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Rusijoj vyksta gausingi žmonių areštai
ŽENEVOJE SVARSTOMAS 40 VALAN 

DU SAVAITĖS DARBAS
EUROPA PATARIA AMERIKAI MAN

DAGIAI ELGTIS SU JAPONAIS

Vokietijoj streikai; darbininkai kovoja prieš at
lyginimo mažinimą. Vengrijos vyriausybėn 
grįžta Bethlen. Mančukuo valstybė grasina 
pasaulio valstybėms

RUSIJOJ VYKSTA 
TERORAS

SVARSTO TRUMPESNIO 
DARBO SUMANYMĄ

MASKVA, rūgs. 23. — Pa
tys bolševikų laikraščiai pri
pažįsta, kad šiandien Rusijoj 
vyksta gausingi areštavimai. 
Šimtai žmonių kasdien įvai
riose krašto dalyse suimama. 
Jų vieni baudžiami mirties 
bausme, kiti kalėjimu arba iš
trėmimu į tolimąjį Sibirą.

Areštuojami valstiečiai už 
priešinimąsi čekos agentams 
arba komisarams. Suimami 
taip vadinami pirkliai tarpi
ninkai (spekuliantai), taip pat 
tie visi, kurie turi įsigiję sve
timų kraštų aukštinių ar sida
brinių pinigų arba kitokių 
brangenybių. Pagaliau suima
mi ir tie visi, kurie neturi 
pasitikėjimo Maskvos vyriau
sybe. Užtenka menkiausio į- 
tarimo, kad atsidurti kalėji 
man, o paskui, Dievas žino, 
kur.

ŽENEVA, rūgs. 23. — Ta- 
rptautiriis darbo biuras svar
sto Italijos vyriausybės suma
nymą — 40 valandų savaitės 
darbą. Siūloma tai įvesti vi
sam pasauly. Gal tuo būdu bū
tų grąžinta gerovė.

Vaidinamas 200 metų sukaktuvių įvykis, kaip įgyvendinti pirmieji žmonės Sbenandoa- 
h’o klony, Virginijoj.

CHICAOOJ SUSIDAUŽĖ GATVĖKARIAI; 
DAUG SUŽEISTU

KOVAI PRIEŠ BOMBININKUS BUS 
SUDARYTA SLAPTOJI POLICIJA

20 ASMENŲ SUNKIAI 
SUŽEISTA

BUS SUDARYTA SLAP
TOJI POLICIJA

STUDIJUOJA MEKSIKOS 
KONSTITUCIJĄ

KESINTASI NUŽUDYTI 
KOMISARĄ LIETUVOJE

Ashland ir 59 gatvių skers
gatvy vakar susidaužė du ga- 
tvėkariai. Apie 20 asmenų su
nkiai ir apie 50 lengviau su
žeista. Pranešta, kad nė vie
nas nesužeistas pavojingai.

Abiejų gatvėkarių priešakiai 
sudaužyti. Katastrofa įvyko e- 
sant atidarytiems bėgiams is 
Ashland į 59 gatvę.

Bombininkų ir kitų pik’tada- 
rių išnaikinimui Chicagoj pla
nuojama sudaryti slaptą poli
ciją, kurios nariai niekam ne
būtų žinomi ir atsakomingi tik 
policijos viršininkui. Šios po
licijos užlaikymui bus sūdai) 
tas specialus fondas.

SUIMTA 8 ĮTARIAMIEJI

INSULLO PARINKTINIEJI

VOKIETIJOS DARBININ
KAI PRIEŠ VY

RIAUSYBĘ

BERLYNAS, rūgs. 22. — 
Vokietijoj ima kilti darbinin
kų streikai. Tai kova prieš Pa- 
pen’o vyriausybę, kuri leido 
pramoninkams mažinti atlygi
nimą.

ATSISTATYDINO VENGRI 
JOS KABINETAS

BUDAPEŠTAS, rūgs. 22. — 
Atsistatydino premjero grafo 
Julio Karolyi vedamas kabi
netas, Jo vietą, matyt, užims 
buvusis premjeras grafas S. 
Bethlen.

ĮSTOJO DOMINIKONŲ 
ORDENAN

MEXIC0 CITY, rūgs. 22. —
------------------- ! Meksikos advokatų sąjunga

PATARIA NEUŽKABINĖTI j čia sušaukė ir atidarė taip va- 
JAPONŲ dinamąjį krašto juridinį‘kon-
------------ įgresą. Įžymieji šio krašto ad-

PARYŽIUS, rūgs. 22. — Su-jvokatai studijuoja 1917 metų 
žinota, kad čia apsilanku^iam konstituciją, kuri krašte palai- 
J. V. senatoriui Reed’ui Pra-įko daug nesmagųiįįfc-.Dainy
ne ūži j a ir Anglija patarė, kad 
Amerika per smarkiai neuž- 
kabinetų japonų dėl Mandžiū- 
rijos ir Kinijos įvykių. Sako, 
Europa yra reikalinga japonų 
draugingumo.

čios atžvilgiu.

Kongresas ieškos priemonių 
konstituciją pakeisti. Jo pa
ruošti pasiūlymai įu's įduoti 
valstybės kongresui.

VARŠUVA, rūgs. 22. — Ru
gsėjo 21 d. į Maskvon—Berly
no ekspresinio traukinio vago
ną paleista keletas šūvių. Tas 
įvyko traukiniui apleidžiant 
Minską. Tuo vagonu vyko Ru
sijos sovietų karo vicekoinisa- 
ras TuehačAvsk&i su keliais 
karininkais.

SUPAŽINDINAMAS SU 
PARYŽIUM

MANDŽIŪRIJOS VALSTY
BĖ KALBA

TOKIJO, rūgs. 22. — Nau-i 
jos Mandžiūrijos (M*ančukuo) 
valstybės valdžia paskelbė, 
kad svetimos valstybės per 6

MIRUSIOJO MONSIGN. 
SEIPELIO ATMINIMUI

VIENA, Austrija, rūgs. 22. 
—; Mirusis austrų monsigno- 
ras Seipelis kitados sukūrė 
vargšų šelpimo organizaciją 
vardu Socialė Labdarybė. Da-

Apskrities prokuroras vakar 
paskelbė 205 įvestorių vardus, 
kuriems Insull’as rodė daug 

Marijampolė. Kareivinių ra- savo malonės ir savo kompa- 
jonas seniau buvo labai ap-' nijų Šerus pigiai pardavinėjo, 
leistas. Neseniai, 9 p. pulko Tas buvo daroma slapta, kad 
pastangomis šis rajonas labai j kiti įvestoriai nežinotų.

GROŽISI KARIUOMENĖS 
DARBAIS

puikiai sutvarkytas. Kiekvie- 
jnas keleivis juo pasigroži. Pa
statyta graži cementinė tvora, 
Į apie 300 mtr. ilgio, sodo vi- 
į duryje padarytas gražus tven
kinys su sala, tvenkiny plau
kioja, galima sakyti, auksinės 
žuvelės; teniso aikštė, gėlės a-

Pasirodo, kad tas “genijus’' 
negenijališkai elgėsi.

Chicagos policija stropiu’ 
ieško bombininkų, kurie vnę 
vakarą pametė bombą ties tei
sėjo McGoorty namais ir ku
rios sprogimas baisiai sužalo
jo du jaunus asmenis.

Pranešta, kad 8 įtariamieji 
suimta ir policija juos kama
ntinėja. Be to, ieškomas bom
bininkų “karalius” Belcastro.

SUSIKŪLĖ LAIVAS; 
VIENAS ŽUVO

PARYŽIUS, rūgs. 22. —
Čia atvežtas Rumunijos sosto 
įpėdinis, buvusis kokį laiką 
Rumunijos karalium, princas ir visa taip sumaniai 
Michail’aš, 11 metų amž. Jis

pie kareivines, takai, takeliai,

supažindinamas su miesto įdo-! ŪKININKAI PIGIAI GALĖS
mybėmis.

KAIP AUKŠTAI BUVO 
IŠKILĘ

PARSIVEŽTI RUNKELIŲ 
IŠSPAUDŲ

mėnesius ją turi pripažinti. | ^*ar ši organizacija to savo ge-(
Jei to nepadarys, tada ji ne- ^ario atminimui nusprendė j __________
pripažins ten tų valstybių tei-, šalia šio miesto pastatyti baž-l BRIUSELIS, rūgs. 22.
šių ir visų reikalų. • jny^Q visuomenės aukomis. g^įss Ąero kliubas oficialiai šarams. Kad ūkininkai galėtų

Nes velionis monsignoras bu- praneša, kad rugpiūčio 18 d. labiau šiais pašarais pasinau- 
vo didelis visuomenės gerovės belgų prof. Piccard’as ir Co- doti, daugiau jų parsivežtų, 
apaštalas. 1

Greit pradės veikti cukraus 
fabrikas, iš kur ūkininkai pa
rsiveža runkelių išspaudų pa-

KRIMINALINIO TEISMO
TEISĖJAI į --------------
________ 1 Žuvo A. W. Meyer, 30 m.

Iki šio laiko kriminalinio tei Jam^- Jis su žmona ir kita mo- 
smo teisėjai yra renkami iš ta-' teriške greituoju motoriniu 
rpo apygardos ir vyriausiųjų laivo vykdamas smogė į me- 
teismų teisėjų. Dabar yra su- banglaužį už pusmylio 
manymas, kad kriminaliniam
teismui teisėjus rinktų patys 
piliečiai
Šio sistemo pakeitimui yra 

reikalingas valstybės konsti
tucijai priedas.

nuo Chicagos pakraščių.
Laivas sulūžo, o jis pats žu- 

ilgiems terminams. Vo. Moteris išgelbėjo pakraš
čių sargyba. • '

BASEBOLININKŲ “CUBS” 
PARADAS

PRIEŠ VIEŠOSIOS NAU
DOS KOMPANIJŲ 

“BARONUS”

NEGALI SUSITAIKINTI
PORTLAND, Ore., rūgs. 22. 

- Demokratų partijos kandi-

MANCHESTER, Anglija, 
rūgs. 22. — Medvilnės pramo
nėje streikuojantieji darbinin-. 
kai dėl atlyginimo negali susi- į

ŽUVO 9 ASMENYS
NEW YORK, rūgs. 22. — 

Per tris dienas nuo nuodingų- 
tai kinti su darbdaviais. Dery-ijų svaigalų čia žuvo 9 asme-Į 
bos sustojusios. nys.

T. SĄJUNGA GYVENA PAVOJŲ

ŽENEVA, rūgs. 23. — Ar-j Kitas opus T. Sąjungai klau
timiausiomis dienomis bus ati- '8imas, tai japonų karingas vei

įdarytas T. Sąjungos suvažia- j kimas Rytuose.
,vimas. Prieš tai įvyks T. Są I • « 1 • • « •

syns į stratosferą (dausas) bu-itarifij komitetas savo posėdy 
vo iškilę 53,153 pėdas, arba'nutarė palengvinti pervežimo 
daugiau kaip 10 mylių.

VATtKANAS SUTIKO 
KOOPERUOTI

VATIKANAS, rūgs. 22. — 
Rugsėjo 28 d. naktį Italijos 
oro laivynas lavybų metu puls

Basebolininkų “Cubs” kuo
pa, kuri laimėjo krašto lygos datas į prezidentus Roosevelt- 
papartį, vakar prieš pietus tu- as čia kalbėdamas puolė vie- 

sąlygas, būtent, šunkelių iš- rėjo paradą. Iš Wrigley’o žai- šosios naudos kompanijų “ba-
spaudų geležinkeliais perveži- smavietės ji nužygiavo į Chi- ronus,” kurie palaidai kom-
mo tarifą sumažinti 50 n.uoš.

APIPLĖŠĖ BAŽNYČIĄ

Lekėčiai, Šakių aps. Nežino
mi piktadariai per langą įlin- 

Romą. Italijos vyriausybė pra- <1° Lekėčių parapijos bažnv-

eago miesto rūmus, kur ją svei, panijas tvarko daugiausia tik
kino majoras ir kiti.

400 POLICMONŲ DAUGIAU

jungos tarybos susirinkimas. 
PARYŽIUS, rūgs. 22. — Į-. Nusiginklavimo konferencijoje 

žymus prancūzas juristas ir ‘ darbas sustojęs.
sociologas prof. Georgės Re-Į Žinovai pripažįsta, kad T. 
nard, 56 m. amž., įstojo domi-, Sąjunga gyvena pavojų, šį pa 
nikonų ordenan. jvojų iškelia Vokietija. Ji yra

------------------- pareiškusi, kad nedalyvaus nu
BOISE, Idaho, rūgs. 22. —' siginklavimo konferencijoje ir 

Pavojingai serga senatoriaus išeis iš 1. Sąjungos, jei jai 
Borah ’o žmona. Sužinota, kad j nebus pripažinta ginklavimo- 
ją kankina papūgos liga —įsi lygybė. Tai vienas opiausių 
“psittacosis.” klausimas.

T. Sąjungą valdo Prancūzi
ja. Kiek žinoma, ji nė kokiu 
būdu nesutiks leisti Vokieti
jai ginkluotis. Tada Vokietija 
ir gali apleisti Sąjungą. Pas-
k«i save ji iš šios tarptauti- į yORK, 22 _

orgamzacųos .švert, jr H

šė Vatikano, kad skirtą laiką 
tenai būtų užgesintos visos e- 
lektros ir kitos šviesos, taip 
kaip bus padaryta visam Ro-

čion ir atplėšę aukų dėželę, iš 
kurios, spėjama, išėmę apie 15 
litų. Be to, išvartė bažnytinius 
kunigų rūbus; kielikai ir kiti

mos mieste. Vatikanas sutiko.! brangūs bažnytiniai daiktai Ii- 
. ko nepaliesti.

STEIGIA KLIUBUS

eilę kitų valstybių. Sąjungai 
tada turėtų griūti. tuose rytų valstybių miestuo

se steigia daug kaž kokių “de- 
Europos diplomatai Ženevo- mokratinių” Hoover’io kliubų. Ligi šioliai jokia mokslo įstai- 

je šiandien sėdi ant parako Niekas negali išaiškinti to rei- ga piliakalniu dar nesusido-
statinaičių, pareiškia žinovai, škinio.

Pranešta, kad apie gruod
žio mėn. 1 d. Chicago miestas 
susilauks apie 400 policmomj 
daugiau

Iš keliolikos tūkstančių ka
ndidatų bus parinkti jauniau
si, sveikiausi ir aukštesni vy
rai, negu iki šioliai buvo pri 
imami.

NEIŠTIRTAS PILIAKALNIS
Obeliai, Rokiškio, aps. Papi- į Contractors’ Service bendro 

lių kaimo laukuobe stūkso to.vės privatus sargas Lechov- 
pat vardo piliakalnis. Jis yra ski, 54 m. amž., ties Hickory

savo naudai.
Roosevelt’as sakė, kad šios 

kompanijos turi būt paduotos 
griežtai krašto vyriausybės ko 
ntrolei.

BONUSŲ KLAUSIMAS

PORTLAND, Ore., rūgs. 22. 
— Kandidatas į prezidentus 
gub. Roosevelt’as pareiškė, 
kad karo veteranų bonusų 
klausimu savo nuomonę jis 
paskelbs tik tą klausimą nuo
dugniai ištyręs.

ORO STOVIS
didokas, turtingas padavimai^.

mėjo.

gatve nušovė vaikiuką J. Gav- 
lik’ą, 12 m. amž., kurs su ki
tais vaikais ten rinko anglis. 
Sargą policija suėmė.

CHICAGO IR APYUN 
KJĖS. — Šiandien pramatorn?. 
daili diena, bet vėsiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
DAR DĖL KATALIKŲ MOKYKLŲ V

“Draugo” 207 nr. rašėme apie reikalin
gumą. Kataliką Universiteto Lietuvoje ir ben
drai apie katalikiškojo auklėjimo reikšmę, pa
brėždami, kad Lietuva, turėdama daug ga
lingu priešų, savo dvasinio, tautinio ir kul
tūrinio stiprumo atžvilgiu turi ne tik susi
lyginti su savo kaimynais, bet juos pralenkti. 
Mes aiškiai pažymėjome, kad tą stiprumą 
tautai tegali duoti katalikiškas auklėjimas, 
katalikiškos mokyklos ir universitetas. Vie
nas Brooklyno laisvamanių laikraščio bendra
darbis dėl to mūsų rašinio šitaip atsiliepė:

“Gaila, tenka pasakyti, jog tas katalikiš
kasis auklėjimas teikiamas tų pačių įstaigų, 
kurios sulenkino mūsų sostinę, Vilnių ir apie 
ją esamąją provinciją, ir daug lenkizmo stip
rumo dvasios atnešė net į Šiaurės Lietuvą ir 
Žemaitiją. Kati dabar jisai pasidarytų toks 
geras ir stebuklingas, kad tą lenkišką stipry
bę paverstų lietuviška stiprybe, mes negalim 
pasitikėti. Katalikišką auklėjimą Lietuva ga
vo per keletą šimtmečių. ’ ’

Matote, kokie galvočiai yra mūsų laisva- 
manėliai. Jie savo nelaimingus pasekėjus no
ri įtikinti, kad katalikybė, katalikiškas auk
lėjimas ir katalikiškos mokyklos yra lenkų 
padaras, bet ne Katalikų Bažnyčios darbas. 
Iš to “V-bės” rašto išrodo, kad Bažnyčios 
Galva-Popiežius yra ne Romoje, o Varšuvo
je. Kitados lenkai šovinistai tvirtindavo, kad 
katalikų tikėjimas,’ tai “polska wiara”, o 
šiandien mūsų laisvamaniai tam lenkų tvir
tinimui norėtų lyg ir antspaudą uždėti bile 
tik kaip nors pakenkti Bažnyčios reikalams 
Lietuvoje. .

Katalikų Bažnyčios įtakos bijantieji turė
tų žinoti, kad jei ne Katalikų Bažnyčia, var
gu šiandien Lietuva būtų nepriklausoma val
stybė. Jei mūsų tauta būtų priėmusi pravos- 
laviją, ji būtų surusėjusi, o jei būt pakrypus 
į protestantizmą, su ja būt atsitikę taip, kaip

atsitiko ’ su Prūsų lietuviais ar dar blogiau. 
Lietuviai, kovodami dėl išlaikymo katalikų 
tikėjimo, kartu kovojo prieš rusų, vokiečių 
ir lenkų įtaką Lietuvoje, Ir tą kovų laimėjo. 
Tos kovos priešakyje stovėjo lietuviai kuni
gai, kurie kiek tik sąlygos leido auklėjo liau
dį ir katalikiškoj ir tautiškoj dvasioj, kuo
met dauguma šių dienų laisvamanių šulų Ru
sijai tarnavo, ruses arba lenkes sau už žmo
nas vedė, rusiškoj arba lenkiškoj dvasioj sa
vo vaikus auklėjo. Tokios dvasios ir tokio 
nusistatymo vadai mūsų tautų tikrai būtų 
pražudę, kuomet katalikų kunigai, visada pa
silikdami su mūsų liaudimi, jų mokė ir kaip 
Dievą mylėti ir rodė tuos kelius, kuriais ei
nant tautos prie laimėjimų prieina.

Lietuvos katalikai ir jų dvasininkai tuo 
ir garbingi, kad nežiūrint sunkių sąlygų ir 
svetimų įtakų, neturint nė pradžios, nė aukš
tesnių katalikiškų mokyklų (prie rusų jos 
buvo uždraustos), bet vis dėl to išlaikė ir 
katalikybę ir tautybę; paruošė dirvų nepri
klausomai Lietuvai ir jaunimui įkvėpė tiek 
savo tautos ir Tėvynės meilės, kad jis su 
džiaugsmu statė savo krūtines jos apgynimui.

Ypač šiandien primesti Katalikų Bažny
čiai. Lietuvoje lenkų įtakų, kaip daro “V-bė,” 
tai reikia būti neteisingu, įžeisti tautos dau
gumą ir būti nedėkingu už tai, kų Bažnyčia 
yra padariusi Lietuvos gerovei. Šiandien Ka
talikų Bažnyčia nieko bendro nebeturi nė su 
Lenkija, nė su kita kuria valstybe. Tai žino 
“V-bės” redaktoriai ir visi laisvamanių va
dai. Tad kam gi kalbėti tokius niekus ir 
primesti nebūtus daiktus.

Kad Lietuvai reikalingos yra katalikiš
kos mokyklos ir katalikiškas auklėjimas, to 
negali užginčyti nei “V-bės” redaktoriai, nei 
pats laisvamanių tėvas J. Šliupas, kuris la
bai norėtų tai padaryti. '-ė ;

Kard.. arkivi dr. M. Faulliaber sako: 
“Kur religija yra netekusi reikšmes, ten jau 
pridėtas kirvis prie valstybės šaknų. Valdžia 
iš Dievo yra ten^kur yra tikėjimas į Dievą. 
Teisingumas ir teisėtumas, būdami valsty
bių pagrindas, patys reikalauja pagrindo, ir

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Juu vienuolikti metai, luti mu

sų dtenrojty dr. Katkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesijona'lus patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausimos sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti "Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkui, 2130 W. 22nd st., Uhlcago,

1
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

8) Jei Mausimo ir atsakymo negalinta butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkelt už 3 centus.

Dv A. M. RAČKUS 
2130 W. 22nd St., ' 

Chicago | 
Tcl. Cauui 0704 Vaizdelis iš medvilnės darbininkų streiko Blackburn, An

glijoj.
------------- 1JUDRUMAS IR LIESUMAS no svorio sumažinimui dau-

------- J geliui jau sveikatą suardė. Tai
Kas yra judrus ir kas rau- yra rizikinga gerti* nuodus, jei 

menis darbui naudoja, tas laši-! nežinai ar nepakenks tavo 
nių neužsiaugina. sveikatai. Ir netikėkite paten-

Daugeli8 .riebių žmonių su- tuotų liuinbukų skelbimams,
žinoję, jog sunkiai dirbant ir 
mankštinanties galima sulie
sėti, mėgina tai daryti. Bet 
kas iš to, jei po išsimankšti- 
nimo gauna tokį apetitų, kad 
suvalgo dusyk tiek, kiek pa
prastai suvalgo? Taigi jei besi- 
mankšrnant netenka kiek svo
rio, o pilvų prikimšęs tukinan
čiais valgiais vėl savo kūnui 
svorio prideda, tai menka iš to 
nauda.
*s Daug nelaimių Įvyksta, kai 
žmonės desperatingai stengia
si suliesėti. Tūli tiesiog bepro- 
tiškai pradeda save alsinti, ar 
tai mankštindamiesi, ar tai 
smarkiai vaikščiodami; na, ir 
to viso pašėka yra ta, kad žmo 
gus gauna širdies ligą. Širdies 
ligų gauti yra nejuokai.

Beveik kiekvienam nutukė- 
liui yra perdidis kraujospau-

KRISTUPUI LEKŠUI 
•60 METŲ

Nėra Klaipėdos krašte nė 
[vieno kaimo, kuriame Kristų-kur būk tai “garantuojama’ 

jog tos gyduolės ‘^stebuklus P° Lekšo vardas nebūtų mini-
padarą ir sveikatai nekenkią.” !mas*

x j' Kristupas Lekšas yra gimęs
Norintieji sumažinti savo kū Strihj kaiine? Pagėgiu apskri.

no svorį iki nonnalumo', pri- Įty ragpiūčio 31 d 1872 m Vos 
valo žinoti, jog nutukimo prie-'sulaukus ketverhj metų 
žasčių, be nenormalaus gyve

am-
žiaus, jo tėvas pradėjo jį mo
kinti lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Iš pat kūdikystės metų 
Kristupo tėvai savo vienatinį 
sūnų augino tautiškoj ir krik
ščioniškoj dvasioj.

Nuo 1789 iki 1886 mt. lankė 
jis vietinę pradžios mokyklą. 
1886 mt. Plakšiuose kunigo 
Šulco buvo lietuviškai žegno
tas ir sulaukęs 16 metų ani- 

ATSAKYMAS- P. V. — Į žiaus šešerius metus pildė Stri 
tamstos klausimą, ar galima lų kaime tėvo vardu kaimo se-

nimo, yra dar ir patologinės 
priežastys. Ir tik kompetetin- 
gas gydytojas gali tikrą diag- 
nozą nustatyti ir gydymo bū
dus nurodyti.

DAKTARO ATSAKYMAI f
Į KLAUSIMUS

tonsilus pagydyti su vaistais, niūno tarnybines pareigas. Tuo

AMERIKOS KAT. AKCIJA IR 
LIETUVIAI

(Kun. Jono Balkūno kalba Kat. Federa
cijos XXII kongrese, Pittsburgh, Pa.). 

(Tęsinys)
National Council of Catliolic Men tu

ri kuopų 93 vyskupijose ir afilijuotų 1600 
organizacijų. N. C. C. M. afilijuojasi su 
tarptautinėmis katalikų vyri} sąjungomis 
ir dalyvauja jų kongresuose bei pasitari
muose. N. C. C. M. veikia vyskupijose ar 
parapijose tik tokioje formoje, kokioj vys
kupas nurodo.

National Council of Catliolic Women 
turi 14, tautinių, astuonias valstybių ir 
1700 lokalių organizacijų, feavo kuopų tū
li 36 vyskupijose. Ji veikia kartu su In- 
te/national Union of Catliolic VVonien’s 
League’s tarptautiniuose reikaluose. Ame
rikoje specialė moterų misija: vasarinės 
mokyklos, imigrantų šelpimas, mergaičių 
gerovė ir alkvietės klubai. IVashington’e 
(2400 19 St. N. VV.) N. C. C. W. užlaiko 
socialio patarnavimo mokyklą — National 
Catbobc School of Sočiai Service, išmo

/

dis (liigh Llood pressure). 
tuo ju pagrindu yra religija. Taigi religijos, Kas turi pertiidį kraujospau- 
augimas valstybėj yra auginimas valstybę Į dį ir smarkiai perilsta, tam 
palaikančių pradų, gi kova prieš religijų yra [yra pavojus būti apopleksijos 

parblokštafri. Kad išvengti ne
laimių,* patartina kiekvienam 
nutukėliui nueiti pas gydyto
jų ir pasitarti apie suliesėji-

duobkasio darbas prie valstybės tvarkose.’* & - r
Kitoje vietoje tas pats kardinolas labai 

teisingai pabrėžia, kad kur žydi tikėjimas, 
ten klesti ir ištikimumas bei pasitikėjimas; 
ištikimumas gi ir pasitikėjimas yra valsty-Į mo būdus. Tik gydytojas, go
biniame gyvenime būtini. - t

Tą, tur būt, pripažins ir laisvamanių laik
raščių redaktoriai. Jei taip, tai jie nė tamsiau; 
šių savo sekėjų negali įtikinti, kad šiais lai
kais religijų būtų galima išlaikyti be kata
likiškų mokyklų ir be tinkamo, sistematingo 
katalikiško auklėjimo.

Lietuvai būtinai reikalinga turėti kata
likiškų mokyklų ir Katalikiškų Universitetų.

rai žmogų ištyręs, gali paci- 
jentui nurodyti, kaip ir kiek 
mankštintis, kad išvengti apo
pleksijos ir širdies ligos. Žmo
nių kūno sudėtis yra nevie»o-

galiu tik tiek pasakyti jog 'pačiu laiku pradėjo jis politi- 
vienieins galima, o kitiems ne. iniai ir tautiniai darbuotis. Ne- 
Msft tonsilų ligos yra nevieno- j atbūdamas iš priešų pusės vi-
dos, taigi kas vienam gelbsti, 
tai kitam ne. Geriausia yra 
išimti tonsilus lauk. Bet ku
riems dėl tūlų priežasčių ne
galima būtų daryti operaci-

sokių grasinimų ir užmėtinėji- 
mų, jis agituodavo rinkimuo
se už lietuviškuosius kandida
tus. Jis padėjo rinkti parašus 
rašyti peticijoms palikti lie

jos, tai verta mėginti gydyti [tuvių kalbą mokyklose. Viena 
tonsilus su vaistais. Yra tam i tokia peticija buvo 1392 mt.
tikri vąįstai tonsilams gydy
ti ir daugeliui pagydo; bet 
yra tokių tonsilų, kad jokie 
vaistai negelbsti.

ATSAKYMAS J. G. —
da, taigi ir mankštinimosi bū- • “Miežiai” ant blakstienų au-

Neveltui Gandhi pradėjo bado streiką - 
visoj Indijoj prasidėjo riaušės. Didžiųjai Bri- į kas neprivalo

dai negali būti vienodi; kas 
vienam žmogui gali būt nau
dinga, tai kitam labai paken
kti. t

Be gydytojo patarimo nie- 
vartoti jokių

ga kuomet blakstienų plaukų 
šaknis užsikrečia pūlių bakte
rijomis. Nereikia trinti akių 
su nešvariais pirštais. Jei ta
mstai akys greit pavargsta ir 

jas trinti, tai
tanijai neišeis tai į naudų. vaistų. Patentuoti vaistai kū-

norisi 
kad reik akinių.

reiškia

su 19,537 vardais švietimo, mi- 
nisteriui grovui v. Zėdlitz —- 
Truetzshler į Berlyną išsiųsta, 
o antroji su 27,773 vardais 
1893 m. ciesoriui Vilhelmui II 
į Berlynu. Prie tos progos ap
keliavo jis dalį Tilžės ir Šilu- 
tės apskr.

1S98 mt. rinkimuose į val
stybės seliną agitavo jis- Til
žės ir Pakalnės apskričiuose 
už Dr. Snuenveiną ir Klaipė
dos bei Šilutės apskričiuose už 
Smalaitį.

1*898 uit. buvusiuose valsty
bės seimo rinkimuose buvo jis 
lietuvių paskirtas rinkiku.

Iš pat sayo jaunystės turė
jo palinkimą eilėraščius rašyti, 
kurių dalį atspausdindavo 
‘'‘Naujojoj Lietuviškoj Ceitu- 
ngoj.” Iš “Naujos Lietuviš
kos Ceitungos” paimdavo ei
lėraščius ir kiti laikraščiai, 
kaip tai “Tilžės Keleivis” ir 
k. Savo eilėraščių rinkinėlį 
“Rūtų Vainikėlį,” išleido jis 
J 908 mt. 1909 mt. išleido “Nau 

j ją Giesmių Knygelę.” 1919 mt. 
išleido jis didesnį rinkinį sa
vo paties parašytų arba iš vo
kiečių kalbos verstų dvasiškų 
eilėraščių knygą “Ziono Var
pelis.”

Be lietuviški} eilių, kurių y- 
ra keli rinkiniai, turi jis pa
rašęs ir keletą vokiškų ir tar
miškų vokiškų eilių.

24 savo amžiaus metus susi
laukęs priėmė iš tėvo apie 100 
margų ūkį Stribuose.

Tuo pačiu laiku 1900 mt. Pa 
ryžiaus didžiajai pasaulinei pa 
rodai buvo sumanyta sudary
ti grupę, atvaizduojančią lie
tuviškas vestuves, kurioje da-, 
lyvavo panelė Zaunytė, Kr. Le 
kšas ir kitų

1910 mt. jis savo ūkį parda
vė ir pasidavė privatiniu ad
vokatu.

1914 įlietais jis vis iš naujo 
užsiėmė ūkininkavimu, bet 6- 
ko ir politiniame ir tautinia
me darbe aktyvus veikėjas. 
Drauge su kitais žymiais lie
tuviais suorganizavo jis Lie
tuvių Susivienijimą. 1919 m. 
jis buvo Prūsų Lietuvių Tau
tos Tarybos paskirtas atsto
vas Didž. Lietuvos Valstybės 
Taryboj ir 1920 mt. įstojo į 

(Tęsinys 4 pusi.)

kinti socialio darbo tekniką, korių kata
likės moterys neša gyveniman ir aiškina 
krikščioniško gyvenimo principus. Šios 
mokyklos graduantės užima svarbias vie
tas Jungt. Valstijose, Franci joj'e, Belgijo
je, Lenkijoje, Porto Rikoje ir Filipinuose.

Taip trumpais bruožais apibrėžiau A- 
merikos katalikų veikimą per N. C. W. C.

Nuo senai sekdamas N. C. W. C. Rįe- 
view, o dabar Catholic žurnalų straips- | 
nius apie Amerikos katalikų akcijų ir pa
studijavęs N. C. W. C. veikimą ir siekius, 
sumaniau nuvykti į VYashingtoną (Liep. 
27 d. 8. m.) pasitarti su N. C. W. C. ek- 
zekutyvio skyriaus generahu sekretoriu
mi kun. John J. Burke, C. S. P., S. T. D. 
Pasitarimuose (apie 3 vaL) dalyvavo taip
gi kun. J. Simonaitis ir p. Patrick Ward, 
N. C. VV. C. propagandos biuro vedėjas. 
Teko daug aiškinti apie katalikų lietuvių 
veikimą Amerikoje ir Lietuvoje. Genera- 
lis sekretorius ypač įdomavosi mūsų kat. 
Federacijos veikįmu, santykiais su dva
siški ja, parapijomis ir bendrai kat drau
gijomis. Čia pat .įteikėme jam anglų kal- 
bon išverstas dvi Fed. Konstitucijos ko
pijas, karias pavadino “very mneh eat- | 
bobc.”,Jis mums užtikrino, kad N. C. W. 1

C. teiktų pilniausią kooperacijų Federa- 
eijai, visai nesikišdama į mūsų bendrus 
tautinius ir kultūrinius siekimus. Jo žo
džiais kalbant, Amerikos katalikai jau
čią pareigų lietuviams padėti katalikų ak
cijoje, jie nesikišu i tautinį veikimą, žino
dami, kad tik lietuviai katalikai žino, 
kaip pasekmingiau kovoti Kristaus Ka
ralystei savo brolių tarpe, todėl lietuviams 
visai nėra pavojaus savo lietuviškumo nu
stoti (matytis, žino lietuvių baimę dėl nu
tautinimo). N. C. W. C. savo' skyriais 
(socialio veikimo, spaudos ir pasaulionių 
organizacijų) bus didelė jėga, remianti ir 
sankcijanuojanti Federacijos veikimą. Ka
talikiška akcija visada privalo būti po 
vyskupų priežiūra. N. C. VV, C. bus Fede
racijai moralė parama (negalime tikėtis 
finansinės paramos). Kun. J. J. Burke 
davė tris konkrečius pasiūlymus: 1) Liet. 
Kat. Federacijai jungti visas kat. drau
gijas lietuvių parapijose ii afilijuoti jas 
su N. C. W. C. pasaulionių organizacijų 
skyriumi; 2) prie Federacijos centro tu
rėti spaudos biurą, kuris saatykiaus su 
N. C. W. C. spaudos' skyriumi ir propa
gandos biuru ir 3) organizuoti “studv 

į etabs” — apSvietos ratelius, katalikiškai

♦ i

ideologijai skleisti, bendradarbiaujant su 
socialio veikimo skyriumi ir propagandos 
biuru. Mano manymu šis kongresas turė
tų imti domėn šiuos tris pasiūlymus, iš
nešti rezoliucijas, išrinkti spaudos komi
siją ir nusistatyti steigti apšvietus rate
lius.

Jau laikns mums turėti stiprų 
katalikišką kūnų, su kuriuo skaitytųsi 
kitataučiai, kuris autoretetingai tartųsi, 
reikalus aiškintų, o ypač stotų priešakyje 
visų kitų mūsų organizacijų. Tokio kūno 
nori ir N. C. VV. C. su kuriuo jie santy
kiautų, pasitikėtų, o ypač, reikale pasi
tartų. Todėl svarbu visoms centralėms or
ganizacijoms, laikraščiams, įstaigoms ir 
kiekvienai lokaliai draugijai afilijuotis su 
Federacija. Gal nebūtų taip svarbu vi
siems aktyviai dirbti Federacijoje, arba 
nėra būtina Federacijos skyrius ar aps- 
kričius iš jų steigti. Svarbu tik, kad drau
gijos prisirašytų, Federacijai svarbiausiuo 
se reikaluose kooperuotų, o ypač kartą 
metuose kongrese dalyvautų. Ištiesi}, drau
gijos mažos duoklės nesikratytų, kiekvie
na sati dilba, kaip dirbo, kame negalima 
nereikia nė skyrių ar apskričių. Klebonai
neabejoju, tikrai savo draugijas įrašyti

»

neatsisakys. Kad draugijas įtikinti vie
nybes ir katalikų akcijos reikalu, prieinu, 
prie antro pasiūlymo — spaudos biuro. 
Spaudos biuro tikslu būtų išimtinai Fe
deracijos reikalus skelbti spaudoje, aiš
kinti katalikų akcijos svarbą, kelti kata
likišką jsisąmonijimą. N. C. VV. G. gene- 
ralis sekretorius pabrėžė biuro reikalin
gumą, kad .jie per šį biurą gautų* žinias, 
informacijas apie Federaciją. Kai Federa
cija afilijuosis su N. C. VV. C. ji duos 
biurui visas Copyright teises naudotis vi
somis žiniomis ir-straipsniais N. C. VV. C. 
Neivs Service. Bet kas svarbiausia, kad 
jų News Service priims mūsų biuro visus 
raštus, žinias ir skelbs visame pasaulyje 
katalikiškuose laikraščiuose (apie 150).

[ Ot, būtų mūsų didelįs kovos ginklas prieš 
katalikų akcijos varžymą Lietuvoje. Sme
tona ir ko. nenorėtų, kad visas katalikiš
kas pasaulis žinotų jo “žygius...” Vadi
nasi, savo biuru santykiautume su pasau
lio katalikais. Žurnalas' Catholic Action 
talpintų biuro .straipsnius apie mūsų ka- 

J talikišką veikimą. Sužinotų hierarchija 
mūsų siekius ir labiau įvertintų. Prie biu
ro kooperuotų mūsų laikraščiai vienas ki
tam. (Daugiau bus)
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas •

Antrašas: — 3564 Vemor Highway W. 
Telefonas Lafayette 1298

—' ■' -S 8-............... . — —

33, vičių su Ona Anibraziūte Šv. 
| Antano bažnyčioj kleb. kun. 
I. F. Boreišis surišo amžinuo
ju moterystės ryšiu. Jaunoji 
yra pavyzdingi) tėvų duktė. 
Vestuvių pokylis buvo pavyz
dingas, kaip ir tinka lietuvia
ms. Jaunai porai lindime lai
mingo gyvenimo.$

kėlio parapijos, Čainiškių kai
mo. Šioj šaly išgyveno 23 me
tus (vien Detroite). Kurį lai
kų dirbo Forde, o ilgesnį lai
kų varė biznį (valgyklų) 9511 
Greely Avė. A. a. Juozas bu
vo ramaus būdo, su visais gra 
žiai sugyveno, už tat ir šer
menys buvo didelės. Grabo- 
rius Chas Stepanauskas viskų 
tvarkingai atliko. Šermenimis 
daugiausiai rūpinosi žmona 
Veronika ir kūmas Juozas Kai 
rys.

si atstovai galėtų dalyvauti ir 
visas dr-jas atstovauti.

M. J. Šimonis, pirm.

LANKĖSI SVEČIAI

repeticijos prasidėjo penkta
dienių vakarais. Tat kviečiu 
dalyvauti visus choristus bei 
choristes. Taip pat, kurie no
rite įsirašyti į chorų, prašau 
pasiskubinti, nes tik per rug
sėjo mėnesį bus priimami.

Taipgi prasidėjo vyrų “Glee 
Club” choro pamokos. Kurie 
norite įsirašyti į vyrų chorų, 
paduokite vardus “Glee Club” 
pirmininkui p. J. Danisevičiui.

Pirmame susirinkime choras 
nutarė mokytis naujas mišias. 
Taipgi ruošiamės prie vakarų.

Choro pamokos būna bažny
tinėj svetainėj, prie 25-tos ir 
Vernor Hy.

Varg. J. A. Blažis, 
Choro vedėjas.

iškilmingus mišparus ir gra
žius pamokslus, kas vakaras 
minios žmonių lankė Jėzų šve
nčiausioje Ostijoje. Tie gra
žūs, malonūs svečių kunigų 
pamokslai daug, daug žmonių 
privedė prie atgailos sakrame
nto.

Šiais atlaidais džiaugiasi vi
si šios kolonijos lietuviai. 
Džiaugiasi visi parapijonai, 
nes matė, kad prie iškilmių bu
vo gerai prisiruošta. Tų didelį 
darbų atliko mūsų mylimi dva 
aiškiai ir gerbiamos mokyto
jos, Sesutės Pranciškietės. Jos 
išpuošė didįjį altorių nuo vir
šaus iki apačios gėlėmis, auk
so išvaizda! Pažvelgęs į tų gra 
žiai išpuoštų altorių ir Jėzų,

(Tęsinys 4 pusi.)

Pas pp. Tamelius lankėsi 
i svečiai pp. Mitchell’iai (Miku- 
jčioniai) iš Nashua, N. H. 
j P. W. Mitchell yra p. Ta- 
melienės broliukas. Jis yra 
Nashua miestelio Real Estate. 

|Pp. Mitchell’iai, kaipo susip- 
' ratę lietuviai, daug darbuo
jasi lietuvių draugijoms, o y- 
patingai p. Mitchell’ienė. 

i tPp. Tameliai yra seni Det- 
' roito gyventojai ir Šv. Jurgio 
parapijos nariai. Daug pasi
darbavę steigime Šv. Jurgio 
parapijos. P. Tamelis yra vie
nas iš darbščiausių Šv. Jurgio 
parap. komitetų.

Pp. Tameliai svečius nuošir- 
džiai vaišino ir aprodė žymes
nes Detroito vietas.

Svečiai aplankė gimines ir 
muz. p. Čižauskus. Taip pat 
aplankė ir Šv. Jurgio draugi
jos ir parapijos piknikų, ku
ris įvyko “Birutės” darže.

Pp. Mitchell’iams labai pa
tiko Detroitas ir gražiai su
tvarkyta Šv. Jurgio parapija.

Paviešėję arti savaitės laiko 
linksmi išvažiavo į namus.

Kapsų Aguona

rinko apie 60 moterų. Jų tar
pe net dvi svetimtautės, pas 
kurias M. Varanauskienė pir

NUOŠIRDI PAŠALPA ... „ . .. ...viešnia iš Chicago, III., p. 
Petraitienė viešėjo čia pas se-

... T_ , j- K T X y. v- i'sutS Mikšienę. Ta proga at-rgai spaudžia. K» «.ks dary- m.au darbo. Jos atneše gražu,,M. Butkelai- 
i dovanelių.

Sunkūs laikai. Bedarbė. Va-

ti?
Tokius žodžius girdi ko ne 

iš kiekvieno lūpų. Tokie nu
Susirinkusios sunešė daug j- J 

vairių dovanų ne tik būsimai
siskundimai, dejavimai šiuo (gyvybei, bet ir pačiai motinai 

laiku pasiliko kasdieniniu žmo1 ir jos namams.
nių pašnekėsiu.

Ir kas šiandien iš mūsų, var
gšų darbo žmonių, nesiskun-

Į vakarėlį buvo atvestos M. 
Varanauskienė ir jos vyro mo
tina. Abi dėkojo už tokį nuo-

tę, kur susirinkusias p. Pet
raitienė palinksmino paskam
bindama pianu. Be to, viešnia 
komplimentavo Detroito lietu
vius, kad įvedė “Drauge” sa
vo žinių skyrių. Ji, kaipo nuo-

SPAUDOS RĖMĖJŲ AT
STOVŲ ŽINIAI

džia? Kas nedejuoja? Bet tie-širdų sušelpimų ir džiaugėsi 
dejavimai toli nevienodi: vie- gautomis dovanomis, 
niems būtini, kitiems tik kai
po paprotys.

• v Ta vU.o v\nYmncin I lon ^ -
ir geroje nuotaikoje grį 

žo į namus.

i Moterys pažaidė kauliukais,
_ A . y -n. pasivaišino suaukotais užkan-Daug moteris perneša. Daug, jjį-į- 

skausmų, daug visokių nema
lonumų ji perleidžia be jokio 
nusiskundimo, be dejavimo. O 
ypatingai motina, kurios kan
trybėje, kaip jūroj, paskęsta 
visos sunkenybės. Jos širdis 
verkia nuo kančių, bet veidas 
rodo šypsenų. Motinos slapty
bės gilesnės už jūros gilumų.

Štai, mūsų, detroitiečių mo
terų — motinų tarpe, vienų 
motinų — Marcelę Varanaus- 
kienę ištiko be galo kritiška 
padėtis. Jos vyras jau senai 
nedirba. Išleido visus, seniau 
sutaupytus centus ir dabar ne
turi kų valgyti, kuo rėdytis.

Kadangi jie turi nuosavų 
hutų, todėl nė iš valdžios ne
gali pašalpos gauti.

Moteris susilpnėjo dėl be
galinio rūpesčio, jos veidas iš
blyško, pamėlynavo.

Be jau turimų dviejų dukre
lių, pasirodė, kad į jų namus

Palaužta Vyšnaitė

ŽINIOS IR NAUJIENOS

. Vasaros karščiams kelias 
jau užsidaręs. Šaltesnis oras, 
ilgesni vakarai verčia žmogų 
kuomi nors užsiimti. Nežiūri
nt ar pavargęs, ar atsilsėjęs 
žmogus negali būti be jokio 
užsiėmimo. Jei ne geni daiktu, 
tai blogu — vis turi kuomi 
nors užsiimti. Vietoj, kad liuo- 
sas laikas praleisti tuštiems 
darbams, patartini tų laikų 
sunaudoti skaitymui gerų lai
kraščių bei knygų. Katalikas, 
katalikė visi privalėtų užsi
prenumeruoti dienraštį “Drau 
gų,” kuriame ras ne tik žinių 
iš viso pasaulio, bet ir labai

Kadangi Spaudos Rėmėjų 
susirinkimas pripuolė Šv. Pe- 

latinė “Draugo” skaitytoja į-pro parapijoj, todėl, pasitarus 
dėmiai sekanti Detroito žinias. su kleb. kun. V. Masevičiu,

Smagu mums tai girdėti. 
Tat ir toliau turime darbuo
tis bendromis jėgomis.

dėl kai kurių priežasčių susi
rinkimas atidėtas į spalių mė
nesio pabaigų.

“Draugas” ruošiasi naujam 
vajui. Patariant kun. I. F. Bo-Juozas Balčiūnas, senas 

“Draugo” skaitytojas ir kata-irei§iui
Ūkiškosios spaudos rėmėjas, Lietuvos knygynus užsaky- 
serga savo namuose kojų Ii- mai naujų knygių. Manome, 
ga. Patartina draugams atlan- kad iki spalių pabaigos turė-

išsiųsta į žymesnius

REDAKCIJOS ATSAKAI

Ten buvusiai. Apie suruoš
tų p. Varanauskienei “Show- 
er” dedame anksčiau gautų 
korespondencijų f kito “Detro
ito Žinių Skyriaus” korespo
ndento.

PAUL MOLIS
Notary Public

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

AGENTŪRA
1730 — 24th ST., DFTROIT 

Tel. Lafayette 1545

kyti gerų šeimynų. sime daug naujų knygų. Tada 
susirinkimas bus daug svarbe
snis.

GRANU RAPTOS. MICH.

Šv. Petro parapija savo mo-< 
kyklos neturi, tat kleb. kun.
V. Masevičius kai kada gauna 
ir pagelbininkų. Pirmadieniais 
po mokyklos vaikučius moki- .... ,
na katekizmo ir muzikos. Še- j81™*“™’ k»omet
štadieniais ilgesnes pamokas įbus šaukiamas susirinkimas 
turi savo parapijos svetainėj.;(“Drauge” paskelbsime), vi- 
Girtinas dvasios vado darbas.

Pageidautina, kad kurios 
draugystės dar nėra išrinku
sios atstovų, per sekančius su-

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu Vyčių 102 
kuopos chorui, kad pamokos-

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Rugsėjo 13 d. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioj buvo 40 va
landų atlaidai. Atlaiduose da
lyvavo skaitlingas būrys lie
tuvių kunigų. Per pamaldas,

HOOARTH 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.

Šv. Antano ir Šv. Jurgio 
parapijose yra mokyklos, ku
riose mokytojomis yra seserys 
Pranciškietės. Parapijonys la
bai patenkinti sesučių mokini-

reikalingų pamokinimų, nuro- mu' Katalikams tėvams turi
dymų, o ypač dabar, kuomet ,rapetl’ kad Jų ™ikužiai 

„ .... . . visos parapijos ir draugijos mokyklų. Klebo-
vėl atkeliama naujas šeimos Spandos Itč.nėj,, dr.jai Tado.l”« kas sekmadienis ragina, 

n.. x r i . kad. visi katalikų vaikai lan
kytų mokyklų', ar turi kuo už
simokėti, ar ne.

narys. Sunku ir pamatyti, bet 
ar tu sutiksi jų verkiančių?
Niekados! Atvirkščiai, ji tau 
parodys skausmu atspindinčių 

Zenų.
Moteris pasiskundžia tik 

sau gerai žinomoms moterims.
“Varge, kų aš dabar darysiu!
Visko trūksta; nė duonos, nė 
drabužių. Net sarmata nuo 
žmonių. Toki dabar laikai.”

Pasiskundžia ji tik pavir
šutiniai. Nieko neužsiminda
ma apie kitus, jos padėtyje, 
reikiamus dalykus.

Aplinkinės moterys, maty
damos jos nepaprastų kantry
bę, pradėjo gailėtis.

“Jauna moteris, retina gel- kę į Grand Mich Da
bėtL Nėra kas jų užjaustų, nu- |yvaTO ktm Idpkaus tSveli,

vaujant, rūpinasi ko daugiau
siai vietos žinių “Drauge” — 
Detroito Žiniose paduoti. Sva
rbu, kad visuomenė žinotų, 
kas veikiama, kaip gyvuoja 
mūsų draugijos bei organiza
cijų kuopos. Visam Detroite 
“Draugas” žymiai prasiplati
no. Pavienių “Draugo” nume- 
rų sekmadieniais galima gau
ti prie bažnyčių. Nusipirkę su
žinosite, kas veikiama Detroi
te.

Praėjusių savaitę kun. V. 
Masevičius, Šv. Petro parap. 
klebonas, Petras Padolskas ir

Rūgs. 6 d. po trumpos ligos, 
savo namuose mirė a. a. Juo- j 
zas Vemackas, 42 metų amž.' 
Už velionį atlaikyta trejos šv.' 
Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje; 
mišias laikė kleb. kun. J. Či- 
žauskas, kun. V. Masevičius 
ir kun. Valaitis. Be to, kun. 
J. Čižauskas pasakė pritaikin
tų pamokslų Bažnyčia buvo 
gedulu išpuošta. Per mišias 
gražiai giedojo muz. J. M. Bi
zauskai. Palaidotas rūgs. 9 d.

varg. J. A. Blažis buvo išvy- Mt. Olivet kapinėse. Didelė 
žmonių minia lydėjo ir visi 
grįžę (apie 300) nuo kapinių 

ramintų, paguostų, todėl nors auksinio jubiliejaus iškilmėse, į namus buvo pavaišinti. Pa- 
mefs atjausknne.”

Ir, lyg norėdamos jos var
gais pasidalinti, geraširdės 
moterėlės rugsėjo 15 d. suren
gė taip vadinamų “shower” 
pp. Jurėnų name. Pp. Jurėnai 
turi valgomųjų produktų krau 
tuvę. Jie daug prisidėjo prie 
rengiamos M. Varanauskienei 
pašalpos.

Kadangi M. Varanauskienė 
priklauso Mot. Sų-gos 54 kp.
(Kp. jai duoda paskolų dėl už
simokėjimo nares mokesties), 
todėl ir šį parengimų surengė 
sųjungietės. Daugiausiai pasi
darbavo p. GndynienS, Mika
lauskienė, Medonienė, Gustai- 
tienė ir kitos. Rengėjoms teko 
patirti, kad nei viena kviečia
ma moteris neatsisakė prisidė
ti prie to labdaringojo darbo.
Kuri negalėjo ateiti, tai per ki
tas dovanėlių atsiuntė. Susi-j

kurios buvo gražios ir kuriose j liko nuliūdime žmonų Veroni- 
dalyvavo daug svečių. kų, dukrelę Marijonų 18 me-

------------- tų; Lietuvoje paliko motinų ir
Rūgs. 10 d. Juozų Danilke- brolį Alfonsų. Paėjo iš Joniš-

ŠVENTO PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNO RĖMĖJAMS

ŽINOTINA
Rėmėjų Suvažiavimas 

NEDELIOJ, SPALIO 9, 1932
WEEK END TR1P — iš Chicagos, Detroito, 

New York nuo PėtnyČios iki Panedė- 
lio ryto. Tikietas 18 dolerių round 
trip. Iš Detroito 6 doleriai round trip.

STOTIS: — Iš Chicagos — La Šalie Station 
Iš Detroito — Michigan Central Sta. 
Iš New York — Pennsylvania Station

EKSKURSUOS — iš viršminėtų miestų stočių 
— nuo Subatos iki Nedėlios vakaro. 
Tikietas 6 doleriai round trip. Iš De
troito 4 doleriai.

BUS’AIS važiuoti iš šių miestų išeina pigiai, 
bet kelionė ilgesnė.

Kelias į Vienuolynų iš Pittsburgho stoties:
TAXI: — Per Liberty Tubes

Left turn to Route 88 iki Grove Road.
GATVEKARIU: Prie stoties, Shannon Car 37 

iki Grove Station.
1 . .

Kviečiame visus, kad ir ne rėmėjus.

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Bulldlng
5 W. LARNED ST.

(Corner Woodwardl 
Residence 456 Neff Road 

GROSSE POINTE . 
Res. Phone Niagara 0764

Phone Lafavette 1275

. 0. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

' Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir i Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530
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S DR. J. B. RYDZAUSKAS
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LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros 
Lempas, Artlficiališką Saulės Šviesą., Diathermlą, Sinusoidal Ir t. t.

Bandau kraują, šlapumą Ir t. t. Prieinamą kaina. 
Speclališkumas: Ligos moterų Ir llgsos vidurių, nervų ir reumatizmo. 

Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną ,r naktį: ARLINGTON 2683 5
HiiiHiHHiiiHiHiiHHiiiiniHHUHiinimHHnuninniuminiiHiiimiiiiHiniiiiHiiiHK

J. E. MARTENSON CO,
9336 W. PORT STREET

VINEWOOD 1-4560
PAMINKLŲ IftDIRBYST*

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

. M, J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vlnewood 1-6577 Detroit, Mich.



4 DRAUGAS p< !»' tadienis, rugsėjo 23, 1932

DU CHAIMAI DRAUGO MESTE
PRANAS KETURAKIS STASYS SAKALAUSKAS

A. A. U. Championas

Pranas Keturakis (Ketter)

KriščiumenėB, A. Bernotų, .M o 
torų šv. Rožančiaus draugijos, 
J. Kvietkauskų, Juozapo ir Vi
ktorijos Morkevičių, telegra
fini sveikinimas nuo gerb. kun. 
Juozapo Čižausko ir artistų

KIETOSIOS ANGLIES 
ISTORIJA

iPa., o iš Pottsvillės į Fhila- 
delphijų pirmas anglies trans- 

j portas atėjo 1800 m.

degė gerai. Foll’d bandymus 
matė daug žmonių. Tuojau ir

tų metų iškasta arti dviejų 
bilijonų tonų. Tolesniam ko-

kiti pasidirbdino sau grotas Į simui pasilieka dar šešis sy-

Kietoji anglis buvo žinoma
T ..... , Pennsylvanijos indijonams darJono ir Marijonos Cizauskų iš 117in . .. v. ;d * 1710 m. l’ennsylvani|os žiemių
Detroit, Mieli. i. .... .... T |dalyje 17u4 m. buv Gerb. jubiliatai ir kun. Juo-', ..... . , .

r. , t trys bilijonai tonų angįzapas Lapkus nuoširdžiai de- • • , . , ,, ., . . . «... . vls4 plotų pagal Susouelian-koja visiems pažįstamiems už į
atmintį; seserims Pranciškie- 
tėms už gražų bažnyčios iš
puošimų, už gražų giedojimų 
per šv. Mišias ir prirengima1

Lehigh Coal Mining Co. 1803 ;ir, įsidėję į pečius, kūreno an- kius tiek 
• m. nusiuntė į Pliiludelphijų du gjimis. _

1812 m. vienas žmogus atve-laivu anglies, tačiau nebuvo
kam jos pirkti. Kūrentojai ,žė devynis vežimus anglies iš 

ivo apiinfc/lydavo, kad anglis tik ugnį Schuyikill’o i Pbiladelpbiją 
inglies T įu^eb*nanti. Likučius atvežtos'Jam pasisekė parduoti tik du 
Šus ueh |la*va*s anglies išpylė ant ke-Įvežimu. Žmonės ėmė jį vadi

DIDĖJA NUSIŽUDYMŲ 
SKAIČIUS

Šiais metais visoj Lietuvoj
_  -!nusižudė iš viso 115 žmonių,

•ko Conneetieut’o Pl°' ^l,denyje tų pačių metųjnti sukčium ir varė laukan iš; 70 vyrų ir 45 moterys. Pernaiuos upę nupir
kompanija už du tūkstančiu!... v , , gimus n dkes-Barre. Šiuo sv-tai buvo uz netoli de-l" . Jkiu nusisekė, bet žmonės vis 

dar netikėjo, kad anglį gali-

svarų,
šimtį tūkstančių dolerių. Se
kančiuose penkiolika metuose

■ buvo daromi baudvmai su an miesto. Žmogelis nenorėjo ve- Į per tų patį laikų nusižudė ti- 
žtis taip tofi namnole atvež- Jktai 88 žmonės. Nusižudymų 
tųjų anglį ir buvo priverstas šiemet buvo 295. J tų skaičių 

įeina taip pat mirimai ne sa-prašytis, kad kas likusius se-
įskilmių, visiems už skaitlingų I. ... .... .v . ma butų v, . . „ v . f/ibuvo visokių pirklavinių iš to i . , .dalyvavimų sv. Mišiose, seniu- . ,• ... ~ ±. . 'siekiams. 17 * ’ didelio pirkimo. Pirmutinis•

kietosios anglies deginimas at- j 
siti ko 1769 m. kalvėje toje vie
toje, kur dabar stovi TVilkes- 
Barre. Pradėjo kasti anglį ant 
upės kranto arti Pittston, Pa.
1775 m. Pardavinėjimas kieto
sios anglies prasidėjo 1776 m.
Tais metais atsiųsta du laivu 

Wilkes-Barre anglies pirki-:

artoti praktingieins! ptynls vežimus priimtų pas sa- vo mirtimi. Nusižudymų dau
giausia buvo miestuose, o nu
žudymų — kaimuose.

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thia Is a Funons VivanI Sėt and ln- 
eludea face powder, 11.00; Rouge 75c 
Tlssue Cream 41.00, Depilatory >t »o’ 
Faelal Astringcnt 41.75, Bath Balt l.oo’ 
Tollet Water 41.J&, ferfume 42.75, Hril" 
llantine 75c, Hkln tOliitener 75c. Totai 
Value 412.00. Speclal price. 41.97 for all 
ten plecet Ui lntroduca tbla line.

- VardAs . . .............. Vi .
Adresas ......................................
Siunčiame per pasta COO 

Pinigai grąžinami, Jei
, nepatenkintas.

Bea Vau 580-5th Avenue, New York

1808 m. Wilkes-Ba- 
rre teisėjas' Fell bandymus vėl 
atnaujino. Jis prisiminė gro-

ve.
ninkėms už pagalbų ir gerb. 
svečiams* kunigams už iškil
mių papuošimų.

Lietuvoje yra kun. Grinevi-

C. Y. O. Champienas
trečiadienį, rugsėjo 21 d. ant-' 
raine rounde laimėjo su 
“Knoek out” A. A. U. cliani-
pionatų nuo Duffy Dvonch., . . .....
Pranukas yra įstojęs į I)rau-. &»s Boxing Kontestų. Matyt, va/kellU1 in0

Laimėjęs 1931 C. Y. O. cha-
[inpionatų. Stasys įstojo’} DraiP-ičius, kuris dažnai atrašo svei-

gąs Boxing Kontestų ir tikisi j turės progos persitikrinti su 
žengti pirmyn šioje sporto sri
tv. Visi lietuviai, o ypač 
stsaidiečiai juomi džiaugiasi ir
linki ir toliau pasisekimo.

-- . . —

we-

, kinei Mariutei, kurių jis pri
rengė prie pirmos Šv. Komu- 

Pr. Keturakių, kur pora die- nijos. Ji visuomet maldojė pra 
nų atgal laimėjo A. A. U. cha- |šė I)ievo» kad jį sveikų ir gy-
mpionatų.

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

GRAND RAPIDS, MICH.

nimų svečiams užkandžio. 
Duok Dieve daugiau sulau

kti tokių gražių atlaidų!
Parapijonas

KLEBONO TĖVŲ AUKSI- 
' NIO JUBILIEJAUS 

IŠKILMĖS

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) 
kybantį ant sunkaus medžio 
kryžiaus, kiekvienas žmogus
gailesčio ašaromis apsiliejo. ------------

Duok Dieve sveikatos daba- Rugsėjo 15 d., paskutinę iš- 
rtinėms mūsų Sesutėms Pran-kilmingų 40 vai. atlaidų die- 
ciškietėms! nų, 9:30 vai. ryto buvo laiko-

Pirmą 40 vai. atl. pamokslųmos iškilmingos šv. Mišios pa
sakė Tėvas Alfonsas, Pranei-minėjimui 50 metų auksinio 
škietis, labai gerai žinomas jubiliejaus šliūbo gerb.- Juoza- 
Tretininkams, didelis darbuo-po ir Marijonos Lipkų, tėve- 
tęjas ir visų mylimas išpažin-lių mūs vietinio klebono, kun. 
čių klausytojas. Juozapo Lipkaus.

Pirmų atlaidų vakarų labai Jubiliatams atėjus iš kle- 
gražų pamokslų sakė kun. Juo bonijos pas bažnyčios duris, 
zapas Martis iš Gary, India-juos pasitiko tryš anūkės: Ei
na. Kun. Martis turi gražų 
balsų ir gerų iškalbų. Jis pa
eina iš Lietuvos, Šelvių kaimo, 
nuo Vilkaviškio. Gerai pažįs
ta mūs mylimųjį klebonų J.
Lipkų ir jo tėvelius. Turi daug 
pažįstamų Grand Rapids’e, ku 
rie jį myli ir gerbia už atsila
nkymų į atlaidus.

Trečių pamokslų sakė kun.
H. J. Vaičiūnas iš Cicero, Illi
nois. Gerb. kun. Vaičiūnas la
bai gerai žinomas šioje para
pijoje ir daugelį kartų yra pa
sakęs pamokslus. Šį sykį gerb. 
svečiui išpuolė net tris pamo
kslus sakyti. Lauksime kita 
sykį, kun. Vaičiūno.

Ketvirtų pamokslų šakė ge
rb. kun. V. Masevičius iš De-

Dabar kasmet iškasama iš 
po žemių apie 84 milijonai to

tas, ant kurių užpilta anglis nų kietosios anglies. Per šim-

SENAI LAUKIAMA
1
mui. Ši anglis buvo vėliaus i-į 
mama į šautuvų dirbtuvę.

Vinis pradėta kalti su kie- Į 
tosios anglies pagalba TVilkes- j 
Barre 1776 m., o 1790 m. ras-' 
ta kietoji anglis Schuyikill’o; 
apylinkėse. Jos nekasta ilgų 
laikų. 1791 m. anglies rado ne

vų užlaikytų ir kad jis maty
ti] ir žinotų apie jos gražų ir 
pavyzdingų pasaulyje gyveni
nių. Taip ir atsitiko. Ji nese
nai gavo nuo jo du paveiks
lėliu: vienas kuomet buvo jau
nas, o kitas kaip dabar išro
do. Ir ištiesų, senelis kunigas, i, 7 T",. . , ® M toli Mauch Chunk. Jos galia-

. .... . .. . lenai buvo nuvežti į Plnladel-
iphijų parodymui. 1792 m. su-gali jau nė mišių laikyti.

Taip tai Dievas laimina žmo
nes ant žemės, kurių gyveni
mas .indo kitiems pavyzdį.

Linkime gerb. jubiliatams 
Dievo Malonių ir dar gyventi 
ilgus, ilgus metelius. ,

sidarė Lehigh Coal Mining C\. 
Buvo tai pirmutinė tokia, ko- 
mpaniją Jungtinėse Valstybė
se. Jinai ligšiol da tebegyvuo
ja. Schuyikill’o paviete pirmu
tinis deginimas anglies įvyko

KRISTUPAS LĖKSAS

Parapijonas 1795 m yar(ojo vienas kal
vis savo kalvėje. 1799 m. an
glies rado ties Carbondale,

VALGIU GAMINIMO IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMO

Knyga Jau Gatava
Joje Telpa Apie 400 Receptų Del 

Gaminimo Įvairių Valgių
Puslapių 173. Su paveikslais

Kaina su prisiuntimu $1 -OO
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj Į 

Lietuvių šeimoj

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vemon Street - Worcester, Mass.

PROBAK-

zytė, Marytė ir Alenutė, ku
rios nustebino jubiliatus gra
žiu pagarbos išreiškimu. Jas 
taip gražiai priruošė jų moky
tojos, sesutės Pranciškietės. Jų 
vainikėliai ir drabužėliai auk
su žibėjo. Jos nešė auksinių 
gėlių pintinėlę ir du auksiniu 
kryželiu — dovanėles amžinam 
gyvenimo atminimui!

Tokioje gražioje procesijoje 
jiedu buvo sutikti ir bažnyčios 
v kiuriu nu vesti į papuoštų 
jiems pas altorių vietų. Pas
kui juos ėjo giminės ir-pažįs
tamieji. Kiekvieno akyse ma
tėsi džiaugsmas, kad Dievas 
davė jiems sulaukti tokio am
želio ir gražaus palaiminimo. 

Mišias laikė ir palaiminimų
troit, Mieli. Jis yra taip pat suteikė jų sūnūs, kun. Juoza- 
pasižymėjęs šioje parapijoje.1 pas Lipkus; arkidiakonu buvo 
Jo pamokinimas, pabarimas j— Tėvas Alfonsas, Pranciš- 
kiekvienam buvo lig tėvo mo
kinimas.

Kun. Stasys Kučas iš Sagi 
naw, Mieli., taip pat pasakė 
gražų pamokslų.

Paskutinį vakarų procesijo-

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Lietuvos Valstybės Tarybų na 
riu. ;

1921 m. vyriausiame Prūsų 
Lietuvių Susivienijimo susirk i 
nkime Klaipėdoj jis išskirtas 
'Tautos Tarybos pirmininku.

Sausio 15 d. 1923 int. lietu 
vių sukilėliams Klaipėdos kra
štų užėmus, jis buvo išrinktas 
į nuolatinę krašto direktorijų. 
Tais pat metais jis įsteigė 
4‘Mažųjų Laukininkų Susivie
nijimų.” 1924 mt. paskyrė- jį 
Į tuolaikinė krašto direktorija 
Mažųjų Laukininkų atstovu į 
Klaipėdos krašto Tarybų.

1925 mt. jį išrinko Pagėgių 
apskrities mažieji laukininkai 
atstovu į apskrities seimelį. 
1927 mt. išrinko jį į pirmųjį 
Klaipėdos krašto seimelį^

Kaip žinome, jis nfažuosius 
laukininkus atstovavo visuose 
krašto seimeliuose, o taip pat

kietis iš Grand Rapids, Mieli.; ir buyo visuomet išrinktas at-
diakonu.— kun. Juozapas Ma
rtis, iš Gary, Indiana; subdia- 
konu — kun. Vincas Masevi
čius, iš Detroit, Mieli. Dalyva
vo kun. II. Vaičiūnas iš Cice-

je dalyvavo šešiolika kunigui ro, 111. ir kun. Kučas iš Saąi- 
vietinių ir svečių, jų tarpe ir [na\v, Mieli 
kapelionas Jonas Gerviekas iš 
Muskegon, Mieli., visos para
pijos draugijos, mokykla ir 
minios žmonių.

Širdingiausiai ačiū gerb. 
kleb. kun. Juozapui Lipkui, 
visiems svečiams kunigams už 
dafyvumų ir Sesutėms Pran- 
eiškietėms už gražų išpuošimų 
bažnyčios ir išlavinimų mer
gaičių choro; visiems parapi- 
jonams už gausias aukas.

Ačiū taip pat ir šeiminin
kėms M. Šukienei, R. Cižaus- 
kienei, O. Kazakevičienei ir p- 
lei I. Bernotukei už pagami-

Gerb. kun. 1^. Vaičiūnas ju
biliatams pasakė labai gražų 
pamokslų, kurio klausydami 
daugelis žmonių verkė. Gerb. 
pamokslininkui jubiliatai la
bai širdingai dėkoja. 

Sveikinimai ir dovanos 
Palaiminimų ir linkėjimus 

ilgiausių metų atsiuntė J. E. 
Grand Rapids vyskupas J. G. 
Pinten ir pralotas A. Volkert. 
Taip pat sveikinimai gauti 
nuo A. Kazelskių, A. Zydorų, 
Seserų šv. Pranciškaus, kun. 
D. Drinan, M. čižauskų.. Tre
tininkų Šv. Pranciškaus, V.

stovu į apskrities valdybų, pa
skutiniu laiku ir į apskrities 
tarybų.

Visose savo užimamose vie
tose Kristupas Lekšas yra lie
tuvių naudai daug pasidarba
vęs ir darbuojasi taip pat ne
nuilstamai toliau.

Hitf •ari Runn

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
įvyks

SPALIO (OCTOBER) 27 D-, 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM 
Archer & Washtenaw Avės.

CHICAGO, ILL.
' ' - ’ ■

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Mieliigan, Indiana, O- 
bio, Pennsylvania ir kitų valstybių. , *

Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (ligbt- 
weigbt) championas remia “Draugo” Litbuanian Boxing Kontestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti,-kad būtų galima po 

to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
' ' ' ' , -

2334 South Oakley Avenue
. CHICAGO, ILL.
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Labai Švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinlo alie
jaus, švelnaus uksuSe, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
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Prašau Į Mano Kampelį
■------------------ Rašo prof. Kampininkas.---------------
VOŽNŪS APDUM0JIA1AI Visi žino, visi mato.

vyniolika metų, o jau sumanei 
tekėti už seno penkiasdešimts 
metų kavalieriaus. Ar jo tur
tas tave vylioja?

rė p. It Maziliauskienė, na, ir 
pati Centro pirmininkė p. M. 
Čižauskienė. Tat, kurios lai
mės lenktynes, gražias dova-

Taigi, mamyte, aš ir teku nas?
TeL Cicero 6756

DAKTARAI:

Šiandie penktadienis, tat ir Šešiasdešimts metų senės, 
kampelis išeina be vožnių ap-j Pasirodo besmegenės: 
dūmojimų. Ale už tat padai-j Kavalierius da vilioja 
nuosime dainų, kurių padaina- (-Dieną, naktį juos sapnuoja, 

viena mano kampelio ta

už jo dėl to, nes žinau, kad jis 
neilgai gyvens, — atsakė du
ktė.

vo
vorska. Kurioms toji daina Visas priemones vartoja, 
aukojama, gali kasdien po de-IMueyt savęs nenustoja; 
šimts sykių dainuoti. Juo daž-1 Kai jų planai nepavyksta 
niau dainuos, to bus geriau.
Na, pradėkime:

Visus plūsta, keikia, pyksta.

Yra “panų” tarpe mūsų, 
Žinomų iš visų pusių;
Visur eina, visur slanko, 
Visus kornerius aplanko.

Lend’ jos j ne savo vietų 
Tuomi juokina tik svietų. 
Kur tik eina, visus plūsta, 
(Gal dėl to jos greitai džiūsta) 

Veidai perbalę, kaip drobė,

Liežuvius jos dirba, barsto, 
Pajunti juos net už varsto,
O nuo keršto ir pavydo,
Nieks jau jų nebeišgydo.

Josios mano, kad mus svietas 
Visas nedora aplietas;
Tiktai jųjų tos enatelės,
Kaip išbaltintos drobelės.

— Vėlų vakarų vyras grįžta 
namo. Vos atidaręs duris ma
loniai sako žmonai:

— Žinai, brangioji, kur aš 
šį vakarų buvau?

— Nežinau, kur buvai, bet 
labai gerai žinau visas senas 
tavo pasakas.

— Kokius vaistus gydyto
jas prirašė tavo ligai?

— Liepė alaus negėrti.
— O munšaino?
— Neklausiau, nes bijojau,

kad ir to -neužgintų gerti.

Gana, “panos,” apsistokit,
(Smertis joms jau kasa duo- Apie save padūmokit!

Akys liudija žiaurumų,
O siela veidmainingumų.

bę). Pažiūrėkit į praeitį,
Kokį sau sukrovei kraitį?

Jos netur nė kiek sarmatos 
(Pačios save doroms’ statos), 
Tik nelaimė, kad jų “cnatų”

PRAŠAU NESIJUOKTI

— Ar esi baustas? — klau
sia teisėjas Kornaieio.

— Sykį.
— Už kų?
— Už pasitarnavimą bankui. 
— Kaip tai ?
— Mainiau netikrus

mažute,— Mano 
motina dukteriai.

— sako 
Vos d e- CHICAGOJE

GRABORIAl: SĄJUNGIETĖMS

J. F. BADŽIUS
FIGIAUSLM LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai *174 
SKYRIUS: 8188 S. 
Halsted Street. Tel. 
Viotory 4922.

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GBABOKIUS

Nei nepajusime kaip prisi- 
artins^e^jųjįiaę. ^t^^gps 
Cbicagos apskričfo koncertas.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Koncertas įvyks spalių 23 d., 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane Ciceroj, Šv. Antano parap. sa-

darbu bukite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 8516 arba 8518

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Conrt Cicero, HL 
TEL*. ČIOBRO 18X7

Cbicagos ir Ciceros lietuviš
kųjų visuomenę prašome iš an
ksto ruoštis prie šio šaunaus 
koncerto. Bilietai geriausia į- 
sigyti iš anksto, nes, perkant 
prie langelio, jie bus branges
ni. Lczdona

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-*7 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

DIDŽIULIS RAMYGALIE- 
ČIŲ IŠVAŽIAVIMAS, 

“BARBEKIU”

Ramygalieeiai rengia išva
žiavimų, kuris įvyks rugsėjo 
25 d. Spaič'io darže prieš 0’- 
Henrv’s park. Valgiui bus ke
pama du avinai, o trecias ne
žinia kam teks laimykiu.

Jei pasitaikytų lietinga die
na, tai ten pat yra graži Spai- 
čio svetainė. Bus puiki muzi
ka; kas norės, galės pasišokti.

Ramygalieeiai, nė vienas ne
lik it namie, nes gailėsitės.

B. B.

I’hono Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So^ Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
' DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

TEISYBĖ APIE ŽALIĄ 
TABAKĄ

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS *

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14tli St'. Cicero, 111.

Phone "Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
rebraogms, nes Beturi
me išlaidų ullaikymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aukim Avraut

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborina ir Bataamuotojaa 
Turiu autoinubibas visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, UI.

lėj. Tat, sąjungietės, subrus 
kitę, kad tinkamai prie jo pri 
siruoštumėm ir padarytumėrr. 
koncertų sėkmingu.

Koncerto programe be vie
tinių Cbicagos solisčių, daly 
vaus ir mūsų Centro pirmini
nkė p. M. Čižauskiehė su save 
vyru. Cbicagos sųjungietės, į- 
vertindkmos savo gerb. pirmi
ninkės pasišventimų ir, kad 
jų pagerbus, visos turi prisi
dėti prie rengiamojo koncerto. 

Koncerto bilietai jau pas-

Jau taip didelis susidomė
jimas primitiškumu dar labiau
padidėjo, ir iš priežasties to,
pastaruoju laiku, vis daugiau
ir daugiau galima girdėti ir ITtarninkais. Ketvergais ir Subatomls 

... ° 3430 W. Muvuuette K<»- arti W<-siena
pasiskaityti apie Gamtų' savo 1 Avė. Phone Hemlock įsas 
- , -j , PanedSllals, Seredomis ir PStnyčtomlsŽalumoj. Ijabai gyvi persta- Į įsai So. Hsistrd Street 
tymai Gamtos savo Žalumoj
buvo duota, pastaraisiais mė
nesiais, tokiuose judžiuose, 
kaip “Bring ‘em Back Alive”, 
ir kitose panašiose temose, ku
rios sužavėjo paveikslų lanky
tojus, kur tiktai jie buvo ro- Phone Hemlock 2061 
domi.

Be abejo, visi tie, kurie ma
tė šiuos judomus paveikslus, 
visais atvejais sutiks su Luc- 
ky Strike išdirbę jais pasakv- 
me, j°g Gamta savo Žalumoj 
retai švelni ir lengva. Kadan
gi Lucky Strike gamintojai 
pripažįsta šių teisybę, jie nu-

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Tel. Repnblic 2266

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GASeEXTRACTION 
9-9.Valandos: 

6558 SO.
Nedėliomis 9-12 

WESTERN AVĖ.

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZOLP
ORABORIU2 IR LAIDOTUVIŲ 

VTO1JAB
1650 WEST 46th STREET

Kampan 4«th Ir Paulina Bta.
Tel. Boulevard 6298-8418

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

kleisti po kuopas. Jei kurios r°dė, jog žalias tabakas netu
dar jų neturi, gali gauti pas 
kuopų pirmininkes, arba pas 
koncerto rengimo komisijos 
nares.

Bilietų platintojoms ir ske
lbimų rinkėjoms yra proga 
gauti gražių dovanų. Dovanas

ri vietos cigaretuosę 
Tik puikiausias tabakas y-

ra vartojamas išdirbime Lucky 
Strike. Šis tabakas yra išrin 
ktas žinovų pirklių su didžiu 
rūpestingumu ir kaina už jį 
užmokėta yra daug aukštesnė,

Seniausia
V I Ų

{STAIGA
LIETU

GRABORIŲ
EUDBIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofloas

'4605-07 South Hermitage Avenue
▼tai Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: -3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzic)

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 3057

Į Office Phone 
j Prospect 1028

Res. and Office 
2859 So. Leavltt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

Ofisas Tel. Grovehlll 8(17
Res. 8737 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehlll 0817

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 West Marųuette Road 
VaL: 2-5 Ir 7-9 P. M- Ket 9-18 AM. 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6639

DR. P. Z. ZALATORLS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artcsian Avė.

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

DR.S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Sugryžo Iš Europos ir vėl pradėjo 
i praktiką senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S. HALSTHD ST.

Tel. Boulevard 9199

AKIU •YDYTOJAIi

DR. VA1TUSH, OPT.

PHYSIC1AN AND SUItGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

- OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntinent

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

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

4:80 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba

Cicero 662. Res. tek Cicero 2888

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 6 po pietų. 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Califoruia Avė. 

Nedėlioję pasai sutarti

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

Jei neatsiliepia šaukite Centrai 7464

DR. A. A. RŪTH
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 
Tel. Virginia 0036

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų, ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
IX ryto (išskyrus seredomis'). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkala 
ir Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 3325

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel. j Boulevard 7820 
Karnų Tel.: Prospect 1930

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

TeL Grovehill 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais

tik susitarus
8422 W. MARQUETTS3 ROAD

Res. Pitone 
Englewood 6641 
Wontworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

aukojo Illinois valst. direkto-Į neSu vidutinė kaina, kuri yra 
mokama už tabaką. Bet šis 
dar neišaiškina, kodėl žmonės 
laiko Lucky Strike lengviau
siu cigaretu.

Lucky Strike išdirbėjai ži
no, kad žalias tabakas neturi 
vietos cigaretuose, kadangi Ga 
inta savo Žalumoj retai švelni 
ir lengva. Todėl, kaip puikus 
tabakas vartojamas Luckiuosft 
yra tinkamai pasendintas ir iš
nokintas, jis yra perleidžia
mas per pagerinantį spragini- 
mo procesą, panaudojant ir ui- 
tra-violetinius spindulius. Šis 
garsus valymo procesas buvo 
išrastas dėl Lucky Strike ir 
jokie kiti cigaeptai pasaulyje 
jo neturi.

Štai kodėl rūkytojai ir rūky
tojos visose Jungtinių Valsti
jų dalyse ir kitose šalyse pri
pažįsta Lucky Strike lengviau 
siu cigaretu. Jie yra patenki-' 
nti maloniu lengvumu, kurį 
spraginimas suteikia Luckia- 
ms ir kurio nėra randama jo- 

(Iriuose kituose cigaretuose. Jie 
'žino, jog Gamta savo žalumoj 
retai švelni ir lengva.

(Adfrertisement)

SIMONAS
PREČINAUSKAS

pir-m1»ė rūgs. 22 d., 1932 m. 
n.ų vai. ryte. sulaukęs žilos se
natvės. Kilo iš Tauragės apskr., 
Šilalės parap. ir miestelio. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Julijų. 2 dukteris: Ka
zimierų ir Konstancijų; 4 nurimt: 
Alexandrų. Romanų, Steponų ir 
Boleslovų; 2 žentus Alexandrų 
I’ruttls ir Antanų Anseher ir 3 
ninrčias: Stefanijų, Irenų Ir An- 
drietą; 2 brolių vaikus Simonų 
ir Martynų Juočkius: '3 pirmieji 
anūkai. 2 dukterys Jadvygų (ir 
vyras Kazimieras Rozonas) tr 
Alicia, sūnūs Edvardas ir 8 
antrieji antikai Ir gimines.

Kūnas pašarvotas pas žentų 
Anseher, 2853 W. 83rd St. Lai
dotuvės įvyks panedėlį, rugsėjo 
26 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėtus į Gimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
ptelų. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai . kviečiame visus 
gimines, draugns-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, .Dukterys. 
Runai. Žentai, Marčios, Brolių 
Vaikai, Antikai ir Giminėa

laidotuvėms patarnauja gra- 
borltis Zolp. Boulevard 6203.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Nuirau 
:ataractua Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
Atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
«>as klaidas.

Spectalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto iki 8 
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRTJM 
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Dabar kainos perpus pl- 
Reeaės, negu buvai Musu kainos il
gesnės, kaip kitų

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR.6.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCtALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 10—4; nuo

Nedėliomis: nuo 10 iki 13

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas Ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OR. MADRICE KAHN•v Mr
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS: •

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Dšiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: rvto nuo 10—13 ano 2—4 pa 

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

-Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West MaYųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn. Ir S^tv. vak. pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 3274

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

Antras ofisas ir rezidencila
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

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

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tol. Hemlock 8709
Rea TeL Prospect 0616

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedsie 
Rea 6425 8o. Callfornla Avė. 

▼ai.: 9-4. 7-9 v. v. Itaktrtane KetV.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5919

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

Ofiso vsJ.: nuo 1-3, nuo 6:80-8:36
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C H I C A G O J E

MISIJOS . (senai prieš savo mirtį ji gra-
---------------- 1 žiai sutvarkė savo žemiškus

WEST PULLMAN, III. —• i reikalus, nepamiršdama Dievo 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus bažny- garbės reikalų. ,
čioje dabar yra misijos, kurias | X Ateinantį sekmadienį mū 
veda jėzuitas, kun. Jonas Bru- sų bažnyčioje pamaldos įvyks 

sulig naujo laiko. Gerb. kle
bonas paskelbė, kad visumet 
laikui mainantis, kad išven- Į

žikas. Pamokslai sakomi vyra
ms ir moterims rytais 8:30 v. 
ir vakarais 7:30 vai. Misijų

karų spalių 29 d., Pilipavičių 
svet. Tikietai į vakarų pigūs. 
Visi atsilankę smagiai laikų 
praleis. x

L. D. 8. SEIMUI PASI 
RENGIMAS

skaitys paskaitų apie darbini- 111., arba į 1 aetuvų viršui pa- SUIMTAS GRASINTOJAS
nkų klausimų medicinos švie- 
soje.

Kun. Jonas Balkūnas, iš 
Brooklyn, N. Y. abiejų dienų 
rytais bažnyčioje pasakys dvi

duotu adresu.

L. D. S. metinis seimas į- 
vyksta rugsėjo 26 — 27 dieno
mis Lawrence, Mass. Seimo
rengimo vietinė komisija su. svarbias konferencijas

Kun. A. Petrauskas, M. I. 
C. ir kun. P. Juškaitis, nese-

X Ateinantį sekmadienį, Šv.
Kryžiaus parap. svet. įvyks
bazarėlis parap. naudai. Visi ,, , , , . ..i . v. . klebonu kun. P. Juru ir K.parapijonys kviečiami parem- „ . . , ,
,. ..... Venciu pnesakv deda visasti parapijos reikalus. I H , •

{pastangas, kad seimo delega-
X Sekmadienį, rugsėjo 18 

d. įvyko Moterų Sųjungos 21
, j- • o . i !kp. Šaunus išvažiavimas į Maužbaigimas bus sekmadienį, 2 gus nesusipratimo, su pamal- _ . *

j • -x -i rųuette parkų. Žmonių buvodoms pas mus prisitaikoma *valandų tik moterims—mergai 
tems; o 4 vai. tik vyrams ir 
vaikams.

prie miesto laiko. Taigi, aš- 
tuoniolikiečiai šeštadienio va- 

X Mūs, bažnyčioje 40 vai.!kar« ”«P«™i^ite atstumti 
atlaidai prasidės žj sekmadie- i laikrodi vi<‘"» valand» at«aL
nį, rūgs. 25 d. per sumų. Ki
tomis dienomis rytais pirmos 
šv. Mišios bus 6 vai., o pas
kutinės 9 vai. ir pamokslas. 
Vakare 7:30 mišparai ir pa
mokslas. Pamokslus sakys: se
kmadienio vakare kun. Pran
ciškus Vaitukaitis, pirmadie
nio rytų, kun. Stasys Petraus
kas, vakare kun. Anastazas 
Valančius, antradienio rytų, 
liun. Petras Katauskas, vaka
re kun. Jeronimas Vaičiūnas.

Kviečiu visus į šias misijas 
ir 40 valandų atlaidus. Nau
dokitės Dievo malonėmis.

Kun. A. Linkus

Koresp.

MIRĖ DR. A. TANA 
NEVI6IUS

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

Trečiadienio ryte staiga šir
dies liga mirė dr. Antanas J. 
Tananevičius, 10821 S. Micbi- 
gan Avė., kuris per pastaruo
sius 10 metų praktikavo Rose- 
land, III. Velionis bus laido
jamas šeštadienyje iš Visų 
Šventų par. bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines.

Dr. Ant. Tananevičius me
dicinos mokslus baigė 1914 m. 
^Septynis metus praktikavo In
diana Harbor, o vėliau persi
kėlė į Roseland’ų. Paliko žmo
nų, dvi dukteris, sūnų ir tris 
brolius — Jonų, Mykolų ir Zi
gmantų. Velionis buvo 46 m. 
amžiaus.

T0WN OF LAKE ŽI
NUTĖS

X Parapijos bazaro pradžia 
buvo labai sėkminga. Nauja 
svetainė, gražiai išpuošta, vi
sais pasieniais apstatyta vi
sokiais “bizniais.” Tai drau
gijų būdos, kurios savo į vai- • - -------------
rumu patraukia žmonių akis. ' X Rūgs. 23, penktadienį, va 
Kiekviename žingsnyje visokijkare> rengiama kauliukų loši- 
žaislai ir laimėjimai. Abudu !mas PP- J. M- Sudeikių na- 
vakaru žmonių minios, ne tik ‘muos adresu 1632 W. 46th St. 
lietuvių, bet ir svetimtaučių.; Pelnas skiriamas Šv. Pranci- 
Sekantieji bazaro vakarai yra J škaus Seserų vienuolynui, 
šeštadienį ir sekmadienį, rūgs. Visi kviečiami ko skaitlin- 
24 ir 25 d. Šiais vakarais vėl1 giausiai susirinkti ir paremti
bus naujų “surprizų.” Aštuo- 
niolikiečiai laukia svečių ir iš 
toliiaus.

X Šiomis dienomis mūsų ba-

kilnių pramogų gražiam tiks
lui. Kviečiami ir svečiai iš ki
tų kolonijų.

X Rugsėjo 17 d. įvyko Nek.

Policija suėmė F. Miller’j. 
42 m. amž., kurs iš vieno gy
dytojo grasinimais mėgino iš
gauti ne mažų pinigų sumų.

tai ir svečiai būtų viskuo ap 
rūpinti.

Pirmos dienos vakare para
pijos svetainėje įvyks muzi- 

daug. Visi linksmai laikų pra-Jl<alė programa su įvairiais pa
leido. Kad išvažiavimas pavy 
ktų, daug širdies dėjo kp. pi
rm. J. Čepulienė, P-nai J. Stu-

nai sugrįžę iš Lietuvos, supa
žindins seimo dalyvius su dar 
bininkų klausimu Lietuvoje 
bei Europoje, b

Seimas pramatomas gausin
gas. 'Kuopos, dar neišrinku-

marginimais. j sios savo atstovų, prašomos
Antros dienos vakare seimo j tai padaryti.

atstovams ir svečiams pager- ‘ Visi atstovai, kurie norės 
giai aukojo veltui trokų, ku-, bti rengiama iškilminga va- lietuvių šeimynose butų nak- 
ris nuvežė į Marąuette parkų j karienė. | vynėms, maloniai prašomi a
visus, kas tik norėjo važiuoti, i Seime kun. K. Urbonav.’čius pie tai iš anksto pranešti re 

21 kp. širdingai dėkoja vi- skaitys paskaitų svarbiais~lie- ngimo komisijai: Mr. K. Ve- 
soms aukotojoms, kurios ko-, tuvių darbininkų reikalais. • ncius, 94-a Bjadford St., Law- 
kiu nors būdu prisidėjo, kad. Dr- Kašėta, lawrencietis. rence. Mass.
šis išvažiavimas pavyktų.

X Spalių mėnesį Šv. Krv
žiaus bažnyčioje bus dinnavo- 
nė, kurių suteiks J. E. vysku) 
pas.

Tėvai turi žiūrėti, kad jųį laikys susirinkimų sekmadie- 
vaikučiai būtų prirengti taurinį, rugsėjo 25, 1932, 2 vai. po- 
Sakramentui. Plačiau apie tai pįet, Aušros Vartų parapijos

PRANEŠIMAI Klubas mėnesinį susirinkimų 
laikys sekmad., rugsėjo 25 d., 
1 valandų popiet,

bus aiškinama bažnyčioje iš 
sakyklos. f

X Išvažiavimams ir pikni
kams užsibaigus, draugijos ir 
organizacijų kuopos bruzda ir 
ruošias prie įvairių vakarų ir 
pramogų.

Valio, veikėjoms! Dirbkite, 
bažnyčios ir tautos labui.

Rap.

ŪKININKAI NEDEJUOJA 
IR STATOSI

Žeimelis. Šioj apylinkėj šiais 
metais vietos ūkininkai Bar- 
diškių, Diržių, Steigvilių, Dai- 
čiūnų ir kitų kaimų stato pa
vyzdingus gyvuliams laikyti 
tvartus. Tvartų sienos stato
mos iš molio, o stogai skardi
niai arba dengiami gontais.

Molis nieko nekaštuoja, medis 
šiek tiek atpigo, todėl ūkinin
kai nekreipdami jokio dėme- 
šio į išpūstų krizę, stato tvar
tus ir kitus reikalingus ūkiš
kus trobesius, visai nedejuo

dami. Pasiteiravus, pas vietos 
ūkininkus, iš kur statybai gan (
ną lėšų, visai rimtai ir tikė-;______________________ _ .
tinai papasakojo : Statome pie-Į NAUJA GASOLINO STOTIS 
nų į pieninę, iš ten kas mėnuo j Vartoja Sinclair Produktus 
vidutiniai gauname 80—120 ’ 
lt.; užderėjo gerai ir neblogai

GERIAUSIA KAINA 
CHICAGOJE

10 kambarių furnišius 30 dienų se
numo, rankų darbas. Parlor aet cov- 
ered In expenaive material. famoue
constructlon ..................................................... $35.00

r.ustrous 9x12 Imported rug $25.00
Seamless 9x12 American rug $10.00 
Masslve Walnut dlnlng ,room

»et ........................................ $35.00
1-arnps, radio, italian drapes, lounge 

chalrs, many other fine pieces
Savininkas parduos. 8228 Maryland 

Avė., one block e*«t of Gottage Gnove 
Tel. STEWART 1815

Parsiduoda Grocemė įr De 
licatessen. Prieinama kaina.

5601 S. Hermitage
Tel. Hemlock 5978

Meldažio byrė-i° kviečiai, rugiai ir mie-
H1G H W A Y

SERVICE STATI0N
Amerikos L. R. K. Moterų sa|gje j)a svarbių dalyku ižiab Te£ul bus kviečių cent- 7001 S. WESTERN AVENUE 

Sųjungos Cbicagos Apskritys įurjlne svarstyti neris ir 10—12 lt., tai viduti-1 S. E. comer
’ > Korespondentas ni8kai bus gauta aPie 2’000 TeL Hemlock 1017
_________ ____ . lt., o be to, linų pluoštas, sė- , Pranas Dargelis, savininkas

J menys, dobilų sėklos ir t.t.
i Taip pat nepertraukiame augi- 
Inę bekonus. Maistui daugiau

svetainėj. Prašome visų kuo
pų dalyvauti. Valdyba

AČIŪ.
R. ANDRELIUNAS

ma-nTTAT, X. -r, . I , - . - • Užlaikome naujausiosWKST SIKB. -^v. Kaz-lnandojame jauhen, .r av,en, laikrodžin3, radios>
miero Akademijos Rėmėjų skv įmėsų, o kiaules parduodame. . .

rius buvo surengęs piknikų pa- ! Tat visa krūvon sudėjus bus iš “įĮPgl elektnkinius laikr°- 
„„ UT,,-,.™., „J A». dž,a». m»™ cameras, projec-

MARQUETTE PARK. —
Mot. Sųjungos 67 kp. ekstra
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 rap. “Rūtos” darže vietos se- ko apsimokėti už statybos da
d., 7 vai. vakare, pp. Butkų sėlių naudai. Nors laikai blo- rbus ir dar liks kitiems ūkiš-
name, 7020 So. Campbell avė. gi, ir daug reikalų, bet gera- kiems reikalams.
Visos narės būtinai kviečia- širdžiai žmonės atsilankė ir sa- J 1 — ....... .,------------------
mos dalyvauti, nes yra gan vo auka bei darbu parėmė. A- 1 JOHN RORDEN 
svarbių reikalų svarstymui, čiū komisijai už pasišventimų, Į
Kurios esate pasilikę su mo- ;taip pat visoms darbininkėms i
kesčiais, malonėkit užsimokė- ir atsilankusiems. 105 W. Adams St.. Rm. 1642
ti. Dabar, orui atsalus, kiek- Jūsų visų gerumu seselės i Teiephone Randoiph $727 

NORTH SIDE. — Rūgs. 18 į vienai narei reikia stoti į da- įsigijo siuvamųjų mašinų, už 2151 W. 22nd St. « iki 9 vak. 
d. parapijos svetainėj įvyko ^bų, o kur vienybė, ten ir ga- kurių nuoširdžiai dėkoja ir ka- 1 Teiepimne Rooaeveit »090 
Šv. Mykolo dr-jos susirinki- įvbė. H. M. sdien meldžiasi.
mas. Svarstant bėgančius rei
kalus, ligonių lankytojai pra-

Iš ŠV. MYKOLO DRAUGI
JOS SUSIRINKIMO

f John Rnrd»lnn*n Rerdenl
ADVOKATAS

Name: $ Iki $ ryto. Tel. Repub. 9400

WEST SIDE. Lietuvir"N
nešė, kad jau arti 20 savaičių i Piliečių Darbininkų Pašalpinis 
kaip serga draugijos narys A-
doinas Preskinis; dabar jau 
sustiprėjęs neužilgo visiškai 
pasveiks.

Atsilankęs gerb. klebonas

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Jono Brazausko, 
kuris per karų gyveno Pittsto- 
ne, Pa. Buvo kariuomenėj liuo- 
snoriu. Paeina iš Lietuvos, Ša
kių apskr.; Bublelių valsčiaus,-------;---------- —— T — , . . „ „ - . . --------- - - . j£ad šiais laikais Ameri- .r .. .. . •  oi

žnyčioje įvyko dvejos* iškiImi- įPras. Pan. Šv. mergaičių so- kun. J. Svirskas suteikė, dr-jai |kog lietuviai mažiau kny<nii Vllk • kaun0’ Slaba-
ngos laidotuvės. Mirė Pranei- dalicijos šokių vakaras. Pub-Į ^ių patarimų ir kvietė da- • kftit tai visiems aišku. Beti^',
Skus Stugis, senas parapijo- likos buvo pi Ina svetainė. įlyvauti parapijos bazare bei 'ųaj yra gmonįų tebetu 'ma dnekite atsišaukti šiuo ad- 
nas ir uolus parapijos rėmė-' X Sekmadienį, rugsėjo 25;Pnsldėti prie parapijos reika-;ring|ų tro§kįm^ n’ol8 ger0 
jas, ir Ona Žiliunaitė. Pasta- i d., 1 vai. popiet įvyks Labda- * b}- Klebono kvietimas priim- pasiRkaityti) taipgi žinoma, 
roji, dievota mergina, taip pat ringosios Sųjungos 1 kp. mė- Į ^as ir nutarta prisidėti prie 1

iresu: 1822 So. 48 Ct., Cicero,

torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, W.

Tel. Hemlock 8380

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto Oflma 77 W. Waehtn«toii 8t 
Room $0$ , TeL Dearbora 7B«<

Valandos: > ryto Iki 4 po plet« |

Vakarais: Utamlnkals Ir Ketvergals 
— $ Iki $ vai.

414B Archer Avė. Tel. Lafaystts 7B$7

Namp Tel. Hyds Park $$$$

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107 ST. prie MTCHIGAN AVĖ į
Tol. Pullman 6950—4377

Wm. J. Kareiva
Savininkas

081 Kcriaii8lon rųšiea 
Ir patarnavimo, šau
kit.

RREEN VALLEY 
PROI1UCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(544 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To

kiems čia norime nurodyti
, . .. vienų knygų, kuria niekas ne

drauguos, prie kurių velionė X Šv. Kazimiero Akad. Rė-, paskirti $25 parapijos reika-1 apsįvį]R ypa£ tįe kurie,mėg-
___ _______ ____ x______________ » t...__•« _i_________ _______ • ________ ____ lumc ‘ H ■ » ’r° » ’ n

sena mūsų parapijonka. Jos nesinis sus-mas. Visi nariai Į bazaro; išrinkta komisija iš
laidotuvėse dalyvavo Maldos kviečiami atsilankyti, nes yra 
Apaštalavimo, Tretininkų, A- daug svarbių reikalų svarsty- 
mžino Rožančiaus ir Šv. Onos mui.

trijų narių dr-jos skyriui ba
zare ir kad darbuotųsi. Taip 
pat draugija nutarė iš iždo

per ilgus metus priklausė. Jau mėjų 1 skyr. rengia šokių va- lams.

Lithuanian Boxing Contest
t> - ■ r

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Dran 
gas Lithuanian Boxing Contest,” knrios įvyks šv. Agnie

| Perskaitytas kvietimas da- 
| lyvauti Marijonų kolegijos rė
mėjų seime. Kvietimas priim
tas, išrinkta trys atstovai ir 
paskirta aukų $5.

sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus ra
giname įsigyti knygų vardu

dieviškasis išgany
tojas

PIGIAI FARMA
120 akcrlų, su budlnkais. Yra miš

ko. gera žemė, lygus laukai. Apie- 
linkėje daug lietuvių farmerių. 6 m. 
nuo Powaglac, Mlch 116 m. nuo 
Chlcagos. Kas turite Cash nepraleis
kite progos. Parsiduoda už trečią da
lį, nes savininkas apiręs. Kas pirks 
laimės trigubai, geresnių bargenų ne
rasit. Mslnvmų nėrė.

JUOZAS VILIMAS
6504 S. Washtenaw Ave.

CHICAGO

4499 S. WOOD ST.—Ketvergo vak 
Tel. Lafayette 4393

140 W T » BU T P «rr neiroi

Tel. Boulevard 6913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted iStr.

_______________ ______________ _______________ Draugija rengiasi prie meti- ’ Tai Yra didokas veikalas,
tės Gymnasium, Ohicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų*die nj° balio laPkri<‘io 6 d. para-i^įs 476 puslapių. Pagal vo- 

pijos svetainėj. Narys kl8k$ originalų lietuviams tųnų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U O E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Kpildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithnanian Bozing Contest, 
2384 So. Oakley Avenue, Chicago, Ulinois.

PATENKINTAS “DRAUGO” 
PATARNAVIMU

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST’ APLIKACIJOS BLANKA

Siuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 

^m., spalių mėn. 27 d., St. Agnee Gymnasium.

Vardas ir pavardė 
Adresas............... .

Kiek metų!............................... Kiek sveri T.. '................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

Ant. šlapikas, kuris pava
sarį per “Draugo” agentūrų 
išvyko į Lietuvų, rašo, kad lai 
mingai nuvykęs, jokių kliūčių 

į niekur nesutikęs, atsilankymu 
-Lietuvon esųs patenkintas ir 
J vėl per “Draugo” agentūrų 
grįštųs į Amerikų.

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

veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, vi
siems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų skai
tysite nuo pradžios iki galo su 
dideliu pasigrožėjimu ir dva
siška nauda, skaitysite jų daug 
sykių ir vis didėjančiu pasi
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei
ptis:

“DRAUGAS” PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė. 

j Ohicago, BĮ

Geras InesMas Josi Pngams
166 pėdų /pusė bloko) ant 95-to ir Cicero gatvių su 

9 kambarių namu. Geriausia bizniška vieta. Kainavo 
$20,000, parsiduoda už $6,750. Gera vieta Restauranui, 
Roadbouse, Worlds’ Fair Tourist Camp, Fruit Stand ar 
kitokiam bizniui. Traukinis ir busas prieinamas.

4700 West 95th Street

PASKOLINK SU PASITIKĖJIMU
5% Promissory Notės

OP
THE OATHOUO BISHOP OF CHICAGO

$500—$1000 denominacIjoM nno t iki B metq turinčios parašą 
Jo Emlnenrljon Kardinolo Mundcleln 

TAIP PAT

5*/2% Promissory Notės
OF

THE OATHOUO BISHOP 07 R0070RD
$500^-01000 deaomhtacijbae. Hltoa notos yra tleniofflnė obligacija 

Rockfordo DtoceMjna.
51/2% Institutional Securities 

Dėl platesnių informacijų parašykite
McMAHON & HOBAN 

105 South La Šalie Street Chicago, U.

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABIAN, Savininkas -

WEST SIDE EXPRESS CŪ.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

JUNON’S COAL 
COMPANY

WOOD, COAL 
COKE

12132 Union Avė.
Phone PULLMAN 8296

I
Res. 10742 So. Wabash Avė. 
Res. Phone Pullman 8092
A. TUMONIS R. MIKSIS

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, noa mes užlaikome 
▼leną 11 geriausių ralių autotmobl- 
llus — 8TTOEBAKER, kurie yra 
psearsėję savo stiprumu Ir rražumu.

Taiptf mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrensta kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

449$ ARCHER AVENUE 
Teiephone Lafayette 7119

IXy and Nlgbt Service
Ali Work Ouaranteed

Special Rates for Winter 
Storage

General Repalrfiųr - OvertuMtlnit 
. Ianition - Tmvtną 

GAR RTATION SERVICE 
2219 8 WESTERN AVĖ. 

Roosevelt 2818 
LEAVTTT STREET GARAGE 

3238 S. I«eav1tt St.
Canal 8954

PU00INI BROS. AUTO 
SERVICE


