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Telefonas: Roosevelt 7790

Streikuoją angliakasiai vyksta namų link
ISPANŲ GENEROLUI MIRTIES BAUS

MĖ PAKEISTA KALĖJIMU
Vokiečiu generolas reikalauja monar

chijos ir kaizerio
Fašistų riaušės Beuthene, Silezijoj. Rusijos val

dovai didinasi algas. Ekonominis japonams 
boikotas Kinijoj plačiau išvystomas

Žiemių vakarų indijonų luoteliais lenktynės šalia Seattle, Wash. 11 luotelių naudojama.
--------------------------------------------------------------------------------—4--------------------------------------------------------------------------------------- --------

RUSIJOS VALDOVAI KOPA 
i AUKŠTYN

MIRĖ PROF. DUBENECKIS
Karaliaučiuj mirė prof. Du

beneckis.
Vladas Dubeneckis gimė 

1887 m. Vilniuje. Tačiau vos

jos ir darbo prisidėti, kol į- 
stengė tokių bažnyčių pasta
tyti. Bet dėl to šiemet baigia 
ir džiaugiasi atliktais darbais.

keliems mėnesiams praslinkus Reikia pastebėti, kad 'Garda
po jo gimimo visų Dubeneckių 
šeimų rusų valdžia išsiuntė į 
Sibiru. Iš ten Dubeneckiai grį
žo tiktai apie'1900 metus.

Iki japonų-rusų karo velio
nis baigė Petrapilio realinę 
mokyklų. Jų pabaigęs, padavė 
prašymų į civilinį Petrapilio
inžinierių institutų. Per papi- i -------------
ldomuosius egzaminus jis ta- į Skaudvilė, Tauragės apskr. 
čiau neišlaikė paišybos. Ta- j Kartenių kaimo gyvent, bro- 
čiau įrodyti, kad paišyti vis j Hai Venckai susiginčijo

mo parapija visai mažutė, ne- 
seniai buvusi Naumiesčio fili- 
ja. Daug čia pasidarbavo ir e- 
nergingas vietos klebonas kun. 
Ignatavičius.

KUOMET ŽMONES 
SUŽVEREJA

VALSTYBES POLICIJA 
PRIEŠ ANGLIAKASIUS

MIRTIES BAUSME PA
KEISTA KALĖJIMU

COULTERVILLE, III., ru- i MADRIDAS, rugp. 26. — 
gp. 26. — Atmušti streikuo- Mirties bausmės nuosprendį, 
jautieji angliakasiai nuo ,Fra-: taikomų generolui San Jurjo, 
nklino apskrities buvo susto-1 apsvarstė ministerių kabinė
ję šiose apylinkėse. Jų vadalotas ir nusprendė pakeisti ka- 
tarėsi, kas toliau pradėti. Sva- Įėjimu. Respublikos preziden- 
rstyta klausimas, ar dar kar- tas Zamora tuojau pasirašė 
tų mėginti veržtis 1 j minėtų (tų pakeičiamų bausmę, 
apskritį.

Tuo tarpu prieš juos prisių
sta valstybės policija. Ši įsa
kė angliakasiams tuojau grį
žti kas sau namo. Beginkliai 
darbininkai paklausė.

MIRĖ ĮŽYMUS ITALAS 
KATALIKAS VEIKĖJAS CHICAGO JE
ROMA, rugp. 25. — Mirė 

garsus Romos advokatas gra
fas Carlo Santucci, 83 m. amž.
Velionis buvo įžymus katali- f
kų veikimo vadas, buvo kano- Kubo» Policijos viršininkas 
niškųjų įstatymų kodifikacijos Pfisivmtė laišką Chicagos po-

KLAUSIA^ KAIP MAL
ŠINTI RIAUŠES

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

komisijos narys. Jis pergyve
no čia įvairiausias politines 
audras ir visados pasiliko iš
tikimas Bažnyčios sūnūs.

ANGLIAKASIAI NEĮSI
LEISTI I FRANKLINO 

APSKRITĮ

MJADRIDAS, rugp. 26. —
Už buvusį Sevillėj sukilimų 
prieš Ispanijos respublikų vy-' 
riausias sukilimo vadas gen. 
San Jurjo nubaustas mirties 
bausme.

t Jo bylų nagrinėjo maišytas
BENTON, III., rugp. 25. vyriausiojo teismo civilinis ir 

Apie 2;>,000 streikuojančių a- militarinis tribunolas. Teisė- 
ngliakasių, kurie žygiavo i jaį apie 29 valaudij tarėsi, ka- 
h ranklino apskritį pikietuoti 4a Jauke radikalai kėlė-demo- 
ir sulaikyti kasyklose darbų, nstracijas ir šaukė, kad' gene- 
grįžta atgal tais keliais, ku- polas būtų nubaustas mirtimi, 
riais jie buvo atvykę. Karta jie

IŠVYKO KARDINOLAS 
VERDIER’AS

NEW YORK, rugp. 25. — 
J. Valstybes apleido Jo Bmin. 
kardinolas Verdier’as, Pary
žiaus arkivyskupas, sulpicijn 
kongregacijos vyriausias va
dovas.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
RIAUŠES
—t-

BEUTHEN, Silezija, rugp.
-x- • ' • x°r ’ 4 30 metų, o'vienas leitenantas 26. Vokiečių .fašistų riau-

‘L Ii’ • V7VT ‘“•T, pulkininkas — 12 mctų kalė- 5ės dienomis ir naktimis šia
•-iJi i ' l^ (U ■ OSVst'd''li- Generolo San Jurjo sūnus vyksta. Reikalaujama nubaus-
šiais ir lazdomis Srnrta. pakeri- miriop (aM8tu8

Streikininkai nesipriešino ir1 Gen- San Juri° 7™ įžymus 1<“ls‘*- Dan« "nesti
gai tik todėl jie buvo užpulti:18Pamf kariuomenės vadas. Jis
ir daugelis jų nežmoniškai ap.|dau* Paa*žyuiėjęs Morokko ko MA™"1 gjo, r8,^bl’iko,

mušti ir sužeisti. Kai kurie su rnais> Ira rra
.................................................... „„„ka i™. I raistuose nukritus lėktuvui žu-paunti į ligonines. Keletas pa- ncuzl3°8 garbes legijonc kry

žių.
Pranešama, kad mirties bau 

smės ištarmę gali pakeisti tik
vvriausvbė. Bet tribunolas ne-

I ”i rekomenduoja pasigailėjimo.

vakar vakarų mėgino įeiti į Kitas generolas nubaustas

licijai. Klausia nurodymų, 
kaip sėkmingiau malšinti riau- 
Sės. Chicagos detektivų virki- reikalauja.
ninkas pareiškia, kad sekmin- i _____
giausia yra naudoti ašarines J 
bombas ir šautuvus.

MASKVA, rugp. 26. — Ru
sijos komisarai nusprendė, 
kad jiems ir jų padėjėjams, 
kurie stovi komunistų parti
jos ir vyriausybės viršūnėse 
turi būt algos patrigubintos. 
Gyvenimo brangenybė ir jų u- 
žiroamos atsakomingos vietos

dėlto sugeba, velionis įstojo į 
Petrapilio dailės akademijų, į 
architektūros skyrių. Šių aka
demijų baigė 1910 m., gauda
mas teisę verstis architekto-

TRYS LAIPIOTOJAI 
UŽSIMUŠĖ

BAUSME BAIN’UI PA
KEISTA

Buvusiam bankininkui Bai- 
n’ui vakar bausmė • pakeista. 
Skirta nuo 1 iki 5 metų ka
lėti. Bet rekomenduojama po 
18 mėnesių jį paleisti.

šautų. Angliakasiai paliko ir 
savo automobilius, kuriais at
vyko, kad gelbėti gyvastį.

Nuo streikuojančių anglia
kasių vadų priklausys, kas to
liau bus daroma.

vo du J. V. marynai lakūnai, 
Įeit. Rutledge ir mechanikas 
Simmons.

NORI KAIZERIO GRĮŽIMO

ŽUVO 5 PARAGVIEČIAI

1APONAMS BOIKOTAS 
KINIJOJ

su
svainiu Dainium dobilų lauke. 
Brolis su svainiu griebė Venc
kų Jonų, sumušę surišo ran
kas ir kojas ir pririšo prie 
stulpo. Taip kankino jį apie 
dvi valandas. Matydami, kad 
už tokį žiaurumų reikia atsa
kyti, nieko nelaukdami sumuš- 
tųjį atvežė Skaudvilės polici- 
jon ir pareiškė, kad atvežę 
mušeikų. Vežant praeiviams 
jie sakė, jog vežu bekonų į 
Tauragę. Įvykiui paaiškėjus, 
mušeikos sulaikyti ir perduoti 
Šilalės nuov. teismo tardyto
jui. Nukentėjusiam suteikta 
medicinos pagalba, kurio kū
nas buvo sunkiai sužalotas.

riaus praktika. Inžinieriaus a- 
rchitekto diplomų gavo 1913 
metais, kaip laureatas (su au
kso medaliu).

1911 metų pradžioj atvyko- 
į Vilnių, kur gyveno iki karo. 
Per karų su šeima vėl išvyko 

i į Petrapilį. Po karo audrų 
į vėl grįžo į Vilnių. 1919 me-

1 tais drauge su kitais lietuvių
I ŽENEVA, rugp. 25. - Nuo veikėjais is vilaiau8
lllent Blanche kabio apie 5,060 pabėj,o ; Lietnvą Kaune js 
pėdų į pakalnę nukrito ir žu- kart„ tarnav0 pramonėg Ini. 
vo trys kalnų laipiotojai. Ne- nisterijop Nu0 19I9 pabai, 
laimė įvyko pereinant į Mat- g08 iki ]92n m dirbo archi. 
terhorn kalnų. tektoriaus darbų Berlyne. Bu-

vo Amerikos lietuvių preky
bos b-vės direktorium.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
prof. Vladas Dubeneckis bu
vo vienas iš žymiausių archi
tektų. Jis atliko daug įvairių 
statybos darbų ne tiktai Kau
ne, bet ir provincijoj — iš vi
so apie šimtų. Tarp kitų jo 
projektuoti Lietuvos viešbučio 
rūmai, meno mokykla, Čiur- 
lionies galerija, alaus bravo
ras “Ragutis”, Šiaulių elek
tros stotis ir\kt. Paskutiniu 
metu jis pagamino projektų

MAŽINS ATLYGINIMĄ

KŪDIKIS APSVILO PARYŽIUS, rugp. 25. —
------------ 'Prancūzijos vyriausybė paske-

M. Bakos su žmona, 5152 lbė, kad visiems valstybės ta- 
So. Major avė., vakare išėjo rnautojams mažinamas 5 nuo- 
pas kaimynų. Namie paliko šimčiais atlyginimas. Per me- 
keturis mažus vaikus, tarp tus tuo būdu vyriausybei liks 
kurių buvo 2 mėnesių kūdikis apie 39 milijonai dolerių, 
mergaitė. I ----------------

Tėvams išėjus namuose kilo 
ru' gaisras. Kaimynai vos išgel

bėjo vaikus. Kūdikis pavojin
gai apsvilo.

PASKELBS AMNESTIJĄ

PERKŪNO AUKOS

BUS SUŠAUKTA LE- 
GISLATŪRA

BERLYNAS, rugp. 25. —
Gen. maj. grafas von der 

Goltz’as laikrašty Deutsche 
Zeitung reikalauja, kad pre
zidentas Hindenburgas grųžin-., „ .. • ™ Šanchajus, rugp. 26. -r,A rAZ, Bolivija, rugp. 25. ... . .. « ......... . . , iKinų kranto gelbėjimo aųjun

-Bolivijos kariuomenė ruko-j,uva-javinie nutarta dar tų Vokietijai monarchijų ir 
vė penki, paragvieėius, kada dau(tian smarkiau prap1ė8ti kaizerį. Tada Vokietijai baig.

Iš Springfieldo praneša, kad 
rugsėjo 6 d. bus sušaukta spe- 
cialėn sesijon legislatūra skir
ti bedarbiams pagalbų. Tam 
tikslui programa dar neparuo
šta.

HELSINKIS, rugp. 25/ — 
Suomijos vyriausybė pranešė, 
kad ji paskelbs amnestijų 20,- 
000 suomių, kurie peržengė 
prohibicijų prieš jų atšauk
siant.

Svarbiausioji amnestijos pa 
skelbimo priežastis, tai pri
grūsti kalėjimai.

Siesikai. Čia siautė smarki 
audra su ledais. Bari] kaime 
Dumbrausko klojime stovėjo 
su pakinkytais arkliais, pasi
slėpę nuo lietaus savininkas 
ir jo kaimynas. Tuo metu tre
nkė perkūnas, padegė kloji
mų ir mirtinai nutrenkė savi
ninkų su arkliu. įGreta stovė
jęs kaimynas liko sveikas.

NAMŲ PASKOLOS 
BANKAS

\VASHINGTON, rugp. 25. 
medicinos fakulteto rūmų, sta- — Namų paskolai bankas tva

rkomas. Tam tikslui kraštas 
padalinamas į 12 dalių ir kie
kvienoj bus įkurta banko ša
ka. Kiekviena šaka turės ma
žiausia 5 milijonus dol. kapi
talo.

GAISRAS

pastarieji puolė Arce tvirtu
mų čako srity.

ekonominį prie? japonu, bei- tusi 6il» <1ien1
kotų Kinijoj.

MAŽIAU DARBO TĖVAS IR SŪNUS

LEIDOSI PER AT- 
LANTIKĄ

tomo Vytauto Didžiojo muzie
jaus ir kt.

Nuo 1927 metų velionis pro
fesoriavo meno mokykloje, kur 
dėstė perspektyvos, šešėlių te
orijų, architektūrų. Be to, ve
lionis buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto architektorius.

Rugp. 10 d. Karaliaučiuj 
mirė prof. Dubeneckis.

IŠILGAI J. VALSTYBIŲ

WASHINGTON, rugp. 25. 
— Federalis atsargos boardas 
(komisija) skelbia, kad per 
liepos mėnesį įvairiems ga-

Von der Goltz’as pareiškia, 
,kad Hindenburgas yra popu
liarus ir jis tik vienas gali 
valdžios formų pakeisti. 1918 
metais jis kaizerį nukėlė į O-NEW YORK, rugp. 25.

Suimtas Victor Vernon, 35 m., ilandijų. Jis gali jį iš ten ir at- 
ir jo sūnus, 16 m. amž. Jiedu kelti. Tais metais jis klaidų 

miniams kaina kiek pakilo, bet užpuolė ir apiplėšė vienų par- padarė, tad šiandien turi ati- 
gamyba sumažėjo. 'duotuvę. Sūnus tėvų teisina, taisyti.

Dvylikos butų namuose, 
2841 W. 38 gat., vakar siautė 
gaisras, kurio pradžia neišaiš
kinta. Nuostolių apie 3,000 do
lerių.

Trys asmenys pavojingai a- 
pdegė sprogus gazoliniam 
pečiui namų rūsy, 3549 Bel- 
den avė.

TIARBOR GRACE, N. F., 
rugp. 25. — Iš čia per At- 
lantikų į Norvegijų išskrido 
du amerikiečiai lakūnai — Lee 
ir Bochkon. Turi praskristi 3,- Gardamas (Taur. ap.) Per 
600 mylių. Jie žadėjo tų kelio-' trumpų laikų Gardame sude- 
nę atlikti per 30 valandų. j gė dvi bažnyčios. Gardamiš- 

------------------- jkiai, bijodami jr kad trečiu
Į IVashingtonų išvyko pre-įkartu neištiktų tokia skaudi 

zidento sušaukiamoje konfere- j nelajmė, prieš keletu metų pa- 
ncijoje dalyvauti Chicagos į- siryžo pasistatyti mūrinę. Ne- 
moninkų ir pramoninkų grupė, maža žmonės turėjo energi-

BAIGIA BAŽNYČIĄ 
STATYTI

NFAVARK, N. J., rugp. 26. 
— Įžymi Amerikos lakūnė 
Mrs. Amelia Putnam yra pir
moji moteriškė, kuri be per

traukos perskrido išilgai J. 
Valstybių — iš vakarų į ry
tus. Ėmė 19 valandų.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 
lietus; kiek vėsiau.

I
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APŽVALGA
BIJO KOMPETICIJOS

ka ir darbininkams vėl ilgos atostogos. Ma
šinomis darbas atliekamas ne tik greitai, bet 
ir pigiai.

Kita priemonė gerovės grąžinimui yra 
darbo valandų mažinimas ir atlyginimo pa-1
didinimas. Darbininkai, kurie šiandien tui 1 “Draugui” pranešus žinia, 
darbus, privalo gauti didesnį atlyginimą, ati- Rad rugp 2g d .yyks Uetu 
tinkamą gyvenimui. Be to, jie turi gaudjvog Katalikų Universiteto ati- 
dar ir pelno dalelę. Už parduodamus gami-; (larymas> chieagos socialistu 
nius tisas pelnas neturi tekti vieniems, kapi
talo savininkams. Pelno dalis — teisinga da
lis, turi tekti ir darbininkams.

laikraštis parašė įlgą “apžval 
gą” ir padarė tokią išvadą: 

Naujo katalikų universite-
Be atlyginimo padidinimo negalima lauk-'to tikslfts hus utitraukti nuo

tiesų, kad jos liktų aiškiau
siais ir vyriausiais gyvenimo 
principais, ir stačiai su moks
lu įsisunktų, taip sakant, jau
nuomenės kruujan ir sielon. 
Taip pažinta religija įneš lie
tuvių gyveni man daug, daūg 
gyvybės. Taip suprastos ir iš 
mokytos religinės tiesos bus 
stačiai malonios, o pati reli
gija nebebus sausu dalyku, 
bet priešingai, žadys ir ūgdvs 

i mumyse tą “tikėjimo džiaug
ti gerovės. Dirbantieji darbininkai sudaro ga-į vabstybįnio unįvergįteto kyįp smą,” apie kurį taip aiškiai

DIENOS KLAUSIMAI
KAS REIKALINGA GEROVES ! 

GRĄŽINIMUI I

lingą perkamąją jėgą. Ši perkamoji jėga »e-.galint daugiau studentų, reį5. 
gali būt stipri, jei darbininkai už darbą ap-!kia _ jį susilpninti finansis- 
turi alkio atlyginimą. Su tokiu atlyginimu ,^ k kitokiais būdais> Kada. 
jie mažai ką gali pirkti. Kada jie mažai ką
perka, dirbtuvėse nėra darbo.

Pagaliau dar viena trečioji svarbi prie
monė, tai rasti kokių nors būdų palengvinti 
ūkininkams būtį. Už savo produktus jie turi 
gauti didesnes ir teisingas kainas. Kada ūki
ninkai turės daugiau pinigų, tada ir pramo
nės centrams puikiai seksis.

kalba Pilipiečių Gromatoje Šv. 
Povilas Apaštalas.”

Visą šita gali padaryti tik
valstybinis universitetas | katalikiškasis universitetas, 

ir taip nėra perdaug stiprus,1 
tai šitokia kompeticija gali 
jam skaudžiai pakenkti. O 
naudos kokios gali duoti tu 
katalikų mokykla?”

«gi

ČIGONŲ MEMORAN
DUMAS

kad Lietuvos

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dicuraity dr. Katkus veda Sveikatos Skyrių. J Ii 
telkia profesijom* lūs patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakfciėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arbu tiesiog Dr. Kačkui, 2130 W. 22nd st., Clilcago,
Illinois.

2) Siunčia n t klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori šl
uoti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei Ic ausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti 1 luikrašlį. tada klausėjui bus atsakyta laišku.
I i tat visada reik pridėti pašto šenkelf uš 3 centus.

Dv. A. M. RACKES 
2130 W. 22ntl St., 

Clilcago
Tel. Caual 6704

Spauda praneša, kad New Yorkė suda
rytas naujas planas ir programa krašto gero
vės grąžnimui. Programoje yra šie reikalavi
mai:

Pertaisyti prieštrustinį įstatymą; į pra- 
monę įvesti šešių valandų dienos darbą ir 
penkių dienų savaitės darbą; praplėsti vie
šuosius darbus; praplėsti valdiškųjų mokes
čių pagrindą; sumažinti vyriausybės išlaidas 
ir panaikinti prohibiciją.

Sakoma, šią programą remia ir Ameri
kos Darbo Federacija.

Šiuo sunkmečiu kas kaip gali kalba ir 
skelbia apie Tokius ir kitokius gerovei grą
žinti planus. Kai kurie tų planų gal ir būtų 
tinkami. Deja, į tai visa ne vienodai žiūri 
krašto vyriausybė, kongresas ir pramoninin
kai. Kada gi nėra pažiūrų vienodumo, nėra 
nė veikimo.

O gerovės grąžinimui yra reikalinga ne 
kokios skardžios programos ir gudriai apgal
vojami planai, bet visų krašto; autoritetų vei
kimas ir talka.

Senai yra nurodyta, kad kaip ilgai dar
bo mašinos bus gerinamos ir tobulinamos, ne
darbui čia nebus galo. Žinovai jau yra skel
bę, kad gerovės grąžinimui svarbiausioji prie
monė yra nors vienam dešimtmečiui sulaikyti 
naujų mašinų dirbimą ir šiandieninių maši
nų tobulinimą. Tas lengva atlikti — neišduo
ti naujiems išradimams patentų. Šis svarbus 
klausimas priklauso nuo kongreso. Tai būtų 
Jaepaprastai griežta priemonė sustabdyti pa
tentų davimą. Bet tas kraštui būtų išganin
ga. Jei kongresas daugiau įsigilintų į mili
jonų bedarbių vargus, jis rastų, kad minima 
priemonė yra būtina. Kitaip gi negalima nė 
laukti laikų pagerėjimo. Gavusios užsakymus 
dirbtuvės mašinų pagalba tuojau darbą atlie-

Jeigu katalikiškieji univer- 
1 sitetai jokios naudos neduotų 
arba viską dėstytų “vienpu
siai,” kaip tas laikraštis suo
piu, tai senai jie būtų užsida- 

Lietuvių Prekybininkų, Pramonininkų ir!1’?, išnykę, lačiau, kaip tik

KLAIPĖDOS UOSTO REIKŠMĖ 
LIETUVAI

Pranešama, 
čigonai vieną savo vyresniųjų 
išsirinko karalium ir Lietuvos

NESTOKA “DAKTARŲ” jta patars eiti kur pas “čėrau- 
------------- įninką,” kad “rožę užkalbė-

Visokių amatninkų, meka-ltų”; kita įtikinės, kad savo 
nikų ir biznierių lietuviai tu-, šlapumo išgertum, arba kad 
ri. O “daktarų” lietuvių tar-! gertum džiovintų sliekų ir lt. 
pe randasi ko daugiausiai. Be- Na. o “munšainė” su “dzin- 
veik kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė yra “daktaras.”

Netiki? Na, kada nors ty-

geliais,” ar “trejanka,” tai
jų tikra “panacėja” visokiau
siom ligom...

, . . (‘ia aprišk bandažu smakrą,, Nestoka ir šundaktarų, “kra
morandunų apto tdjk, {i- “ .f , T’T lr ‘į-'uok- javų pokerių,’ “šlaunų aku- 

kurl kad tau žandą skauda. Paina- šerkų,” “vaiskavų pravizo-gonų padėtį Lietuvoje, 
turėtų būti apsaugota įstaty
mais. “I). Naehr” rašo, kad

Amatninkų Sąjungos (Lietuvoje) savaitraš- i priešingai. Daugely katalikių žinia sukėlusį nemaž0 bruz- 

tis “Verslas” šiaip rašo apie mūši) Klaipė- kųjų universitetų žymų nuosi- dėjbno Čigonai esą pilna pra- 

dos uosto reikšmę Lietuvai: . Į111 nudaro ir nekatalikai stn-jsnie kajp magurna. ig įstoriš-

Lietuva turi apie 90 kilometrų ilgumo jū- j net žydai, kurie gal ka d{dlJ eS{J matytb kad čigo
nai į Lietuvą atsikėlę 1509 m. 
Lietuvos — Lenkijos kara
liaus Augusto laikais jie tu
rėjo savo karalium Jokūbą

ri, krantą. Visas mūsų kraštas išrėžytas upių | dauSiau- ne«u lietuviški sočia-
vagų, kurių dauguma jeigu ir negali plauky
ti didesnieji garlaiviai, tai vis dėlto jomis ga 
Įima plukdyti miškas, o aplinkui didžiausi 
plotai sudaro turtingą užnugarį, vadinamąjį 
hinterlandą, kuris žūtbūtinai turi ieškoti ke-

, listai, nusimano, kokie univer
sitetai ir kokią duoda naudą. 

Apie “išpušytą” teologijos-
filosofijos fakultetą vaistyki- Znarnerovskį, kurio įpėdinis
niam Lietuvos universitete sc- Į Perslkėlė į Turkiją. Čigonų

lio į platųjį pasaulį, turi ieškoti angos, pro Į cialistų laikraščiui galima at-- i karaliaus sostine buvo Aiziš-
kurią galėtų atiduoti jam visą savo prekių I sakyti šiais Pr. Pankausko žo-' kis, es4s netoli Lydos. Tuome- ,v

džiais: Jtinių čigonų dalis dabar gy- avižų panceka; kita patars dė-

i vena Lietuvoj, dalis Lenkijoj.
Lietuvos mokslus einan- Gyveną- Lenkijoj savo karalių 

č'ią-jai jaunuomenei visai ne- (ostine laiko Varšuvą. Nežinia, 
pakanka siek tiek pramokti k^ mūsų čigonai sostine apsi 
Įsakymų, sausų katekizmo for rinksią.
mulėlių, palaižyti, kaip lai

gausybę.
Tokia anga į platųjį pasaulį yra lietu-1 

viškoji Klaipėda, vienintelis uostas ne tik 
Lietuvai, bet ir dieniausiems Rusijos plotams.
Šiais laikais, kada visas pasaulis labai susi
rūpinęs, kuriais keliais ir kur patogiausiai

gaminius vežti bei parduoti, turėti pu- buVQ daroma iki 
togos geroje vietoje uostas yra tiesiog didelė 
laimė visam krantui.

Šiandien valstybės, turinčios uostus, sma
rkiai varžosi tarpusavy, norėdamos, kad tik 
jų uostais naudotųsi; valstybės, kurioms lai
mė nėra šyptelėjusi, kurios peturi savo uostų, 
smarkiai laužo galvas, kaip priėjus prie jū
rių, kaip gavus laisvai naudotis bent kuriuo 
uostu. Šiuo būdu atsiranda visokie karido

pūtį Bažnyčios istorijos, dog
matikos ir etikos mokslo. Pri-'i 
šingai, nuo šios dienos visa 
lietuvių mokslus einančioji 
jaunuomenė taip privalo sup
rasti ir išmokti visų religinių

■ tysi, kiek atsiras “daktarų. ’ rių,” “kerėtojų” ir įvairių 
į Viena kumutė pasakys tau, “prapesorių — užkalbėtojų.” 
kad tu “rožę” turi; kita, kad,Tie monelninkai pasisamdo bo 

(tave “ciongas pagavo”; tre- beles, kad jos po žmones vaik- 
čia paguos tave sakydama, i gčiotų, visur juos girtų ir ko c 
kad “priepuolą” gavai; ket-jtumerius pas juos vestų. Ne
virta, kad tau “gryčolai” pa-’iegaliai ir slapta tie šundak- 
kilo, arba kokią “gramatiką” į tariai puikų biznį daro iš li- 
gavai ir taip toliau. j gotų žmonių tol, kol nepasiun-

Kai kurios “daktarkos” ne! čia kokį žmogų pas Abraomą, 
tik baisiai daug apie ligas j Tuomet, bijodamas bausmės 
“išmano,” bet jos ir apie vai-1 nuo valdžios už šundaktaravi-
stus daug “žino.” Viena pa
tars tau apsirišti su šutintų

mą, “slaunas daktaras” kai
kamparas išnyksta, į kitą mie
stą pabėga, ir jau kita pavar

ai karštų pelenų pilną ranko-,de vėl žmones “gydo. 
vę; trečia patars nusipirkti ap

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

tiekoje šuns taukų ir aptepti 
sau žandą; kita mėgins įtikin
ti, kad sėmenų košė yra gera; 
dar kita patars nesūdytų la
šinių bryzą, arba pusę tuzino 
dielių, arba šilto karvės mėš
lo. Nuo “priepuolos” patars 
tau gauti to šuns plaukų, nuo 
kurio išsigandai, save 
plaukais apsismilkyti ir

Žmogaus kūno sudėtis yra 
labai komplikuota. Kad sup
rasti žmogaus anatomiją ir fi- 
zijologiją, reikia daug metų 
mokslui pašvęsti. Sergantį 

i žmogų gydyti, tai ne automo
bilį pataisyti. Ligos pažinimui 
ir sėkmingam gydymui reik 

i nuodugniai žinoti ne vien ga-

ua-
ktinyčių” arbatos išgerti. Ki-

jonai litų, kasmet jame daroma įvairių pato- tuvį varyte varyti į Klaipėdą, kad ją pažintų 
būlinimų, kasmet statoma naujų tr obesių, k u- ir taisytų tai, kas per ilgus amžius yra paga

nai, internacijonalizuotos upės, laisvieji uofc- rie taip pat kaštuoja ne po vieną milijoną dinta. šiandien lietuvybė Klaipėdoje tebėra 
litų. Tuo būdu Klaipėdos uostas rengiamas pavojuje. Reikia ieškoti kelių, kuriais ją iš 
tam didžiam vaidmeniui, kurį jis turės vai- to pavojaus išgelbėtume. O vienas iš tikrau-

tai ir taip toliau.
Lietuvai šiandien nereikia perdaug sukti

galva dėl pirma minėtų reikalų. Ji turi savo'dinti tada, kai bus atvaduotas Vilniaus kraš- ; šių kelių, viena iš racijonaliausių priemonių 
Klaipėdos uostą, kuris tam tikrais atžvilgiais tas, kai Lietuva gaus tiesiog susisiekti su Ru- į yra vienų su vienais pasižinimas. Pažinkime 
už kitus Baltijos jūrių uostus: pats uosto ba- sija. Tiktai tada Klaipėdos uostui išauš geli i vokiečių kultūroje išaugusius savo brolius 
seinas yra pn-kankamai gilus, natūraliai ui- laikai, tiktai tada jis ims klestėti taip, kaip klaipėdiečius, supraskime jų reikalavimus ir 
tvertas nuo jūrių ir kiaurą žiemą neužšąla. • niekada dar neklestėjęs. mokėkime su jais bendrauti. Išnyks tada visi

Kasmet uostui išlaikyti išleidžiama mili- Ir tautiškas reikalas turėtų kiekvieną lie- nesusipratimai.

I rntaniokslį, bet ir patologiją, 
l bakterijologiją, simptomatolo- 
giją, farmakologiją ir visas 
terapeutikos metodas. Ir lik 
medicinos daktarai turi kvali
fikacijas ligonius gydyti, nes 
jie yra baigę aukštuosius mo
kslus universitete, bent šešis 
metus pašventę vien tik medi
cinos studijoms, ir visą savo 
gyvenimą pašvenčia medici
nos mokslui.

Kai geraširdė moterėlė sa- 
(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

&Nbsi$ Bnftbs
“Ut in omnibus glorificetur Deus.” 
“Dievas tebūnie garbinamas visuo
se daiktuose.”

Av. Benediktas.
Šv. Benediktai buvo ne vien Ordeno 

įsteigėjas ir vienuolių vadovas, bet savo 
gyvenime tikintiesiems daug prigeibėjo 
kūno ir sielos reikaluose. Jo gyvenmą ap
rašė Popiežius Gregorijus Didysis savo 
Dialoguose, iš kurių biografai gauna au- 

/ tentiškųjų žinių apie didį vienuolynio gy
venimo įkūrėją Vakarų Europoje.

Šv. Benedikto tėvai paėjo iš garsios 
Anicijonų giminės, kurios nariai buvo, 
Romos didikai, iš kurių tarpo būta daug 
pagarsėjusiųjų vyrų Italijos valstybėje. 
Ar. Benediktas gimė 480 metais Nursijos 
mieste, Pietų Italijoj. Jo tėvo vardas bu
vo Butropijus, o motinos — Abnndancija. 
Saro dvynę seserį, kuri vėliau tapo Sv.

Scholastika, jis labai mylėjo ir gerbė vi
są savo gyveifimą.

Kai Benediktas užbaigė savo vaikys
tės dienas,* jo tėvai jį siuntė į Romą, kur 
imtųsi ir lavintųsi gražiojo meno mokslų. 
Čia jame įvyko didis perversmas. Kai jis 
pamatė, kad jo bendramoksliai dideliame 
metropolyj šėlsta ir dūksta nedorybių su- 
kūryj, jis pabėgo iš pasaulio ir jo nedo
rybių verpeto. Jam atrodė, kad girdėjo 
balsą, kalbantį į jį šiais žodžiais: “Bene
diktai, bėgk į tyrus; ten pats datirsi, 
kaip malonus yra Viešpats tiems, kurie 
Jį myli.” Cyrilę, jo slaugė, kuri su juomi 
pasiliko ir bendravo jo pabėgime, kaip 
anuose laikuose buvo priprasta, jam buvo 
lyg antroji motina.

Bėgimo kelionėje Cyrilę ištiko nelai
mė. Kokiu ten nelemtu būdu ji sugadino 
koštuvą. Benediktas priklaupė ir meldėsi. 
Ir, bematant, koštuvas tapo sveikutėlis. 
Čia pasirodo, kad tuo stebuklu Dievai 
laimino jo bėgimą iš Romos; tuo pačiu 
jam davė pasitikėjimą į bendravimą su 
Dievu ir maldos galybę.

Benediktas, trokšdamas labiau kęsti 
persekiojimus ir tapti Dievo mylimas, ne
gu būti žmonių gerbiamas, slaptai aplei
do savo slaugę ir, pasitikėdamas savo 
Angelui Sargui, žygiavo į Subiako aps
kritį. Kelionėje Benediktas sutiko vienuo
lį, vardu Romaną, kurs jo paklausė, į kur 
beeinąs. Kai Benediktas pasakė savo tiks
lą, tai vienuolis Romanas, norėdamas su
žinoti tikrąjį jo pašaukimą, pradėjo bau
ginti šventąjį jaunikaitį, kad neturės tiek 
drąsos ištęsėti iki pabaigai. Tačiau Bene
diktas į visus bauginimus ir priekaištus 
atsakė su dideliu išmintingumu ir kilnią
ją drąsa, jog vienuolis stebėjosi iš tokių 
šventųjų jo .užsimojimų ir pasiryžimų, 
dėkodamas Dievui, Kurs jaunikaičiui da- 

I vė tokius tobulybės siekinius.
Vienuolis Romanas žinojo vieną iš

kaltą tuščią uolą netoli Monte Calvo, kur 
galėtų jauną pustelninką visai paslėpti 

i nuo šio pasaulio. Ir ^enediktas įžengė į 
tą uolą dideliu džiaugsmo susikaupimu ir 
dėkodamas Dievui, kad dabar galės atsi
duoti Dievo tarnybai, atsiskyrus nuo pa

saulio neorybių ir pagundų. Ir Šv. Roma- 
ns įvilko Benediktą į vienuolio rūbus, ku
riuos vienuoliai dėvėdavo anuose laikuo
se. Apleisdamas jaunąjį vienuolį, Šv. Ro
manas prižadėjo jam pristatyti valgio, 
kad pasistiprintų; visada prigelbėti rei
kale ir slaptoje užlaikyti naująją jo bu
veinę.

Vienuolynas, kur Šv. Romanas gyve
no, buvo netoliese, bet imdavo ilgą laikų 
jį pasiekti per vyngiuotą kelią aplink 
kalną. Betgi Šv. Romanas surado būdą 
trumpu laiku pasiekti Benediktą, nuo kal
no viršūnės virve jam nuleisdamas pin
tinėlę su valgiu; prie virvės pritaisė var
pelį, kaipo ženklą, kad pintinėlė jau nu
leista. Šv. Gregorijus, rašydamas Benedik
to gyvenimą, sako, kad šėtonas, pavydė
damas Romano labdaringam darbui ir, 
matydamas, kad Benediktas tobulėja kil
niose dorybėse, iš pagiežos, vieną kartą 
metė akmenį į nusileidžiančią pintinėlę ir 
sudaužė varpelį. Betgi Šv. Romanas ne- 
!iovė labdaringo savo darbo ir Benedik
tui prigeibėjo visa tuo, kas tik buvo jo

galioje.
Tokioje šventoje vienatvėje Benedil 

tas praleido trejus metus ir tapo patii 
kamesnis Dievui. Dėl to Dievo Apvaizd 
parėdė, kad Benedikto dorybės nebebūt 
paslėptos nuo žmonių. Vieną Šv. Velyk 
rytmetį saulė majestotingai nušvietė uoli 
kurioje Benediktas gyveno. Ir Išganyte 
jas apsireiškė vienam kunigui, kurs ne 
toliese gyveno ir liepė pietus, kuriuos pr 
rengė sau, nunešti Benediktui. Ir ta 
kunigas taip padarė. Kai atrado jaun 
tyruolį, abudu atsiklaupė ir meldėsi; i 
kalbėjo apie dvasiškus dalykus, o pasku 
valgė pietus. Po to Benediktas nebebūv 
slaptoje ir kiti, dažinoję iš kunigo, ieško 
jo Benedikto, kurio šventumas švietė i 
jo veido ir daugelį įkvėpė jį pagerbti i 
įvertinti brangius jo mokymus. It po te 
patyręs iš Dievo malonės apie naująją pa 
siuntinybę, Benediktas daugiau nebesislė 
pė ir aukaVosi dvasiškiems reikalams tij 
kurie pas jį ateidavo miniomis.

(Bus daugiau)

t
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
vo patarnavimu nori padėti 
nelaimingam ligoniui, tai yra 
girtinas dalykas, tai mielašir- 
dingas darbas. Bet kai neiš-j gerklę, 
manelė ir bemokslė mėgina li
gonį gydyti ir savotiškas “lie-

-fc-
pasėkų priežastie, — tai žmo
gaus dvasios krisis.

Ties šiuo punktu pravartu 
kiek ilgiau apsistoti. Ir iš tie
sų, norėdami sergančių žmo-

flp EE-

0 dabar aš atsikėlus rytme
tį jau spiaunu tikrais krau
jais; neatsikostu, tik patrau-’nijų pagydyti, pirmiausia to
kiu, pačiulpiu iš burnos ir irime ištirti jos ligos priežastį, 
kraujai; retkarčiais man skani jos kūno bacilus ir tik tada 
da pažandės, kokį sykį visą' duoti jai tinkami) vaistų tiems

DETROITO ŽINIOS

KinAii ti. ■ i

gia piknikų, rugp. 4 d., Beech- 
nut darže.

Piknikas bus vienas iš di
džiausių parengimų, nes para
pijai labai pinigų reikia. Ko
mitetas P. Padolskis, A. Vil-

SUVALKIJOJ JAU PRASI
DĖJO VYNO GAMYBOS 

SEZONAS

Vynuogių, tiesa, nėra. Bet 
suvalkiečiai visai žmoniškų vy- 

čiškas deda pastangų, kad pi- 'nų gamina iš serbentų. Ypač 
knikas pavyktų ir iš anksto įvykęs vynas gaunamas iš juo- 
kviečia visus Detroito lietu- duju serbentų. Neretai vynų 
vius, visus biznierius atšilau- ! gamina iš serbentų ir aviečių 

j Mikalauskaitė sėkmingai prie į piknikų. Visus žada j arba mėlynių kartu. Ir kitose

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

Telefonas Lafayette 1298 
g ' B ■ .fl- ■: I?-.,, Afl'

bacilams numarinti.
Šitas visiškas žmonijos dv/

sios sumenkėjimas, pamyni 
, . _ • mas po kojomis Kristaus mo

__,............ :1.A. , kslo dėsnių, labai liūdnai at
siliepia tiek asmeniniame, tiek

Tai aš susirūpinus tuo krei
piuos į tamstų, gerb. gydyto-

karstvas” patarti, tai jau ne 
gerai elgiasi, nors nž tai per IįatarimiĮi ką veiktl sn tokia
daug jos smerkti negalima, 
nes instinktyviai kaip išma
no, taip savo gailestingumų ir 
gerus norus savo artimui de
monstruoja. Mat, ir ji nori 
būt “daktarka”>

O šundaktarai, kurie netu
rėdami tinkamo medicinos mo

liga. Iki šiol aš ne kokių vais- . ,. . . .socialiniame, tiek ekonomimatų neėmiau. , ,. , . .... .. __ jine, tiek ir politiniame gyve- 
JVI1SS xa>« ! mme.

Atsakymas Miss A. M. — Išbujojusi ambicija, nežabo
ta savimyla, nepasitenkinimas 
tuo, kų turi, aistringas verži
masis prie laimės, kuri numn-

Tamstai yra pavojus netekti 
dantukų, nes nuo škorbuto ar
ba nuo pyorrhejos galutinai

kslo, nuduodami “daktaraisjištrypa. Neatidėliojant toma v»en kiniškuos smagu- 
apgaulingai iš nelaimiu- PriTalal eltl Pas ^Uoję, ne.

gų ligonių pinigus ima ir daž
nai jų sveikatų sunaikina, y- 
ra aršiausi kriminalistai! Ir 
gaila, kad tarpe lietuvių ne
maža yra šundaktarių.

Lietuviai, saugokitės 
daktarių!

gal ir kitos ligos pas tamstą 
randasi; taipgi privalai nueiti 
pas dentistų, kad jis tamstos 
dantis apžiūrėtų, pataisytų ir 
dantų smegenis pagydytų.

ŽINIOS IR NAUJIENOS
Šv. Jurgio bažnyčios platina 

Vasara baigia prabėgti. Vėl “Draugų”, Detroito Žinių lai- 
prasidės mokslo metai. Šv. An dų. Taip pat ir R. Medoniu- 
tano parapijos mokykla išva- Į kas toj kolonijoj gražiai dar

vaišingai priimti.

šun-

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI

KLAUSIMAS. Gerbiamas 
daktare: Vienas dalykas mane 
baugina, tai mano kairio žan
do braškėjimas. Kai žiovauju, 
arba kai labai išsižioju ir po 
to žandus sukandu, tai mano 
žandas kairėj pusėj pokštelė- 
ja taip garsiai, kad visi gali 
girdėti. Šitaip žandas neskau-

Patėmijau “Drauge”, kad 
tamsta žmogaus ligoje sutin
kat mielai duoti patarimą.
Taip ir aš, dėkodama tamstai, 
kreipiuos į brangų gydytojų.

Kokie trys, ar keturi mene- da, ’r niekad neskaudėjo. Kas 
šiai atgal aš per naktį įsimie- ta’ būtu do liga ir ar tas nė- 
godavau, rytmetį atsikėlus pi
rmos seilės rūdos. Kelis .sy-
kius išspiaunu, vis rūdos.

Ne kas rytmetį tas atsitin
ka, bet kaip po kelids dienas, 
tarpais, arba ilgiau.

ra pavojinga? — K. B.
ATSAKYMAS K. B. — Bi

le sųnario braškėjimas, jei ne
skauda, nesudaro jokių pavo
jų. Taigi tamstai nėra pagri
ndo bijotis.

Šių Dienų Opiuoju Klausimu
(Tęsinys) [tiektu dėsniu: Mylėk savo ar- 

timų, kaip patsai save,” “ne-Dabar kokia turi būti ta, , , , x .. . I daryk kitam to, ko pats menovisuomeninio — ekonominio i . ; , . . , .. . .■wr» lrn/1 ” 1-mi-r^ 4--» I
gyvenimo sistema? — Apie 
bolševikiškųjų sistemų nekal
bėsime. Pasaulis matė jos pa
daigas Rusijoje. Dabar Vaka
ruose bandoma įvesti naują 
sistemų fašistinio korporatv- J 
vizmo pavidale. Tačiau reikia 
pasakyti, kad tiek bolševizmo 
tiek ir fašizmo bendras bruo
žas yra tas, kad abu šie kraš
tutinumai nori prieš suindivi- 
dualintų žmogų pastatyti jį 
patį, bet jau sukolektyvinto 
žmogaus pavidale. Ir bolševiz
me ir fašizme šitas sukolekty
vinimas daromas spaudimu iš 
viršaus. Tad suprantama, kad 
jiems žmogaus asmenybė, jo 
individualumas ir jo laimė nie 
ko nereiškia. Rur sukolekty- 
vinta visuomenė žmogų stu- 
mie, ten jis turi eiti. Jis tik 
įrankis visuomenės tikslui pa
siekti. Tokiu būdu šios minė
tos sistemos, kaipo antitezė, 
rėakcija prieš liberalistinį in
dividualizmų stačiai suvaržo 
atskiro žmogaus laisvę. Tai ir 
yra stambiausios bolševizmo 
ir fašizmo klaidos, dėl kurių 
šios sistemos negali būti pri
taikomos ekonominiam gyve
nimui. Tam reikalinga tokia 
pasaulėžiūra, kurioje individu 
ai urnas būtų tvirtai surištas 
su kolektyvumu ir tik tada su 
vesta į tobulę gyvenimo sinte
zę. O tokia sistema, kuri ir 
kiekvieno žmogaus laisvę ap
saugoja ir jų tinkamai apri
boja — suvaržo Kristaus pa-

, ri, kad tau darytų,” kaip tik 
ir yra krikščionybė. Taigi, tik 
iš jos ir tegalima gauti nauja 
ir visai tinkama ekonominio 
gyvenimo santvarka.

Tik krikščionybė savo idė
jose turi tiek galybės, kad pa 
jėgs sukurti naujų visuomeni
nio gyvenimo būklę tiek tobu
lų, kiek leidžia gyvenamojo 
laiko aplinkybės ir pačių ka
talikų uolumas. Juk krikščio
nybė nėra vien tik sakyklos 
religija. Ji nėra vien tik pa
guodos ir suraminimo žodis, 
duodąs progos svajoti apie 
laimę danguje. Ne! Ji yra ir 
žemės religija, duota žemėje 
gyvenantiems Dievo sfinams, 
kad jie čia įkurtų Dievo ka
ralystę: “Te&teinie Tavo ka- 

I ralystė, teesie Tavo valia, kaip 
[danguje, taip ir žemėje.”

Krikščionybė nėra tik teo- 
1 retine teisių sistema. Ji yra 
pilnutinis gyvenimas. Ji yra 
veiksmo ir pasaulio perkeiti
mo religija. Todėl skaudu da
rosi matant, kaip nekartų ka
talikai visur ieško normų ko
kiai nors pairusiai gyvenimo 
sričiai remontuoti, iš visur pe
šioja po žiupsnelį žinių, visur 
vaikosi visokias madas, o už
miršta dirstelėti į savo religi
jų, į Evangelijų, į Bažnyčios 
doktrinų, kur glūdi sveikiausi 
gyvenimo principai, neapneš- 
ti dulkių ir neaptemdinti lai
ko prietarų. — Štai kur ir y- 
ra didžiausia žmonijos klaida, 
vyriausioji krizio ir visų jo

muos, garbėje, turtuos, tai vis 
šių laikų asmens privalumai. 
Viskas aukojama tiktai sava
jam “Aš” dievaičiui. Neno
rima pripažinti ir garbinti ti
krasis Dievas, garbinama ii 
vergaujama savo kūnui, aist 
roms, ar aukso stabui.

Koks yra individualinis gy
venimas, toks paprastai pasi
reiškia ir visuomenėje, nes vi
suomenė yra sudaryta iš at
skirų elementų — individų. 
Kristaus paskelbtas dėsnis: 
“Mylėk savo artimų, kaip pat 
sai save” viešpatauja tiktai 
raštuos, bet ne žmonių širdy
se? Žmonės vis dar dalinasi į 
draugus ir priešus, į simpa
tingus ir nesimpatingus. Žmo
nių širdyse vis dar viešpatau
ja velnias, su savo šūkiais: 
“Divide at impera” (“Suskal 
dyk ir užvaldyk!”), “Caipe 
diem!” (“Išnaudok dienų!”), 
“Skriausk kų gali ir žiūrėk, 
kad tik tau būt gerai!” ii 
daugybė kitų. Visi matome vėl 
nius kituose, bet niekas neno
ri matyti jo savyje. O Šv. Ras 
to žodžiais betariaint, visi žmo 
nės yra Dievo vaikai. Bet ar 
galima būti Dievo vaiku, ne
sant broliu kitų Dievo vaikų? 
Argi galima būti Kristaus se
kėju, nesekant Jo gyvenimo 
principų, Jo pasaulėžiūros T 
Atsakymas aiškus.

Socialiniame gyvenime kata 
likas beveik niekuo nesiskiria 
nuo heretiko vokiečio, nuo at
skalūno ruso ar visai nekrikš
tyto žydo. Tad savaime sup
rantama, kad jis nedaro jiems 
jokios įtakos. Štai, kur visų 
blogybių šaknis, štki kur ken
ksmingų organizmui bacilų 
lizdai, — tai žmogaus dvasi
nis krizis. Oi nuo dvasinio su
menkėjimo visuomenėj ir at
skiruose jos sluoksniuose kaip 
tik ir priklauso ekonominio 
bei politinio gyvenimo kriziai.

lyta, seserų namas iš lauko ir 
vidaus nudažytas; laukiama 
sesučių atvažiuojant. Daugiau 
šia prie to darbo prisidėjo J. 
Danisevičius, J. Žilinskas, P. 
Keblautis, P. Jurgelevičius, J. 
Zemanauskas, J. Ceplevičia ir 
Šimkonis; P. Saplys davė da
žus. Visiems priklauso padė
kos žodis.

Šv. Jurgio parap. taip pat 
prisiruošus laukia atvažiuo
jant seserų. Seserų namų sa
vo lėšomis J. Usaris. labai gra 
žiai nudažė, P. Tumelis—mo-

buojasi. SPORTAS

(Bus daugiau)

AUKOKITE LIETUVOS KA 
TALIKŲ UNIVESITETUI

Stasys ir Bronė Druškaus- 
kai, žinomi Detroito veikėjai 
išvažiavo į Sharon, Pa., į gi
minaitės laidotuves.

Iš Cbicagos buvo atvažia
vus Ona Paurazienė su šeimy
na. Svečiavos pas motinų, E. 
Veloniškienę, sesris: M. Ston
kienę, ir E. Paurazienę. Po 3 
savaičių “good time” 
namo.

grjzo

K of L SPORT ACTIVITIES

The Kniglits of Lithuania 
baseball club triumplied over 
Romulus A. C. 9—6. Romulus 
Corporation defeated strong 
teams likę New England Malt 
and the Detroit Firemen. Lit- 
tle Joe Major hurled for the 
Kniglits was nicked for elev- 
en softies, only had one bad 
inning, after tliat it was easy 
going. Major had liis slow bail 
working beautifully. Ed. Mal
kelis lead the attack with 3Žinomi Detroito veikėjai St 

kyklų. Tie vyrai yra parapi- ir Elzbieta Paurazai išvažia- singleg Wally Malensky als0 
jos gaspfadoriai ir labai daug Iv0 atostogoms į gražiųjų Nia-
darbuojasi parapijos gerovei. Sai'ą Falls, Buffalo ir apylin- 
Iš tiesų, mažai tesiranda to
kių darbščių žmonių.

kės.

Lietuvos vietose, girdėti, jau 
vyno visokiais būdais stengia
masi pasigaminti. Reikia spė
ti, kad šieme| mūsų žmonės 
vyno daugiau prisidirbs, negu 
kitais metais, suprantama, ba
ltosios suskaitom

PAUL MOLIS
Notary Public

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

AGENTŪRA
1730 — 24th ST., DETROIT 

Tel. Lafayette 1545

Kol oras šiltas, kas tik gali 
naudojasi įvairiomis atostogo
mis, kad sveikatų sustiprintų. 
Praėjusių savųitę Šimulių au
tomobiliu A. Saparauskienė, 
M. Navarauskienė ir Šimuliai 
buvo nuvykę į lietuvių ūkinin
kų kolonijų Custer, Mich., ir 
smagiai pasižmonėjo pas J. 
Pradžius, K. Vertelkas ir biz
nierių J. Čeponį. Visi gyrė lie
tuvių ūkininkus už jų vaišin
gumų.

Per visų vasarų Detroite y- 
. ra buvę.visokių piknikų, bet 

rugp. 28 d. bus pirmas toks 
įvairus piknikas. Tų dienų M. 
Sąjungos 54 kuopa rengia ne
paprastų pikniką, Birutės dar
že. Tyrame ore bus lošimas 
“bunco” ir “pinochle” (tai 
dar pirmų kartų Detroite). 
Laimėtojai gaus labai gražių 
dovanų. Bus ir šokiai prie 
“snappy” muzikos.

Rugp. 11 d. pas Sukaičius 
(šone miesto) buvo surengta 
gimtuvių dienos bankietas L. 
Vyčių 102 kp. veikėjui Petrui 
Padolskiui. Rengimo darbe 
daugiausia pasidarbavo Liet. 
Vyčių 102 kp. pirm. V. Ben 
doraitis, vicepirm. V. Versiac- 
kas ir Elzbieta Kirstukienė. 
Svečiai linksmai laikų pralei
do. Petras Padolskas yra nuo 
senai žinomas darbuotojas jau 
nimo — L. Vyčių. Jo darbuo
te kuopa gėrisi. Kaipo spor
to mėgėjas, jis per visų laiką 
buvo Vyčių basebolo ratelio 
manadžeris, o chore taip pat 
geras dainininkas — bosas. P. 
Padolskas ir E. Kirstukienė 
užlaiko saldainių krautuvę 
Lietuvių svet. name,
Highway ir 25-tos gatvės. Tai 
centras lietuvių užeigos ir vi
sokių žinių. Atvažiuojantiems 
iš kitų miestų čia suteikiama 
visos žinios apie Detroito ju
dėjimų.

Pikniko šeimininkės: E. Pa
urazienė, kp. pirm. ir E. Ste- 
panauckienė, kp. vicepirm. ir 
visos narės deda pastangų, kad 
į šį piknikų sutrauktų daug 
žmonių ir kad piknikas visais 
atžvilgiais būtų sėkmingas.

Širdingai kviečiame visus 
detroitiečius atsilankyti. Visi 
būsite patenkinti. Pelnas ski
riamas Šv. Jurgio parapijai.

Narė

was one of the big guns get- 
ting a double and a long sin
gle. The Detroit team is wil- 
ling to challenge any strong 
team from Chicago. For par- 
ticulars please write: Pete 
Padolskas, 1916 — 25th St., 
Detroit, Mich., as soon as pos 
sible.

123456789RHE

KofL005012001912 0 
R.AC000400101611 2

Batteries: Major, Rider, J. 
Maskelis, Ellis, Baker, Burk- 
hardt.

Umpires, O’Keefe and Tur- 
ner.

■ ~ --- ---------- \
Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE
Res. Phone Niagara 0764

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomls: 10 Iki 12-tos dienų.

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

UTHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, raginę, pumpertnekol ir 
baltų duonų. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Susirinkimas. Mėnesinis 
Spaudos Rėmėjų draugijos su 
sirinkimas įvyks rugp. 31 d., f 
8 vai. vak., Šv. Antano parap. 
mokyklos kambary. Prašomi 
visų draugijų atstovai daly
vauti. Pageidaujama, kad da
lyvautų ir gerb. klebonai. Rei
kia aptarti ateinančio rudens 
darbuotę spaudos reikale ir

Vernor į sykiu paliesti politikos reika-
lūs sąryšy su ateinančiais rin- *
kimais. Pageidaujama, kad 
susirinkime dalyvautų visi kn 
talikų tarpe darbuotojai, ypač 
jaunimas, kuris nori darbuo
tis, Čia yra gera proga.

Sparčiai platina “Draugų”.
Bronė Tumelytė ir Matilda

Piknikas. Šv. Antano para
pija ir L. Vyčių 102 kp. ren-
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I DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo jrankius: Elektros 
Lempas, ArtificialiSkų Saulės Šviesų, Diathermių, Sinusoidal Ir t. t. 

Bandau kraujų, Slapumų ir t. t. Prieinamų kaina.
= Speciallškumas: Ligos moterų ir lljpos vidurių, nervų Ir reumatizmo.
= Valandos: 10—2 dienų Ir 4—8 vakare.
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
— Telefonas dienų Ir nakt}: ARLINGTON 26 83
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J. E. MARTENSON GO
9336 W. FORT STREET

VINEWOOD 1-4560
PAMINKLŲ iSDIRBYSTfc

J

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

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vlnewood 1-6577 Detroit. Mich.

HITT AND RUNN "Consok Thvself Bull—Rcmembcr the Poclor Is Ouilc l.inblc 10 the Šame Misiane! HY HITT
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Bingo Lietuvių Bernaičių Kolegijos
IKNIK

e

VISIEMS LINKSMAS ŽAIDIMAS
Sekmadienyje, Rugpiūčio - August 28 d., BIRUTES DARŽE, 79th Street ir Archer Avenue

ES==K£ ■K ■BE įi

PRANAS GŪDAS ro vengras su savo orkestrą,, 
kurs pasižymėjusiems pagrieš į 

j maršą. Bus dar ir Jaugiau vi
sokių įdomybių ir linksmybių, 
Laukiame visų, senų ir jaunų, 
skaitlingo atsilankymo iš visų 
kolonijų.

Kviečia kolegijos rėm. Chi- 
cagos apskritys.

KVIESLIAI NORTH SIDEJ

Bernaičių Kolegijos pikni
ko kviesliai lankėsi Šv. Myko- 

ilo par. Tos parapijos dvasios 
įvadas gerb. klebonas kun. J. 
Svirskas kvieslius maloniai 

i priėmė ir pavaišino. “Urau- 
!go” ir Kolegijos reikalus ge
rb. klebonas visada remia. Jei 
parapijos reikalai nesutruk
dys, tai sakė atsilankysiąs j 
Bernaičių Kolegijos piknikų. 
Taigi kviesliai malonių jspū- 
džių kupini atsisveikino su
maloniu dvasios vadu.

i
. Kviesliams palankumų pa- 
roue p./Vincas ivauseaa, savi- 

I įlinkas valgomųjų daiktų krau 
i tuvės. Jisai yra vienas seniau-
( šių Norui Sidės lietuvių oiz- 

Į merių. Jau virš 32 metu, kai
Vienas iš uoliausių Marijonų kolegijos rėmėjų pikniko į Varo ^lzu- Sidėj, o še-

rengimo komisijos narių, dedančių pastangas, kad piknikas Į&iolikti metai, kai gyvena nuo- 
ko geriausiai pavyktų. Be to, jis žymiai gelbsti ir įvairiuo- savame name» 1^45 YY abansia 
se “Draugo” administracijos reikaluose po Chicagos lietu- ave- B-nai Nausėdai pasitu- 
vių kolonijas. rintys biznieriai, priklauso

prie vietinių draugijų ir kito
kių organizacijų, visuomet re
mia savo parapijos piknikus,

Bancevičius, kurs risis ko
legijos piknike, visada risty- 
nes laimėdavo. Bet dabar su
sirūpino, kai reikės imtis su 
juoduku. Juodukas taip išsila
vino, kad baimė apima Kun
cevičių.

ivviesiiai apiankė ir pakvie- kviesliai sužinojo, kad rugse-, yra matęs Lietuvoje puikiai
te i piknikų seniausių xn orui-’jo 11 d. Sv. Aiykoio parapijos 
siuieię duozapmų Berneckienę uarze prasidės Pažaras. Apie• I
kuri pažadėjo atvyru į pikiu- tai nvruisiuieeiai uaug karna 

’kų su savo urauge rtozaiija ir rūpinasi, kad ko geniausia 
oauanauskiene. bpejania, Kati pavyktų, uazaras trauksis per
jos piknike dus seniausios ciu- 
cagietes. raipgi tapo uzkvic- 
ssii v įauas ir Monika Brazai, 
rodo i\o. Marsniieid avė., Ku
rie užlaiko Ice-creaminę ir ci
garų Krautuvę, balto, Kad no- 
rtnsidieėiai Įdomauja ristyne- 
niis, nes Jie girdėjo, kad juo
dintas Bancevicių daoar suva
rys į ožio ragų.

ivviesiiai uar buvo užėję 
pas donų Kainui, lo-±l no. 
j. nuima o t., kurs uziaiKo įce- 
creannnę, rengimų uaikių iį- 
kriukių smulkmenų Krautuvę. 
Guodėsi blogais laikais, bet, 

į suprasnanias reikalo svarbų, 
suteiKe piknikui dovanų, be 

1 to pažadėjo paraginti savo 
draugas, Rainis ims ir įtosto- 

1 menus vykti į Kolegijos pik- 
1 nikų.

BAZARAb

tris sekmadienius. Bengejai 
prašo, Kad draugijos ir visi 
parapijonai sujusių ir eitų į 
lenktynes, kaip atsilankymu, 
taip ir biznio darymu.

T Uite JO SMAGIAS 
ATvSiUGAS

Marųuette Bark. _ Jonas 
Petraitis .šiomis dienomis tu
rėjo linksmas atostogas, bu 
savo žmona buvo išvykęs į 
Wiorcester, Mass., kur jo bro
lis yra klebonu Šv. Kazimiero 
parapijoj, Svečiavosi apie 1G 
dienų. Buvo nuvykę į Atliol, 
Mass., kur jo brolis Augusti
nas pirmiau klebonavo ir ne
paprastai gražiai ištaisė baž
nyčių. Paskui buvo nuvykę i 
Thompson, Conn., į lietuvių

Besilankydami pas biznie- J ^4- 

nūs ir šiaip jau lietuvius, P-nas J. Petraitis sako, kad
—)--------------------------------------------------------------------- -

* ištaisytų dvarų ir senoviškų 
įkumgamscių palocių. Bet tie 
paiociai ir įrengimai negali 
prilygti Amerikos milijonie
rių u varams ir jų rūmams. O 
rietuvių kolegija įrengta vie
no iš stambiausio Amerikos 
Kupliausio dvare. Lietuviams 
yra tikras guiukis, sako p. 
retraiiis, kad pavyko kolegi
jai garnį toksai dvaras. j»u- 

j mai iui tiarų artistų ir meist- 
i rų darbas. i>anų saies sienos 
įauuono šilko audeklu išmuš
tos. r>abar toje sateje įtaisyta 
kopiycia. bienos paliktos po 
senovei, o altorius u- kiti įren- 

1 girnai taip pritaikinti, kad 
Harmonizuotus su buvusiais p 

Į taisymais. Todėl ir pasidarė 
! koplyčia jauki ir graži.

rvoi viskas bus kolegijos rei 
kaiams pritaikinta, tai dar 
ims laiko ir lėšų, o tų lėšų, 
tai vis uar trūksta. P-nas Bet 
imtis labai džiaugiasi, kad tos
kolegijos reikalams rengiamas■
piknikas rugp. 2b d., suteikė 
uovanų ir pažadėjo prie pro
gos Įdomaujantiems papasa
koti apie tų kolegijų.

PAMOKINANTIS PA
MOKSLAS

grąžinimą, apie prohibicjos 
paskutines dienas. Šokėjams
grieš garsi Gedimino orkestrą, j bazarus, pažadėjo dovanų Be- 
kapelmeistro Krekščiūno veda j maišių Kolegijos piknikui ir 
ma, Svečiams skanūs pietūs ir į atvyks į pikniką su savo šei- 
vakarienė. Iš prisiųstų biz- myna, su kaimynais, kostome- 
nierių dovanų gabios Marąue- riais» draugais. Nuo Ever- 
tte Parko šeimininkės paga- Sreen ir nuo kitur, 
mins skanius valgius, šv. Kry-1 Petras Sriuba^, prityręs bi-

, . žiaus par. vyrai pagirdys tro-! znierius, 2041 Armitage avė.,
Tame piknike bingo bus Q Cic^s .užlaikąs grocernę ir delicates-

domiausias žaidimas. V įsi greit iSTeįius TaiJina 0 šen, buvo kviestas į Kolegijos
išmoksta jį lošti, visiems la-, „d. Piknik« ir Palyti jungtinį
bai patinka, po kiekvieno šai- .J g etos malo-

mu apsejimn, patarnavimu, Taipgi 
gražiomis dainelėmis visus virvės traukinio aukštaičių pu- 
kvies prie bingo. Bus ir CSce-įsėje. P-nas P. Sriubas sakė,

dimo giliukingosios gauna po 
gražių dovaną.

Didžioji pikniko dovana bus 
auksinis laikrodis, kurią au
kojo p. Antanas Grybas. Tas 
dailus ir brangus laikrodis bus 
išleistas ant serijų. Jis pridė
jo ir antrą dovaną — gražų 
deimantinį žiedą, kurs klius 
tam arba tai, kuri pasi
rodys daugiausia serijų par
davęs. Trečia dovana bus til

domus medinis, rankų ypa
tingo darbo kryžius; kryžius 
yra nepaprastas, iš mažų ga
balėlių sudėstinėtas. Piknike 
bus ristynės, kumštynės, dai
nuos mišri chorai, vedami p. 
Brazaičio, bus žemaičių ir au
kštaičių virvės traukimas, įdo
mios prakalbos apie mokslą ir 
moksleivius; apie gerų laikų

Keturakis, kurs kumčšiuo- 
sis dėl čenipijonato su Samoš- 
ka, abejoja ar laimės imtynė
se kolegijos piknike. Jis daž
nai kumščiuojasi ir lavinasi 
boksininkų klube.

kad piknike būsiąs, jei svar
būs reikalai nesutrukdysių. Ji- 

Įsai maloniai kvieslius priėmė, 
j įteikė piknikui dovanų ir žadė
jo paauginęs savo du sūnų Jo
nų ir Povilų siųsti į lietuvių 
Bernaičių Kolegijų.

Ristininkas juodukas, kurs iš tik 
rųjų nori laimėti čenipijonatų, ri
sis su Bancevičiuni kolegijos pik
nike, rugp. 28, Birutės darže. Juo
dukas nuo savo draugų gauna 
daug linkėjimų, kad ristynės lai
mėtų.

Praėjusį trečiadienį Aušros 
Vartų par. bažnyčioj įvyko šv 
Mišios, kurias užprašė An 
drius Poška, Labdarių Par 
mos gaspadorius. Šv. Mišias 
laikė kun. P. Skruodems, t 
pritaikintų pamokslų pasaki 
gerb. kun. L. Draugelis. Iš h 
pamokslo galėjo visi pasimo 
kyti — tėvai, auklėtojai, spai 
do» platintojai, veikėjai. An 
drius Poška po visam savo su 
kviestus svečius ir draugu! 
nusivežė į farmų ant vaišių 
Visi svečiai įsigijo Kolegijos 
pikniko tikietų ir visi žadėjt 
į pikniką atsilankyti. Svečius 
nuo farmų atveš farmeris An 
drius Poška.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
_________ • »

Dnpifpnpn III Į gerai. Didelis būrys jaunimo
nUul\rUnU| ILLi j noriai lanko pratybas. Išrink-

---------------------- ta nauja valdyba, kurion pate-
ŽINIOS ! ko: pirm. ir vedėjas — J. Pa-

---------------  'škevičius, pianistė ir vargoni-
+ Praėjusį sekmadienį ru- nįnkė — K. Noreikaitė, vieepi- 

gp. 21 d., South Parke įvyko rin — M. Bagdonaitė, sekr.
basebolo žaidimas tarp Roek-__ q Evtalvtė iždin. __ Ad.
lordo L. \ yčių tymo ir Itoek- Misiūnaitė ir atstovu į Fede

raciją — E. Butkiūtė. Dabarl'ord \Vorld Distributors. Alū-
dskiai žaidimų pralaimėjo re- c|loras mokinasi naujų dainų, 

kurias padainuos ruošiamam 
jaunimo KONCERTE — VA
KARE.

-j- Ateinantį sekm., rugp. 28

zultatu 9:8.
4- Rockfordo^sunkaus svo

rio bokso čeuipi,jonas lietuvis 
Ad. Smitas praėjusių savaitę
turėjo net dvejas rungtynes. <1., parap. salėje įvyksta dr.au- 
Pirmos įvyko pirmad., rugp. Įgiška lietuviška parapijos va-
22 d. Chicagos Stadiume. Smi
tas susitiko su Italijos sun-

noje rugsėjo m. 18 d. rengia
mam jaunimo KONCERTE — 
VAKARE. Bus ir daugiau gra 
žiu dalykų programoje kaip 
tai: choras dainuos, solo, due
tų, kvartetų “grinorių due
tas” ir t. t.

Ruoškitės, kad neliktumėt 
nedalvvave. R-~4#.

WAUKEGAN ILL.

Vėl į darbų
Kadangi vakarai jau šaltes-

CHICAGOJE

KAS NAUJO WEST 

PULLMANE?

R5MKITE VISUS BIZNU•I
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

OENTISTAf

4- J KŠ. Petro ir Pauliaus Tel 
par. mokyklų jau grįžo sese
lės mokytojos; visos tos pa
čios su perdėtine sesele M. 
Vincenta.

4- Pasidarbavus K. Alvins-
ni, dėl to ir Šv. Baltramiejaus kui, gerieji parapijiečiai, k. a.
choro baigės atostogos; vėl tu 
ri stoti į darbų.

Kadangi choro nutarta su
rengti vienų vakarų svetainės 
naudai, tat mūsų rezisorius

Simutis, Morankevičius, Va- 
Jauskas, Kilas, Paškauskas, tė
vas ir sūnus Pučkoriai, Juce
vičius ir kiti išdažė mokyklų. 
Kun. A. Linkus labai dėkin-1karionė. Tikimasi, kad para

pijiečiai skaitlingai atsilankys 
kaus svorio čempijonu Liugilir sykiu pagelbės parapijai ir 
Rovati. Italas išėjo pergalėto-j sau turės “good time.” 

ju. (Ii antrad., rugp. 23 d. Ru- j -|- Praėjusį sekm., rugp. 21 
cktorde Legiono Stadiume į d., parap. darže ir salėj įvyko,
Smitas boksavosi su čikagie-,mokyklos rėmėjų ruošta pra- įn^ Diena (Songs Festival). 
čiu Diifi’y Dvoncli. Smitas nu- pnogėlė. Nežiūrint, kad pramo-I^O- dienų išgirsime Waukega- 
galėjo čikagietį be jokio var-įgėlė ruošta su labai maža rek-!no’ Kenosba, Racine, Milwau- 
go. Tose pačiose rungtynės^ dama, publikos buvo gana da-j^ee> P°rt Wasliington ir Sbe- 
kitas rockfordietis lietuvis P. jug. - boygan chorus. “Dainų Die-
Simaitis pralaimėjo prieš Car-1 -Į- Parap. choro— aktoriai- na bus Kenoshoje, Central , _______ . JV._ .
Įsom). j mėgėjai uoliai ruošias gražiai ! Tark, Higbway 15, rugp. 4 d.

4- Naujai persiorganizavęs komedijai “Brangusai paini-j Visi chorai mokinas gražių 
parap. choras gyvuoja labai čiavimas,” kurių pastatys sce , dainų. Visi ruošias važiuoti.

Be dainų bus ir kitokių pa-

jau yra išrinkęs veikalų, ku-| gas pasidarbavusiems.
ris, sako, labai gražus, būtent 
“Klasta ir Meilė ”.

Kitas įvykis, kokio dar vau-

4- Dom. Pučkorius visų va- 
sarų darbavosi apie parap. 
namus veltui. Dabar taiso, ap-'

keganiečiai neturėjo, tai Dai mokyklos langus iš vi

daus ir iš lauko. Jo pasidar- 
bavimas daug sutaupo parap.

4- Šv. Kaz. Ak. Rėm. sky
rius vėl rūpinasi, kaip čia pa-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

DAKTARAI:
Ofisas Tai. Grovehlll 0817

Rea 6737 S. Arteslan Ava. 
TeL Grovehlll 0617

I Tel. Ofiso 4050 Rea 9886

Cicere 6766

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tb CT., CTCERO
Vai.: 10-11 ryto: 1-0 Ir 7-0 vakare

*’hone Bouievard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 4tr*et

T«L Ganai 6133

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt Ht.) 

Valandos: Nuo > iki 11 ryto
Nuo 1 ,10 8 vakare 

Šaradoj pasai sutarti

Bouievard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDITOJAJ8 IR CHIRURGAS 

>413 West Marųuette Road 
Vai.: 3-6 ir 7 i p. M. K et. |.i> A-U 

Nedėlioj susitarus

Tel Canal 4187 Rea Prospect 4154

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HAL8TED STREET
RealdenciJ* 8888 So. Arteslan Avė 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotų

S iki 8:88 vakar*

Tol. Canal 4744 Rea Republlo 8884

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Laidotuvėm® pa- 
larnaui.1 eeriaueia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla
Lr pigiau negu kiti «^ale meldžiu atsišaukti. ----------
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS I
668 West 18 Street . _
Telef. Canal *174 14olt M 
SKYRIUS: 8238 8.
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

o mane 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2614
2314 W 23rd PL, Chicago

marginimų. Pardavinėjami ti
kintai dėl radijo arba $35 pi
nigais. Tikietus pardavinėja 
visi choristai.

Koresp.

GARSINKINTES 
“DRAUGE"

nios Strazdienė ir Gudžiūnie- 
nė planuoja kų nors surengti.

4- A. Sucilla dar tebeserga. 
Jo moteris, su pagelbininkais, 
prižiūri biznį (bučernę), 123U0 
So. Einerald avė.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
l

DENTISTAS 
i 4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Gydo stalgias Ir chroniška* II* 
vyrų. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro 

Nedėllomls Ir seredomia tik
iškalno susitarus 

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

' CHICAGO

i Tol. Cicero 1260 JC-Ray

«T

49 Court, Cicero,
TEL CICERO 5927

m

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 Iki S vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st STREET 
Nedėllomls tik susitarua

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. ▼. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis JI* 
bua

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kėdelė >450 — 2451, arba 

Cicero 662. Re*, tel. Cicero 2888

Tel. Lafayett* 5793

DR. A. J. J A VOIŠ
VaL: 3 iki 6 po pietų. 7 Iki 4 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pa<al sutarti

4- Darbštūs parapijiečiai rfl 
i pinasi ir darbuojasi, remdami ■ 
■savo parapijų. Prie par. sve- 
Į tainės yra gražiai ištaisytas 

kiemas — sodas. Čia dabar 4847 
dažnai rengiama piknikai.
Štai, ir šį sekmadienį rugp. 28

Ufi. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomla Ir Seredomia susitarua 

VV. 14th ST. Cicero, III.

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

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

Nedėlioj; 10—12 ryto.

Vak-

Dr. C.K. Kliauga

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

J*-“

Pbuoe Bouievard 4l39

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimus 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ešlalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnra A vėsus

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

VttJtn j.I38

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsaiuuotojas
Turiu tiulomubilms visokiem 
reikalams. Kaina prieinamu 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Dl.

.t

1. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAlDOTUVlŪ

71D3JU

1650 WEST 46th STREET
1 Kampos 4<th Ir Paulina Bta 

Tel. Bouievard 6303-8413
Nubudimo valandoje kreipkitės 

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

Seniausia^ ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisą*

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

PETRAS S1ENKIEWICZ
Mirė rugp. 24, 1932 m„ 4:25 

valandą..

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, dvi dukteris ir 7 
seseris, brolį Stanislovą.

Kūnas pašarvotas 6040 Hig- 
gins Avė., Polonia Grove.

Laidotuvės įvyks subatoj rug- 
piučio, August 27, iš namų 9:30 
vai. -Ijus atlydėtas į šv. Kon
stancijos parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po parrtaldų 
bus nulydėtas į šv. Adalberto 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra 
borius Al. Waszko, Paliside 
2141.

AIA

JONAS GRiGALIUNAS
Mirė rugp. 24 d.. 1932 nt.,
6 \al. vak., 39 metų amžiaus. 
Kiio iš Panevėžio apskr., Ve
lykių parap., Butkūnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoj brolius: Juozapą ir 
Viktorą; brolienę Stelą ir jos 
vaikus; pusbrolius ir gimines; 
Lietuvoj motiną Juozapatą, 
brolius Julių, Antaną; sese
ris Kotriną, Joaną, Prancišką 
ir Marijoną; švogerius ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas grabo- 
rlaus koplyčioj 2130 W. 21 
St. Laidotuvės įvyks rugp. 27 
d., 8:30 vai. ryto. iš grabo-
riaus koplyčios bus atlydėtas 
j Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažystamus-nias da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Motina, Broliai,
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra 
borius S. D. Lekavičius. Tele
fonas Roosevelt 2515.

DENTISTAS 
Ctarninkais Ketvertais ir Subatomte
2420 W. Alarųiietu- K<< arti Westėm Ofiso vai kiekvieną dieną nuo « iki 

A»e. Phone Hemlock 7828 12 ryto (išskyrus seredomia). Taipgi
rHned61taig. Seredcmi* ir Pėtnyčiorote nuo 4 iki g Val. vakare Utaruiukals
______1881 *>• »»»« ir Ketvertais.

Rez. Tel. Uyile Park 33D&
Tel. Republic 2266

DR, K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėbomls 9-12 
6558 SO. WESTERN AVĖ.

AKIU GYDYTOJAI:

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IK CiULKLRGAS

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1430

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

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. 
Nedėliomla ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: lt ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINIA 0036
T-*—u s-stf

lel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 u 7-9 vok. 

Seredomia po pietų ir Nedėldleniaia 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTB ROAD

DR. VAITUSH, OPT.

.t
-MARGIJONĄ RACIKĖ

Mirė rugp. 24. 1932 m. 20
mln. po keturių, popiet. 38 m. 
amžiaus. Kilo iš Raseinių ap.., 
Kauno rėdybos, Girkielnio par. 
Peleidlnos kaimo. Kanadoj iš
gyveno 6 metus. Kūnas iš Ka
nados bus parvestas penkta

dienio 26 d. į Ameriką, Chica
go j.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Pranciškų ir motiną Mar- 
cljoną, seserį Marijoną ir fivo- 
gerį Joną šiieikį, seserį Anta
niną Ir Svogerį Simoną šiieikį, 
brolį Antaną Ir brolienę Pran
cišką Račius, vieną seserį Oną 
Rusijoje, tetą Dapkienę, pen- 
kes pusseseres ir 3 pusbrolius 
ir ghnnies.

Kūnas pašarvotas 4618 South 
Wells st., Chicago, Iii.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugp. 2 9 d., iš namų, 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Kryžiaus bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę: Tėvai, Seseris, Bro
lis, švttgeriai ir (.Iminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Antanas Petkus, Tel. 
Yard* 1188.

ANTANAS ZAKARAISKAS

Mirė rugp. 25, 1932 m., 3:50 
vai. ryte pusę amžiaus. Kilo iš 
Suvalkų rėd., Bučkahno apsk., 
Pakionių parap. Amerikoje iš
gyveno 35 motus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, 3 sūnūs: Al
biną, Antaną ir Edvardą, 3 bro 
llų sūnūs: Juozapą, Pranciškų 
ir Mykolą Zakarauskius, Lietu
voje 2 seseris; Kotriną ir Elz
bietą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4048 West 
Congress st.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugp. 29 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų * bus nulydėtu į 
šv. Kulralsro kapines.

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

Nubudę: Moteris. Snaol ir 
Gtoiinėa

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I-ochavlčius, Tel. Roose- 
veit iilf.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurte 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
tvalgimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulrnu 
:ataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsi tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
<ias klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų aky* atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos ni- gesuės, kaip kitų. V

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Bouievard 7589

Tel Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SriCGIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dlrbterė
756 WEST 35th STREET

Valandoe: nuo 14—4: nuo t—B
m U IM iv

; <t*t

A. t DAVID0N1S, M. Dj
44ž* HO. MICHIGAN AVSN0H 

T*L Kenerood 5147 
Valandos:

Nuo 3 iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

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 3 vakare 
Nedel. nuo 14 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—3:30 vai. vakar*.
Nedėllomls 10 Iki 13

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK >151

DR. V. S. NARES
(Naryauokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3434 Weet MArąeette 

VALAHDO8:
I iki II ryto, 7 11d I 

Utarn. Ir

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI*

Rea pnone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tek Hemlock 2274

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

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

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tek Hemlock 1704
Rea Tek Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise* 4155 South Kedsle 
Rea 4435 Bo. Callfornla Ava 

Vet: 1-4, 7-3 ». e. Uaklrlant Ketu

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5912

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

Ofiso v&iaiL; nuo 1-It nuo
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Parčevskio dvaras, Raudon
dvaris, jau žydų rankose. Liau 
dis taip pat visur dejuoja.

Apskritai, visi daviniai ro
do, kad žmonėms nelengva gy
venti. Metasi čionai Į akis me
rgaičių lietuviškas būdas ir 
pamėgimai. Pav. visur rasi 
įprie namų gražius lietuviškus 
darželius. Bet dainų jokių ne
sigirdi...

Štai mėsos orderių išvežio- 
tojas Jokūbas Poczulp turi 
grosernę ir bučernę, 3953 Ko. 
Rockwell st. Jam tos krautu
vės nereikia, jų parduotų pen 
kiais šimtais dolerių pigiau, 
negu ji verta.

Vieta labai smagi, graži a- 
pylinkė, cash biznis. Rendos 
mokėti nereikia, nes namo sa 
vininkai gy vena ten pat ir vi
sus valgomuosius daiktus ima 
iš tos bučernės. Mėnesio gale 
pasirodo, kad namo savinin
kas išima ne vien už rendų, o 
viršaus ir damoka.

Ras nusimano apie valgo
mųjų daiktų biznį, tas minė
tų vietų nusipirkęs turės pui
kų pragyvenimų ir dar susi
dės pinigų. Del platesnių in
formacijų kreiptis į savinin
kų minėtu adresu arba pašau- 

■kti’ tel. Lafavette 3622.

tos ir Archer Avė. Aušros 
Vartų parapijos choras, vado
vaujant J. Brazaičiui, išpildys

7iX prijuokino p. PetroSie- P«Wa"*L- VyH* cho
ras kviečiamas dalyvauti pik- 

ne. i -- am
! Neapsieita ir be linkėjimą ;“lke lr- «^'J»ngus su Ausros 
Programų vedė p-lė G. Gal-Čar,« P»™W»S. chorą sykiu

C H I C A G O J E

IŠ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
41 SKYRIAUS SUSI

RINKIMO

ARCHER HE1GHTS. — naitė. Širdingus linkėjimus su-! 
Rugp. 20 d. įvykusiam susi- dėjo p. A. Nausėdienė, Šv. Ra • 
rinkime turėjome garbės ma- zim. Akad. Rėmėjų centro pi-į 

tyti ir mūs dvasios vadų kun. rm.; p. B. Bytautienė, Šv. Ka- , 
L. Draugelį. ! zim. Akad. Rėm. atstovė iFede-

Buvusio “basket” pikniko 
komisijai išdavus raportų, pa
sirodė, kad pelno liko $41.80,

racijoj. Tų vakarų ji iš susi
rinkimo parvežė ir raportų. 
Paskui kalbėjo p. Petrošienė,

įdainuoti. Choristams jžanga 
vMtui. Kurie dar neturit ti- 
kietų, kreipkitės į choro me
nedžerių L. Krekščiūnų arba 
prie pikniko Vartų paduokit 
savo vardų ir pavardę. Būsi
te įleisti. Valdyba

Kolegijos naudai. Pinigus vi- uoli Mot. Kųj. darbuotoja; p.1 
sus priėmė kun. L. Draugelis K inčinienė, buv. Šv. Kaz. A-J 
ir visus narius apdovanojo ' kad. Rėm. 1 skyriaus iždinin- 
brangiomis religijinėmis dova- j kė, p-lė Z. Jurgaitė, Akad Rė- 
nomis, reikšdamas dėkingumų'mėjų centro liglaikinė t'iiu ra-,^/1, 
už pasidarbavimų. Piknike pa lšt.; p. Baliūnas, p. Šedžių gi- 
daryta, maža išlaidų. Garbė minaitis ir p. J. Kanųšėnas 
komisijai (P. Lubertienei, A. buvęs nenuilstantis veikėjas. 
Žolynienei ir K. Budrevičie- Parės surengimu

M1RONIENĖ-GEČ1ENE 
Į VIENUOLYNĄ

BRIGHTON PARK. — Ru- 
22 d. p. Mironienė-Gečie- 

nė išvyko į Pittsburgh, Pa,, į 
Šv. Pranciškaus vienuolynų, 
kad aplankytų savo dukterį

PLATINKITE “DRA: o m-

, . i seseri Petronėlę. Be to, p. Lrt
daugiau- L. . ’ „ , , , ,

o • • i • *, i . . . , , 'ciene žada Pittsburgh o apv-nei). Susirinkimas, Mar, Ro-isiai pasidarbavo p. Drungelie-
nė, artimi Šedžių draugai pp. 
Drungelių šeima, p-lė V. Gal- 
naitė, p. Petrošienė ir p. J.

linkėj praleisti atostogas. Lai
mingos kelionės.

PATAISYMAS

legijos centro vardu, komisi
jai, Lubertams ir Budrevicia- 

. ms už pasidarbavimų pikniko 
pasisekimui širdingai padūko-' Kanųšėnas.• I
3°’ , ' Ponai Šedžiai yra visiems

Skyrius netenka darbščių J plačiai žinomi, kaipo draugiš-

J ki, malonūs, vaišingi žmonės. 
■ Ponas Šedis ilgus metus bu
vo bažnyčios tarnyboje; ]xmia 
Šedienė buvo įvairių organi-

“Draugo’

narių • -

K. Budrevičienė jausmingai 
kalba atsisveikino su skyrium, i 

• nes su visa savo šeimyna išsi
kelia gyventi ant ūkės Michi- 
gan vai. (už 248 myl. nuo Chi- 
cagos), vienok pasižadėjo ne
pamesti 41 skyriaus narystės, 
nes turi vilties kada nors su
grįsti į Chicagų ir vėl darbuo
tis pi senovei Bažnyčios ir j 
Tautos labui. Apgailėdamas,: 
kad netenka brangių darbuo
tojų skyrius, širdingai linkėjo 
visokios Dievo palaimos ir pa
sisekimo ūkyje. Nors K. Ęud- 
revičienė gan toli išsikelia gy
venti, tačiau prašo visų, kam 
proga leis, atlankyti juos jų 
ūky. Adresų skyrius vėliau pa
skelbs “Drauge.”

Skyrius vėl planuoja kų 
nors kilnaus surengti.

Baigus susirinkimų, A. Lu- 
bertas kun. L. Dra'ugeiį su sa-

zacijų nare, bet labiausiai pa- 
mvlo ir atsidavė Šv. Kaz. A- 
kad. Rėm. draugijai, kuriai ir 
po šiai dienai darbuojasi. Per 
daugel metų eina vicepirm. pa j 
reigas. Visuomet būdavo ir te-; 
bėra nuoširdūs, geros ir atvi- Į 
ros širdies, malonaus būdo, to- j 
dėl ir užsitarnavo gražaus pa
gerbimo.

Ant galo p-lė V. Galnaitė 
Į suteikė dovanų nuo visli prisi- 
| dėjusių.

Linkime p. Šedžiams ilgų,
| metelių, geriausios sveikatos 
Į ir ištvermės. Vaidelyt-ė

SENAS BIZNIERIUS 
NAUIAM BIZNY

P

Walter J. Smitli, sūnus paskiltuisio Amerikos politiko 
Al. E. Smith’o, su savo jauna žmona Florence E. Watson 
iš Schenectady, N. Y., kurie nesenai susituokė Albany, N. Y.

krantai apstatyti vasarna- Aukojusieji'bus įrašyti į kav
iniais; vasarnamius ten turi gų.
ir keli lietuviai, k. a. dr. Rač- Į Pelėda

kus, p. Jonča iš Melrose Pa^' ---------------
rk, Zigmontavičius iš Cicero I Dundulienės artistų grupė 
ir kiti. Praėjusį sekmadienį j rengia linksmų išvažiavimų

Jončos viloje smagiai laikų; Danmbrausko ūkyje, Willow tokių parengimų rėmėjas. Ji- 
A- Springs, Ilk, šeštadienį, rugp. sai su savo šeimyna ir drau- 

27 d. Bus suvaidinta vieno ak- [ gaiš bus Kolegijos piknike

Šia proga reikia priminti, 
kad p. Poczulpas turi gražių 
rezidencijų Marquette Parke, 
6924 So. Fairfield avė. Jisai 
yra linksmo būdo, draugiškas 
gerai golfų muša, yra “Drau
go” ir Kolegijos piknikų ir ki-

Nesirūpink nležėjl 
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo — 
saugus. A pliekose 35c., 60c.
21.00.

žemo
b Q R S K i N įpiRiTATIONSVakarykščiam

numery, korespondencijos iš 
Šv. Kazimiero Ak. Rėm. Dr-
jos susirinkimo parašyta, kad praleido čikagiečių būrys
susirinkime dalyvavo ir vieš- mbrosių, Veleikių, Butkų, Va
nia Kibartienė iš Ko. Boston, zbutų ir Mickeliūnų šeimos. 

iMass. Turėjo būti Kiburienė. dėkingi pp. Jončams už 
Ponia Kiburienė Šv. Kazimie- smagias valandas, 
ro vienuolyne turi dukterį vie į
nuolę seserį Salvatorijų.

to komedija “Paieškojimų biu ;sekmadienį rugpj. 28 d. Biru-

ŽINIŲ-ŽINELĖS

+ Praėjusį trečiadienį Ha- 
milton klube suruošta pietūs

ras”. Bus muzika šokiams.

Šis išvažiavimas bus pasku
tinis artistų vasaros pasilink
sminimas, o po to stos prie

tės darže ir tam piknikui pri
siuntė tinkamų dovanų.

NEMENČINO PADANGĖ
i svetimomis kalbomis (ne an- žiemos sezono — vaidinti vei-
Iglų) leidžiamųjų laikraščių re-1 kalus, 
i daktoi iums. Be daugelio re-

Karnivalas Roselande, 
Šventųjų parapijos, ei 

na niro rugp. 20 d. Žmonės 
karnivalų gausiai lanko ir tuo 
būdu paremia parapijos rei
kalus. Karnivalas baigsis sek
madienį, rugp. 28 d.

+ Kun. P. Vaitukaitis, nuo
latinis “Draugo” bendradar
bis telegrama iš Pittsburglio 
praneša, kad Federacijos kon
gresas visais atžvilgiais buvo

MARŲUFTTE PARK. —{sėkmingas. Chicagų atstovavo 
. A. F. Arnbrosius per dau- į 10 delegatų, kurių du išrinkti

+
Visų

daktorių, svečiais pit tuose bu
vo ir kalbėjo Illinois valst. se
natorius Glenn, ex-senatorius 
ir buvęs Kaimas vai. guberna
torius Allen ir kongresmonas 
Dulk

PRANEŠIMAI

vo automobiliu parlydėjo na- gelį metų turėjęs įvairių biz- į Centro valdybų.
mo liašt. J. š.

Brighton Park. — Brangūs 
geradariai, kas tik išgalit kų 
paaukoti Marijonų kolegijos 
piknikui aukas prašau sunešti 
prieš rugp. 28 d., pas 0. Kaz
lauskienę, 4356 So. Rockwellnių, dabar stojo į stambų bi-į + Seserys Kazimierietės 

znį: pirko anglių sandėlį “Ro- stropiai ruošiasi prie 25 m. jų 
.seland Coal <£• Goki* Co.”, 343 vienuolijos gyvavimo srikak-

------------ \Y. 107th l’lace (tel. Pullman ties, kuris bus minimas rugp.
T0WN OF LAKE. — Vie- į 8296); gyvena 6800 So. Arte- 30 d.

nų gražų vakarėlį susirinko sian avė. (tel. Hemlock 2383). { + Už 45 mylių nuo Cliicn-
skaitlingas būrys giminių ir Ponas A. F. Arnbrosius vi- ,gos vra Guge ežeras, kurio bingo, kuriam reikia dovanų.

I »

PAGEKBTUVES
st. Kas norite iš anksto įsigy
ti pikniko tikietų, nes iš ank
sto perkant pigiau, taip pat 
čia galite gauti. Piknikas bus 
Birutės darže. Bus lošiama

i Vilniaus—Trakų apskr. Di- 
Pažįstamas {dėlių kaimų čia nesimato. Yra

________ vienas kitas didesnis. Daugiau
Briflgeport. - Visi, kurie eia Kyv™a viensėdžiuose. Da-

norite vužiuoti į Labdarių fcr,"* dar 5’ra <1™r,h Sod,eiS"* ,r 
,n» rugsėjo . 4 d., o j Marijonų dvarininku būklė ne kokia.

• I Dvarininkai dejuoja, nes mo-farmų rugsėjo 5 d. prašomi
užsirašyti Gudų krautuvė,, , . . ... . . _

nit oo j cu * i rai jau licituojami. Juos su-901 W. 33rd St. Vienas trokas , . , . , . ,
jau paimtas. Nuvežimas ir par 
vežimas į bet kurį išvažiavi
mų tik 50c. Iš anksto reik už- 

Įsiregistruoti, kad žinoti ar už
teks vieno troko, ar reikės 
samdyti dar ir kitų.

Labdarys

kesčių negali pakelti, jų dva- 
lituojami. Juos su

pirkinėja daugiausiai žydai.

PARSIDUODA MORGEČIAT
Du metai nedirbu. Bankas užsida

rė. Parduosiu 1933 m. morgičius nu
pigintus. "Draugas”, Box 8979.

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO, ILL.

AUKSINĖ PROGA

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WF.LDONA TABLETl S 
Aptlekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "History of Rhe-
umatism” dykai. Kreipkis j: 

WELDOSA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

This la a Famous Vivanl Sėt and ln- 
cludea face powil,-r, $1.00; Rouge. 76c, 
Tlssue Cream (1.00, Depilatory *1.00, 
račiai Aatrlngent »1.76, Bath Salt 1.00, 
Toilet TVater *1.26. Perfume *2.76, Brll- 
liantlne 76c, Skin Whitener 76c. Totai 
Value *12.00. Speclal prlce, *1.97 for all 
ten plecee to Introduce tlile line.

Vardas .............. .. ................... ..
Adresas ...........................................
-ttunčlame per paėtą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
.leputenkiniaa

Bea Van 58O-5th Avenue, N«w York

draugių pas ponus Šedžius, suomet reniu kilnius parapijų! 
kad pagerbtų p. Magdelenų bei organizacijų reikalus. P. • 
Šedienę, jos vardinių proga. B. Ambrosienė daug da.rbuo- 1 

Grįžusi namo p. Šedienė su Į jas Moterų Kų-goj, Šv. Tere- 
p-le Galnaitė susilaukė surpry-; sės dr-joj ir Šv. Kryžiaus li- 
zo. nes nesitikėjo, kad kas at-lgoninės rėmėjų tarpe. Be abe- 
simintų jos vardadienį, ypač jo, p. Arnbrosius užsitarnauja, 
kuomet iš visų pusių apsiausti kad lietuvių visuomenė jį pa- 
tokiu negailestingumu. Priežo-1 remtų naujame bizny, 
dis sako: “draugų galima pa- Linkime geriausio pasiseki- 
žinti tik nelaimėje.” ' mo. Kavas pas savųjį. JAM.

Gabiosios šeimininkės pp. -----------------------
Petrošienė, Drungelienė, Ka- LIETUVOS VYČIŲ CHICA- 
nušienė ir p-lė B. Sedaitė ma-1 GOS A^SKR. CHORO 
Joniai ir mandagiai patarnavo NARIAMS
sveteliams. Patarnauta “buf-i __________
fet style.” Paruošta skanių Marijonų Kolegijos rėmėjų 
užkandžių. Valgant pasakyta piknikas bus sekm., rugp. 28 
daug juokingi) anekdotų, ypač d., “Birutės” darže, prie 79-

EKSKURSIJOS! LIETUVĄ
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsejo-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 į: ,

Dabar blogi laikai, lx t ne 
visiems. Ir dabar yra progų, 
kur ne vien pragyvenimų, o 
ir pinigus galima daryti.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

• Mieste Ofisas;
140 NoČDearbom St., Room 706

Phone State 4690 
South Side Ofisas 

7S6 W. 85th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

JOHN B. BORDEN
(John Rairdzlunae Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

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

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

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos* D ryto Iki 4 po pietų

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” IIighway 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir ftok(ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, VVlsconsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
fcttg. RENGIMO KOMITETAS

IU AGENTŪRA
2334 So OAKirrKvT

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais 
— « Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. lAfayette 7217

Namų Tel. Hyde Park 1295

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 HT. prie MICHIGAN AVK 
Tel. Pullman 5960—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6893

166 N LA 8AT.LE 8T—pa«al sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

ldos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judonių paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.'
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dfil geriausios rųSIi-s 
ir. patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Republic 6649

ANTANAS LUSERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavojam. dekoruojam Ir pople- 

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

Jei manai pirkti automobll). ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iŠ terlauslų ruSlų automobi
lius —— STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję aav© stiprumu lr gražumu

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

4492 ARCHER A VENTE 
Telephone Lafayette 7139

Labai Švelnus... stiprus, ska
nus miSin.vs pr.rlnktlnlo alie
jaus, Švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko- 
ni*(. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prlstrtonvs ftVIEŽAS gnoecr- 
ninkams kas ko los dienos. 

Pabandykit J|I

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achesApains.apply Mua- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUCCISTS


