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Didelis potvynis ištiko Denver miestą, Colo,
PRANCŪZIJA NERIMSTA; VOKIE

TIJOS GINKLAMS! BIJO
J. VALSTYBĖS REIKALAUS 

IŠ EUROPOS SKOLŲ

Prancūzija kardu baigia 
Moroko pavergti
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DENVERY POTVYNIS

DENVER, COLO., rugp. 4. 
— Netikėtas potvynis šį mies
tą ištiko. Nuo lietaus staiga iš 
siliejo Cherry upeliukas, O

PRANCŪZIJA NERVUO- 
JASI
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LONDONAS, rugp. 4. 
Prancūzija ėmė ir vėl nervuo
tis. Ji patyrusi, kad Vokieti-
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išsiliejimas įvyko, kada lietusi ja ištikrųjų žada ore ir ant
paplovė Castlewood užtvanką, 
už 40 mylių nuo čia.

Daugelis gatvių, užlieta. 
Daugiau kaip 5,(XX) žmonių 
namus apleido, į aukštumas
paspruko. Keletas tiltų per mi• • 
nėtą upeliuką sugriauta.

Trys asmenys žuvo.

kietžeinio ginkluotis ir kad i- 
masi iuodingasias dujas ga
minti.

Tie visi vokiečių, žygiai tai
kos sutartimi uždrausti. Pran 
cūzi.ja kviečia talkon Angliją, 
kad Vokietiją įspėti.

UŽKARIAVIMĄ BAIGIA

NUMATOMA TAIKA

AVASITINGTON, rugp. 3.-
Pennsylvanijos minkštųjų 

anglių kasyklose taika numa
toma. Pramonės gaivinime 
administratorius apie tai pra-

PARYŽIUS, rugp. 4. — V.l 
kietijos vyriausybė skelbia, 
kad ji Moroko, Afrikoj, užka- 
riavifną l>aigia. Paskutiniai 
prancūzų priešai maurai, ku
rie per ilgus metus, nemanė

neša. Ji. kasikių, aparato- ,Priefui *r°bikui Priduoti, P»- 
riams ir straikuojantiems aa- Kal,au “■“"P“ ir įžnybti. Ju 
gliakasiaims tarpininkauja. Va
kar su jais konferavo ir nus
prendė, kad vedama kova tu
ri būt nutraukta.

pasidavimas neišvengti:ias.

4,000 KINŲ ŽUVO 
POTVYNY

LEIDO Iš KALĖJIMO 
IŠEITI

AVASlITNiGTON, rugpj 3.— 
Federaliniam Leavemvorth ka 
Įėjime neįtikėtinas dalykas su 
sekta. Tenai bausmę eina Cbi- 
cagos smurtininkas Terry 
Druggan. Ten jam ko plačiau- 

k šių privilegijų duota. Jis buvo 
■išleidžiamas iš kalėjimo ir ga- 
^pėjo miestą lankyti.

Tas pagaliau

Žiemių Michigan valstybės daly, kur auginama daug įvairių vaisių, kaip kas metai, taip 
ir šiemet įvyko vyšnių šventė. Atvaizduojama šventei išrinktoji “karalaitė” su palydovių 
būriu.

VOKIEČIŲ KARO LAIVAI , DERYBŲ NENUTRAUKIA
RYGOJE

i TOKIJO, rugp. 4. — Dėl ki- 
RYGA, rugp. 4. — Vokieti- !nų rytinio geležinkelio parda- 

jos keturi karo laivai šį mies- į vim-o bolševikai veda derybas 
tą vizituoja. Latvijos vyriausy I su Mandžiūkuo valstybės ats- 
bė ėmėsi visų priemonių, kad i tovais.
nuo galimų riaušių apsidraus
ti.

GRIEŽTESNE DRAUSME

BERLYNAS, Prūsijos ka
lėjimuose kaliniams griežtes
nė drausmė įvedama. Įvairios 
privilegijos naikinamos.

MIRTIES BAUSME
I

PELPING, rugp. 3. — Kwan 
čungo ir Šensi provincijų pot
vyniuose, anot apturimų žinių, 
daugiau kaip 4,000 kinų žuvo.

SACRAMENTO, Cal., rugp. 
3. — Gubernatorius pasirašė 
naują valstybės įstatymą. Pa
grobėjai bus mirties bausme 
baudžiami.

Šimtai kalbėtojų gerovės 
grąžinimui paskirta

KALBĖTOJAI KAMPANIJĄ 
VESTI

tracijoje išaiškinta, kad iš ben 
drojo pramonės kodo 40 valan 
dų savaitės darbo yra išimti: 
laikraščių reporteriai, editori

i Bolševikai. š|njių.nusUeidimą#
padarė. Vietoj 250 milijonų 
aukso rublių jie reikalauja tik

| AVASHINUTON, rugp. 4.—
susekta. Du Pramonės gaivinimo adminis- -jalų rašytojai ir .visi kiti edito 

kalėjimo sargai ir kapelionas tratorius Johnson skiria šim- j rinių štabų nariai, taip pat li- 
suspenduota. Tardymai veda- t us kalbėtojų kampanijai už goninių internai, slaugės, ligo-
mi. gerovės grąžinimą. Visam kratinių technikai ir kiti. 

š-te visi žmonės bus raginami J ----------------
KOVA PRIEŠ PIKTADA

RYBES
bendrai veikti.

TOKS PAT ATLYGINIMAS

BUS VARGO SU ANGLIA
KASIAIS

HYDE P ARK, N. Y., rugp. 
3. — Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė pasekretorių Moley 
vadovauti federalinei kampa-

WA8HINįGT0N, rugp. 4.— 
Išaiškinta, kari tiems visiems 
darbininkams, kurie iki šioliai 

nijai prieš organizuotus visam daugiau buvo atlyginami, ne-
krašte piktadarius.

SKOLŲ REIKALAUS

AVASHINiGTON, rugp. 3.— .mažinimą 
Kaip seniau, taip ir šį kartą'
J. Valstybių vyriausybė pra
neš visoms skolingoms vals- j 
tybėms, kari jos ateinančio gru 
odžio 15 d. nustatytas skolų' 
dalis išmokėtų.

gu bendram pramonės kode 
pažymėta, toks pat atlygini
mas ir toliau turi pasilikti, re 
atsižvelgiant į darbo valandų

WASHINOT0N, rugp. 4.— 
Pramonės gaivinimo adminis
tratorius nusijaučia, kad daug 
jam vargo bus formuluojant 
anglių pramonės kodą.

Ne visur angliakasiai yra 
susiorganizavę į unijaR. Penn- 
sylvanijoj streikas vyksta. Ki
tur pačios unijos suskilusios į 
svoves.

IŠIMTI Iš 40 VALANDŲ 
SAVAITES DARBO

4 UGNIAGESIAI SUŽEISTA

WASH1NOTON, rugp. 3.- 
P rara o nė s gaivinimo adminis-

Keturi ugniagesiai vakar 
sužeista gesinant gaisrą, iškilu 
sį namuose, 1419 E. 66 place.

AMERIKIEČIAI MALDININKAI $V. 
TĖVO AUOIJENCIJOJE

VATIKANAS, rugp. 3. — jpė iš tolimo krašto Romą at- f 
Anądien Bostono arkivvksupi-1 lanko, kad per šiuos Šventuo- . 
.jos maldininkai turėjo laimės sius Jubiliejaus Metus Dievo 

malonių pelnyti.būti Šventojo Tėvo audienci
joje. Mal.iin’ ’ni priešaky bu
vo minėtos arkivvs’.nmijos kan * •
cleris, mons. F. A. Burke, ir 
Švč. Vardo draugijos direkto
rius, mons. M. Splane.

Iš tolimo krašto maldininkų 
atvykimas, ypač šiais ekono- j 
minės negerovės laikais, sakė '. 
Jo Šventenybė, yra didžiai
reikšmingas. Tai nepaprastas i

Šventasis Tėvas daug nuo-! žmonių pamaldumas ir pašiau
širdaus džiaugmo reiškė, kad kojimas, kad tuo būdu amžiną- \ I • 1 • t ’tokia gausinga katalikij gru- (ją laimę užsipelnyti.

SUIMTAS TIKRASIS K. 
OLŠAUSKO ŽUDIKAS

KAUNAS (per paštą). 
TTZ^ A Kriminalinė policija po ilgoE- -tyrimo nustatė, kad tikrasis K.

d ra su Olšausko žudiku. Lie- *■ J
pos 1.3 d. ryte valst.gyn. pad. 
Mielys painformavo, k: 1 01-

Olšausko žudikas yra ūkinin-! šausko žudikas tikrai &uOek-

3 ŽUDIKAI IEŠKOMI
tas: tai esąs jau ankščiau bu- 
vęs tardytas Žilius. — Dabar

Parke

kas Žilius, kuris buvo tuoj po
! įvykio suimtas, bet vėliau pa- 
I leistas. Dabar vėl suimtas, nes —sako valst? gyn. pad. Mielys, 

įrodymų, kad jiri— jokių abejonių . nėra, kad 
Olšauską yra nužudęs Žiliu*. 
Jis vėl yra suimtas. Policijos

Policija Marųuette , a.™ (.są tikslių 
ieško trijų jaunų plėšikų, ku- kaJtas 
rie aną vakarą vieną moteriš-! žinift ftpie olSausko nu£udv
kę nužudė. Nužudytos mote
riškės piniginė nesurandama.

mą, aplėkus visą Lietuvą, nūs valdininkai iki šiol dar tebe

200 milijonų. O jiems siūloma 'Matyt, automobiliu pasprukę 
tik apie 25 milijonai aukso I piktadariai jai iš rankos pini-
rublių.

PRIEŠ HITLERĮ

ginę išlupo tik ją mirtinai pa
šovus. Liudininkai sako, kad 

i piktadariai brangintinu auto- 
• ' mobiliu važiavę.

LONDONAS, rugp. 3. —
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos vyriausybės planuoja Vo
kietijos kanclerį Hitlerį įspė
ti, kad jis nutrauktų savo fa
šistinį veikimą prieš Austriją.

110 TEISĖJŲ KLAUSO KRI- 
MINALIŠKŲ BYLŲ

TURTINGIAUSIAS J. 
VALSTYBĖSE

NEW YORK, rugp. 3. —
Harvey O’Connor pareiškia, 
kad buvusia iždo departamen
to sekretorius A. W. Mellon 
yra šiame krašte turtingiau
sias asmuo.

POLICIJĄ DENUNCIJUOJA

PHILADELPHIA, Pa., rug 
piflčio 3. — Pennsvlvanijos 
gubernatoriaus Pincboto žmo
na aktyviai dirba tarp strei
kuojančių moterų Cambria 
Šilk kompanijų fabrikuose.

Ji denuncijnoja policiją, ku 
ri dažmai su piketuojančio
mis moterimis ž.iauriai pasiel
gia.

PRIEŠ PARDAVIMO MO
KESČIUS

Dešimts teisėjų Chicagoj 
klauso kriminalinių bylų, kad 
ko greičiau su įvairios rūšies 
žudikais apsidirbti, juos iš vi
suomenės tarpo jiašalinus.

Užvakar net 7 plėšikai ir žu
dikai kalėjimu nubausti.

ITALŲ DIENA PARODOJE

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoje vakar italų die- 

ina įvyko. Grand parke atiden- 
Igta didelė Kolumbo statula 
paminklas. Iškilmėse ir italų 
ambasadorius dalyvavo.

SPRINGFIELD, Ilk, rugp. 
3. — Illinoiso pirklių taryha 
užvedė bylą prieš pardavimo 
mokesčius. Norima įrodyti, 
kad mokesčių įstatymas neati 
tinka valstybės konstitucijai.

ŠERIFAS PUOLAMAS

kambėjo užienio spaudoje, liet 
nužudytojas gana ilgai gud
riai slėpėsi. Nuo to laiko pra-jbėms nušviesti, 
ėjo keletas savaičių, kai ku
rie ir vilties nustojo, kad *M-| 
šausko nužudytojas gali būti j 
susektas. I

Liepos 12 d. vakarop labai 
skubiai automobiliu iš Kretin 
gos Darbėnų link išvyko vaisi, 
gyn. pad. P. Mielys, kriminal. 
pol. viršin. p. Pamataitis, 
krim. polic. vyr. vald. Trin
ka ir pasienio pol. rajono vir
šininkas Rainys. Mačiusieji su 
prato, kad jų kelionė turi ben-

renka davinius, kurie’ reikalin 
gi kai kurioms bylos aplinky-

BUVUSIS GUBERNATO
RIUS TIESON

Demokratai atnaujino bylą 
buvusiam respublikonų parti
jos gubernatoriui Sinall ir bu 
vusiam gubernatoriui leitenan 
tui Sterling.

Iš jų ieškoma po vieną mi
lijoną dob, kuriuos būk valsty
bei kalti.

Žinia, kad Olšausko žudikus, 
susektas labai nudžiugino apy 
linkės gyventojus; nuostabu 

į rodės, kad žudikas, kaip bu
vo manyta, yra vietos gyvento 
jas ir jį susekti vis nepavyks
ta. Tuo tarpu policijos valdi
ninkai nervingai, bet ramiai 
dirbdami, prie jiems vieniems 
žinomų aplinkybių, sekė nusi
kaltėlio pėdsakius iki pagaliau, 
galėjo tart žodį — nusikalti
mas išaiškintas. Kaip valst. 
gyn. pad. J. Mielys pareiškė, 
tai padaryta tik dėlto, kad 
bylą aiškino intensyviai prity
rę kriminalinės policijos valdi
ninkai

NUO BITES JGEUMO 
MIRĖ

Chicagos spaudos dalis puo
la Cooko apskrities šerifą 
Meyeringą, kurs kaip sakoma, 
savo pareigas neatitinkamai 
pildąs.

Trafikos teisme teisėjas Ho- 
lland be mažiausio pasigailėji
mo baudžia automobilininkus, 
kurie neturi valstybės ir mies
to “laisnių” įsigiję.

Iš ežero Michigan ties 
North avė. išimtas nežinomo 
vyro, apie 35 m. amž., lavo
nas.

ŪKININKAI PRIEŠ PIENO 
KODĄ

Chicagąs srity ūkininkai 
pieno gamintojai pakilo ko
von prieš paskelbtą pieno ga
mybos kodą. Jie labiausia prie 
šingi pastovios pieno kainos 
nustatvmui.

DŽIANITORIUS NUŽU
DYTAS

BTDOMSiBURG, Pa., rugp. 
— Mūrininką Wagnerį, 61 

m. amž., bitė į kaktą įgėlė. Už 
15 minutų jis mirė.

o.

PASKELBS EMBARGO

AVASHINGTON, rugp. 3,— j 
Prez. Rooseveltas pasirengęs 
į šį kraštą siunčiamoms iš už
sienių pigioms prekėms em
bargo paskelbti.

Areštuotas Shakespenre 
stoties policmonas W. Reimer 
už žiaurumą.

Chase mokykloje, Point gat. 
ir Armitage avė., vakar rytą 
rastas šios mokyklos dŽianito- 
rius J. Sacco nužudytas.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYI.TKMS 

—Šiandien saulėta ir vėsu.
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“DRAUGAS”i
IAslna kasdien, fMkyrus sekmadieniui

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00, Pu
sei metų — $3.60: Trims mėnesiams — $2.00: Vienam 
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tu — $4.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą- 
Una, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprteiunčlama tam 
tikslui peAto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

da kapitalo teisės bus į antrųjų vietų nustu
mtos, o pirmųjų vietų darbininko teisės u- 
žims.

Prezidento žygius reikia ištikrųjų aukš
tinti, nes tų žygių pagrinde yra principai, 
kuriuos mūsų Bažnyčia skelbia. Senoji pra
monės sistema, kuri turėjo pavergus darbi
ninkus, turi griūti ir išnykti.

Sveikata - Brangus Turtas KATALIKIŠKA AKCIJA SVEIKA MARUA!

“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Escept Sunday. 
SUBSCRIPT1ONB: One Tear — $4.00; Slx Months

— $$.60; Three Months — $2.00; One Month — 710. 
Europa — One Tear — $7.00; 81z Months — *4.00; 
Copy — .Olo.

▲dvertlslns In "DRAUGAS" brlngs best resuljs. 
Advertlelng rates on appllcatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

KOVA PRIEŠ KRIMINALISTUS

PREZ. ROOSEVELTO ŽYGIAI

J. Valstybių pramonės gaivinimas (Na
tional Becovery Act) yra. paremtas tikruoju 
Katalikų Bažnyčios principu. Tų principų vie
šai paskelbė popiežius Leonas XIII. Tas įvy- 

. ko prieš 40 metų, tačiau jis visais laikais 
► yra geras ir teisingas.

’ Tas principas yra, kad darbininkai turi 
būt iš nesųžiningų žmonių vergovės išvaduo
ti,'nes tie žiaurieji žmonės darbininkus įver
tina tik kaipo paprastus padarinius, kurių 
pagalbu jie sau lobius krauja. Žmogus juk 
nėra koks paprastas daiktas, kurį galėtum 
kada tinkama sau pirkti arba kam nors ki
tam parduoti. Nepaisant šios neginčijamos 
tiesos, šių dienų ekonominė sistema darbinin
kų žmogų palygina su mašina, kuri darbda
viui turi pinigus daryti ir šėrininkams dide
lius dividendus parūpinti.

J, Valstybėse per ilgus metus šios siste
mos stipriai laikytasi. Visose pramonės šako
se darbininkai buvo laikomi kaip kokios au
tomatiško^ mašinos. Jie buvo verčiami sun
kiai dirbti ir ko pigiausia buvo apmokami. 
Galų gale ši sistema ėmė- smukti. Pasireiškė 
pramonių bankrutijimas, o daugelio ir griu
vimas. Pakilti nebuvo galimybės. Didelis ne
darbas palietė kraštų.

Pagaliau naujai išrinktas prezidentas 
’ Booseveltas ėmėsi žygių, kad krašto prarno- 
'nę patvarkyti ir atgaivinti ir kraštui gero
vę grųžinti.

Trumpos darbo valandos ir mažiausias 
darbininkams atlyginimas nustatomas svar
biausia tuo tikslu, kad minėtų senųjų sistemų 
visiškai išnaikinti. Šis mašinų amžius gali 
tik masine gamyba išsilaikyti. Tačiau masi- 

,nei gamybai būtinai Teikalingaa masinis var
tojimas, gi šiam masiniam vartojimui yra 
reikalinga pirkimo priemonė.

Į tai atsižvelgus, prezidentas Roosevel- 
tas strateginio žingsnio ėmėsi, kad pramo
nėje atlyginimų padidinti ir žemės ūkio pro
duktams kainas padidinti. Iki šioliai jam tas 
sekasi. ~Tačiau klausimas, kaip toliau viskas 
klosis. Ar neįvyks kas tokio nepaprasto, ka

Šio krašto prezidentas paskelbė kampa
nijų prieš depresijų. Ji yra energingai veda 
ma. Kampanijos rezultatai kasdien pastebi
mi. Ir jei tik visi tie, nuo kurių pareina ge
rovės grąžinimas, glaudžiai kooperuos su pil
nu iniciatyvos ir energijos prezidentu, depre
sija su laiku galės būti visai nugalėta.

Pastaruoju laiku didieji šio krašto mies
tai, ypatingai Cliicaga, paskelbė ir kitų kam
panijų. Pradėta kova prieš kriminalistus, ki- 
dnaperius ir visokius sukčius. Šį žygį parė
mė ir federalė vyriausybė. Prez. Booseveltas 
paskyrė prof. Moley, kuris bus priešakyje ko
vos prieš kriminalistus, kurie kas kart labiau 
įsigali, žmonių ramybę ardo ir krašto vardų 
teršia. ,

Kada legalizuotas alus, būtlegeriams vį 
miai sumažėjo biznis. Alaus iš jų žmonės

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
su dlcnraėty dr. Račkiu veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia pn>resljou*lliis patarimus skaitytojams ir nilo- 
lai atsakinėja 1 klausimus sveikatos dalykuose. Vld 
kviečianti naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti "Draugo” redukcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkul, 2051 W. 43rtl St, Chicago,

Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

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

S) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus ufcsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto senkeli už 2 centus.

OR.A.M. RACKU8 
3U&1 W. 43rd St 

Chicago
Tel. Uafayette 3057

KRAUJOSLĖGIO PADIDĖ- osklerozas, autointoksikacija
JIMO REIK VENGTI Į ir t.t.

----------- Kaip žmogus gali apsisau-
Vargiai skaitytojai supras- goti nuo kraujoslėgio padidė

tų, jei apie padidėjusį kraujo-1 jimo 1 Štai kaip. — Esant nu
slegi (high blood pressure) 
aiškinčiau medicinos terminais

tukusiam reik sistematingai 
sumažinti savo svorį, reik ne-

o aš noriu, kad kiekvienas i persivalgyti, nevalgyti per 
žmogus aiškiai suprastų. Tat, daug mėsos, negerti kavos, ne
aiškinsiu paprasčiausiais pa-1 gerti alkoholinių gėrimų, ne 
lyginimais.

Visame pasaulyje bent per 
praeitus kelis metus, kada Šv. 
Tėvas, Pijus XI, pajudino’ 
klausimų apie Katalikiškųjų 
Akcijų, veiklesni žmonės pra
dėjo organizacijose judėti, į- 
domautis tuja Akcija. Ir mū
sų lietuviškos organizacijos 
nekartų prirašė lapus rezoliu
cijų apie Kat. Akcijų. Mano 
nuomone, greičiausiai mūsą 
žmonės mažai arba nieko ne
supranta apie Katalikiškųjų 
Akcijų; ji per plati mūsų žmo
nėms, ypač liaudžiai.

Įvairios katalikiškos orga
nizacijos šį bei tų veikia, bet 
konkretiškai labai mažai. Gal 
dėl to, kad žmonės nebežino kų 
daryti, ko klausyti.

Visų katalikiškų organizaci
jų Motina yra Kat. Bažnyčia.

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tuviškai paraše Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražio* 
popieros ftvč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

kykla, netektų lietuvio kuni
go. Kokių reikšmę turėtų mū
sų lietuvių katalikų gyvęj * 
mas, mūsų organizacijos,

‘vartoti per daug druskos įr Į Kolonijoje — parapija. Jei pa- ir patys vienuolynai! La 
pipiru bei kitokių prieskoniu I raPiJa yra tvarkoJe> Serai už- menkų naudų tos kolonijosŽmogaus širdis nuolatos pu- P1l,irU bei kitokių prieskonių

gs mpuoja ir varinėja kraujų po
nebeperka, bet ir degtinės mažiau teparduo- kūnų. Vargšė širdis die
dą. Mat, dauguma žmonių pasitenkina alu
mi. Tuo būdu įpratusieji didelius turtus krau
ti būtlegeriai, ieškojo kito lengvo uždarbio.
Ir surado. Susidarė naujos gaujos, kurios dar 
žiauresniu būdu pradėjo veikti.

Dėl to reikia sveikinti naujus žygius šiai 
pavojingai kraštui bangai pastoti kelių. Be 
abejojimo, federalės, valstybių ir miestų vy
riausybėms ateis į talkų ir pati visuomenė.

PASTABĖLĖS

maiste. Užkietintus vidurius
reik gydyti sulyg gydytojo k.imas bus

laikoma, tai visas katalikų vei 
tvarkoje.

Hr^j Z^idiZ.,^ Rurodyino. Reik 'vligyti ka’,

-unkiau Širdžiai vra kai nu- užtektinai vaisių ir dar.|Pllnal lr «cm sav0 uzdu0'l 
sunkiau širdžiai yra, ka. pu » iSpildyti, reikalinga kiekvieno
nipuojamas kraujas per gys- žpvių. Reik mažinti tabako,
las negali normaliai čiurenti, i vartojimų'. Relk £yventl VPI katalikižkov1 mokvkla 
kai dėl tūlų priežasčių gyslos j Putiniškai ir kasdieninius rei-
būna pusiau užakusios arba jkalus sutvarkyti taip, kad ne- Mums, lietuviams, kataliku 
užtvenktos. Į reiktų skubintis, pykti ir ner

vintis. Drungnos maudynės ii 
tyras oras

vidinė

’je parapijoje gerai vedamoji

Dažnai žmogus savo širdį 
dilgina ir priverčia jų dar 
smarkiau plakti, dar smarkiau 
kraujų pumpuoti. O to viso

ms, kaip parapija, taip ir mo
kykla duoda dvejopų naudą, 

taipgi išorinė bei pulaiko mūsų tikėjimų! ir lie- 
žmogų

tu-
rėtų iš tų įstaigų. •Bažnyčia, 
parapija lietuviams katalika
ms šiame krašte yra tikra sau 
lutė, kuri viskų šildo ir gai
vina. Jos netekus viskas pra
dėtų džiūti, nykti. Mūsų pirm- 
lakūnai, lietuviai katalikai, 
daug yra pasiaukoję toms j* 
staigoms. Dabartiniai lietuviai 
katalikai (bent kai kurie) pa
siteisindami depresija pradedu 
visai apsileisti. Kas blogiau
siai, kad jie nemokina savo

paseka .yra, kad gyslose pasi- 
Netrukus įvyksta Moterų Sąjungos ir L ' jaro per didis kraujoslėgis. 

Vyčių seimai. Mūsų moterys seimuoja Slie- Kraujoslėgio padidėjimas su- 
nandoah, Pa., jaunimas Chicagoj. Gaila, kad ijaro gan daug pavojų žmo- 
abi organizacijos pasirinko tas pačias die-! gaus sveikatai ir gyvybei, 
nas. Bet, tiek to. Abi organizacijos yra la- , ... v
bai svarbios, vertos mūsų plačiosios visuo-1 
menės paramos. Mes stengsimės visų orga
nizacijų seimus kuo plačiausia aprašyti, nes

Kas atsitinka kai automo
bilistas pripui)$q$a jjerdaug
010 i guminę kamerų (tii<Gkad jis išegzaminavęs patik

simuose paprastai paniški organizacijų sto- ?ub<9 ' Xa«l ‘taįras’ nedalai- rintų ar normalus yra kraujo- 
vis, nuveikti darbai ir ateities veikimo planai! ° .*! apl.°ksva* a.s J)ab 1 slėgis. Tinkamai gydanties, 
yra nustatomi. Zm°gai tu™,ia,n jei dar ne per vėlu, kraujo-

• • • |Per kraujoslėgį. Mat, si- siėgi0 nenormalumus galima
Vokietijos naziai visokiais būdais prade-!!pneSneS Sysleles P^smarkaus atitaisyti ir p<,r ankstyvos mi-

1 kraujo spaudimo nedalaiko ir r(įes arka paralyžiaus išveng- 
sprogsta smegenyse. Jei ne- į;
daug ant smegenų kraujo už- D.ro Račkaus atsakymai 
įsilieja, tai žmogų tik supara- 
lyžuoja; o jei per daug krau
jo ant smegenų užsilieja, tai

jo kištis Į Austrijos vidaus reikalus. Tuo su
sirūpino Didžioji Britanija, Prancūzija ir Ita
lija. Jos susidarė bendrai veikti, kad Vokie-1 
tijos naziai nenueitų per toli ir per daug 
neįsigalėtų Austrijoj, kur taip pat yra gana 
stiprus sąjūdis jungtis su Vokietija. Ypač 
Prancūzija to bijo, nes tų dviejų valstybių 
susijungimas būtų jai labai pavojingas.

Pasirodo, kad latviai ne tik Latvijoj, bet 
ir Amerikoj savo “fanaberijų” rodo, lyg ir 
nenorėdami su lietuviais bent kiek arčiau su
sirišti. Matyti, latviai to tuštaus pasipūtimo 
mokosi iš “brolių” lenkų. Gaila.

išvidine švara, saugo žmogų tuvybę. Mes daug bandom, bet 
nuo daug nelaimių. kartais pradedam daugiau ap-

Pačiam žmogui, be gydyto-1 si leisti net savo svarbiausiose 
jo patyrimo, sunku yra numa-, pareigose, t. y. užlaikyme ga
nyti apie savo kraujoslėgio ne-jvo parapijų bei mokyklų. Tie 
normalumus. Už tai, jei daž-lsa, pergyvenome depresijos 
nai galvų skauda, jei galvos Į laikus, žmonių buvo be darbo, 
svaigulys dažnai pasikartoja, be pelno, bet ne visiems buvo 
jei regėjimas silpsta, tai bū-1 taip bloga. Jau du,trys metai * vo parapijai, ne svetimtaučių, 
tinai reik nueiti pas gydytojų, kaip dejuojame kad bloga. O nes svetimtaučiai kur kas ge- 

prieš metus užsidariusios Įlan
kos, kiek pinigų uždarė tų, 
kurie skundėsi negalį užsinio-

vaikų remti savųjų parap. Ar 
ne laikas atbusti iš depresijos 
miegot Lai- visi msų kolonijų 
lietuviai katalikai, kurie dir
ba ir gali atiduoda Bažnyčiai 
priklausančių donį. Sakau sa-

riau susipratę ir turtingesni. 
Tada mūsų parapijų pajamos 
grįš į savo vėžes. Bažnyčia 

keti metinių parapijai mokės- !kus gražiai užlaikoma, moky
čių, arba mažo mokesčio užik*os mokytojos apmokamos, 
savo vaikučius mokykloje!

Atsakymas A. D. — Jei ta
mstai pavalgius duobutėje vis

Gal dėl to Dievas nubaudė. 
Didesnė žmonių dalis dirbo ir 
dirba, kad ir su mažesniu at
lyginimu, tačiau daugelis savo 
parapijos bei mokyklos mo-

žmogus miršta nuo apopleksi- j veikiausia turi ligų vadinamą
JOS.

Kokios priežastys didina 
kraujoslėgį i O tai štai ko
kios: — Nutukimas, vidurių 
užkietėjimas, įvairūs rūpes
čiai ir susijaudinimai, lytiški 
ekscesai, alkoholizmas, arteri-

skauda ir riemuo graužia, ta5, kesčių nemokėjo. Tai rodo 
mūsų parapijų bei mokyklų 
apyskaitos. Mūsų parapijų pa
jamos sumažėjo dviem trečda
liais. Kai kurių parapijų gy-

“Duodenal uleer”. Naminiais 
vaistais nei nemėgink save pa
sigydyti, o soda irgi tamsta’

Jei kiekvienas lietuvis katali
kas prisidės prie užlaikymo 
savo parapijos ir mokyklos, 
kas sekmadienį bei šventę eis 
į Bažnyčių!, lefs savo vaiku
čius į savo lietuviškų katali
kiškų mokyklų, tikrai ir pil
nai kiekvienas prisidės pria 
Katalikiškos Akcijos.

Pralotas M. L. Krušas

nepagydvs. Eik pas gydytoją į vvbci gręsia "pavojus. Daleis- 
ir stropiai gydykis aulvg jo kim, kad vienoje ar kitoje ko-
nurodymų. Tai vienatinė tam
stai viltis.

Jonijoje užsidarytų (prie to 
gali prieiti) bažnyčia ir mo-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

’ J. Gesiulis

X, SENIOKAS
-----------» ,
(Tęsinys)

— Ale aš sakau... Aš tai mat žinau 
viską. O nežinai kur jis slapstosi? Sako, 
kad miške sėdi?

— Taigi taip kalba žmonės, — atsa
kydavo motina.

— Kad nereikėjo niekais užsiimti.
— Dabar gal pats gailisi. Bet po lai 

ko.
— Žinoma, kad gailisi.
O Vinco tėvas visuniet jį pirmas pra- 

kalbindavo.
- Sveikas gyvas Marinkau. Na, apie 

mano sūnų jokių žinių pas žandarus nėra?
— Ar aš galiu žinoti, — gfistelėdavo 

petimi Mariukus.
— Taigi. O žinai, bloga. Esu jau se

nas, gi dirbti reikia kaip jaučiui. Jau 
turbūt neilgai teks šios žemelės duonytę 
valgyti. Suėdė man vaikų. Tas nuėjo žmo
nėms galvas skaldyti.

Marinkus nieko neatsakydavo ir steng 
Į davos ko greičiau iš Šimonių pasišalinti.

Tuo tarpu tariamieji “žmogžudžiai” 
naktimis pareidavo į namus, dirbo lau 
kuose kaip ir visi kiti kurie bijojo pa
lydėti geresnius arklius, o dienomis pa
sitraukdavo į miškų.

Luikas slinko. I*auliukas į Bukiškių 
dvarų negrįžo, nors žmonės kalbėjo, kad 
jis pasveiko. Akamono sūnus sugrįžo, bet 
neilgai buvo. Pradėjo aušti laisvės Ryto
jus, ir jis spruko Lenkijon, kur pastojo 
į legionininkų eiles.

Pauliukui negrįžus, visi pamiršo kru
vinų įvykį ir sąmokslininkai galėjo grįžti 
namo ir džiaugtis laisve.

VIII.
Mūsų kaimo vyrai susirinko sueigon. 

Jau jeigu stojo Lietuvos valdžia, tai ir 
seniūnų kitų reikia išrinkti. Senajam už
tenka jodyti ramių gyventojų sprandais, 
tegul kitas praturtėja.

Marinkus susirinkime nesirodė. Vin
cas Aimonis nuėjo jį pakviesti.

— O kų aš ten darysiu? — paklausė 
Marinkus.

— Pamatysi, kaip nueisime.
— Aš neisiu.
— Oo, vyruti. Dabar už tavo nuga 

ros jau nestovi žandaras su durtuvu. Ta 
privalai eiti.

Marinkus atėjo nusiminęs. Senos nuo
dėmės neleido jam drąsiai pakelti galvos, 
o nerami sąžinė varžė šypsenų. Jš veido 
atrodė toks nuvargęs, lyg kelias naktis 
nemiegojęs.

Ironiškas šypsenas visų veiduose su
tiko senas niekšas. Lietuvis kaimietis ne
kerštingas, bet Marinkus tiek daug niek- 
šyščių buvo padaręs, kad niekas negalėjo 
to pamiršti.

— Kam mane jiašaukėt? — paklausė 
jis kurčiu balsu.

— Atsiskaityti, — atsakė Vincas, — 
Sakyk, kiek gavai pinigų už mūsų pienų, 
sviestų, kiaušinius ir dezinfekcijų.

Marinkus tylėjo nuleidęs galvų. Jo 
lūpos judėjo, lyg skaitliuodanias buvusias 
pajamas.

— Kiek žmonių išdavei, atsimeni?
Marinkus sunkiai atsidūso ir parau

do. Lyg nenorėdamas parodyti savo pa

raudusio, o paskum staiga išblyškusio vei
do, žemai ant krūtinės galvų nuleido.

— Ar ne tu sumanei mus sugauti už 
to niekšo peršovimą ? — paklaūsė-Vincas 
padėdamas jam ant peties rankų.

— Kur mano brolis? — paklausė An
drius.

— Kur mano sūnus f — paklausė dėdė 
Vincas.

Marinkus drebėjo. Apsidairė, bet nė 
viename veide nematė nė lašelio užuojau
tos, nė kibirkštėlės pasigailėjimo. Jį buvo 
apsupę rūstūs ir nepermaldaujami teisė
jai, kurių \eiduose jis pats savo niekšys- 
tėmis užbrėžė aštrias ir gilias keršto rauk
šles. Čia buvo žmonės, kurie galėjo jo 
pasigailėti, jeigu jis būtų galėjęs primin
ti jiems nors vienų menkutį savo gerų 
darbų, parodęs, kad jis nebuvo toks blo
gas, kaip apie jį manoma.

Deja! Suteptoje ir juodoje jo sąžinė
je nebuvo nė mikroskopinės baltos dėme
lės. Sunki praeities prisiminimų našta pri
slėgė jį, sulenkė pečius, ir jis sukniubo 
po ja.

— Dovanokite, — pilnu gailesčio bal

su pratarė jis. — Aš už viskų atsilygii 
siu... ,

— Atsilyginsi? — paklausė mano tė
vas. — Ar tu sugrąžinsi mano broliui sū
nų, Andriui jo brolį. Ar galėsi atlyginti 
mums dvasios žaizdas, atgaivinti mūsų 
prislėgtas sielas? Ne, tu negalėsi. Mes 
nesame reikalingi atlyginimo pinigais ar
ba kuo kitu.

— Tad kų aš turiu daryti? — pa
klausė jis.

— Prisipažink viešai. Aš klausiu, o 
tu atsakinėk. . j

— Aš atsakinėsiu, — sudejavo mir
tinai išbaldamas.

— Tu gaudavai pinigus už pienų, svie
stų ir kiaušinius?

— Gaudavau.
— Tu išdavei mane, Vincų ir Andrių?
— Aš.
— Tavo dėka aš negalėjau gyventi 

savo namuose po dezinfekcijos?
— Mano.

(Daugiau bus j
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NEŠT SIDE i jaunimo. Kur randasi jauni- ekonominė organizacija, prie tikėjimo paniekinimo, 3. aukš- pasriuvo, nes tik dabar lietu-1
ti nuošimčiai už paskolas, 4. viai pamate 

žygius.
VARDUVĖS KUN. IG. F. 

BOREIŠIO

mas savo gerų motinėlių dai- kurios priklauso ir keletas .šios 
liai išlavintas, ten yra viltis kolonijos lietuvių, kurie sun- “pieee work”, 
geros ateities, nes iš tokio jau | kiai dirba, kati įrašyti naujų f Ten pasakyta, kati valsty- 
nimo pasidaro pamatas, ant narių. Dažnai klausiama, kas Ibė turi šelpti žmogų bedarbės 
kurio statoma centras, apie ku- tai per organizacija ir kokie Įmetu; valstybės pareiga ap-

tų didvyriškus

T. o, i t Ar »• mo ri visi sau randa vietos. Kaip,via jos tikslai. Reikalingas at- laepos 31 d. L. Vyčių 102' ♦ . .
kuopos rūpesčiu surengta gra- šakutę lenki, taip medis au-1 sakymas.

žus, malonus gerb. kun. I. 
F. Boreišio varduvių pagerbi
mo vakarėlis, į kurį susirinko 
kaip- jaunimo, taip ir augu- 
siųjų, kad parodžius savo ge
rajam dvasios vadui prielan
kumo ir atjautimo jo gražioj, 
parapijos darbuotėj.

ga. Geri jaunimo papročiai vė
liau išduoda gerų vaisių. Mū
sų žmonės gali džiaugtis savo 
jaunimu.

Tarp kitų dalykų, toji dr-

rūpinti vargšus, nes turtuolis 
gali save apsirūpinti. Vaisty

Dabar laikraščiai pašvenčia 
jų garbei ištisus numerus, kal
bėtojai sako gražiausias kal
bas, poetai eiles rašo. Visi lie
tuviai, kur jie nebūtų, jaučia-

bės pareiga žiūrėti, kad kiek-!si brangiems mūsų sakalams
gija nori panaikinti auksą, vienas darbininkas gautų ata-: skolingi.
kaipo pinigų. Toliau ji siekia, tinkamų užmokestį, su kuria 
kad būtų duodama paskolos [jis galėti} žmoniškai gyventi.

Jų tarpe ir aš randuosi su 
skaudančia širdim. Norėdamas

Po^skaniai pagamintos vfl- 
Vyčių 102 k p. pi- 

1 V. Bendoraitis pa- 
vakarėlio tikslų, pa

sveikindamas kuopos dvasios 
vadų Vyčių vardu, ir pakvietė 
kalbėti adv. A. Kundrotų, ku
ris, be linkėjimų, gražiai atpa
sakojo Šv. Ignoto gyvenimą, 
pritaikindamas prie kurt. I. F. 
Boreišio gyvenimo. Galop ka
lbėjo kun. Boreišis, kuris reiš
kė savo dėkingumų Vyčiams 
už varduvių iškilmės surengi-

Ramanauskai praneša, kad 
jų duktė Nellie sutarė susi
tuokti su Juliu Perlis, rugp. 

*19 d. J. Perlis paeina iš Penna.

mios
“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Rugpiucio-Aug. 27,1933
BERGMANAS DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

kiekvienam žmogui pagal jo. Valstybė turi prižiūrėti, kad jų brangų atminimų įamžinti, Amžiams žuvo, glaudė sparnus 
reikalus, be jokių nuošimčių, j būtų užtektinai darbo per vi-jskiriu jiems šį trumpų raštelį-Du sakalai: Girėn’s Darius. 
Taip pat, kad kiekvienas po sus metus, kad kiekvienas ga-‘jr nors netaisyklingų poezijos Kaip tėvynė sužinojo,
65 metų gautų paskolos iki lėtų turėti savo namelį. (nuotrupų: Verkė Lietuva, vaitojo,
pabaigos jo gyvenimo. | Visa tai sužymėta Popie-ĮTylus rytas lifidnai 8vito>

Atrodo gerai, tat reikia įsi- žiaus Leono XIII rašte. Jau Baigi žinift visur p,ito 
virš 40 metų, kaip tas raštas 
pasauliui paduotas, o kas jį

Atvykęs į Detroitu' prieš ke
letu metų, visų laikų priklau- rašyti. Su įsirašyniu skubin
si Šv. Petro parapijai. j tis nereikia, kol nepatirsim,

Ramanauskai yra seniausi kas yra tikras tikslas tos dr-'ima į dėmesį! Ir kas gali sa- 
parapijos gyventojai, plačiai gijos, koks jos narių skaičius' kyti, kad Bažnyčia apleidžia' 

ir kieno lėšomis vedamas da- darbininkų! |pažįstami, geri parapijos rė 
mėjai ir daug aukoję bažnv- irbas. Visi suprantam, kad bi-
ciai.

Ramanauskutės 
patarnaus jos geros pažįsta
mos N. Josunaitė, D. Laišku
tė ir Carrutė.

Šį mėnesį eina į moterystės

(le kokia permaina darbinin- 
vestuvėms kui yra labai reikalinga, ypa

tingai dėl senesnių žmonių, 
kuriems yra labai sunku dar
bas gauti. Tos draugijos or
ganizatorius yra vyras, kuris

Jei kiekvienas tikintis žmo
gus geriau pažintų Bažnyčios 
mokslų, kad geriau suprastų 
jos išleistus raštus, tada pa
matytų, kad maža kų gero, 
nauja yra ne Bažnyčios raš
tuose. Kai kitu vardu tai ske-

vienu tarpu buvo socialistas, lbiama, visa tai į padanges
_J«ą ir prašė, kad dalyviuose luomų Juozapas Brazulaitis sueitu tarpu buvo kapitalistas, keliama, bet Bažnyčios vardu

susidarytų pasiryžimas sudėti 
kiek galint aukų bažnyčios iš
dažymui. Be abejonės, prašy-

Ethel Boka. Šis jaunikaitis, o dabar kaž kas. Toji dr-ja nei žodžio negirdėt. Geriausias
nepripažįsta politikos, parti

jų, nepripažįsta nei kokio ti-

Kad už jūrų, už marelių,

Tankiam miške, tarp .mede-1 Kokių didvyrių nustojai?
lių Jie tau garbės kelių' skynė,

Kad žuvo jos brangūs sūnūs 
Du eliicagiečiai lakūnai.

O, tėvyne, ar žinojai,

I.aurų vainikų Tau pynė.

O, Lietuva, brangi šalis, 
Surink lakūnų nors dalis.

Lai jų kūnai ilsis tenai,
I Del kurios žuvo amžinai.

i Lietuvytis

duoda tikrų katalikiškų' pavy
zdį. Mergina buvo nekatalikė. 

mas nenueis niekais. Bažny- > Jis jų atvertė į katalikybę. Su įėjimo. Tai yra svarbus da- 
čia būtinai reikalinga išdažy- ja lankė visas pamokas ir per dykas ir apie tai verta kožnam
ti. Tas sukels noro pasidar
buoti- sukėlimui finansų.

Po kalbų, visi linksminosi 
prie geros muzikos.

visų laikų kas sekmadienį abu 
klausė mišių.

vienam pagalvoti ir laukti kas 
toliau bus.

Tikslas tos dr-jos labai pui- 
bus kiai skamba ir yra labai ge-Susivienymo sus-mas

Gražų pavyzdį davė jauni-' rugp. 6 d., tuojau po vėlybųjų! ra, tik nėr nieko naujo. Tie ge
mas pagerbdamas asmenį, ku-,mišių. Nariai-ės susirinkit jriausi dalykai tos dr-jos buvo

darbininko sargas visada bu
vo, yra ir pasiliks Katalikų j Į 
Bažnyčia. Perskaitykit Leono 
XIII raštų apie darbininkus.

Kun. Vincas Masevičius

DU SAKALAI: DARIUS 
IR GIRĖNAS

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
Jei reagiates važiuoti i Lietuva, važiuokite

Rugpjūčio 30 d. 1933
t

Didžiausiu pasaulyje White Star linijos laivu “MAJESTIC” su 
dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau-
. t

ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.

ris tikrai to vertas. Gerb. kun.
I. F. Boreišį visi, be skirtu
mo, myli, nes jis pats neieško Susivienymo, kad ir šiais lai-

skaitlingai, nes yra dalykų ir yra per šimtmečius skelbia- 
svarstymui. Laikykitės prie.mi Bažnyčios. Klausimas tat,

garbės.

Rugp. G d., Šv. Antano ba 
žnyčioje per sumų 10:30 vai 
bus iškilmingos pamaldos už

kais truputį trumpa su pini
gais, nes toji pagalba labai 
gerai nelaimės metu.

Pradedant rugp. 6 <1. pamo-
lakūnus S. Darių ir S. Girė-įkos jaunimo choro; per visų 
ną. Detroitiečiai, kurie atjau- į mėnesį kas sekmadieni giedos 
čiate tragingų lakūnų mirtį,' mišias. Pradės su Leonardo 
prašomi skaitlingai susirinkti F* Per šį mėnesį praktikos 
į pamaldas. Pamokslininkas,kus svetainėj šeštadieniais an- 
kun. Boreišis pasakys tinka- trą' valandų. Visi nariai-ės bu
mų pamokslų. Vyčių choras | tinai turi atvykti į pamokas, 
giedos tam tikras giesmes. j -----------

---------- I Rugp. 13 d. yra paskirta

kodėl tie, kurie apleido Baž
nyčių, tos Bažnyčios mokini
mų skelbia po kitu vardu, 
kaip kokį naujų dalykų?

Paskolos be nuošimčių yra 
senas krikščionybės mokini
mas.

Kodėl niekad negirdėt apie 
Popiežiaus Leono XIII enci
klikų apie darbininkus. Pasau
lis kito tokio rašto nėra ma
tęs. Ten aiškinama, kas pri
klauso darbininkui. Ten paša

Liūdi ir verkia šiandien vi
sa lietuvių tauta, netekusi ga
rbingų ir drąsių didvyrių, ku
rie neperseniai savo galingais 
sparnais perskrodė Atlantiko 
vandenyną, nugalėjo baisias 
jūrų audras, šėlstančias ban
gas, kurios jau ne vienų' to
kių drąsuolių paglemžė į savo 
pražūtingas gelmes, kurie kėsi
nosi stoti į kovų su jomis. Bet 
mūsų narsiųjų sakalų neįsten
gė nugalėti; neįstengė palau
žti jų raumeningų rankų, ku-

Kelionė bus smagi. Prašome 
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių 
skyrių, kuris išrūpins visus do
kumentus ir kelionei prirengs.

Sugrįžę iš Chieagos Pašau- choro metiniam išvažiavimui, j” ai, kad jis galėtų žmoniškai 
linės Parodos detroitiečiai pa- , Simet choro išvažiavimas bus įgyventi, šeimynų užlaikyti,
sakoja apie parodos įvairumų sujungtas su jaunimo klubu.

įieagos lietuvių vaišingu- j TIel to susidarys didesnis bū
si pasitenkinę. Esą’, ga- U* Visi turės progos pasi-

kyta, kad kiekvienam darbi- šiomis vairuodami ‘ Lituani-
ninkui turi būti pritaikomi na- nugalėjo platųjį vande

nynų ir tankiame Vokietijos 
miške žuvo didvyriška mirti
mi, kad apvainikavus

KUN. DR. K. MATULAITIS, 
Ekskursijos Vadas

l^Hhūtų puslapiai dėkonių 
prirašyti. Visi turėję gerus lai 
kns. Pataria ir kitiems Chi- 
cagų atlankyti. . V. V.

linksminti. Visi nariai-ės abie
jų draugijų susirinks devintų 
valandų svetainėj.

Nepersenai įsteigta nauja

kad jų galėtų leisti į mokslų. 
Jis turi turėti keletą centų ir 
pasilinksminimui ir dar turė
tų pasidėt senatvei.

Toliau Leonas XIII sako, 
kari bloga darbininko padėtis 
pareina nuo: 1 sudraskymo da
rbininkų draugijų (Guilds). 2.

mus
brangių tėvynę Lietuvą' laurų 
vainiku.

Nuo šio baisaus įvykio ap
siniaukė skaidri Lietuvos pa
dangė, Lietuvos kraštas apsi
gaubė gedulo šydu, o viso pa
saulio lietuvių širdys kraujais

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
Parapijos jaunimo, būrelis 

mergaičių per keletu metų yra 
parodęs gražių pavyzdžių. Pa- į 
mokos metu jos niekados ne
išliko. Vasaros metu taip pat 
nepraleidžia kiekvieno dalyko. 
Iš jų turim pirmas saviškes 
katekizmo mokytojas. Jos į- 
steigė sodalicijų. Jos pirmu
tinės chore. Tarp tų mergai
čių galima ypatingai pažymė
ti O. Niceliūtę, N. Baranaus- 
kntę, A. Zimnickntę, J. Kla- 
nauskntę, B. Retesutę, D. Jo- 
zunutę, M. Tumusutę ir Kar
pavičiūtę.

Parapijos ateitis remiasi ant

SOUIRE EDGEGATE “"It Takes a Lot of Scores to Be a Good Game—Thinks the Squire’s Wife
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[ Prašau J Mano Kampelį jį

--------------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------------

C H I C A G O J E

Nesenai vienoj gazietoj bu
vau, skaitęs kad Berlynas, Va
ršuva ir kitos Europos kara
lysčių stalyčius paskelbusios 
vainų žiurkėms. Dabar anaun-

PRAŠAU NESIJUOKTI

einama, kad tokių vainų skelbs klioĮjuko 
ir mūsų seno krajaus laikina 
stolyeia. Ruošiamas jau tam 
tikras zokonas. Vainų žiurkė-

Strošni dalykai

Vienas airišis iš Kentucky 
gali pakelti ant savo akies o-

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

gija rugy). G d., 
i parke turės savo basket pik

Piknike buvo sporto. Base- kotojams ir garsintojaius per 
bąli lošė Vyčių 5 kuopa su! radijo: Jos. F. Budrikui ir 
Šv. Vardo draugijų. “Gėmį“ Peoples Furniture Co., sporti- 

basebolininkams, J. 
Bagdonui ir jo ristikams,

i . • * j • *Marųuett- Vyčiai. J. J. Bagdono ninkams,
asket pik- Marųuette purk ristynės vi- J. Bagdo

nikę. Jos ka.b dar šauniau da- sie,,w lubui tJalUio' lr buto ko, visiems svečiams biznieriams,:

svarų daiktų.

Liepos 30 d., Marųuette j>a- 
rke puikiai pavyko Muldos 
'Apaštalystės draugijos išva
žiavimas. l)iėna pasitaikė gra-,

lyvius pavaišinti ir ^linksmi- Paarėti. Žaidimų taip pat ne-:profesijonalaius, visiems para
uti. Tat dalyvaukime kas tiki1™110- . . jpijonmns, kas tik kuo prisi-

J Piknikui aukojo sekantieji dėjo ir parėmė šį piknikų.
!biznieriai: V. Nausėda, 1645
AYabunsia avė.; Mas Murdau

galime mūs “Onučių” gražiam 
išvažiavime.

8v. Onos draugijos susirin- 1859 Wabansia avė.; Mas. Ka- 
Koks tai nigeris davė tempti' ži, oras tinkamas, žmonių at- kimus, kuris turėjo įvykti ru- )ĮioWsko, 3747 N. Albany avė.;

e . t savo ausis taip ilgai, kol au- silankė nemažas skaičius. Iš- gp. 13 d., nukeliamas į rugp-' Sanitary yjeat Market, 1700
ms skelbs kas pavasarį ir ru- sys pasįek(\ 15 coiįų ilgumo.' važiavimo rengėjos-rengėjai 20 d., kadangi rugp. 13 d. į-įy
denį miesto majoras. Gyven- ........ ... • I . ... . . . . . . ....... -- - !(Gaila, kad nesenai įvykusiam prirengė visko: ^skanių valgių, vyksta didžiulis parapijos pi-
tojai turės pirkti poizino; kie- £įkag0g lietuviškų balšavikų visokių gėrimų taip, kad visi knikas, .Vytauto darže. Tame
kvienam namų ai tabiiko savi- pįknįke neatsirado gudročiaus,' dalyviai linksniai laikų pra- Piknike Šv. Onos draugija ap
ninku! reikės nupoizinti 50 1
žiurkių. Nupoizintos žiurkės rai 
turės būti surinktos. Savaitei1 
pasibaigus, miesto gaspadorys- 
tė supirkiiiės žiurkių galvas 
nustatyta kaina, kiek leis iš
skirta rokunda (sųinata).

Nesidyvykit, ne mano pra
manyta. Taip sako Kauno ga- 
zietos.

kuris būtų patikrinęs, ar tik- J leido. siėmė visus atsilankusius vai-
‘grų ausys yra roberi- Atvykus gerb. klebonui, ku-šinti skaniais valgiais. “Omi

nės. O negrų tame piknike bu-, nigui Gasiūnui, iš Marųuette' tęs“ i» anksto kviečia visus 
įvo įvalias). 'parap. kun. P. Lukošiui, žmo- į parapijos piknikų. Ir kas at

gyvumo ir silankys į restoraną,

LIETUVIAMS LAIŠKAI 

NIAM PAŠTE

13 Indriliunui Joe 

16 Kazlauskui Vladui 

28 Budauskui H.

Vienas anglų matrosas 
37 valandas išstovėjo ant au
kščiausio masto, kol jo kojos 

š-l

ntse pasireiškė
per džiaugsmo, kad ir dvasiškiai pavaišins skaniais valgiais.

karta dalyvauja. Gerb. kun. L i-------------------
Albavičius susitiko nemažai!

suputo ir jis nukrito užsimuš-1 savo senų parapijonų, kurie 
damas. persikėlė į kitas kolonijas gy

venti; ji, kaipo buvusieji pa-

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Vyrai-lepsiai, kurie norite yienas Berlyno muzikos stu rapijonai, sveikino ir linkėjo Į- Paraniios uikuikas liepos 30
šimto metu dagyventi, o su- .1..i:,in.lQ h*, :n 1 ; • . rarap jos piknikas liepos ou

ir «1 1 tUb JO* | viso gero ir gėrėjosi astuomo- pavyko. Dievas davė gražią
taukus Jo m. dar n apsizenytx kįos pertraukos skambino pi-Jikiečių linksma pramogėle.
su šešiolikine, klausykite ro-1 • ... • • ' - -

Damen avė.; J. A. Janas 
Meat Market, 1039 N. Damen 
avė.; Sanitary Bakery Co- 
1851 Wabansia avė.; Boyvla 
Co., 4224 W. Chicago avė.; 
duonos aukojo: J. Pažarskas 
F. Kavaliauskas,

Trokai, kurie vežė žmones j 
pikniką, buvo Koreekos, Jan 
kausko, Mickio, Zimmer.

Visiems te Dievas atlygina.
Pikniko darbininkai visi rū

pestingai dirbo. Komitetas

ATSILANKĖ SVEČIŲ

Radw«y’« PUk
For Constipation

iag. Cootain oo barniui draa*. 
Whnt Tber Dėt

MilKona et 
1847,

of aMMtitc, poor cnuplmn and bad 
braath *baa Ibaaa conditioaa ara 
cauaad by ranatipartn«i

At Ali Dnisgiata
Radway « Ce.. lac., Natr York. N.Y.

Onutė-! Šeimynos ir pavieniui: A. M. 
j įPlaneunų šeimyna, A. O. Dek

anių šeimyna, A. Baguševičia.
N. Kregždienė, N. Lukošienė,! 
K. Rugis, M. Stankevičia, P. •' 
Zinevičienė, M. Grigalienė, J. j* 
Drazdauskas, M. A. Thamas ' 
V. Daugirdienė, M

Trečiadienį “D.«augo” reda 
keiją aplankė iš VVestville, 111. 
darbuotoja p-lė Justina Kar- 
piūtė,. Kotrina Šliakaitė iš N. 
J. ir p. R. Maziliauskienė.

Trečiadienį, rugp. 2 d. dr. 
Ii. Rakauskas padarė ton- 

silų operaciją De Paul univer- ; 
siteto studentei J. Lukšaitei, iRugienė.' . ..... .

i - - t t- • • . ’ 'Ligoms jaučiasi gerai. Kep.M. Kareckiene, J. Kariinmckai i
L — tė, K. Jusevičiūtė, B. Kizele- i—
• dieną, taigi visi linksmi dirbo, v n Arjanų, kol kraujas po nagais Saulutei pradėjus slėptis už kaip viena šeimyna Dabar aa ’ V Lnikauskltne’ °- Gl •' 

dos vieno seno kavalieriaus pradėj0 virti. • - - Kaip viena šeimyna. Dabar ga-Į.medžių, visi sustoję į ratą Ii- jįuie džiaugtis, nes mūsų pri- 
i nksniai dainavo gražias dai 'Bakospalotos iš Budapešto, u-

’ngarų » stalyčios. Nesenai tas Turkas Zogu (ar tik ne tas!neles, kurios skambėjo po vi 
95 m. sems-ųzuolas, po tuKsia- pats, kų nesenai po Ameriką I Sų parką. Dainuojant bema- 
ncių žmonių akių, anai žemjcj važinė jo) turėdamas 152 me-j tant visa parko publika, iš vi- 

Xpspitę ji tus, Konstantinopoly Siųstis į SŲ kampų susirinko apie aš- 
sainija. ; tuomolikiečius ir gėrėjosi gra-

---------- žiomis dainomis ir tautiškais
Lenkijos ir Lietuvos kara-į žaidimais'.

liūs Augustas Stiprusis ture-

su 22 m. mergaite, z 
gazietų raporteriai pradėjo pra 
syti, kad senis-jaunikis ištlu- 
močytų jiems savo ilgo gyve
nimo paslaptį. Kavalierius ra

sk ienė, A. Rekuvienė, F. Dom- 
nenuejo veltui. beleškienė, O. Kizelevičienė 

Nortbsidirf-iai esame laimia- 0 ftlliuuk5tieni-., M. jannfike: 
gi turėdami geraširdžių žmo- )Vi(S,,nė> j gruba8j 0 Kava. 
nių. \ isi atsilankė j piknikų, piauskienė, t). Janulaitienė, J

Rasgaitienė, O. Masienė, M.

jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu
bienė. A. Bacevičia, O. Butkau j Gerai ’ Jausmų?

Muku patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir už doleri nu 
sipirkite sau buteli

Nusa-fone

TOLOSE
M. Katner et 

ųrritea: **H*va > 
paat 4 nontba and bara nat only laat SS 
>aunda bot fart aa mneb batlar In arery 
«ny. Kvcn far paayle wba Aan’t anra ta 
rednea, Kruabcn la wonderful ta ka«> 
tbe ayatam baalthy. 1 betne a narsa 

Inas for I'ro trird sa many
bat anly Kraacbea anaverad att 

(May 12, 1X2).
TO loae fat ŠAPELY and HARMLKB- 

LY, take • balt teaspoonful of Kruacben 
Salta la a glaaa of bot «atar ln tha 
mornlng before breakfast—don't mlu a 
aiomlng—a bottle that luta 4 ateita 
eoata būt a trifle—fet Kruaehen Salta at 
any drugatore in America, if not joy- 
fully satlsfled after tbe flrat bottle— 
ntoney back.

porteriams atidengė paslaptį. Ijo 544 vaikus. 
Esą, jau dešimts metų jis vi
sai negeriąs vandens. Kiekvie
nų rytų jis išgeriųs pašildyto 
vaino, kuris ir esųs jo ilgo 
gyveninio eleksyras.

Koks tai Fernando šoko ma
ratonų tol, kol sudėvėjo 47 
poras šiušų, 181 partneres ir 
2,046 gramafono rekordus. *

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

visi buvo matyti linksmūs. 
j Atvyko mūsų gerb. kieb. | Sutkien5> A 
^un. J. Svirskas, kun. Zolp’as, j
.neužilgo pasirodė svečiai: kuu ! Pikniko Bengimo Komisija 

Širdingas ačiū visiems, kas j Raškauskas kun. V. čer |t&r*a Ydingų ačiū visiems au
kuom prisidėjo: aukomis, dar- nauskas> dr. ’A. Rakauskas, ----------------------
bu, atsilankymu ii paiėininiu. ponia Bakauskienė, Aldona Ru |
1 įamogėlė davė 80 dol. pelno gytį viešnia iš Lietuvos, Leką- į 
parapijos naudai. Įvičiai iš West Side. Svečių bu

Ramsčiusios mūs parapijos j vo matyt ir iš kitų kolonijų:
“ Onutės ”, kad gražiai pavyko j Bridgeporto, Cicero ir I tar
sis Maldos Apaštalystės išva-|Vęy. Dalyvavo mūsų biznieriai 
žiavimas, tat ir šv. Onos drau- i ir profesijonalai.

vmjANCiy i Linuvį 
DĖMESIUI

ŠAUNI PUOTA PAS PO
NUS VAIČŪNUS

gai prašau susirinkti, nes tu
rėsim daug reikalų svarstyti: 
taip pat ir apie ateinantį rė- 

Liepos 27 d. ponai Vaičū- mėjų centro piknikų, kuris į- 
nai buvo surengę puotų page- vyks sekmadieni, rugpiūčio 20 
rbti- atvykusioms iš Rytinių d., Marųuette parke.

EILIŲ MĖGĖJAMS

Po visą pasaulį paskelbus} toniką, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą jūsų sistemą, ir jus jau
sitės tvirtesniu ir miegosite ge.rians. 
Viso mėnesio treatmentas viename 
butetyj tabletkų. Pradėkite Sį treat- 

iinentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, jusu 
‘pinigai bus Jums sugrąžinti — Jus 
neimate jokios rirlkos.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar

valst. svečiams kun. Rr. Juš- 
kaičiui, Cambridge, Mass., kle 
bonui ir kun. P. Strakauskui, 
Lowell, Mass., klebonui. Sy
kiu su svečiais dalyvavo ir 
kun. Vaičūnas, kun. Juškevi
čius ir svečių iš įvairių kolo
nijų, kaip tai VYest Side, Town 
oi Lake, Marųuette park, Ci
cero, Bridgeport.

A’isiems bešnekučiuojant, M. 
Vaičūnienė, pakvietė vakarie-

Korespondentė

AČIŪ

Man besilankant po Rytus 
teko užvažiuoti į Pliiladelplii- 
jų pas p. Mažeikienę, kuri ma
loniai priėmė ir parūpino au
tomobilį, kad galėčiau atlan
kyti sesučių kazimieriačių ūkį.

Ponas Užumickis, žynius Phi 
ladelphijos biznierius (grabo-

Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi. ........................  $0.75
Su Baltu Nuometu, J. Augustaitytės-Vaičiūnienės,

230 pusi....................................................................... $0.50 j
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė

I. K. Binkis, 230 pusi..........................;..................... $1.00
j Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.

Gira, 190 pusi............. ............................................... $0.50
* Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi...........................$0.60
Kristijono Duonelaičio Bastai, sutaisė J. Šlapelis, SS

pusi...............................................................................  $0.45
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi....................$0.30
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi. ...........,........  $0.301
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi.. .................... $0.25
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi. ..................'.......................  $0.15
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę^ duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes aut visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvę, ir visus 
pasaulio kraštus.

žinot, kodėl Jos ne
mėlo T JI pati nežinojo. 
Jos bloga« kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pasalinti. 
Gargaliuok su Llsterlne ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPAJTY 

8t. Loula, Ko.

nes, kuri buvo rūpestingai pri rius) maloniai sutiko tnusTiu-
ruošta.

Prie stalo tarnavo pati M. 
Vaičūnienė su dukrele Elenu- 
te. Po vakarienės svečiai pa
pasakojo įgytus įspūdžius i>a- 
r odoje.

Vakarėlis praleistas labai 
smagiai. Vietiniai ir iš Chica- 
gos svečiai taip pat buvo ri
nktiniai.

Po vakarienės vieni žaidė, 
kiti kalbėjosi su gerb. svečiais.

Ponai Vaičiūnai abu malo
nūs ir inteligentiški žmonės. 
.Nenuostabu, kad taip viskas 
buvo gražiai priruošta. Vėlų 
vakarų visi skirstėsi dėkingi 
Vaičūnams už vaišes. Dalyvis

vesti. Širdingiausiai jam ačiū.
Gražūs Pennsylvanijos kal

nai, gražus ir sesučių ūkis.
Į Labai man patiko.

Ona Rimkienė

GALIME GAUTI “DRAUGO’’ KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

Į

AGENTŪRA
I *. - c2334 So OaKLlI

Telefonas CANAL 7790

7V OUK OFFICE

LISTERINE
prompfty ends odors ordlnary 

»’t Mda l« 4 doy*

Pam—Agony Starts To Leave_ 
24 Honro

Happy Days Ahead for
Tbink ot lt—how thls 

makų progresą—n.,e
prescrlptlon whlch Is knoivn 
maelata as AUenru and trltbii 
honrs after you start to take thla 
nrlft beting formule pain, asony and 
Inflammation cauaed by egcess urle 
a rid has starteri to depart.

Allenru does Just vrhat thls notk-e 
says lt will do—lt Is guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead- 
ing (kuratores evorywhere for 85 
eeata and H it doeen't brtng the jny- 
ms resnlts you eapect—-your moaey 
vrhole bsartsdly returned.

Šv. Kazimiero Akademijos: 
Rėmėjij 9 skyriaus mėnesinis. 
susirinkimas įvyks antradienj, 
rugp. 8 d., 7:30 vakare, Šv. 
Antano mokyklos kambary.

Brangios rėmėjos, skaitlin-



Penktadienis, rugp. 4 d., 1933 » s x tr b x s

CHICAGOJE \patingai visus sužavėjo Sabo 
nis.

Vakarėlis buvo jaukus,

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

gramai vadovauti L. Vyčių 
Cenero dvasios vadą kun. Va
lančiu.

rinkusius, labiausiai gerk. kun. 
Deksnis užhipnotizavo. Štai ką 
jis pasakė:

“Broliai ir sesutės, lietu-f ^U11,

KNYGOS l LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PAGERBĖ SAVO VEIKĖJA

Liepos 21) d., M. S. 55 k p.

Lietuvos svečių 
vo: adv. Gabaliauskas su žmo
na, kun. Lipnickus, kun. Ma
tulaitis, kun. Deksnis, kun. še
rmukšnis, mokytoja Rūgytė ir 
mokytojas Arlauskas. Jų gra-

sąjungietės suėjo pus A. ^*ne-Įyj0S kalbos klausytojus žavėjo, 
vičienę ir iš ten bendrai nuė
jusios netikėtai užklupo savo 
kuopos raštininkę Oną Dobro 
volskienę, kad ją pasveikinus 
25 metų vedybinio gyveninio 
sukaktuvėse.

Pas West Side sąjungietes 
nuo senai yra įsigyvenęs gra
žus draugiškumo paprotys. Jos 
visuomet moka vienos kitą i>a- 

bti. Taigi ir šį kartą.-- surot

1-
spūdingas. Jis buvo ruoštas
ant greitųjų, nes pranešta, kadmiai! Ypač jūs, brangūs Atne- 

Begalo

Parašė
Dr. K. Matulaitis, M.I.C. DR. ATKOČIŪNAS

D E N T ISTAS 
1440 SO. 40lh CT„ CICERO. ILL. 

L’tur.. Ketv. Ir I’ėtn. 10—9 vai. 
8147 SO. HALSTED ST., CM1CAUO 
l’aned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir t-S vaL vak. 
UczHlt-ncijut. Ofisas: MM W. Mlh 89.

Valandos: 14—11 ryto 
Šaradomis Ir Nedėllomis pa*al sutarti

Dorybės $1.00
Kristaus Putarimų Ke

liais $1.00
Sielos Tukai Tobulybėn 1.00 
Misijonieriaus Užra

šai (Brolių Marijonų

kai kurie svečiai jau apleidžia rikos jaunime, Vyčiai!
vakarėlv bu'^1*08^ *r v*^s^a a^tt*’ tai-[aš sužavėtas jumis, kad gird- 

gi nebuvo laiko prie geresnio žiu jus kalbant grąžia jūsų tė- 
pasiruošimo. Bet, anot jauno-tvelių kalba, nors jūs nematėt 
jo kunigo Deksnio, kad ir A-‘krištolinės melsvai Lietuvos 
merikoje visur ta pati lietu- padangės, nematėt jos ošian- 
viška širdis, vaišingumus * ir'Čių miškų, kvepiančių pievų; 
meilė. nematėt žaliuojančių lietuvai-

Valio, mūsų brangūs svetelei ratM ir negirdėjot
į bra-kukuojant raibos ge- 
Rūta Buž51®-”

Be svečių, ir vietiniai vei
kėjai buvo pakviesti sudėti liai! Laimingai sugrįsti 
svečiams savo linkėjimus. Ka- ilgią tėvynę Lietuvą.

Vertinius) $1.25
Perkant visas kartu. $4.0(1 
Šias knygas galite gautiĮ 

‘Draugo” Knygyne,

lbėjo: kun. Albavičius, kun. i 
Deksnis iš Utiea, N. Y., iš 
Lietuvos kunigo svečio dėdė, 
kun. Mačiulionis, “Vyties’” 
redaktorius A. Lapinskas, ‘Mo1 
terų Dirvos’ redaktorė S. Sa- 
kalienė, “Draugo’’ redakto
rius L. Šimutis, Mot. Są-gos

SVEČIĄ IŠ LIETUVOS 
KUN. DEKSNĮ PRISI

MINUS

Svetainėje pasidarė mirtina 
tyla, o brangaus kalbėtojo dei 
mantiniai žodžiai strigo klau
sytojams tiesiai į širdį. Bran
giam svečiui baigus savo žavi-

Prieš porą savaičių Lietu- nčią kalbą, pasigirdo didžiau- 
vos Vyčių ir Moterų Sąjun-Jsias plojimas, kuris tęsėsi be 
gos apskričiai buvo surengę perstojinio net keletą minutų.

Visi svečiai, ir visi kalbė- 
nienė, daktarienė K. Račkie-' saulinę Parodą svečiams pa- tojai, labui gražiui kalbėjo, bet

|ta, padaryta. Plieky dur-^QinĮro raštininkė M. Vaiču-Įatvykusiems iš Lietuvos į Pa
jų narių A. Linkevičie

nės ir A. Sinevičienės, sureng- ng, Vyčių C. rašt. A. Mausta-1 gerbti bunkietą, kuriame da
ta ši graži pagerbimo puote- 
lė.

ivičius, K. Sriubienė, V. Rė
kus, O. Nevulytė.

Visi kalbėtojai reiškė džiau
gsmo, sulaukę taip brangių

lyvavo įžymūs Lietuvos vei
kėjai, o jų tarpe ir kuklusis 
kun. Deksnis, kuris sėdinčiųjų ĮSusėdus prie sidabro gėlėmis 

papuošto stalo, mūsų ren
gėjos pavaišino namų darbo 
įvairiais gardumynais. Paskui,'svečių, 
vadovaujant kp. pirmininkei | į ka|hų tal.p;/ ,)UV()
ir Moterų Dirvos redakto- jr rnuzikalė dalis. Pijami pa- vietiniai organizacijų vadai 
rei. S. Sakalienei, Dobiovols-.skainhįno Skiriate, solo dal-!bei visuomenės veikėjai, kal- 
kiams supinta eilė kuo gra- navo Juozaitienė ir K. Sabo- bėjo apie mūs tėvynės garbin
giausių linkėjimų. Be to, įteik-lnįp. jam akonųianavo S. Sabo-jgus žygius bei jos laimėjimus.

Dainos visiems patiko, Bet mane, tikiu ir visus susi

Į svečių tarpe buvo, rodos, su 
i linksmiausia veide šypsena, su 
karštai tėvynės meile degan- 

ipint.i čia širdim. Svečiai, kaip ir

us vis labiausiai mun patiko 
kun. Deksnio tie keli trumpi 
sakinėliai. Mano širdyje jie 
pasiliks amžinai. Lietuvytis

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 TVėst 43rd Str. 

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėllomis pagal 
sutartina

Pilone GROvehilI 0027
V Alanuos: 2-4; 7-9 P. 14.

Trečiadieniais ir sekmad. susitariu

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

<869 80 WEHTF.KN AVĖ. 
Chicago. UL

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
142* West Marqu-tte Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 4444 8. 14APLKWOOD l VE.

• --
Office Phon» Res. and Office

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
Vak: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

PROspect 1028=- -. s.
CANal 0706

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

BOClcvard 7589
■Res. HEM mk 7091

ta nuo susirinkusių dovana — n 
pilna sidabro dėžutė.

Abu pp. Dobrovolskiai dė
kojo už šias netikėtas pagerb- 
tuves, ypatingai Dobrovolskie- 
nė dideliai buvo susijaudinu-

GRABORIAI:

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 1* ryto Iki * vakare

TcL Ofiso BOI levam 5913—14 
Rea VICtory 2343

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

K. Bartkaitė, nut. rašt.( omo BI1O puo t;,0 ,;1,

GRABORIAI:

Šv. Cecilijos gied. dr-ja 
laikys mėnesinį suš-mą rugp. 
4 d., parapijos salėje, 8:30 vai. 
vak. Visi nariai-ės susirinki
me laiku.

si savo sesučių sąjungiucių i 
nuoširdumu.

P. Dobrovolskienė jau nuo 
daugelio metų eina M. S_J35 
kp. raštininkės pareigas ir 
niekuomet neatsisako nuo vi
sokių kuopos darbų, taigi gra
žu ir verta savo darbuotoją 
atjausti, pagerbti.

Dar kartą palinkėjus jubi
liatams ilgiausių metelių, kad 
dar sulauktų ir auksinių su
kaktuvių, visos išsiskirstė kuo 
gražiausiame ūpe. Ta pati

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu husite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 251*

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, 111.
TEL CICERO 5927

PAGERBĖM LIETUVOS 
SVEČIUS

viit

(Suvėlinta)
Kaip žinome, šią vasarą A- 

merikoj lankėsi keletas įžy
mių svečių iš Lietuvos. Dau
gelis jų beveik visą savo lai
ką praleido Chicagoje, lietu
vių išeivijos sostinėje, kąda- 

i čia eina Šimtmečio Pažan-
s paroda.

Mes gt^rai žinome, kaip Lie
tuvoje parvykueius amerikie
čius vaišina, rengia pagerb- 

tuves. Taigi ir cbieagiečiai, 
norėdami pagerbti savo bran
gius svečius, liepos 14 d. Ci

cero j, šv. Antano jiarapijoj, 
suruošė pagerbtuvių vakarėlį. 
Vakarėlis buvo rengiamas 
dviejų idėjinių organizacijų,
būtent * Moterų Sąjungos ir 
Lietuvos Vyčių Chicagos aps
kričių. Vakarėlis sumaningai 
buvo suruoštas Chicagos są- 
jungie/’ių. Jame, be Lietuvos 
svečių, dalyvavo taipgi vieti
niai visuomenės vadai, veikė
jai, inteligentija.

Vakarėlio programą pradė
jo vietinis klebonas ir visų 
mylimas kun. Vaičfinas, kuris 
gražiais, nuoširdžiais žodžiais 
sveikino brangius Lietuvos 
svečius, o po to pakvietė pro-

Plionc BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

- Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nobrangua, nes neturi
me maldų užlaikymui 
•kyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ 

VED2JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. RGI levard 5203—8413

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas 

Toriu antomubilins visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Cbicacro, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
648 W. 181h St. Tel. CANal 6174

ChIrago. HE

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Ulinois 
Tel. CICERO 2109 ir 8’59-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR B A LSAMUOTO J AS 

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

Tel. LAFayette 3572

J. Uulevičlus
Graborius 

ir
Balsamuolojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielln- 
k«je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4OM Archer Avė.

To . CICERO 291

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas patarnavimas 
galimas už >85.09 

KGPT.YMA DYKAI
1344 R. fiath Ava.. CSpafo. Tli

J. J. BAGDONAS
LATDOTUVfcMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

TH. KEPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnos. nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatlškas. Ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAtJA ŽEMESNĘ KAINA.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nulludimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. KEPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUOEIKIS IR TĖVAS
5840 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIAIINDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry ff. Becker

(Llcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDE1KI3 ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Prikalei esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko noreik&3 mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds V41 k 1742

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND 8URGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOUR8:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Buuday by Appolntrnent

DR. M. T. STRIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas - 
4645 So. Aišhlttud Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso telcf. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
I D L' M T T k! T 4 U

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th str.-et 

Vai.: nuo n iki • vakare
beredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. L BLOŽIS
DKNTISTAB

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki > vakare
Beredoj pagal sutarti

Nedėlioję pagal sutartį

t

i

Tel. Of. ir Res. GROvehilI 0617
<917 b. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

2428 West Marųuetts Road 
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. ketv. e-u ryta 

NedėlloJ susitarus

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CUIRURUAb
2201 W. Cerinak Road
Valandos: i—8 Ir 7—8 uk 

Beredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
KEZlUbftGJk.

6631 S. Caldonua Avė. 
Telefonas KEPublic 7868

rel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALA I ORIS /
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH MALbTED S1REET 
Rezidencija 6(>00 So. Arteaian iva 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 Iki 8:80 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 ARCHER AVENUE
. Tel. VIRginia 0036

DR. MAKLERIO
PRANEŠIMAS

PersiTcclė j erdvesnę Ir patogesnę 
vietą

3325 St). HAl.STLD ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Pilone BOUlevard 8483 '

TeL GROvehilI 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Soredomls po pietų ir Nedėldiciflais 

tik susitarus
2422 W. MAltGUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI,:
Rea. Phone 

ENUlew(X>d >841
Office Phon. 

AVENtvrorth 3000

i DR. A. R. McCRADtE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STBEET
VaL:

ROO1I >19
2-4 ir 7-9 vaU vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo o finą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.j ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:JO vai. vakare 
Nedėllomis 10 iki 18

Telefonas MIDway 2880

Office*
PROspect 2011

Res.:
BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. mv. Kryžiaus LigoninėjO’esm, m.

Phone: HEMlock 6700

Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: TeL DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Uit Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v.v. 
Nedėllomis fr Šventadieniais 19—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SU. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS-

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-9 v. v. 
Nedčldienlais nuo 10 Iki 12 diena 

Phone: PROgpcct 1024

DR. CH. E. FITZGERALO
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

245S West 69th St.
Valandos:

1—4 Ir 7—9 vai. vakaro 
Nedėliojo pagal sutartį,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG.
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ-------------------------- a--- PF.n M METUS ME2.il,RIKY 

KAIP I ŽS1SENfJUHIOH Ir MEIfiGYDOMOS JO8 YRA 
Speclnllškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir ptislčs, užnuodljlmų kreo
lo, odos. Ilgus, žaizdas, reumntlsmą, galvos skuuem.is. skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir peraltlkrlnklte k* jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patati- 
mas dykai. OFISO VAl.ANDOSi Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo I—I valandai vakare. Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 UEST 2<th ST. kampas Keeter Avė. Tel. CRAsvford 6572
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C H I C A G O J E

VYČIU 21 SEIMAS L. VYČIŲ SEIMAS

atstovi} skaičių Seimo Rengi- 1gw Springs, III., toje pačio- 
mo Komisijai: kun. A. Valan- jo vietoje, kur pernai buvo. 
Čius, Stella Asauskas, Leo- j Bus geras orkestras, įvai- 
nard Gritis, Al. Manstavičius, rūs šokiai ir daug kitokių prn 
Bemiee Paliliūnas ir Konnie inogų. Įžanga dykai.

cagiečių atminty.
Malonu, kad mūsų, lietuvių

įstaiga — Peoples P'urniture 
Co., nešykšti lėšų nei pastan
gų kviesti įžymias daininin-

L. Vyčių 21 seimas įvyks 
rugpjūčio 8, 9, 10 d., Chieago, 

Lietuvos "\Kči? 21 seima, I«-Seimo rengimo darb, Chic. 
jau čia pat. 'prie jo CMe.- VJrtS» Apskritys yra pavedi 
gos Apskr. veiklioji komiai.IBrink,ai komisijai: kun. A. 
ja smarkiai ruoSiasi ir tiki- Valančiui, S. Ališauskaitei, L. 
ritasi, kati jos darbais džiau- Gričiui> A' Manstavičiui, B. 
geis seimo dalyviai. Paliliūnaitei ir K. Savickui.

Seimas prasidės rugp. 8 d., 
Kaip paties seimo tvarka, 9 vai. ryto iškilmingomis pa- 

atstovų sutikimas ir prieini

SEIMUI ARTĖJANT
Savickus. B. P.

PRANEŠIMAI

Visi kviečiami dalyvauti. 1
S. Lenkauskienė Į

kės bei dainininkus. Vai.

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekiiiafai,Riaiiiitio-Ai{.27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą šokiams. Gražus Programas.

NUKENTtJO

RADIO West Side. — Biznierius J. 
Žurkauskas, 1957 W. 23 St. 

VIEŠNIA ELENA BADAU- į nukentėjo nuo plėšikų liepos 
SKAITĖ DAINAVO PER |30 dienų apie 4 vai. popiet.

RADIJO Buvo įsibriovę į vidų ir daug
_____ __ j nuostolių padarė apie $500.

Peoples Furniture Co. lei- Ponai Žurkaaskai yra stambūs 
bus penktadienį, rugpiflčio 4 j*# rinktinių radijo progra-! rčmėjai gerų parengimų ir pi- 
d., 8 vai. vakare, Universal,kas antradienio vakarų iŠ,knikų. Visi reiškia užuojauta
klube, 812 West 33 St., Chi- sloties WGES visados pasižy- j 

mi programų įvairumu bei jų j 
turinio turtingumu. j

Taip ir praeito antradienio 
vakarų radijo klausytojai tik- 
iai turėjo progos kų naujo, 
gražaus ir da negirdėto pasi
klausyti.

SVARBUS UNIVERSAL 
STATE BANKO DEPO 
ZITORIŲ KOMITETO 

SUSIRINKIMAS

,, . „ . , Universal State banko depo-
įrahlomų* Gimimo P. Šv. pa-1 ... , ... ..... „ . ___ “ zitonų komiteto susirinkimas

VISI BIZNIERIAI RENGIA- bnis, J. Dimša, V. Stancikas, 
iF. Gubista, V. Semetulskis, B. 
įNenartonis, R. Andreliūnas, 
St. Staniulis, Jad. Čepulienė,

SI BŪTI DIENRAŠČIO 
“DRAUGO’RUDENI 

NIAM PIKNIKE

mas, taip ir seimo vakarų su- rapįj08 bažnyčioje, 6812 So. 
tvarkymas visus turės pa-,Washtenaw Avė. Seimo atida- 
tenkinti. Tik katalikiškoji vi-įrymas įvyks parapijos salėje, 

suomenė turėtų tuos musų kurioje bus visos sesijos, 
jaunimo darbus-parengimus vi
somis galėmis paremti, skait-' n«rnniins svetainėje .....................*, 1 ,• i,- ,8l(iejimo parapijo. svetainėje no reseiveris, taipgi yra kitutingai dalyvauti visame Vy-1 (Brighton Park) bus aUreng-,varbiQ ’V depozi'-
ČJU veikime su savo gražiomis tflS teatras. vietinės kolonijos t • komiteto nariai kviečia- 
nuntiims bei patarimais, taip- aramatistai atvaidins 3 veiks-1 
gi paremti visas šeimines pra-

cago, III. Universal State ba- 
A akai e, 8 vai. Nekalto Pra- n|<0 turto likvidavimo pasiniai

Rep.

NAUJA ŪKININKŲ 
ORGANIZACIJA

---------- O. Prosevičienė, VI. Gaižaus-
STOJA Į TALKĄ RENGIME kas, A. Vaičiekauskas, A. Ku- 
‘‘DRAUGO“ RUDENINIO niekis, Kalnis, V. Jankauskas, 

PIKNIKKO F. Klikūnas, P. Kazanauskas,
---------- 'J. Zalatorius, St. St riaukus,

: West Sids. — Rugpiūčio 1 vi. Čeikis, Izid. Bacevičius, K. 
d. buvo pirmas susirinkimas, ftaila, a. Žitkevičius, M. Mi- 

' svarstyta labai daug ir gražių liūnas, M. Pavilonis, A. Bace- 
minčių sumanymui pareikšta, vičius, K. Šerpetis, P. Vara-

mogas.
Jaunimas yra tėvynės žie

das, tautos ateitis. Nuo skais
taus, idealingo jaunimo pri
klauso ir Amerikos lietuvių 
ateitis. Toks jaunimas, yra 
kaip tik susispietęs po garbin
ga Vyčių vėliava, kurioje au

mi atvykti į šį susirinkimų, 
mų komedijų Andriaus Šel- p;atų pranešimų banko reika-
mystės. v lais darys adv. A. A. Šlakisj šį sykį buvo labai gražios

1U5P,U<.10 ' . ’ Pakviesti šiame susirinkime! klesiškos muzikos ir dainų
nuo., i i . \a . va are ei. dalyvauti ir kiti kom. advo- kurias dainavo A. Čiupus irjme susirinkime jis pasakė pla-

katai: J. Zuris ir P. Adomai- kiti. Buvo ir įdomių kalbų,K‘i-ų programinę prakalbų, pa-
va . va ., i an u , M. Kemešienė, sek r. kurias pasakė dr. Kliauga a • žymėdamas, kad į šių organi-

pie sveikatų ir kap. Jurgėla
apie priežastis mūsų lakūnų

Klaipėdos krašto ūkininkų pasidalinta darbais kolonijo- kulis, P. Balčiūnas, O. Buivi- 
grupė įsteigė “Klaipėdiškių mis, pikniko tikietai visur pra- dienė, M. Kavaliūnaitė, P. 
lietuviųdraugystę.” Šios orgu-'dėta platinti. Kviesliai, talki-Įltimieras, J. Pankauskas 
nizacijos priešakyje atsistojo Įninkai, visur rodo didelį uo- žvirblis, P. Metriks, P. Ša 
ūkininkas Žvilius. Steigiama- iumų. Nuo biznierių, daktarų, nas, A. Švilpauskienė, Ant.

advokatų bus renkami apgar- Paulauskienė. Rep.

172 W. Adams St., viešas pa
silinksminimas.

sinimai. Visiems biznieriams, 
ar šiaip “Draugo” rėmėjams

Simano Daukanto draugija 
Trečių dienų, rugpiflčio 10 ,oikys m5nesinį susirinkima 

kso raidėmis išrašyta Dievui i d.. 9 vai. prasidės sesijos. lsekmadieni> ragpiS{i0 6 d.t j2 
ir Tėvynei. Tas grakštusis jaiJ 7 vai. vak. seimo atstovams va| dienę Uetnvi,
nimas renkasi į savo metinį ir svečiams pagerbti iškilimu. '■Amlitori jos svetainėj, 3i33 So. 
seimų, kad pažvelgus į praei-.ga vakarienė, kuri įvyks Pa* jfaisted ę<t
ties nuveiktus darbus, kurie!rapijos svetainėje, Marųuettej, .... . . .... . . , .’ 1 ' Visi nariai būtinai, privalot

zacijų bus stengiamasi sutrai! suteikus piknikui dovanas, bus 
bti visus Klaipėdos krašto lio- tinkamai išgarsinti dienrašty- 
tuvius ūkininkus. Jie kovosi i, je su gražiais aprašymais jų 
kad krašte ūkininkų žodis būtų biznio vedime.
svarbiausias, kovosiu motinos

yra sukrauti Dievo garbei ir parke, 
tautos labui, kad nutiesus pln 
nūs ateities veikimui.

B. P.

Jaunimai savo karšta jau
nystės ugnimi, neišsemiama o- 
nergija ir užsimojimais kalnus
verčia. Bet čia reikalinga ir

L. VYČIŲ SEIMO REI
KALAIS

Pranešame visoms kuopoms,
kad Lietuvos Vyčių 21 seimas

atvykti, nes randasi svarbų 
j reikalų svarstymui. Kurie esa- 
, te pasilikę su mokesčiais, pa
sirūpinkite užsimokėti, kad 
neliktumėte suspenduoti.

P. K., rast.

Dariaus ir Girėno žuvimo.
Bet tai ne viskas. Šį sykį radi
jo klausytojams buvo daug 
malonumo girdėti dainuojant kalbų, už tėvų žemę, teisingu- 
viešnių iš Scranton, Pa., Ele- mų ir už šio krašto žmonių 
nų Sadauskaitę, kuri tikrai gerų sugyvenimų. Manoma, j 
artistiškai padainavo porų an- , kad šis lietuvių ūkininkų judė I 
gliškų dainų ir keletu lietu Jjimas esamomis sąlygomis tu-j 
viškų. Sadauskaitė vra artistė rėsiųs pasisekimo, 
garsaus Roxee teatro, New

Tikietų pikniko platintojai, 
kviesliai, talkininkai, skel

bimų dovanų rinkėjai

Dr. Al. Lauraitis, Dr. Nai- 
i kelis, Dr. Ch. E. Fitzgerald, 
T. Aleliūnas, Pr. Gudas, J. Bu-

Bus daugiau)
5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” RUDENINIO PIKNI

KO TIKIETŲ BUS PAR 
DUOTA PRIEŠ PIK

NIKĄ

. . • , • i įvyks rugpiucio men., 8, 9, 10 __ .. . A1. .senesniųjų patyrimai bei pa-r, . 1 Draugija “Lietuvos Ūkini-. , , ....... ;d., Chieago, III. Kiekvienai . , .v,stabos, kurių ir lųukia is.se-1, f ’ Jnkas” mosią draugiška įšva-. , , v , , L įkudptt turinti skaityti s<au uz’v. . ■ . -. <nesnes kartos, ypač dabar v y-1 . . , . iziavima rugpiucio 6 d., Shadvv , • • • , . . ■ pareigų būtinai dalyvauti šia- T . •eių vadai susirinkę j 21 sei-ir ITree Tnn, prie Archer Rd.,i me seime.
' I m • .i Ta pačia proga primenu vi- 

Jaunimas kviečia kuo dau-'sįerns būsimiems atstovams 
giausiai svečių bei mūsų or- gįUOs dalvkus:
ganizacijos prietelių atvykti į 
seimų, pasigerėti jaunimo vei
kimu ir suteikti sveikų prak-

1. Kiekvienas atstovas įmo
ka registracijos mokestį $5.00, 
už kuriuos jam bus parengta

tiškų pamokinimų, kuriuos ga-į nakvynė, pietūs, ženklelis ir 
Įima būtų įvykdyti gyvenime bilietai įėjimui į visus vaka-
tautos labui. rus.

Yorke; ji dabijr vieši Chica- NAUJŲ OBUOLIŲ UŽVAL- 
goj pas savo gimines. Tokiu I 
būdu, Peoples Furniture krau 
tuvės, norėdamos tiekti savo

GIUS MIRĖ

j. p. waitches
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pl l.T.man tMM

K<4'-er<"' vakarais nn« 7 Iki* 9 
j UiftO 8. Won<l St. JiiVFajrette 6803

i-------------------------------------

JOHN B. BORDEN
NEW CASTLE, Ind., rugp. 

2. — Carmeleta Coleman, 7 m. 
amž., mirė. Spėta, kad ji už- 

dauskaitę dainuoti per radijo, -.nuodinta. Padarius skrodimų 
priešais Ob Henry Park, Wil- Jos dainos pasiliks ilgai chi- patirta, kad ji nuo žalių 

Puolių mirė.

klausytojams yien tik aukštes
nės rūšies meną, pakvietė Sa-

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kui'nas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirkti. o lietuvių 
CHANE COAI. KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 

l gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas

REPVB1.IC’ 841'2

o-

Lietuvytis 2. Kuo greičiausiai prisiųsti

~Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

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

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
'6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

K). Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

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

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

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

ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Marianapolis 

Koleeriią, Thompson, Conn., bus priimami iki rugsėjo mėn. 
pradžios. Mokslo metas prasidės nisrsėjo (Septemberl 8 d. 
Reikalineras Grammar Scbool (pradžios mokvklos) užbaigi
mo liūdiiimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės ir drabu
žių) $300 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalvvavo Lietuvių Dienoje, 
Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir graži Ko
legijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir drausmingai auklė
jami jos mokiniai. Prie to. mums lietuviams labai svarbu, 
kad Tėvų Marijonų Kolegija yra vedama lietuviškoje dva
sioje. Auklėkime savo inteligenliją lietuviškai, nes tik tuo 
būdu išsigelbėsime nuo ištautėjimo.

Prašymus siusti šiuo adresu: Rev. J. J. Jakaitis, Maria
napolis College, Thompson, Conn.

Kun. Al. Bublys, M. I. C.,
I laikinasis Provincijolas

GARSINKITĖS “0RAU6P
(( DRAUGO” KNYGYNE

Galima gauti:
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

iiDRAUGAS” PUD. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chieago, Illinois

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00. ’

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood Št., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chieago, 111. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintčils Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, III. 
Metams $6.00. .

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina ..................................................... 10a

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ..................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina...................................... 20c.

Graži Magelioua. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chieago 1920. 
Kaina .......................................................................................... 50c.

Deseuzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chieago 1919 m. Kaina....................... 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ...................................................................................  10c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
B34 South Oakley Avenue Chieago, III.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

1 ? I»
r!

- r 1) l\
rII IMI WIC/<lJ

.nOKIMbt HMKtKy

PERKAM

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J ŲIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O BWT U R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TKTsnrarjMu pamatuotas bizitis 

2608 W.8T 47th STR. Tel. LAFayette 1083

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 7660 
V«***«*4/*~ W Iki K
2201 W. Cermak Road

PaneilėUo. Šarados fr Pėtnyčios 
^nVorn1<> * O

Telefonas CA^al 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utartiinko. Ketvereo ir Stibatos 
<r ■«,) O

Telefonas REPuhle 66*10

■ OKSASEXPRESS
Krnustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anariia už pigiausias kainas. 
TaSaukit LAFoycttc 80H0

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

SPEGIALĖS KAINOS
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

‘J9.95 
*28.95

ORIENTAL 
RIKIS (karpetal) 
PARLOR SE
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI 
PO ..........................

m

*28.75
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
J. T. Juozaitis Ir Olto lVendt, sar.

J621-23-25 S. Halsted 
Street

I
CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio Širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausio** Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemifikiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. lAFajette 20S3

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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