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Taylorsvilles link vyksta 10,000 streikininkų angliakasių
VOKiniJOSFASlSTAI ŠAUKI AS_

PAGALBON CENTRO PARTIJA
r

v,-” UIz- ' ♦a*'* I
CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETU' 05

Prof. Piccard’as antrąkart vakar buvo pakilus į 
dausas. Italija vykins karo laivyno programą 
- mažins laivyną

10,000 ANGLIAKASIŲ 

VYKSTA

TAYLORVILLE, III. ,rugp.
19. — T šių anglių kasyklų sri
tį, kaip patirta, atžygiuoja a- 
pie 10,0)0 streikuojančių an
gliakasių, kurių tikslas yra pi- 
kietuoti ir sustabdyti vietos 
kasyklose darbus. Jie vyksta 
įvairios rūšies automobiliais.
Vakar temstant sustojo šalia 
Kincaid, už 6 mylių nuo čia.

GYVENTOJAI APSI

GINKLAVO

TAYLORVILLE, III., rugp.
18. — Šio valsčiaus ramieji 
gyventojai, galima sakyt, ap
siginklavo, kada į šių augliu 
kasyklų sritį pradėjo žygiuoti 
apie 4,000 streikuojančių an
gliakasių, kad kasyklose dir 
bančius angliakasius ramiuo-įir parlamente.' Kaip žinoma, 
ju būdu atkalbinti nuo darbo. jeį centristai susijungtų su

Vietos ginkluotiems valdini- fašistais, tai prie jų prisidė-

FAŠISTAI ŠAUKIAS CEN
TRO PARTIJOS PA

GALBON

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Fašistų partijos vadai pakvie
tė centro (katalikų) partijos 
vadus konferencijon pasitarti 
dėl paskyrimo Prūsijai prem
jero. Tuo būdu fašistai nuro
do, kad jie nenori bendrauti 
su tautininkais.

Praeitų savaitę tos rūšies 
j konferencijų buvo sumaniusi 
centro partija ir jon kvietė 
fašistus. Bet fašistai nesutiko. 
Jie tikėjosi paimti į savo rau
kas visos Vokietijos vairų. Ka 
da dabar jiems tas žygis ne
pavyko, jau patys šaukias cen
tro partijos pagalbos.

Jei fašistai susitartų su ce-

S it w-S

FJ

dienomis" traukiant į Vokieti
jų būrius vokiečių (nors kai
po tipai išrodo tikri lietuviai)

Grant Laundry Co. garad-i Jurbarkas, Liepos 15 d. ry- pintinėmis, kibirais ir kito- 
žinje, 1804 W. Grand avė., į. Jur*is Titlius> «5'v- Klišii/kiais indais, pilnais uogų. IS 
vvko sprogimas, kada vienas k- aPie P°r« kilom- nu0 Jur‘
minėtos skalbyklos darbinio- barko’ kas5 šulln‘- LleP°s 13 
kas įvažiavo į vidų su troku. A snst°j° sllnk« eenie n t i r, i a i 
Praeinantis per šalį penkių kubilai> dėI‘° darb« ati<Ki°

GARADžlUJ SPROGIMAS; 
ŽUVO VAIKIUKAS

ŠULINY UŽDUSO 2 
ŽMONES

čia atsiranda uogoms kainos 
didesnės kaip Kaune. Nebe- 
reikalo pasienio vokiečiai sma 
rkiai subruzdo nugirdę/ kad

'metų berniukas partrenktas ir Porai diern*‘ LieP0S 15 d- Prieš ^lerininkai ruošiasi uždrau-
! vežamas į ligoninę mirė. Be Piet minėtas Titlius leidosi * Isti pasierU0 ^vento3ams Pirk‘ 

* ' 'tis maisto produktus Lietuvos
pusėj. Iš tiesų, smarkiai nu
kęstų pasienio vokiečiai pana
šiu uždraudimu.

Uogų atveža net iš Kazlų 
— Rūdos, Mauručių ir k.

to, 4 asmenys sužeista. Tarp 6uli"i Patikrinti “r kiek
i šių yra ir vienas gaisrininkas. !PasUnk«8 žera!™. Mmenti"18

Vaizdelis iš Olympijados žaismių, įvykusiųjų Los Ange
Sprogimo priežastis dar nenu
statyta.

les mieste.

PICCARD’AS APLANKE 
TOLIMAS DAUSAS

ITALU A MAŽINA KARO 
LAIVYNĄ

KOMUNISTŲ DARBAS

EDOLO, Italija, rugp. 19. 
— Su savo moksliniu balio
nu šioj apylinkėj iš dausų va
kar vakarų nusileido belgų

Negrai komunistai padegė 
gyvenamuosius namus, 653 E. 

ROMA, rugp. 18. Pra- 47 gat., kada iš ten pašalinta 
dėjus šio rugpiūčio 25 d, Ita- vjena šeima už nuomos nerao- 
lija vykdins karo laivyno pro- kgjįraų.
gramų. Kada ši programa bus

mokslininkas Piccard’as. Jam užbaigta, karo laivynas kone 
draugauja, jaunas jo padėję- vienu trečdaliu bus sumažin-

Policija išvaikė susispietu- j 

sius gatvėje radikalus.

rentinys. Nenusileidęs iki 6 
metrų gilumo (jau buvo iška
sta apie 15 mtr.) iš karto iš
virto iš virvių ir nukrito į 
dugną, kur buvo apie pusė 
metro vandens. Nelaimingojo 
žmona, patyrusi kas atsitiko, 
pradėjo šaukti pagalbos. Tuo 
tarpu atsitiktinai važiavęs į 
Jurbarku Jonas Ignatavičius 

• iš Lukšių k., Jurbarko valač., 
sutiko leistis į šulinį ir ištrau-

KUN. MATULEVIČIUI
VYKDYS SPRENDIMĄ
Kariuomenės teismas gavo 

iš vyr. tribunolo kun. Matule
vičiaus (iš Svėdasų) bylos 
sprendimų, kurioj jis už vienų

jas Max Cosyr/’as.
Ši prof. Piccard’o kelionė

Į tolimas dausas (stratosferų) 
buvo antroji. Jis tiria taip

pamokslų nubaustas 10 mėn. 
kti tų nelaimingų jį. Besilei- kalėjimo. Tų sprendimų teis-

vadinamuosius kosmiškus (ul- 
utristais Prūsijos reikale, ta-1 tra) spįndu]ius. Sakosi, kad 

■ da jie sudarytų stiprų frontų ' jam/pavykęs §ig žygig Daug

tas. 51 laivas bus panaikinta.
Italijos vyriausybė sako, 

kad tas bus vykdama ekonomi
niais sumetimais. Tomis die
nomis Tarpžemių jūroj bai
gės italų karo laivyno manev
rai.

UKRAINIEČIAI VĖL 
LAIMĖJO

nkams pagalboje yra 75 val
stybiniai policmonai su auto
matiškais šautuvais ir ašari
nėmis bombomis.

Iki šiandien visi į šių sritį 
einantieji keliai buvo užblo
kuoti. Tai buvo Christian aps 
krities šerifo darbas. Bet čia 
atvyko keli 33-iosios divizijos 
(valstybės milicijos) štabo na
riai ir patarė visus kelius ati
daryti. Jie pareiškė, kad žy
giuojantieji streikininkai an
gliakasiai gali įeiti į apskri
ties ribas. Jei jie imtų triukš
mauti, tada gali būt pakvies
ta kariuomenė.

Šalia Springfieldo stovi pa
ruošti 6 militariniai lėktuvai 
su kulkasvaidžiais ir ašarinė
mis bombomis. Jie greitu lai
ku gali čia atskristi, jei būtų 
reikalo. Savo keliu vietiniai 
angliakasiai ramiai sau dirba 
kasyklose.

Angliakasių organizacijos 
prezidentas Lewis’as jau bau
džia tas lokales unijas, kurios 
priešinasi padarytai sutarčiai 
— atima unijos čarterius.

Kai kurių kasyklų sričių 
angliakasiai turi susirinkimus 
ir protestuoja prieš naujų su
tartį.

tų dar ir bavarų liaudies par
tija. Šitos trys partijos par
lamente sudarytų daugumų ir 
von Papen’o valdžiai būtų pa
vojaus.

kų ištyręs.

Ore išbuvo apie 12 valandų.
Pakilo Zuricho apylinkėse an
ksti rytų.

DIDELES VYRIAUSYBES 
IŠLAIDOS

Ukrainiečių choras Chicagoj 
ir vėl laimėjo pirmųjų vietų 
maišytų chorrj konteste, įvy
kusiame Drake viešbuty. Cho
rui vadovauja G. Benetzkv.

DAUG SVETIMŠALIŲ 
IŠVYKSTA

ATSKRINDA ANGLŲ 
LAKŪNAS

• PORTMARNOCH, Airija; 
rugp. 18. — Anglų lakūnas J. 
A. Mollison’as šiandien išskri
do per Atlantikų. Skrinda į 
New Yorkų.

TYRINĖJA GYDYTOJŲ 
STREIKĄ

HAVANA, Kuba, rugp. 18. 
— Salos prezidento diktato
riaus Machado įsakymu imta 
tyrinėti vykdomas 
streikas.

IVASHINGTON, rugp. 18. 
— Darbo departamentas ske
lbia, kad praėjusiais metais 
šį kraštų apleido tris kartus 
daugiau svetimšalių, negu jų 
čia įleista.

DEMOKRATŲ KAN
DIDATAS

IVASHINGTON, rugp. 18. 
— Iš iždo departamentų ba
lansinio lapo patirta, kad šių 
metų liepos mėnesį krašto vy
riausybė daugiau išlaidų tu
rėjo, . negu praeitais metais 
liepos mėnesį — 351 prieš 321 
milijonų dolerių.

Įdomiausia, tas, kad kada 
vyriausybės išlaidos nemažina 
mos, tuo pačiu laiku pajamos 
nedaug didėja.

JAUNA MOTERIŠKE 
SUŽEISTA

Automobilio sti gatvėkariu nįu apipiltas, 
katastrofoj pavojingai sužeis 
ta Mrs. Margaret Lilly, 31 m 
amž., iš Midlothian.

džiantį Ignatavičių ištiko ta 
pati nelaimė kaip ir Titlių. 
Tuomet žmonės susirinkę į ne
laimės vietų suprato, kad šu
linyje yra daug negero oro 
(angliarūkšties). Kiti leidosi 
patikrinti, bet jau prisirišę 
prie virvės. Ir iš tikrųjų pa- 

! sirodė, kad 10 mtr. iš apačios 
buvo persipildę negeru oru. 
nes aplietas žibalu šiaudų ga- 

1 balas ir padegtas 5 metų gi
lumoje jau geso kaip vande-

mas persiuntė 
kad įvykdytų.

prokuratūrai,

Kauno emigracijos biurai 
skundžiasi, kad paskutiniu me 
tu visiškai sumažėjo emigra
cija į Pietų Amerikos valsty
bes. Galimas daiktas, kad dėl 
to kai kuriems biurams teks 
net užsidarvti.

PRIEŠ BOLŠEVIKŲ 

DUMPAVIMUS

GRAŽINO 7 DOLERIUS

ALBANY, N. Y., rugp. 19. 
— Demokratų partijos kandi
datas į prezidentus, gubern. 
Roosevelt’as, paskelbė savo 
kampanijos maršrutų. Su pra-

gvdytojų kalbomis jis aplankys 21 val
stybę.

ISPANIJOS KATALIKAI NESIMAIŠE 
Į SUKILIMĄ

IVASHINGTON. — Krašto 
Katalikų Gerovės konferenci
jos korespondento žiniomis iš 
Madrido, pastarajam ispanų 
sukilime prieš vyriausybę ka
talikų vadai nedalyvavo.

Tai buvo išimtinai monar

JAPONAI PROTESTUOJA

ŠANGHAJUS, rugp. 19. —! ntieji agrarų partijai), kada 
Vietos japonų konsulas savo gavo žinių apie sukilimų Se

!/ PRIEŠ PRIEDO AT
ŠAUKIMĄ

TOPEKA, Kana., rugp. 19. 
— Viceprezidentas Curtis va
kar čia pradėjo priešrinkimi
nę kampanijų. Pasakė praka
lbų. Jis priešinasi 18-ojo prie
do atšaukimui.

Uždaryto banko Peoples Na
tional Bank and Trust Co. lik- 
viduotojui nežinomas asmuo 
laišku prisiuntė 7 dol. Pažy
mi, kad šie pinigai priguli ba
nkui. Prieš vienerius metus 
vienas banko klerkas jam tiek 
perdaug išmokėjo.

Ištraukti iš šulinio nelaimi
ngiesiems ėmėsi skubiai šulinį 
vėdinti šiaudų prikimštu mai
šu, leisdami jį žemyn ir trau
kdami aukštyn. Po valandos 
šulinį išvėdino ir nelaimin
guosius ištraukė, bet gydyto
jui jų atgaivinti nepavyko.

APSIMETĖ SERGANTI

OTTAAVA, Kanada, rugp. 
18. — Britanijos imperijos e- 
konominė konferencija jau 
trečių savaitę tęsias ir iki šio- 
liai negauta jokių teigiamų 
davinių.

Vakar anglų atstovai iškė
lė reikalavimų imtis priemo
nių prieš bolševikų prekių du- 
mpavimus.

Katalikų leidžiami laikraš-

PRISIĖMĖ PARTIJOS 
SKOLAS

NEW YORK, rugp. 18. - 
čiai taip pat pasisakė už res- Demokratų partija nuo 1928 
publikų. metų politinės kampanijos iki

šioliai turėjo apie 300,000 ako-Todėl, kada Sevillėje radi
kalai pradėjo pulti ir naikin
ti monarebistų namus, jie po-

los. Šių skolų dabar prisiėmė

cbistų sukilimas prieš respub-atsisuko ir prieš baž- 
likų. Steigiamojo susirinkimo 
katalikai atstovai (priklausa-

nvčias. Tada vyriausybė įsakė 
kariuomenei visomis priemo
nėmis apsaugoti bažnyčias. 
Tas tuojau įvykdyta.

villėje, nusprendė griežtai sto
vėti už respublikų ir remti vy
riausybę.

vyriausybės vardu protestuo
ja prieš atnaujintų japonų ga
miniams kinų boikotų.

Tik kai kur dėl pačios poli
cijos apsileidimo bažnyčios 
nuo radikalų nukentėjo.

Demokratų partijos kandi
datas į viceprezidentus Gar- 
ner’is bus Chicagoj su pra
kalba rudenį — prieš pat rin
kimus.

Valstybinis prokuroras Swa 
nson’as šaukia konferencijų ti
kslu kovoti prieš sprogdina
mas mieste bombas.

Vakar penki plėšikai apiplė
šė Edgewater Trust and Sav-

naujas demokratų partijos kra 1 ings bankų. Pagrobta apie
što komitetas. 2,000 dol.

PARYŽIUS, rugp. 19. —
Čia siaučia dideli karščiai. Al- 
gerijos mieste Biskra vakar 
buvo 111 laipsnių šilumos. Te
nai keliolika kupranugarių dėl VARŠUVA, rugp. 19. — 
karščių pasiuto ir paspruko Mirė Lenkijos prezidento Mo-

Mirties bausmės vykdymas 
žmogžudžiui Bonbam’ui atidė
tas.

į Saharos plotus. scickio žmona, 62 m. amž.

Liepos 17 d., Ona Okunvtė, 
gyv. Maniuškos gatvėje tyčia 
apsimetė serganti, norėdama 
patekti į ligoninę. Ji neseniai 
buvo išėjus iš kalėjimo ir ne
turėjo iš ko gyventi.

Atvežta į ligoninę pasirodė, 
kad visai sveika, bet iš ligo
ninės išeiti atsisakė. Tuomet 
tik su policijos pagalba ji bu
vo iš ligoninės neštuvais išne
šta.

IŠDEGĖ ITALŲ MIES
TELIS

SANTA EUFEMIA, Itali
ja, rugp. 18. — Ketvirtųjų šio 
miestelio dalį gaisras sunaiki
no. Sudegė 65 gyvenamieji na
mai. 300 asmenų yra be pasto
gės ir be mantos.

INDAI SMERKIA ANGLI
JOS PLANĄ

VOKIEČIAI IŠPERKA 
UOGAS

T Kybartus turgaus dieno
mis privežama daug visokių 
maisto produktų, bet kvbar- 
tiečiams už viskų tenka gana 
brangiai sumokėti, nes Eitkū
nų vokiečiai beveik viskų iš
neša. Mat, jiems jų pinigais 
mokant atsieina labai pigiai. 
Ypač dabar esant uogų sezo-

KALKUTA, Indija, rugp. 
18. — Anglijos vyriausybė pa
skelbė planų, sulig kuriuo kiek 
kurių indų kastų (luomų) at
stovų turėtų įeiti į Indijos 
provincijų legislatūraa (sei
mus). Indijos tautininkai sme
rkia tų Anglijos planų.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 

nui, galima matyti turgaus gražus oras; vėsu.
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
sei Melų — 13.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Menesiui — 764. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
lų — $4.u0, Kopija .03c.

bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
ciua, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 

■ Haiin pašto ženklų. . *

neuakiunus priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
.oteiuiinų Kainus prisiunčiamos pareikalavus.

jM-iouiiui suKdiiuai dienai priimami iki 5 
vai. pu piel.

"D K A U G A S”
li i uuAi\iAi\ Daily ERIEND «

i uuiisneit uaiiy, Ezcept Suuday.
. ievini nu.io; uue Zear — $6.00. Six Months

. hu'i .nūnuis - $3.00. One Month — 75c.
$■ oo six M>>nms — $4 ou

tuvos jaunimo laisvės varžymą bus reikšmių- j 
gas. Pavasarininkai vyčiams taip pat daugI 
gali padėti. Jų moralinė parama gali turėti 
daug įtakos toje kovoje, kokią vyčiai veda 
prieš Amerikos lietuvių jaunimo nutautinimo Į 
darbą. Be to, jos ir daugiau turi bendrų rei- j 
kalų.

Šie abiejų organizacijų, vyčių ir pava 
sarininkų, jubiliejiniai metai turėtų jas dar 
1
prie tampresnio bendradarbiavimo, kuris ir 
vvčiams

APŽVALGA
Tikrasis jaunimo kelias
Tik ką pasibaigė L. Vyčių 

mūsų jaunimo organizacijos 
į seimas. Už poros dienų įvyk- 
’ sta A. L. R. K. Federacijos

pataria eiti tuo keliu, palei 
kurį yra daug karčiamų. O kas, 
pataria tikruoju keliu eiti, — 
to nepaklauso. Mat tikruoju 
keliu einant nėra tiek truks- 
mo, nes čia kelionės tikslas

Sveikata - Brangus Turtas

= it.tcuAA nnngs nešt resuits.

. ..uauiig lules on application.
...mono Xiie>4 5. uakiey Av., Chicago

UllA 'iVj AvLA.C'JSlIVIAl

Įdubę) JAUNIMO METAI

Šią savaitę pasiekė mus ir Lietuvos Vy
čių organo “Vyties” jubiliejinis numeris ir 
sietuvos pavasarininkų “Pavasario” taip 
pat jubiliejinė laida. Abi yra lietuvių kata
likų jaunhno organizacijos, ir abi šiemet mi
ni savo gyvavimo dvidešimties metų sukak
tį. Ypatingas ir gražus supuolimas. Dvi or
ganizacijos, pasirinkusios vienokius tikslus 
tarnauti Dievui ir Tėvynei, tačiau gyvenan
čios toli viena nuo kitos ir skirtingose sąly
gose, tais pačiais metais užgimė, tą patį dar
bą dirba ir abi po 20 metų darbo džiaugiasi 
gražiais vaisiais, džiugina savo steigėjus ir 
mūsų tautai žada skaisčią ateitį. Dėl to ne
tenka stebėtis, kad tos dvi organizacijos sten
giasi susirišti ko artimiausiaig ryšiais; kad 
viena kitai galėtų padėti. Gražaus įspūdžio 
padarė, kada anais metais mūsų Vyčiai pa
siuntė Lietuvon prie pavasarininkų organiza- 
'cijos savo atstovę p-lę Rubliauskaitę (Gaba- 
dauskienę), o pavasarininkai prie L. Vyčių 
prisiuntė p. J. Laučką,

Nors Vyčiai veikia Amerikoj, pavasari
ninkai Lietuvoj, bet bendrų reikalų seniau 
turėjo, turi ir ateity turės. Ir vieniems ir ki
liems rūpi jaunime kelti ir palaikyti tiky
binę ir tautinę sąmonę, rūpi tautos garbė, 
gerovė ir laisvė. Abiejų organizacijų narių 
gausus skaičius stojo į Lietuvos kariuomenę, 
besisteigiant Lietuvos nepriklausomybei, kad 
savo tautai laisvę užtikrinti. Tai buvo pra
eities bendradarbiavimas. Dabar pavasarinin
kai veda kovą, kad apgynus savo veikimo 
laisvę Lietuvoje, kurią tautininkai varžo ir 
visai ją nori atimti. Vyčiai toj kovoj, jiems 
gali padėti. Jų pakeltas balsas prieš tokį Lie-

DIEVO' KALNOLYPYS
Pagal kum. V. F. Kienberger’į 
parašė kun. Pr. 3: Vaitukaitis

(Pabaiga)
±ur būt gal dėl to, kad žinoti myli- 

u „c..tm.es aukščiausiai, iškilusius
> -...u. .i jų vnšunes su neapsakomais
ocuitoo gražumais... Tikrumoje jame yra 

■j uvasisRos energijos jautimas, kurs jį
. upia ir skatina nugalėti negyvosios 
tėvijos baisumus; tai troškimas išnia- 

_.,a atskiro žmogaus pajėgas, beribę pro- 
-iiiėiOs laisvosios valios galybę, prieš žiau
rias elementų spėkas; tai šventasis Ins
tinktas, kurs mus skatina eiti į pavojų 
versmes, kad pasitarnauti mokslui kas 
links žemės sluogsnių ir gyvenimo, mis
teriško visų sutvertųjų daiktų organizmo; 
tai gal žemės Viešpačio ambicija paslėpti 
energišku jo paties valios veiksmu savo 
artimumą su Infinitu, aukščiausiame laip
sny, ką yra atsiekęs ir iš tų visų perga
lių^ kad paskui žvelgus į pasaulį, kurs
yra po jo kojų.”

Popiežius Pijus XI minimoje savo 
knygoje, kuri daugumoje yra autobiogra- 
fiška, patiekia daug brangintinių mokslo 
žinių, kurių kiekvienas skaitęs gali iš jos

gale kelio, o ne šalikelėse. Ir 
žmogelis nueina klaidingu ke
liu, pro karčiamas, į pelkes,

abiau surišti į bendrą ryšį, paakstinti dar! kongresas Pittsburghe. Dėl to kur gandrai varles gaudo, 
iriu tampresnio bendradarbiavimo, kuris ir| axU svarbu bent šiek tiek “Visą tą kelione palyginki 

ir pavasarininkams yra reikalingas.]^'1™ Pagvildėnti mūsų jau-
Gplų gale, tai ne vien jaunimo reikalas.

Tuos ryšius palaikyti turėtų padėti plačioji 
lietuvių katalikų visuomenė, nusimanydama,

Draugas 
šiam svarbiam reikalui daug 
vietos užleidžia ir nuo savęs

isą tą kelionę palyginkim 
su gyvenimu. Juk gyvenimas 
dar klaidesnis, dar daugiau 

turi šunkelių ir šunkelėlių, Tik 
atsistojo "žmogus ant savo ko

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Račkiu, veda Sveikatos Skyrių. JU 
telkia profesijouaaus patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveika lūs dalykuose. Vi d 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Tuisyklės yru 
šios:

1) Klausimus galima siųsti "Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkui, 2130 W. 22ud st., Chicago, 
iiiinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, |*avai*dę ir adresų, nes daktarus nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei kiaušinio ir atsakymo negalimu butų dė
ti | iaikrašą, tada klausėjui bus utsakyta laišku. 
Už tat visada, reik pridėti .pašto ieiikelj už 3 centus.

kad kuo geriau bus organizuotas visos mūsų 
tautos jaunimas, tuo drąsiau tauta galės žiū
rėti į savo ateitį.

Besidžiaugiant lietuvių katalikų organi
zuotojo jaunimo jubiliejum, kartu nereikia 
užmerkti akių prieš tai, ko trūksta, kas įves
ti, pertvarkyti, gerinti, nes anot vyskupo 
Keinio: “Tik tuo keliu tegalima eiti į krikš
čioniškąją kultūrą, kuri sudarys tikrą paži
bą ir mūsų tautai.” Be abejojimo, tai vyčiai 
padarys savo šiomis dienomis laikomam sei
me, o pavasarininkai savo konferencijose.

Prof. Pr. Dovydaitis, vienas iš pavasari
ninkų vadų, jubiliejaus proga teisingai pasa
kė:

“Lietuvos jaunimas yra busimoji Lietu
vos visuomenė. Koks bus jaunimas, tokia ir 
ateities visuomenė. Šių dienų Lk/ ivos visuo
menė, ypač mūsų kaimų visuomenė, dar la
bai panaši į palaidas dulkes, kurias visoks 
vėjas pakelia, paneša ir blaško. O reikia, kad 
iš tų dulkių būtų padarytas cementas. Taigi 
cementuotis jau reikia pradėti nuo jaunat
vės. Jaunimas tik reikalingas gerų patarėjų, 
kilnių vadovų.”

daug ką paiaso. Manome, kadij^ jau sau. ke-
nebus pi o šalį mūsų malonie- iJayUė talū> kas iš jaunys-
ins skaity tojams pasiskaityti, pasirinko sau tikrąjį kelią,
ką kiti laikraščiai tuo klausi- 0 vargfc tam, kas eina šunke- 
mu rašo. “M. L.” taip jauni- |liu. 0 ar iaaža yra tokių ne. 
mo klausimą riša: laimingųjų, kad ir mūsų jau-

“Dabar visiems girdimas žoįniiuo tarpe! Vieni niekina te-
vų papročius, kiti negerbia 
svetimos nuosavybės, treti jau i 
į smuklę maloniau lankosi kaip i.

VER I INK SAVO SVEI
KATĄ

Žmogus savo sveikatos ne- 
brangina tol, kol jos neprara- 

• nda.
i Nesveikam žmogui nemiela 
ir didžiausia aukso krūva. 

Sveikam žmogui skani net

dis krizis. Taip žmonės kalba 
ir laikraščiai rašo; ūkio kri
zis, pramonės krizis, kredite, .--,----------------------—«-■. , ._
krizis ir dar kitoks krizis. Kri- ! į bažnyčią, ketvirti visiškai jau ,11 UOUOs P u e e- 
zis tai yra didelis blogumas, Į Pasidaro niekam nebtikusiais Kiek sutaupysi, tiek turėsi, 
didelė nelaimė, suirimas, nu- ' žmonėmis. Lietuviai privalo būti taupūs,
smukimas, bankrotas. Į “ Tėvų yra didžiausia parei- bet taupyti reikia išmintingai.

. • -v • v • • 'sa i® pat kūdikystės įstatyti Kas “ betaupy dainas ” sau ge-
. , ,V1 . ,.|savo vaikus 1 tikrąjį kelią ir ro maisto pavydi, žiemos me-patyre, ką reiškia pergyventi į 

ūkio krizį. Būna dar kitokių, 
ne vien ūkio, krizių. Šie dar

Du A. M. RAčKbS 
2130 W. 22nd St., 

Ciiicugo
Tel. Canal ttittl

i rbiausias dalykas kiekvienam 
1 lietuviui.

Kai lietuviai bus sveiki, bus 
ir laimingi.

Be sveikatos nėra laimės. 
Lietuvi, vertink savo svei

katą ir mokinkis kaip sveika
tą užlaikyti, kaip žilos senat
vės susilaukti. Tavo gerovei 
čia savo profesijonalius pata
rimus apie sveikatą teikiu.

KLAUSIMAS. — Maloniai 
prašau atsakyti į mano klau
simą. Kas do “pričinia,” kad 
kada aš atsigulu aukštieninkas 
ir pradedu migdytis, tuomet 

'mano koja aukščiau kelių la
bai krūpsi. Aukštieninkas ne
galiu užmigti.. O taip kai ko
kią dieną tai nieko nejaučiu 
blogo, o kaip kokią tai jaučiu 
veržimą arba įtempimą.

Prašau širdingai atsakyti 
per “Draugą” už ką būsiu 
dėkingas. — A. J.

ATSAKYMAS A. J. —

i visą laiką budriausiai prižiū- į tu tinkamų drabužių nenusi-
rėti, kad nenukryptų nuo jo. perka, gyvena drėgnuose rū-
Tačiau vaikas paauga, prade- 1 syse, muilui ir švarai centų
da bendrauti su kitais, laisva gaili, tas galutinai nieko ne-

. , 1 , valanda išeina iš namų, susi- sutaupo, nes, anksčiau ar vė-įvvksta, kada žmogus pameta',. , . - ,./ ..... , . „ .tinka draugų, prasimano vie- liau, ligos patustins jo delmo-. tikrąjį kelią, kada žmogus ne- ■ . . , ., ,. . •' v. .. . . ! nokiu ar kitokių pramogų. Čia ną.bežino ar jis yra tikintis ar ne,1 
ikada žmogus klaidingai supra- 
Inta tikėjimą, pradeda paisa- 
lioti apie visokias laisvama- 
nybes, socializmą, bedievybę.

sunkesni, dar baisesnes pasė
kas turi. Tokie kitoki kriziai

šie žodžiai labai gerai tinka ir mūsų gy 
venimui šiame krašte. Jei neorganizuosime vįgokį laigv.} elgegi- Tada ? 
savo jaunimo, jis ir pasiliks dulkėmis, ku- vykgta įsįtikinimUo-
rias visokie (nutautėjimo, bedievybės, is- ge* pažiūrose ir pasielgimuo- 
tvirkimo) vėjai išblaškys ir tuo būdu bus pa
daryta didžiausia visai mūsų tautai skriauda. z / .....Taigi, pavasarininkų jubiliejus Lietuvoj, 
o vyčių Amerikoj, teparagina mus visus rim
tai susirūpinti, kad kuo daugiausia jaunimo 
prie tų organizacijų priklausytų ir kad tos 
dvi kilnios organizacijos visada tampriai
bendradarbiautų.

Vienas socialistisko dienraščio bendra
darbis rimtai susirūpino, ku,r dės pinigus 
“Lietuvių skridinio per Atlantiką fondo glo
bėjai,” jei skridimas dėl nenumatytų kliūčių į 
neįvyktų. Galima vieną dalyką užtikrinti, 
kad to fondo globėjai tik jau neskirs pinigų 
“plėčkaitijados” darbams, kuriuos remia so
cialistai ir socialistai vadovauja. Dėl to bai
mės, rodos, negali būti.

gauti. Toji knyga yra jo paties patirčių 
vaisius. Knygos puslapiuose reiškiasi gi
lus nuolankumas ir įžymus mokslingu
mas. Vėl cituojant tą veikalą, skaitome: 
“Po visko, jei ir būtų reikalas dar kartą 
tarti, mano intencija čia buvo duoti apy
skaitą, kiek galima teisingą, bet tikrai 
sąžiningą atskiro konkrėčio veiksmo, o ne 
steigti tam tikras regulas ar kam nors 
duoti padrąsinimo... Aš esu toli nuo te, 
kad priduoti svarbos mūsų žygiams į kal
nus, kad kiti ją imtų, kaipo vienačių ke
liu geros valios mylėtojams kaluolypiams. 
Aš dėkoju Dievui, kad Jis man pavelijo 
artimai pažinti ir pagerbti tuos gražu
mus, kurie tikrai yra įspūdingiausi ir ža- 
vėtiniausi, ką Dievas sutvėrė šiame regi
mame pasauly. Aš džiaugiuos, kad mes 
sugebėjome didžiai papildyti trukumus 
Italijos Alpų Kliubo istorijai; ir aš pasi
drąsinu tikietis, kad kitiems taip pat sek
sis susidurti su atitinkamomis aplinkybė
mis, kad jie taip pat pasidžiaugtų dar 
didesniais vaisiais mokslui, ir kad sutik
tų lengvesnių sunkenybių ir mažiau pa 
vojų.”

Iš viršui paminėtų citatų galima nu
manyti apie autoriaus talentų galią ir 
persiimti giliais tikybiškais jausmais. Gra 
žiais posakiais jis skaitytoją veda prie

se toks krizis, kurį galima pa
vadinti klaidžiojimu šunke 
liais. O tai yra baisu! Pames
ti tikrąjį kelią —- tai nejUo
kai!

“Štai išeina žmogus į pla
čią šalį. Jis nori pereiti visą 
tą nežinomą klaidžią šalį ir 
nueiti į didį puikų miestą, kur 
jam yra paskirta puikūs rū
mai ir nuostabūs sodai. Ta
čiau ta šalis tokia klaidi, taip 
daug čia kelių kelelių į visas 
puses vedančių, o į tą nuosta
bųjį miestą tik vienas kelias. 
Jis klausia praeivių — vienas 
juokais, kitas pikto norėda 
mas, trečias per neišmanymą

[jis jau patenka į gerą arba į1 Bet būti per daug išlaidžiam 
, blogą kelią. Patiems tėvams ir padykusiam irgi neverta, 
tiesioginiai jau sunku kiekvio Išdykumas ir išsilepinimas 
ną jų žingsnį prižiūrėti. Ta- gan dažnai suėda sveikatą, 
čiau čia ateina į pagalbą or- į Turtuoliai ir ištvirkėliai daž- 
ganizacija (draugija). Bet or
ganizacija organizacijai nely
gi. Čia vėl svarbi pareiga grie
žčiausiai žiūrėti, kad jo sūnus 
ar duktė Įstotų į gerą organi
zaciją arba draugiją. O gera 
organizacija yra tik katalikiš 
ka organizacija.”

Šie teisingi žodžiai teprisi- 
deda prie paraginimo mūsų 
visuomenės rimčiau jaunimu 
rūpintis, sistematingiau jį or
ganizuoti ir nuoširdžiai remti.

niau serga, negu darbininkai Raumenų trūkčiojimą migdan- 
žmonės. Turtuoliai valgo ko ties labiausia atjaučia tie, ku 
skaniausius valgius, geria ko j rių nervai yra perdaug jaut 
brangiausius gėrimus ir gau-: pūs, arba kurie labai įvargi
na visa, ko tik jų kūno geis- ] na sąnarius. Matomai tamstą 
mai užsigeidžia, o vienok la- vargina tūlos rūšies insomni 
bai retas kuris jų susilaukia ja. Privalėtumei kreiptis prie 
žilos senatvės. Mūsų broliai daktaro, nes gali rastis pas 
Lietuvoje tokių komfortų rie-; tamstą ir kitokie trūkumai, 
turi, kaip kad mes Ameriko- Į ATSAKYMAS J. T. — Tik 
je, bet Lietuvoje šimtamečiai. kraujo išegzaminavimas VVas- 
soneliai nėra naujiena. , sermano ir Kahno būdu gali

Ir perteklius ir skurdas y-!tikrai Pasakyti, ar pas žmogų 
ra svarbūs faktoriai sveika- į randasi sifilis. Tiesa, kai ka-

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

netikėtinumo ir prieš jį atidengia kalnų 
viršūnių majestotingumo panoramą, kuri 
traukia į padanges pas Kūrėją. Kai visu 
skaitome, Alpų kalnolypys teikia mums 
žavesių, kurie mus gaivina. Mes įspū- 
džiuojame gražumais kalno Rosa, kurį 
kalną Popiežius Pijus XI pirmutinis api
būdino nuostabiais ruožais. Vienoj vietoj 
imame gražų pavyzdį jo paties žodžiais: 
“Vieną rytmetį kalno viršūnėje aš suti
kau kalnolypį, kai saulė pradėjo ką tik 
tekėti. Kalnolypys, kurs buvo praradęs 
tikėjimą į bievą, tarė: ‘‘Čia aš turiu mel
stis!” Ir mes atsiklaupėme ir garbiname 
Dievą.” Koks tai religingas vaizdas, kurs 
tiesiog artina prie visų daiktų Kūrėjo!

Minimoji knyga nušviečia praktišką
ją pusę kalnolipimo į Alpų viršūnes. Tai 
žmogaus proto davinys. Autorius nieko 
neapleidžia ir gaivina kiekvieną gražiais, 
kilniais ir religiškais įspūdžiais. Kur kiti 
rašytojai leido daugiau dasiprotėti par 
čiam skaitytojui, ten Popiežius Pijus XI 
aiškiai nušviečia mažiausius paslėptus 
daiktus, kurie yra didžiausios vertės. Gra- 

I žiu stylium ir prašalinant pavojus, kurie 
berods nugramzdytų jį ir jo bendralypį į 
prapultį, jis vaizdžiai nusako lipimą že
myn šimtą pėdų nuo Defouro Spitze į at
varą, kur kaip jis sako: “Vieta, kur mes

tos klausime, bet nežinystė y- 
ra beveik visų ligų ir nelai
mių motina.

Mokėti kaip sveikai gyven-

da iš nagų galima pažinti si
filitikę, bet tai nevisada.

ATSAKYMAS J. S. — Ne 
kiekviena strėnų gėla reiškia

ti, kaip ligų, nelaimių ir anks- inkstų ligą. Patarčiau nueiti 
tyvos mirties išvengti, tai sva- pas gydytoją.

buvome iš tikrųjų nėra tokia patogi ir 
žmonėms, kurie ten praleido dieną, tik
rai nebuvo gera, kaip gera yra būti Rjf- 
felio dugne ir smagintis. Iš kitos pusės, 
buvo gan saugu kiekvienam, kurs tikrus 
buvo savęs, nors ir jautėsi visai mažutis... 
Ten niekur negalima buvo žengti nė vie
no žingsnio. Kiekvienas, sėdėdamas ant 
granito matė, kad jo kojos kabojo erd 
vėje. Tokioje vietoje ir tokioje tempera
tūroje būtų buvę visai neišmintinga pasi
duoti miegui. Tačiau, kas gi būtų norė
jęs miegoti tokiame tyrame ore, kurs per
vėrė visą mūsų sielą ir akivaizdoje tokios 
scenos, kokia buvo prieš mus? Tokioje 
aukštumoje — pačiame grandioziškame 
Alpų kalnų teatro vidury — tame tyrame 
persimainančiame ore, po tokiu mėlynu 
dangum, nušviestu mėnuliu ir nušviestu 
žvaigždėmis taip toli, kaip akys išgali ma
tyti — tokioje tylumoje — jau užtenka! 
Aš nemėginsiu aprašyti negalimo. Prof. 
Grasselli ir aš tikrai įsitikinome, jog pali 
gamta niekada negalėtų mums prižadėti 
gražesnio, įspūdingesnio ir labiau majes
totingo vaizdo. Mes patys jautėme esą, 
kaip šventame rojnane ir gražiausiame 
Visagalybės ir Dievo majestoto apreiški
me. »>

Monsignoras Raiti daugiau nebelips

į Alpų kalnų viršūnes. Alpų žiemos pa 
dangių atminčiai išsijotos žvaigždės blan
ksta. Betgi kalnolypys Šv. Tėvas valdo tą 
Amžinąją Pilį, kuri yra ant kaino ir kuri 
“negali būti paslėpta” (Mat. V, 15). Iš 
jos žibintuvo, jis ieško prieaušrio ir kai 
majestotinga saulė apsireiškia, jis skaito 
jos nuotaiką. Didžios atsakomybės paėmė 
laisvąjį jo laiką. Jis daugiau nebegali M i
lane vartyti dulkėtų didelių tomų ir žvel
gti į Viduramžių turtus. Jo vaizduotė nc- 
besitenkina istoriškais fragmentais. Kris
taus avydės rūpesčiai užbaigė visas kelio
nes, kurių aprašymai mokslininkams duo
da beribio džiaugsmo, kai jie mato kara
lius ir kanclerius, vyčius ir valdininkus, 
išeinant iš nekalbių Viduramžių dokumen 
tų ir tampant vėl gyvais. Vietoje to viso 
žmonių širdys guli apreikštos — tie g} vi 
dokumentai, tie dvasiški raštai — viską 
priduoda istorijai. Nuėjo ir tos dienos, 
kai Lietuva atsikėlė iš miego, kur jis, 
kaipo Popiežiaus Benedikto XV pasiun
tinys, gyveno arti karo baisenybių. Ta
čiau, kaip Palaimintasis Mokytojas aplei
do vietas arčiausia Švč. Jo Širdies, taip 
pat ir mokytinis Jį pasekė, o gal į kitą 
Kalvariją, nes lygiai kaip Mokytojas, taip 
pat ir mokytinis, “ant Jo pečių yra val
dymas” (Is. IX, 6).
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3S VIEŠNIA silpnėti; dainelės, kad ir gra- smagus važiavimas ir laimin- rėmėjų draugijų, suorganizuo- dingi, kaip maistas.
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DETROITO ŽINIOS
kime “Young writers club”Į Tam tikslui, jaunųjų rašy- 
(lietuvių jaunimo rašytojų įjoju dovanai aš pirmutinė au- 
kliubų). įstojimas ir plikiau- kojų vienų dolerį, kurį rasite 
sirnas rašytojų kliubui gali šitame laiški*. Prašau priimti 
būti visiems dykai. Kas norės ,<u goriausiais mano linkėji- 
būti kliubo nariais, turės at-j iriais.

siųsti savo vardų ir adresų į Ona Aksomaitienė
Detroito Žinių vedėjui, arba B . . .. . .’ Redakcijos prierašas. Suma

įžios, jau taip nebeskambė jo, gai sugrįžome dainuodami, i 
dukrele Čia tėvelis pajuto, kad kas' Užtraukę “Sveika aušra” pa

tai negera. Tat liepė Stepulio-• šukėm Į namus.
niui sustoti prie valgyklos, t -------------------------- ’

, Rugp. 14 <1. įvykusiame S- 
Sustojom mažam miestely ir LRKA 171 kp susįrinkime '

taip pasistiprinom, kad pra-: muz> j čižauskas išdavė ra-

P. Adomaitienė su 
Elenutė iš Pbiladelpliia, Pa., 
dvi savaites praleido vaišėse 
pas gimines pp. Medinius. Jos 
aplankė įžymiausias Detroito 
vietas, daug katalikiškųjų ba
žnyčių; viešėjo pas pp. Pet
kus, Šalčius, Barkščius, Dain-

įKleb. kun. J. B. Čižauskas dar kratus, Bartonus ir kitus. P- 
I žų davė nemokamai, už kų nįa p Adomaitienė yra įžymi 

daujgę-

m. j. simonis, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernon Highway W. 

Telefonas Lafayette 1298
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IŠ LIETUVOS DUKTERŲ 
DR-JOS VEIKIMO

jam parapijonys širdingai dė-

Nors Detroite Liet. Duktė- koja. 
rų draugija nėra tiek žymi sa 1 Gražiomis aukomis prisidė- 
vo veikimu, kaip kitos eent jo šie Detroito lietuviai biz- kgms 
ralinės organizacijos, bet yra nieriai: St. Ambrazas, L. Šir- 
viena iš veikliausių tarpe vie-Į valtis, K. Jeselionis, G. Gai- 
tinių katalikiškų Detroito dr-' liūnas, J. Naruševičius, K. Ze 
gijų. j leniakas ir Marksas, F. Jurė-

Ši draugija Detroito lietu-1 nas, A. Kratavičius, J. G.udv- 
viškoje visuomenėje yra žino- nas, M. Prųkevičius ir K. Gri
mą, kaipo rimta, gerai susi- bliauskas, Red Arrow (papso 
tvarkiusi, pašalpinė draugija, komp.), Kiuberis, K. Daunis,

Kiekviena rimta Lietuvos,V. Jeckevičius, S. Vencber- 
dukra nesidųovi jai priklau- j gas, A. Petkus, S. Žuras, L. 
syti. Smagu pažymėti, kad (Paliulis, K. Stepanauskas, P. 
draugijoje randasi daug jau- j Petrulis, M. Balčiūnas, J. Ne- 
nųjų, čia gimusių lietuvaičių, ; nius, A. Šližis, F. Laurinaitis, 
kurios darbuojasi lietuviškoje V. Varneckienė, P. Bekeris, 
dvasioje, darbuojasi tautos ir j T. Zapolskienė, L. Voina, R.

biznierka; priklauso 
liui draugijų. Daug yra auko
jusi katalikiškoms labdary- 

Augina dvi dukreles, 
kurias leidžia į aukštesnį mo
kslų. Ponai Adomaičiai yra 
geri, pavyzdingi katalikai ir 
rėmėjai.

Ponių Adomaitienę į stotį 
palydėjo keletas automobilių; 
visi linkėjo laimingos kelio
nes.

dėjus važiuoti mūsų muzikam; porb> i§ Seimo priinitus> tik j 
tas negalėjo nei balso parody-' pakeltu k|ausimus kas link ' 
ti. Artėjant prie Clevelando, j centro vaWybos diddių ah?ųJ 
vėl pasigirdo dainos ir neju- i PadLskusavus palikta Mieli.
čiomis pasiekėm kun. A. Ka- (apskričiui apkalbėti ir nutari-! 
ružiškio klebonijų. Neradus jo Į centrui pasįų8tį. 
namie, apsistojom pas K. P. i Apie Spaudos rėmėjų dr-' 
Štaupus, o S. Stepulionis pas . j()s darbuotę aiškino P. Medo-; 
gimines — Stepulionius. Po-jnig ir muz j Čižauskas. Nu-1' 
nia Štaupienė tuojau pagami- j tarjmus įr rėmimų katalikiš
ko skanių vakarienę. 'kos spaudos susirinkimas pri-

Pasidairius po Clevelando Į ėmė.
pakraščius, po gražias vietas, j -----------
ėjome silsėtis. i Grybas, žinomas darbno-

Ant rytojaus padarėme vi- j tojas katalikų tarpe Chicago, ■ 
zitų kun. A. Karužiškiui, k u-! IIL» leidžia atostogas pas bro- 

S vedins ris draugiškai priėmė. Musijai P* Grybų. Svečias pa pasu

ŽINIOS IR NAUJIENOS muzikas išbandė vargonus, vi 
įsų eilę giesmių pagiedojome.

kojo apie “Draugų”, kuris 
yra pasiryžęs palaikyti glau-1

Kun. I. F. Boreišiui labai pa- džius santykius su Detroitu,

bažnyčios labui. Kai kurios 
jų užima net svarbias valdy
boj vietas, pav., A. Barštytė 
yra finansų rašt., O. Kasevi- 
čifltė — protokolų rašt.

Be to, draugijos narių tar-

Petrokas ir J. Jeselionis. Dau 
guma iš aukojusių atsilankė 
į piknikų.

Visiems širdingai ačiū už 
aukas ir atsilankymų; taip 
pat ačiū darbštiems parapijos

pe yra gerų dainininkių, pi-1 komitetams, kurie gražiai dar
janiščių, kalbėtojų, rašytojų 
ir patyrusių vaidylų.

Didelė garbė priklauso se-

bavosi; ačiū darbininkams 
ėms bei šeimininkėms 
visiems atsilankiusiems ir pa-

nosioms narėms, nes tik jų i rėmusiems Šv. Jurgio parapi- 
prikalbėjimu bei geru auklė
jimu ši draugija turi visų ei
lę jaunų Lietuvos dukrelių.

3U.
Nors Detroite didelė bedar

bė, bet vis tik lietuviai, kiek
Jei motutė neprikalbės, dūk-; galėdami> remia sav0 parapi. 
relė nepriklausys. f jas. Ir šis piknikas davė gra-

Draugijos nusistatymas yra J žaus pelno $106.51 Šv. Jurgio 
vienų sykį į metus suruošti
vakarų, į kurį narė be svar
bios priežasties, neatsilankiu
si baudžiama pinigine baus
me. Tie vakarai atneša drau
gijai gražaus pelno, nes kiek
viena narė ateidama stengia
si ir savo draūgę atsivesti.

Be to, yra ruošiami koMcer-

parapijai.
Pal. Vyšnaitė

PASIŽYM±JO

Svečiuose Cleveland, Ohio.' tiko kun. A. Karužiškio pa- 
Detroitas nuo Clevelando tik rapijos sodas. Sako, turėda- 
už 185 mylių; tai artimiausia mas tokį sodų aš apžiūrėčiau 
mums didžiulė lietuvių kolo kiekvienų medelį ir gėlelę. Ne- 
nija. Detroitiečiams nors ir ne k lysių pasakęs, kad kun. I. F. 
toli Clevelandas, bet kol kas (Boreišis yra didelis žolynų 
ne dažnai draugiškai gali- į mylėtojas. Prie jo klebonijos 

uz ma sueiti; susidraugavus daž- į ir seserų namo darželis apžiū- 
niau būtų galima į kokias sva retas kaip tikro sodininko, 
rbesnes pramogas pasimai- j Paskui sustojom pas muz. 
nant atvažiuoti. O toks' drau- Greičius. Čia užgirdome Vin- 
giškas vienas kitų rėmimas cukų ir Beginu smuiką ir pi- 

aClU daugiau energijos priduotų. janu išpildant kelis klasinius
Detroitui su Clevelandu, no muzikos kūrinius. Tai talen- 

rint kų svarbesnio nuveikti, j tingi muzikos mylėtojai. Sma- 
geriausia dažniau suseiti, kad Su tėvams turėti tokius vai- 
arčiau susipažintų, susidrau- kus. Ir nenuostabu, nes Grei- 
gautų. Tas labai svarbu butukai yra ne tik muzikos my- 
jaunimui, kuris dabar, drau- stojai, bet ir mokytojai. Tai 
gauja su svetimtaučiais; daž- ir vaikams lengva toje srity 
niau su savais tautiečiais su- i pasiekti aukšesnis mokslas, 
eitų, dalyvautų, mažiau būtų j Priežodis sako: obuolys nuo 
maišytų porų; tas sustiprintų obelės netoli krinta. Jų Vin- 
mūsų darbuotę ir palaikytų | cukas dar jaunas, o smuiku

kaip žinių reikale, taip ir ki
tuose reikaluose. Kadangi A. i 
Grybas, kiek galėdamas, savo 
darbu dedasi prie “Draugo” 
gerovės, tat ir jo troškimas 
yra, kad ir detroitiečiai bend
rai dirbtu.

Pas pp. Kučinskus viešėjo 
svečias Jonas Andreliūnas ir 
Leo Vincent mokytojas iš At- 
hol, Mass. Svečiams pas Ku- 
čenskus surengta draugiškas 
pasilinksminimo vakarėlis. 
Daugiausia tame pasidarbavo 
Kučenskai, Marytė Andriliū- 
naitė, A. Andriliūnas. Svečių 
buvo gana daug sukviesta. Va 
karėlis praleistas labai links
mai.

“Draugo” redakcijai. Kurie 
to kliubo nariui geriausiai pa
rašytų “Draugui” laiškų (lie
tuviškai), gautų dovanų $1.

2) Platinti liet. kat. spaudų 
galėtų ir jaunimas. Kiekvie
nas gavęs 5 naujus “Draugo” 
prenumeratorius, gauna vienų 
dol. dovanų, už pasidarbavi
mų.

Jauni rašytojai, norėdami 
matyti savo laiškus ‘Drauge’, 
užsisakys dienraštį. Gal atsi
ras ir geraširdžių, kurie tam 
tiksui (dovanoms) paaukos 
po $5 ar $10.

Jei norėsime, kad tai būtų 
sėkmingai įvykdyta, turėsime i 
visi visokiais būdais platinti, 
kad tas surpryzas keliauti] ne 
tik po Detroitu, bet ir po visų 
Amerikų. Sakoma, nieks taip 
greit nekeliauja, kaip paskala 
(rumor), o teisėju galėtų bū
ti “Draugo” redakcija.

Lietuviški katalikiški laik
raščiai mums yra taip reika-

nynias gražus. Jo įvykinimas 
gyveninian pareis nuo to, ar 
pakankamai susiras to suma
nymo rėmėjų, ar daug kas pa
seks Onų Aksomuitiepę, kuri 
pirmoji atsiuntė 1 dol.

SPORTAS
Your station is SGYLC. We 

nlitli as wėll tell you at the 
begining of thę broadcast tliat 

(Tęsinys 4 pusi.)

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942-25th STREET

PAUL MOLIS
Notary Public

Visokios apdraudos, laivakorčių, 
pinigų siuntimo, namų ir farmų 
pardivimo ir mainymo.

AGENTŪRA
1730 — 24th ST.. DETROIT 

Tel. Lafayette 1545

UTHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

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

4628 — 25th ST.

. Euclid 4530

tai, žaidimai, įvairūs pasilink
sminimai ir tt. pusiau su Šv. 
Jurgio parapija, arba vien tik 
parapijos naudai. ,

Neužilgo draugija žada su
ruošti bunko (kauliukų) par- 
ty. Pelnas eis pataisymui Šv. 
Jurgio bažnyčios stogo. Ren
gimo komisijoj yra šios na
rės: O. Balkienė, O. Kasevi- 
čiūtė, M. Žvirbliūtė ir A. Bar
štytė.

Keletas narių jau pasižadė
jo aukoti dovanėles.

Gero pasisekimo rengimo 
komisijai, kad jos darbas at
neštų gausių vaisių.

Lietuvos dhktė

SMAGUS PIKNIKAS

Rugp. 14 d., 3 vai. popiet 
vienatinis Detroito lietuvis la
kūnas William A. Smullen 
Erin aerodrome “Fleet” lėk
tuvu iš 2,700 pėdų aukštumos 
padarė pirmų “parachute 
jump.” Kitas lėktuvas “Fair- 
cliild” sekė paskui imdamas 
judamuosius paveikslus.

Šis gabus lietuvis lakūnas Į 
Detroitu atvyko iš Pennsylva- 
nia. Lėktuvu skraidyti moki
nos J. A. V. kariuomenėj, ku
rioj užsitarnavo lieutenanto 
laipsnį. Atvykęs į Detroitu 
mokosi lėktuvų išdirbystės. 
Micbigan Aero Club, kuriam 
priklauso aukščiau paminėti 
lėktuvai, Smullen’ų išrinko 
viršininku.

Pasisekimo gabiam lietu
viui.

Ko.

patrijotizmų.
Katalikų veikėjai stengki- 

tės paraginti jaunimų, kad 
megztų artimesnius santykius 
tarp Detroito ir Clevelando.

Štai, susitaręs kvartetas: S. 
Stepulionis, kun. I. F. Borei- 
šis, J. A. Blazis, šv. Antano 
parap. vargonininkas ir “Dra 
ugo” Žinių skyriaus reporte
ris, didžiuliu S. Stepulionio 
“Hupp” patraukėm į Cleve- 
landų žaliuojančiais laukais.

Vos tik išvažiavus iš mies
to, prasidėjo tikras kvarteto 
koncertas, bet daugiausiai te
ko dainuoti “trijo,” o duetui 
teko išpildyti didesnė progra- 
rao dalis. Dainos skambėjo 
gerai, nors kartais tėvelis ii 
kritikavo, kad trūksta armo
nikos. Bet sustojus dainuoti, ir 
vėl ragindavo užtraukti. Nu
važiavus virš 10f) mylių, mū
sų dainų pravadyrius pradėjo

jau žavėjančiai griežia. Įgim 
tas talentas.

Sustoję pas kun. V. G. Vil- 
kutaitį jo neradome namie. 
Kitų kartų nebuvo laiko at
lankyti.

Rugp. 14 d. Šv. Antano pa
rap. piknikas gerai pavyko. 
Diena buvo graži. Žmonių su
važiavo daug, jų tarpe buvo 
ir biznierių. Pelno parapijai 
liks.

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

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

9821 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT. LAW

Mortgage Bond Liuilillng <
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road
GROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 0764

Rugp. 21 d. ruošiama nepa
prastas Šv. Petro parapijos 
piknikas Beechnut Grove dar- 

Kun. I. F. Boreišis vienoj' že. Kleb. kun. V. Masevičius
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DR. J. B. RYDZAUSKAS
ukrainiečių įstaigoj nusipirko 
didelę retų knygų.

Man pavyko dar ir senovės 
draugus atlankyti, bet trum
pas laikas nedavė ilgiau sve
čiuotis.

Penktadienį (vakare) pas 
Štaupus buvo surengta skani 
puota. Be detroitiečių, daly
vavo ir muz. Greičiai. Pasi
vaišinus, pripasakojus anek
dotų, išdainavus dainas (mu
zikų tarpe buvo kaip ir len-

su komitetu darbuojasi, kad 
piknikas pavyktų. Visi Detro- 

' ito lietuviai kviečiami skait
lingai piknike dalyvauti. Lin
ksniai laikų praleisime.

KAIP 1$ KOKIU BŪDU 
PLATINTI KAT. SPAUDĄ

(Naujas sumanymas) 
Daug buvo “Drauge” rašo

ma apie platinimų katalikų 
spaudos; daug kreipta dėme-.

ktyniavimas) mūsų Stasys jau -rio į jaunimų dėl jojo veiki- 
pradėjo raginti grįšt į namus.
Po visų linksmybių, ir skanių 
vaišių, naktį grįžom į Detroi
tu. Naktis buvo giedri, šilta,

mo.
Leiskite man išreikšti savo 

nuomonę. 1) Susivienykime 
Detroito lietuviai į Kat. Sp.
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= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros 
X Lempas, Artiflclališkų Saulės Šviesą, Diatherinių, Sinųsoidai ir t. t.
= Bandau kraujų, šlapumų ir t. t. Prieinamų kaina.
S SiMH-iališkuinas: Ligos moterų ir Ilgios vidurių, nervų Ir reumatizmo.
~ Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
S 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
“ Telefonas dieną ir naktj: ARLINGTON 2683
<’'imiiiiiiiiimiiiniiemimiiiiimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiimmi:iuimiiiiiiiih#

J. E. MARTENSON GO
9336 W. FORT STREET

VINEWOOD 1-4560
PAMTNKLV IšDIRBYSTp.

Parduodam visokius Pamiklns ant ka
pinių statyti. Patamaujam greitai. Žema 

kaina. Klauskite platesniij žinių:

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vlnewood 1-6577 Detroit, Mich.

J

Rugp. 14 d., Šv. Jurgio pa
rapija Birutės darže buvo su
rengus labai smagų piknikų.

Diena pasitaikė saulėta, šil
ta.

“Birutės” daržas yra pato
gi vieta piknikams. Gražios 
pievelės ir medžių pavėsiai la
bai tinka žmonių poilsiui.

Pė pietų pradėjo rinktis pu
blika; pasigirdo graži muzika, 
prasidėjo darže judesys: vieni 
šoko, žaidė, juokavo, kiti vai
šinosi skaniais užkandžiais, 
treti silsėjosi ant žalios pieve 
lės.

Šis piknikas surengtas iš ge 
raširdŽių — detroitiečių aukų.

BILLY’3 UNCLS



DHTHOIB Penktadienis, rugp. 19 d., 1932

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUČIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTES DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE

LINKSMOS ŽINIOS

s

Trimitininkas 
gių žinių apie šv. Kry
žius par. pikniką. Visi 
tik ir kalba apie vykimą 
ir parėmimą savo parapi
jos pikniko. Aplink baž
nyčią ir kleboniją ant stu
lpų kabo dideli posteriai, 
skelbianti pikniką. Pas 
vietinius ir visose kolo
nijose pas biznierius lan
guose iškabinėti tokie pat ; 
pagarsinimai. Visiems ai
šku, tai bus didelis su
traukimas minių Vytauto 

'parke.
Jurgis Kaminskas, ge

ležinių daiktij krautuvės 
savininkas, 4537 S. Wood 
st., pareiškė, kad į parap.

pikniką važiuosiąs su $50, o į Amerikos lietuvių Bernaičių 
Kolegiją vyksiąs su $25. Be to dar pažadėjo dovanų bingo 
žaidimui. P-nas Kaminskas tą krautuvę yra pirkęs nuo An
tano Kareivos ir jo krautuvėj kostomeriai yra visada paten
kinti, nes jo krautuvėj yra geriausios ir gražiausios rūšies 
maliavų ir visokių meistrinių instrumentų. Kainos prieina
mos, o kartais tur gerų bargenų.

Kazimieras Būras, Chieago Meat Marketo savininkas, 
1847 W. 47tli St., pasakė, kad dabar visi skaitlingai turi at
silankyti j pikniką ir turi uždirbti mažiausia $3,000 , nes 
parapijai reikalingi pinigai nuošimčiams atmokėti.

Vincas Kareiva, kurs užlaiko sviesto, kiaušinių ir sūrių 
olselį, 4644 So. Paulina St., teipgi bus savo parapijos pikni
ke su savo druagais, biznieriais ir kostomeriais ir darys gerą 
bizni. Be to, p.Kareiva pasiėmė Bernaičių Kolegijos pikniko 
tikietų ir žada paremti, nes ir jis augina porą sūnų, kuriuos 
leis į lietuvių Bernaičių Kolegiją.

Graborius Eudeikis pasirengęs atsilankyti į visus rude
ninius piknikus. Jo atsilankymas visada rengėjus pradžiu
gina.

Ant Town of Lake yra ir daugiau stambių biznierių, ku
rie visada parapijos reikaluose pasižymi.

F. Urbelis, duonos ir bulkučių kepyklos savininkas, 1800 
W. 46th st., visada parapijos piknikuose svečius pavaišina 
gardžiais pyragais. Jis taipgi suteikė dovanų ir “Draugo” 
piknikams, o Bernaičių Kolegijos piknike žada ir pats būti 
su sūnum.

WALTER SABATH

Marąuette Parko kumštininkas pasirengęs šau
niai pasirodyti Kolegijos piknike, rugp. 28 d., Bi
rutės darže. Jisai kumščiuosis su vestsidiečiu Clias. 
Žostautu ir jie išbandys savo jėgas.

rių dresėms ir siutams rinkė-[ant žvėrių ir paukščių. Jų ra
jai. Sutikdavo už visai pigias ndasi ir Birutės Daržo med- 
kainas ir rankpinigius priirn- Įžiuose, kur jų gaudymas bus 

!davo tiek, kiek kas duodavo, rugpj. 28 d. Kiti matę pelėdą
Bet nei siutų, nei dresių, nei, 
žinoma, depozitų nesulaukda- 

j vo.
Iš naujų triksų teko sužino-

ir Marijonų Karmoj,-o jų gau- į 
dymas rengiamas Darbo Die 
noj. Norintieji turėti pagalbą I 
iš paukščių ir žvėrelių, reng

ti šie: vienas žmogelis lietu- Įkitėg į minėtas pramogas, o 
vis užėjo į vieną, šeimyną su 1 ten giriose ir pievose lengvai

I elektros lempute. Sako girdi ir dykai jų prisigaudysite. 
turįs sergantį vaiką, per nak- 

į tis žibinęs lempelę ir išdegus.
I Kitai nusipirkti neturįs pini
gų. Ir prašo kvoterio tai lem- Į------------
pai nusipirkti. Šeimųiinkė pa- \YEST SIDE. — Kolegijos 
tikėjo ir davė kvoterj. Tą pat j pikniko kviesliai buvo atsila- 

1 dieną ta šeimininkė nuo kai- likę pas seną \Vest Sidės biz- 
mynų sužinojo, kad ir pas juos nierių, naujų drabužių siuvo 
“vargšas” su lempele lankė- ją Petrą P. Maukų, 2230 W. 
si ir po kvoterį išviliojo. Da- 22 st. P-nas Maukus kvieslius 
siklausinėta, kad tas žmogus maloniai priėmė ir užėjo kai
šu lempute neturi sergančio ba apie biznius ir senus lai- 
vaiko ir nėra jokis pavargėlis, kus. Tai p. Maukus pareiškė, 
o tik monelninkas.

Toliau teko sužinoti štai ką: 
i Pas vieną munšainierių lan- 
: kydavosi būriai vaikinų, vy
rų ir moterų. Daugeliui jii 

! stokuodavo pinigų. Tai mun 
šainierius jiems sugalvojo

20TIS METŲ TAME 
BIZNYJE

žius užkandžius. Patarnauja 
vien vyrai — Jonas Raila ir 
Povilas Samsonas. Patarna
vimas toje valgykloje greitas 
ir draugiškas. Savininkas yra 
malonaus ir vaišingo būdo.

SULIESĖJO 10-ČIA 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 
neavojlngai ijnk 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 aptiekoj Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėoi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuii saugotis__________________________

VARICOSE VEINS ;i
Gydomos Nauju Būdu

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

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

ė«

rb

SPORTAS eamed.
Lašt Sunday we liooked up 

with another >‘tougli nu t,” 
namely tlie Dory Signs. The(Tęsinys nuo 3-Čio pusi.)

in all probability tliis is our game turned into a pitcliing
lašt. Remember we told y o u battle between Peter Banonis
that the elimination senes in and Russel Kraft with the lat-
the Detroit Baseball Federa- ter winning by a 2—0 score.
tion was to start on tlie 7tb It was a lieart breaking game 1
of August? Well as far as tlie for Pete to loose. He lieid
St. George’s YLC is concern- j thein to 6 hits and struck out!
en it is now finislied. Any i 12. In tlie first inning, Dory’s'
team with a winning average got two infield hits and a cen-
on the lašt Sunday in July islter field single for a tally.
eligible for tliis series. You j Witb any kind of luck tliis
stay in it till you loose two run sliould never have cros-
games. The teams in this way ! sėd tlie plate. In the seventh
determine the Champion. The! inning with the count three
YLC’s entered tlie elimina-(and two, Cannan got a boid
tions būt lošt the first two(of one that hugged the left
games and are automatically; field foul line and went for
out. | a home run. Kraft. deserves

,,, , ,T c ’credit for his perfonnancoWe drew Heman Sports as . Tr ,.. , , , i also. He struck out as manvour first round opponent. _ , „ , ,
~ i >» w i las Pete and allowed only two

Once agam “Rocky” Rakaus- L . , , „ , . , .
i x t j hits, both of them singles. Atkas ant Joe Fryer assumed i... , ’

, , .. mi • x- u. tield each team made one er 
mound duties. This time the

decision went to the Sports 
7—0. Both pitehers worked 
nicely, “Rocky” whiffing 12 
and Fryer 18. We packed the 
bases twice, būt Joe woudn’t 
let the YLC’s break into the 
scoring column. In due justice 
to Rakauskas it mušt be said 
that the breaks were against 
him. Only two of runa were

ror.
We feel quite sure that the 

ahove game ends the season 
for the St. George’s boys. We 
have enjoyed bringing tliese 
comments to you and have 
felt highly flattered by your 
compliments.

Your announcer as usually
has been The Mic.

A

BIZNIERIAI LENKTY- 
NIU0JA

kad šiemet suėjo 20 metų kai 
Amerike.

Nuo pat atvykimo Amerikon
p. Maukus yra susirišęs su
drabužių siuvimo bizniu. Mat
jau Lietuvoje to amato buvo
pramokęs, o Chicagon atvykęs

i skymą. "Vyrus pamokino, [^h-bo didžiųjų kompanijų ša-
kad eitu pas žmones, ypač bi- ipOge Dviem metam buvo iš
znierius ii sakytų, kad esą vvk^s į įjOS Angeles, Cal. Su
bedarbiai, negalėję užsimokėti ,-grižęg Chicagon vėl apsigyve-
geso bilos ir kompanija gesą |nQ Wegt Sidėj ir įsitaigė gavo
uždarius. Prašyti po kvotėrj &aptJ Turėjo gera pasisekiina
kerosinmei lempai nusipirkti. . h. f]abar j() gapa yra puikiamc
Moteris pamokino sakyti, kad nuosavanie name>
esą bedarbiai ir prašyti nors x,. . . v. x -. . . . , Siuva naujus drabužius, tai-

! puses dolerio vaikams paval- . . „ . .,, . .„ 'so senus ir prosma. Turi nau-
gvdinti. “Skymas” buvo iš-1 . . .v, . . . . jausio-išradimo masinas,
bandytas pas vieną lietuvį ba

lanas Mankus visada prisi
deda prie parapijos kolektų, 
“Draugo” piknikų ir Ameri
kos lietuvių Bernaičių Kolegi
jos. Savo dovanas teikia gry
nais pinigais. “Draugo” pik 
nikui aukojo $2.00, daliar Ko

rberį. Vyrui be jokio vargo 
pavyko kvoterį gauti iš to ba- 

| rberio. Kai įėjo moteris, tai 
barbernėj buvo kostomeris, 
kai ji gavo pusdolerį iŠ bar- 

Į bėrio, tai kerpamasis košto-
BRIGHTON PARKO TRI- meris ėmė juoktis. Barberis ...
MITININKO PRANEŠIMAI , k|ausia, kas jam per juokai. |leglJOS Plk,ukul dil blng0 žal

j zlirr»z\ JnVTCi d* O D/I
------------ Kostomeris paaiškino, kad ta

Šiais nedarbo laikais atsi- j moteris neturi ir neturėjo jo-
dimo davė irgi $2.00.

P-nas Mankus yra linksmo
Cicero, III.— Trimitininkui rado visokių monelninkų. Tei- kių vaikų. O' jei ištikro*’ nori bŪd°’ turi daug PažistamU, at 

išaiškinus ir pasidarbavus, at syl^ jų netrukdavo ir pirmiau, žinoti, kas ji per viena, sako silankęs 1 pinikus visada pa 
eina malonių Žinių apie Kole- bet dabar jų atsirado daug kostomeris tai bėgk prie mu- siž>’mi- Bernaičių Kolegijos 
gijos pikniko reikalus. Dau- daugiau. „Sainierio M. namo ir pro la- !piknike ’isai dal>vaus
gumas biznierių perka po plu- Paprasčiausias valkatėlių 1 ngų jų pamaivai. Barberis tų -t,nukll"e aukštaičių puseje.
okštą tikietų, kiti pažada do- būdas vilioti pinigus yra pra- padarė. Ir iš teisybės ta mo 
vanų, kaip va, sinkų, kumpių gytį “karferio” pargrįžti na- 
ir kitokių gėrybių, kurios tiks mo> kuv nors į kitą miesto da-
ir į “bingo” žaidimą.

Pasinaudokite.

Štai, vėl stambus naujas rė
mėjas. Tai yra jaunas biznie-

teris jau betraukianti skysti- I
mėlį už jo pusdolerį. 

jlį. Šiaip jau užpuolimų čia ne-
Gudresnių atsirado tokių, trūksta. Štai naktį iš rugpj. 

kurie eidavo į stabas ir šaky- 14 į 15 d. buvo užpuolimas

Biznio reikaluose galima su 
įsižinoti ir telefonu; Ganai 3144

Maloni valgykla
\VEST SIDE. — Antanas 

Lenertavičius užlaiko savame
i • -t j: i • . • • t» x j name, 2259 So. Western avedavosi esą is radio kompam- ant jaunu merginų. Bet gud- i,. , ’ , ' ~

linksmą valgyklą. Savo košto 
meriams teikia šviežius, gard-

jų radio taisytojai. Girdi už rios Pelėdos dėka merginos 
rius Bennie F. Diržius, turįs savo darbą nieko nerokuosią. . buvo apgintos. Daugelis dabar 
Garage ir Gasoline Station, Kai įleidžiami į vidų, tai jei teiraujasi, kaip Brighton Pa 
142.) So. 52nd Ave. Jisai nu- randa gerą radio, tai apžiū- rke gali rastis tokia I’elėjla 
pirko už $.) kolegijos pikniko rėję sako, kad turį vežti į fa- ir kur jų galima daugiau gau-
tikietų ir dalys dykai visiems, 
kurie pas jį pirks gasolino ar-

briką pataisyti ir tas nieko ti tokių išlavintų. Kiti norėtų 
nekainuosią. Kai kurie patikę- tokių Pelikių greitu laiku įsi- 

ba aliejaus. Jisai suteikia ma davo. Suprantama radio ne- gyti. Tokiems patartina vykti 
šinoms greitą ir tikrą patar- sulaukdavo. į Labdarių Farmą rugsėjo 4
navimą. Toliau buvo atsiradę orde-ld., kur rengiama “ablava” Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chacaco

Tyros, AUkioa, Maoikon
GRASIOS AKYS

Yra dideliu tartai*

Murina valo, frralnlna ralvtna 
be pavojaus. Jus ją pamėyalte 

"Eye Care” arba "Eye 
Beauty” ant (Mureikalavlmo.

10 PIECE CObiViETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famons Vivanl Sėt and in- 
etudes face powder. $1.00; Rouge, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Aatringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet VVater $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
llantine 75c. Skin VVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prioe, $1.97 for all 
ten plecea to introduce tilta line.

Vardas ...................................
Adresas .....................................
biančiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-3th Avenue, New York

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. S5c., 60c..
>1,00.žemo
FOR SKirsi iftRiTflTIONS

For COLDS, COUGHS
Sore, throat, muscular rheu- 
matic achea& pains,apply M u a- 
terole, the "counter-irritant”

BELL RU.*.*’ Lm t Exattly Rlaine Mrs. Rtnn~S t|1 l'i.« ..„trr a Bii Strauįi-ly Pj a Marrird Min! BY CAffL ED
I | l »c«T Kitoul UMeTMea To 
, ' <,» RtMt &US—
į -a’ uiife Ano t MiTtH C- 

Li«t Tico Buubeąv'

fr-2. J
» ■ 3* J r 4. y ,

60 w«Y F»IA 
(iM6 -^u vuRettH - 

z DfilNKI*ĮG(|
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Penktadienis, rugp. 19 d., 1932 r k a n g i g

f Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI pirmiau džiabą turėjo ir t. p.
> Piliečiai tada mato, kas jis

kalbančių kareivių, o patys ir kurį surengė parapijos cho- ins malonius įspūdžius. O pa-
po šiam česui namuos ir ant' ras, parapijos naudai, 
strvto lenkiškai ar rusiškai ka-į Piknikėlis gerai pavyko; 
lbasi; kuris jų ir kada buvo peino parapijai liko 60 dol. 
už vogimus ir suktybes džėlon Muzika jaunimui labai pati 
pakarotas; žodžiu ištlumočija fco; taį p. Felikso Paleliūno.

siliųksminimas parapijai pel
nė $153.75.

A. Žiemys

DAKTARAI:
Ofisas Til Grovehlll 0617

Res. 6737 8. Arteslan Avė. 
TeL Grovehlll 0617

Tel. Ofiso 4050 Rea »M5

Lietuvos 
ta “L. A.” ėmė ir iškepė Ba
rbei pyragų, t. y. ištlumočijo, 
kas yra anonimai ir anonimi- 
štai. Esu, ankščiau tokį titu
lų nešiodavo kavalieriai. Bū-

guvennano gazie-

TeL Grovehlll 0617 nn 1 « Dil/iltCVAG
OR. J- J. SIMONAITIS DRl Al Gl MWBSRAS

6ARSMKINTES
“DRAUGE”

per paukštis ir ar verta už ji visus ko gražiausius jų darbe- piknike daug dirbo Struzdie- 
lius. Po tokio ištlumočijiino jr jaunimas — clioristai-es.

Klebonas labai dėkingas 
chorui už paramų parapijai.

X Pirmadienį, rugp. 14 u.. 
Dangun Ėmimo Pan. Švč. šve
ntėj mūsų bažnyčioj buvo gra 
žios pamaldos. Rytmetį afla. 
kyta dvejos mišios, o vakare 
iškilmingi mišparai. Pamaldų 
se dalyvavo daug žmonių. Kle 

, bonas kun. A. Linkus pabai- 
i goj pamaldų pasakė gražų pa
mokslų.

į X Labdarių 10 kp. iš anks į 
to visu smarkumu rengiasi

votuoti, ar ne.

Bet mūsų sename krajuj nė
ra tokiu rulių. Piliečiams ten 
nereikia votuoti, ba Smetona 
pats save išsivotavo preziden-

lietuvis kaimietis ir pamato 
lyg ant kokio delno, kokie 
slaunūs vyrai jo senų krajų 
r unija ir yra uždėję sunkius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weat Marųuette Road 

Vai.: 2-5 ir 7 9 P. M. Ket. 9*12 A-M. 
Nedėlioj susitarus

DENTIST A •
, i-i-i! ......s -,,i, , k -i . ipadotkus ant jo, tikro lietuviodavo, kai tik kas pamuš jų j tu iki pat grabo cvieko, o į . .
_ v - , • i .... ; , . i*.. v kaimiečio, kupros.mylimų merginų, tuojau oru- I elperius sau kraštui mucyti ’ 1

Pas mus, Amerike, jei kas 
tokias gromatas apie Dėdės

kšt, brūkšt ir parašo groma- ! pasirinko gimines ir artimuo- 
tų, kurioj grųsina galgonui 10 i sius frentus.
metų sušaudymu, jei nepasi
trauks nuo Palionės. Po laišku 
nepasirašydavo. Tai ir anoni
mas, anonimistas. Dabar, esu, 
tokioms gromatoms rašyti mo-

Ale lietuvis kaimietis ir ne
nori būti žabalas. Iš gazietų 
matydamas, kaip dedasi kito
se kontrėse, ir jis nori žinoti, 
kas per vieni tie paukščiai, ku-

nopolį pasiėmęs K. AK. Tat:.* .. vaMu, kuriems jjs dia& , .
jūsų pašenavots prof. Kampi- L |tls ant

Šamo gaspadorius ir jų elpe
rius parašytu ir gazietose ap
garsintų, tai, gal, tam maž 
kas ir būtų, o gal ir visai nie
ko. Ale sename mūsų krajuj 
už tokias gromatas tai smer- 

syk.

Phonr Boulevard 704!

DR. G. L VEZELIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland
Arti 47 atreet

Tai Canai 42 87 Rea Proapeot 0M9

DR. P. Z. ZALATORIS1
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STRS£I
Psaldenclja So. Arteslan A ve
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

( iki 8:84 vakare

5815 — 6th AVENUE 
KENOSHA, WIS.

Ofiso vai.:
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 4 Iki 8 vai. vak. 

Rezidencija:
3904 — 71st STREET 

Nedėliomis tik susitarus.

Čia dėl to ir pa-
įtinkąs ir nori pašnekėti «pi.l"^ P“dotk"S mOk\°‘' " H“™ —"M-- Kriminalna P™ -*«> Pik"ik»-
ka čia rokunda eina į atsirado žinomų, kurie tuos policija jftu dftbar k&d Siamas rugsėjo 4 d., Labdarių

paukščius pažįsta; jie ir pra- tokiog gromatog> tokių gražių ūky. Komisija: Gudžiūnas, Zii
Pas mus, Amerike, kai ku-;dėjo žmonėms tlumočyti, ko navynu albumas apie visus da-

ris palitikierius užsimano rn j kie žmonės, kokius dinstus prie bartinillg Vytauto žemės gas-
nyti ant kokio miestą vo, štei- Smetonos užima; tlumočyti jų pa<3Orius bus skaudus fakt 
tavo ar visų šteitų cino, jis kilmę, praeitį, visus gražius
prispausdina daug bizniskar- darbelius; tlumočyti, kaip ku
tų, ant kurių ne tik savo pik- , rie jų kadais lietuvius nagai- 
cerį padeda, ale dar ištlumo- . komis mušė, žandarams šnipi- 
čija apie save, kur gimė, au- 'nėjo; Lietuviui valnasti atga- 
go, kokias škules baigė, kokįĮvus juokdavos iš lietuviškai

tas
Lietuvos katalikams. Mat, Lie
tuvoje dabar yra toks zoko- 
nas; kas ką padarė, nepadarė, 
vis katalikai padarė. Ant ka
talikų visi kipšai skalija.

GRABORIA1:

L F. RAOŽIUS
PIGIAUSIA.? LIET. GRABO R1US 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia.

Laidotuvėm-- pa
tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti meldžiu atsišaukti

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2514

2314 W. 23rd PL, Chicago
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystėa

OFISAS _________
i‘efefWeSaJi 1439 S. 49 Court, Cicero. IU. 
SKYRIUS: 2228 S. , TEL CICERO 6927
Halsted Street. Tel. i__________________________________
Victory 4882.

LIETUVIAI 
AMEMJE

ROCKFMD, ILL,
Žinios

X Sekim, rugp. 14 d., SouJ>h

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus. nee neturi
ma lftlaldų atlaikytu >1 
skyrių,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aubura Arena

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

— i Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
j Graborius ir Balsamuotojas 
j Turiu automobilius visokiems 
: reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LA1DOTUTIU

▼komjab
1650 WEST 46th STREET

Kampas 4ttk Ir Paulina Bta
Tel. Boulevard 6248-8418

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies'palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų 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 kitų reikmenų 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. j

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

'<•1 Ganai 6122

OR. 6. L BLOŽIS
U E N r I S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitl »i. i 

V olandus: Nuo 9 iki 12 rylų 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

TtAgrnl

kevičius ir Šliužas piknike tu ; * i
lės savo būdų ų- muzikantm.. Bouievard 7689
Iš anksto galima sakyti, kad ’ Hez »«>»»«•<* 7es

labdarių piknikas bus links- ! DR. A. P. KAZLAUSKAS
mas ir įvairus. į

Rep. ’

Tel. Ganai 6744 Rea Republlc 6284

OR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAM 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilga/ 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomis tik
K lškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

ROCHESTER, N. Y.

D E N T I S T A S 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

I

Retas įvykis
Liepos 30 d. čionai įvyko 

retas įvykis. Mūsų bažnyčioj 
: per vienas šv. Mišias laike 
Offertoriuni O. Katkauskaitė 

- iš Jlartford, Conn., giedojo so 
! lo “Kad širdį tau skausmas’1 
Į (Naujalio). Nepaprastai gra- 
, žiai giedojo. Klebonas prant -

Parke, Rockfordo 
basebolininkai žaidė su Lovesz 

Park tymu. Mūsiškiai išėjo 
pergalėtojais rezultatu 10--2.

X Lietuvaitė Nellie Žukliū- 
tė tapo Rockfordo miesto mo-, 
terų tenis čempijone, nugalė
dama švedę Sjostrom, laikiu
sių čempijonės titulų per tris ' 
metus. |

X Rugp. 13 d. įvykusiame 
miesto parkų vandens plauk

L.

lel. Cicero 1260

OR. GUSSEK
X-Ray

t
LIETUVIS LENTISTas 

VaC; kasdien nuo 10 v. rytu Iki 9 
valandai vakare

Nedėliotais ir Seredomis susitarus

±847 W. 14th ST. Cicero, 111.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22ud Street 
cor. So. Lcavilt St. TeL Ganai 6122

Rezidencija: 6628 S. Kichiuond Avė. 
Telepltone Kepublic 7 868 

Valandos: 1—3'ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

□r. C.K. Kliauga
, šęs, kad ir artistas J. Alšaus- 
| kas yra atvykęs, ir»pp. Sin- 
; tautai iš New Britain, Conn. 
i Per kitas. .Mišias laike Of- 
fertorium “Sveika Marija“ 
solo giedojo art. J. Alšauskat Į 
(stiprus baritonas), o kitoj | 
vietoj kvartetas iš Sintautų 
O. Katkauskaitės ir Alšausko. 
Giedojo gražiai. Be to, klebo
nas paskelbė, kad šiandien 
nuo 1 vai. Sliucin park vietos

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

Ofisu vai. kiekvienų dienų ouu U iki

D K N 1 I S 1 A s 
i larninkaia Keiverguis u Suuulomin 
2420 U. žlarųucUe LU>. arti Ht-suru 

Avė. rhoue Heir.iot'k 7»2S 
I uuedėliaia, Seredomis ir l'ėtnyčiomls 12 ryto (išskyrus seredomisj. Taipgi

iitzl jo. Uaiavni 5Utxk nuo 4 j, vaj_ vakare Llaruinkaia
I ir Kctvergais.. - 

Tel. Cicere 6756 Rez. Tel. Hydc Park 3395

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

a446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 14-13 ryto: 1-4 Ir 7-9 vakar*

DR. S. A. DOWIAT .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACB 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua.

2924 W ,WASHINGTON BLVD. 
Kitos val.\ant Washington Blvd. 

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

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tai Latayetle 6798

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutari]

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

I
Jei neatsiliepia šaukite Central 7414

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE f.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
TeleiuiiiU dicn^ n

VIRGLN1A 0036

Phone Hemlock 2061

_ , , , .. . ................................ J verteivių parapijos naudai pi-Į
mo konteste, lietuviai gražiai ‘ ., , • , , - -

. ,. i kmkas, kuriame dalyvaus ir >
i svečiai artistai ir, girdi, gal' 
į ką. padainuos. f,

3 vai. Shucin parke auto-'

pasirodė, laimėdami• -
pirmųjų vietų.

X Rugp. 15 d., 6:15 vai. ry
to savo namuose, 908 6th st., 
mirė lietuvis Kazimieras Ča- 
pas, 65 metų amžiaus. Paliko

keletą

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandoš: 9-9. Nedėliomis 9-12
6558 SO. WESTERX AVĖ.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CUIKtHG^AS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospeet 1930

Cei. Grovehill 1595

ŪR.A.L.YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai : 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis pu pietų ir Neue.dieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

mobilių pilnutėlis parkas, o1 
žmonių, rodos, neperdaugiau- i

nuliūdime našlę O,ų ir 4 dūk- is,a' Mat’ 8enesni«ji i k™ 
teris. Laidotuvūa įvyko treėia->wlę apie tari> n,iežini rag<,li' 
dieni ŠS. Petro ir Povilo baž- Ja’ 0 Jnu"""a“ 8,«ikibe P° *l" 
nyėioj, 8:30 vai. ryto, atlaiky. ’ než,ma 15 įaugamo, ar iš 
tos gedulingos pamaldos už PnP’nlnno
velionio sielą, po to nulydėtas 18 ,non’il 
į Šv. Marijos kapines. griausmingas

X Teko nugirsti, kad visos žiOrlu’ AI5a“8k»B 9“ kle- 
Eoekfordo kat. jaunimo orgs-!bonu 'ata‘uo-la- Jaunimas taip 
nizaeijos ruošia parapijos nau ”at sa'T'rtOTiai Padainavo ke-

DR. VAITUSH, OPT.

A. L DAYIDONIS, M. D:
4914 80. M1CH1UAN AVZNUE 

TaL Kenirood 6l»7 
Valandos:

Nuo v iki 11 valandai ryk«.
Nuo s iki s vaianuai vaaars

apart šveatadienio lt ketvirtadienio.

Res. 1 hone 
Euglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8090

šokinėja. Staiga 
ūžesio išsiveržia 
“Ra ta ta t ra ta

DR, A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

dai didelį vakarą — koncertą. 
Vakaras įvyks apie rugsėjo 
mėn. vidurį. Ruošiama graži 
programa: komedija, dainos, 
naujai persiorganizavusio cho 
ro ir be to p. Paškevičiaus — 
p. Rufiičiko ‘grinorių duetas.’

Palengvins akių jteinplinų, kuris 
ūsti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apternmlo, nervuotu- 
oio, skaudan.ų akių karšų. Nuimu 
Jklkractus, Atitaisau trumpų regystę 

lėtą lietuviškų dainelių. Labai ir tolimą regyste.
v , Prirengiu teisingai akinius visuose

gražu, kaip čion augę lietuv-

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

I 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel.-nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. .r Re*. xeu rlc.ulock 23.S

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
pieL Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

3ventaa.eu.uls pagal autui aną.

itsitikiinuose, egzaminavimas daro- 
įiaa su elektra, parodančią mažiau- 
<iaa klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarų. 

e r d v ė j e povaliai plaukiojo kreivas akis atitaiso j trum 
H laiką su nauju išradimu.

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akintų. Dabar kainos perpus pl- 
g.'suės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

ninkai tautiškas daineles dai
nuoja.

Diena buvo šilta. Aukštvbiu i

mažučiai raibi debesėliai, ret-
Ruoškitės, kad neliktumėt!karčiais šviesiosios saulutės 

nedalyvavę šiame vakare. malonųjį veidelį paslėpdami.

X Sek m., rugp. 28 d., par. 
salėj įvyks parapijos lietuviš
ka draugiška vakarienė. ,

Tikietų platinimas vyksta 
gerai.

R—is

WEST PDLLMAN) HL
Trumpos žinelės

X Rugp. 14 d., parap. dnr- 
| že įvyko linksmas piknikėlis,

Saulutė išsiveržusi iš po debe
sų žvelgdama į Rochesterio 
lietuvių verteivių pikniką, ku
rio priešakyje buvo klebonas, 
kaitino bežaidžiančių veidus. 
Dar daugiau įvairių melpdijų 
iš stiprių lietuviškų krūtinių 
skambėjo po Shucin park kle- 
vyną, palengva šlamėdamas 
gojelis taisė nesuderintą melo
diją.

Pikniko dainos ir artistų
bažnyčioje giesmės paliko rau-

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J AL1STAS

Džiuvų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: rytu nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakaro.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway '288O

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIKTUVIS AKIU NPKCIALISTAtl

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted Ht. 
Valandos: nuo l*—4: nuo 4—8 

MnMUainlst m« 14 iki n.

HSMLGCK 6181

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8484 West Marųuette Road

VALANDOS:
• Iki 11 ryto, 7 IU t vakare 

Utarn. Ir Ketv vak. pagal sutarti

Tai. Hemlock 87U0
Rea Tel. Prospeet 0410

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4165 South Kedule 
Rea 4426 So. Callfornia Are. 

VaL: 2-4. 7-9 v. v. įtekinant Ketv

. (SKAITYKITE IR PLATIK 
* -į KITĘ “DRAUGĄ”

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTAS!
j I

756 W. 35th STREET
Ofiso valan ; nuo 1-1, nuo 4:30-8:20



DRAUGAS Penktadienis, rugp. 19 d. '9'4 >

30E

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
383
į!;

EE

ioje, Rugp.-August'21 d., 1932 m. PRADŽIA 11 V AL. RYTE ĮŽANGA 35 CENTAI

VYTAUTO PARKE
PRIE ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
*------------*--------------4- — * - — 4—^

C H I C A G O J E
FARMACISTĖ ATOSTO

GOMS
.pirmoji KM) jardų perplaukė 
per 1:031-5.

-------------- Iš vaikinų klasėje E čempi-
Bridgeport.— Rugp. 15 d. jonatų laimėjo A. Genišauskis. 

p-lė Jadviga I^esčauskaitė, far Sveikiname naujus čempijo 
maeistė (manager Bridgeport nūs.
Pharmaey) su savo sesute iš
vyko atostogoms j Los Ange
les Gal. Porai dienų žadėjo 
sustoti Grand Canvon, o apie- 
mėnesį laiko viešėti Los An
geles ir Inglevood, Ca!.

Rep.

PASIGERĖJUS GRAŽIU 
RADIJO PROGRAMŲ

BE

Joms atostogaujant, biznio 
reikalus ves farmaeistas Sta
sys Petrulis ir Juozas Lesčau- 
skas. '

Rep.

Sulaukęs antradienio vaka
ro, rods, pačios kojos neša 
žmogų prie radijo ir pasodi
na j kėdę prašydamos pasil
sėti ir pasiklausyti gražiaus 
lietuvių radijo programo, ku
ris kas antradienio vakarų ei
na iš stoties WGES, pastan
gomis Peoples Furniture Co. 
krautuvių.

Visi tie Peoples Furniture

JUOZAS BRAZAITIS

Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas

Į trumpų laikų jisai apsiė
mė prirengti Kolegijos pikni
kui rugp. 28 d. du choru — 
parapijinį chorų ir Moterų S- 
gos 55 kuopos. Kadangi abu 
chorai turi geni halsų, tai

Bridgeportiečiai yra pasi
rengę šauniai pasirodyti šv.
Jurgio parapijos rudeniniame 
piknike, kurs įvyks rugp. 28
d., Vytauto parke, Biznieriai Co. programai rinktiniai, gra-
prisidėjo dovanomis, kad tu- žūs. Klausydamas jų jauti, ^U0‘" gerai prirengti yra leng- 
rėti gerų restoranų ir pavai-j kaip mūsų tauta turtinga gra- va; ^*k a*)ie.lU chorų nariai

privalo dalyvauti repeticijoje 
ir pasitarime šiandie, rugp.

šinti svečius gardžiais vai-iriomis dainelėmis, taip pat ir 
giais. Smagi orkestrą paten- dainininkais, dainininkėmis, 
kins šokėjus. Rėmėjai kviečia nes kiekvienas programas su-'19 d.,'Aušros Vartų par. ša
nsus vietinius skaitlingai at- aideda iš kitokių dainų ir dai-^-b ^:3O vai. vakare.
atlankyti ir taipgi kviečia, nininkų. Taip pat čia girdi ir ' ------
kai kaimynai pagal išgalės naudingų kalbų bei nurody- Į Vaitukaitis, dideli seselių prie 
atvyktų į tų piknikų. mų apie sveikatų, patarimų a-Jeliai ir rėmėjai. Ypač stebina

Parapijonas pie ekonomiškesnį gyvenimų mus kun. Vaitukaičio ištver- 
-------------------- - j ir t. t. - Jniė. Jis ne tik savo pareigas

o • • . . j. . ,. i atlieka, visuomenės darbuosePraėjusi antradienį vpatui-l , , . ,
v . i • ' (dalyvauja, bet daug rašo ‘Bragai gražiai dainavo p-le \ . . .A ? uvr-i._ iv •?« •••Dirvai” ir
n i vi. Vyčiui” gražiu straipsniu: nas ir Peoples radijo duetas.' . , - 1 ’

rn • ... • v , , .. yra išleidęs gražių knygų “Ke
lai tikrai gražus darbas įu- ■ - • ■ . ... . ' .,, ...... J liones Įspūdžiai po Europa,”

sų, gero. leidėjai, ir tų pro- • . . . . . . ' .. , . 1 ’ kurių patariu visiems jsigvti
gramų pildymo dalyviai. Tęs-

Į JEFFERSON MIŠKUS

Nortli Side.— Ateinanti «- Užunaris> A eiapas, j. Rnma-
kmadienį, rugp. 21 d., įvyks 
Šv. Mykolo parap. išvažiavi
mas į Jefferson miškus (prie 
Elston ir Central Avė.). Visi 
kviečiami atsilankyti.

Bus vaikų lenktynės, kurias 
laimėję gaus dovanas. Atva
žiuodami sykiu atsivežkite ir 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus, kad tyru oru pakvė-

kite juos be sustojimo!

Maloniai kviečiame visus mūsų Parapijomis, Kaimynus, Prietelius ir Gerbiamus Biznierius 
į mūsų Parapijos Piknikų.

Šis Piknikas bus įdomiausias, nes bus ristynės; risis įžymiausi lietuviai ristikai su svetim
taučiais čempijonais; tarp jų rasis p. Juozas Bancevičius; baseball los Golden Stars su Flying 
Eagles tymai; įvairios programos bus teikiamos per radijo ir visokių kitų įdomybių. Metrikų 
muzika. KLEBONAS IR KOMITETAI

SKAITYTOJU BALSAI
Ex-kareiviy organizavimo 

reikalu

■BE

pikniko, kurs Įvyks rugp. 28 
d., Birutės darže. Visos cho
ristės prašomos sueiti. Vado
vaus vargonininkas p. Brazai
tis.

/
Kadangi to pikniko progra- 

• moj dalyvaus ir Aušros Var
tų parap. choras, tai Moterų 
Sąjungos 55 kuopos choras pri

Paėmęs į rankas dienraščio 
“Draugo” 190 numerį (rugp.
11 d.) labai nustebau perskai
tęs žinutę iš Lietuvių Ex-kr. 
reivių susirinkimo, kuriame 
nutarta lietuviams ex-karei ! 
viams organizuotis į atskirų 
postų. Stebiuosi dėl to, kad. j 
kaip pamenu, p. J. Mickeliū-, 
nas, kuris sako daugiausiai 
darbavosi to susirinkimo su 
šaukimu, ir kiti ex-kareiviai, 
k. t. pp. Čižauskas, Prečinau- 

'skas, Cibulskis, Brazaitis ir 

j kiti, keletas mėnesių atgal kap. 
i P. Jurgėlos iniciatyva, jiems 
! dalyvaujant, buvo sušiuktas 
įsteigiamasis susirinkimas ir 
, suorganizuotas Lietuvos ir A- 
Įmerikos ex-kareivių veteranų 
i postas, kuris, sulig Centro, ga- 
ivo numeri 3. ,Visi aukščiau 
minėti asmenys tapo išrinkti 
į organizacinę komisijų, ir da
bar joje tebėra. Dabar gi skai
tau, kad yra organizuojama 
kitas postas, ir, kas stebėtina, 
tų pačių žmonių. Aš manau, ' 
kad tai nesusipratimas, kun
įnešė tas nelemtasis Aš. Kaip <io tokių ,aukinil* atvėrimų, 
gi čia dabar, Aš i valdyba ne- Nonnt tok* suSauti ir na,"° 
patekau, tai organizuosiu ld- Prinešti, tai daug prakaito 
tų postų, kur galėsiu būti po įeik išlieti. Visi Labdarybės 

J sto viršininku. Labai gaila, Iaun’kan atsilankiusieji galės 
'čia pasielgta ne kareiviškai, Pamątyti visus fanuos miške 

ne drausmingai; ši klaida tu
rėtų būt atitaisyta. Aš, kaip 
anksčiau susitverusio Lietuvos 

(ir Amerikos ex-karių vetera- 
1 nų 3 posto laikinas sekreto- 
| rius, kviečiu visus buvusius 
' ginklo draugus, ypač organi-

Tų biznį varo drąsiai, kad’ vie 
i nu sykiu daug pasisemia ir 
'spėja. Suskaičius pasirodo bi-
I t
Ja $7.<K). Jie abu dalyvaus bo 
rnaičių Kolegijos piknike že- 

1 rnaičių pusėje.
Kostomeria'.

BOARDUI NESMAGUMAI
valo pasistengti gražiai pasi
rodyti.

Archer Heigūls.—
jos rėmėjų 41 skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, rugp. 20 <1., 7:30 vai. 
vakare, Žolynų name, 6709 
Archer Avė.

Prašomi visi nariai atsilan
kyti ir atsivesti 'naujų narių. 
Taipgi, turėsime progos pasi
džiaugti praėjusio mūsų bas
ket pikniko pasėkomis.

J. Šliogeris, rašt.

NELABAI GREITAS SU
TVĖRIMAS

Vakarų parkų boardas (ko- 
Valdyba misija) pašauktas teisman pa

siaiškinti, kodėl jis iš darbo 
pašalino du civilinės tarnybos 
darbininkus. Kada boardas

K oi egi-

Labd. ūkio miškuose at.-ira-

! MAINYTI noriu Grocery ir 
Delicatessen už lotą geroje 

I vietoje.
5601 S. HERMITAGE AVĖ.

Tel. Hemlock 5978

IŠSIRENDUOJA kambarys 
nefornišiuotas. Tinka ženotai 
porai arba singeliams.

4145 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 9832

PARENDUOJU KAMBARĮ
vienam arba dviem vaikinam, 
su arba be balgio, arba vedu
siai porai. Galima vartoti vir
tuvę. Taipgi garadžius randa
si prie vietos.

6522 S. Rockvvell St.
Tel. Republic 8305

į!

juos paleido, tai sakė, kad jų
į buvusieji užsiėmimai visai pa-I
naikinami. Bet kiek palaukus 
vietoje tų “panaikintų” užsi
ėmimų padaryti net keturi su 
dideliais atlyginimais.

i Atstatyti i darbininkai reika
lauja, kad jiems užsiėmimai 

i būtų grąžinti.

į CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

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

Phone State 4690 
South Side Ofisas

! 750 W. 35th St., neto'l Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

i JOHN B. BORDEN
(John Ragdzlunan Bnrden)

ADVOKATAS
i 105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6, iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel Repub. 9600

L A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos- 9 pyto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals ir K et vergai* 
— 6 iki 9 vai.

' 4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel Hyde Park >395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6377

esančius gyvūnus ir žvėris.

MOTHER’S HOME 
BAKERY

f
1500 SO. 51st AVENUE

CICERO, ILL.

4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette <393

160 N T,A SaLt.E ST—narni mifnrt,

i R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro- 

j džius, movie cameras, projec- 
! torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Šios subatos spešalas: 
DYKAI kepalas baltos duo

nos perkant Fresh Apple Pie 
25 cents

arba
Fresh Butter Cot’fee Cake 

25 cents.

Smagi užeiga
Antanas Judikaitis su Pet

ru Vasiliausku, 2301 So. We» 
tern avė., užlaiko cigarų, min 
kštų gėrimų ir bilijardą. P- 

zacinę komisijų, užbaigti pin nas asiliauskas pasižymi pik 
rniau jau susitvėrus’- postų. nikuose PrIe svainių biznio, 

tik tada pradėti tverti kitų:
juk idėjos ir uždaviniai tie

o.
(Pelėda tikrina, kad niekas 
nesigailės įsigijęs tų knyga; 
galima gauti “Draugo” kny
gyne ir pas patį autorių).

1 X Dovanų — 2 užvalkalai 
Kun. A. teko num. 48 (Mažeikienei).

K. B.

PELĖDOS ŽINELĖS

Brigliton Park
puotų ir smagiai laikų pralei- Valančius yra išvažiavęs ato- Bėgimo lenktynes ir “ristv- patys, 
stų. Nepamirškite visi atva- stogonis 3 savaitėms. Grįš a- nes” laimėjo Bublauskienė. 
žiuoti ir paremti parapijos rei pie rugp. 27 d. Linkini savo Rugp. 21 d. Pelėda tikisi 

dvasios vadui smagių atosto- pamatyti Manąuette parke a- 
Rep. gų, kad grįžęs dar su didesniu kadetui jos rėmėjų 6 sk. (iŠ 

uolumu eitų savo pareigas. Brigliton Parko) basket pik- 
I X Nekalto Pras. Š. M. P. nikų; nors tų dienų bus ir še 
i moterų ir merginų dr-jos šei- Kryžiaus parapijos piknikas 
niyniškas išvažiavimas įvyko ; Vytauto darže, bet nors pro

kalus.

IR VĖL LAIMĖJO 
LENKTYNES

Praėjusį sekmadienį Lincoln; Manąuette parke, rugp. 14 d. šalį skrisdama, gal, sustos ir 
k. buvo trečios metinės Clnca Atsilankė nemažas būrelis na “pačiulbės” piknikieriamspk

go Tribūne KM) jardų plauki
mo lenktynės, kuriose dalyvn-

rių ir svečių. Atsilankė ir ku- Be to, ji žada būti ir Marijo- 
nigai: A. Briška, St. Jonelis nu kolegijos išvažiavime, rug- 

vo viso 1,642, nuo 11 iki 19 ir varg. J. Kudirka; iš Town phv5o 28 (,, R-rut-s darže 
ir senesnio amžiaus plaukikui of I^ake Katauskienė; daugiau
ir plaukikės.

Lenktynėse nemažai dalyva
buvo svečių ir iš Marąuetto 
parko.

vo ir lietuvių. Tš jų du laimė-1 Ąpskraidžius brigbtonpar- 
jo lenktynes, būtent mergai-i kiečių piknikų. Pelėda nulėkė 
čių klasėje E (19 m. ir senes-1ir į townoflakiečių basket pik-, 
nio nmž.) čempijonalų laimė-1 nikų, tam pačiam parke (ako
jo žinoma plaukikė Kmnia Sbe demijos rėmėjų 1 sk.). Pelč- 
maitis (Šemaitytė), kivi prn-;da džiaugėsi pamačius didelį 
ėjusiais metais taip pat lai- būrį žmonių linksmai ir gra- 
mėjo čempijonalų Tribūne pla' žiai laikų leidžiant. Ten buvo 
ūkimo lenktynėse. Šįmet jinai ir kunigai: A. Skripka ir Pr.»

F. RcUs,'
3 ex-karių veteranų posto 

laikinas sekretorius. į

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS

West Side.— Moterų S-gos 
55 kuopos choras prašomas sr. 
sirinkti šiandie, rugp. 19 d., 
Aušros Vartų par. salėj, 8 v. 
vak. Bus prisirengimo repeti-

Pelėda Icija prie programos Kolegijos

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

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

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
B« dainų, žaislų ir SokĮų bus prakalboa būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wisconsin’o Senatoriaus, Gubernatoriau^ ir 
titV- RENGIMO KOMITETAS

EKSKURSIJOS | LIETUVA
\ ' A •

Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugs€jo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės j:

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 gerinusios rųSies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

f.REEN VAI.LKV 
PROmtCTS 

O!s"I1h Šviežių kiauši
nių, sv ies,o ir sūrių.

4644 SO. 1-AVLINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republic 6649

2334 So OAMtI

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mftliavojam, dekoruojant ir pople- 

runtvem. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

Je, manai pirkti automobili, atell 
pas mus pirmiau, nes mes užlalkomt 
vieną iŠ geriausių ruStų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yr« 
pagarsėję sav-o stiprumu Ir gražumu

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ii 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4493 ARCHER AVENIIK 
Talephone Lafayette 7139


