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ia Kita Finansinė Nelaime
ŠI UŽTVANKĄ BUS SUNAIKINTA

VOKIETIJAI REIKALINGA j MEKSIKOS MOKYKLOSE
ŠIMTAI MILIONŲ DOL.

BERLYNAS, liepos 26. — 
Vokietijai artinasi naujas fi
nansinis persilaužimas. Liepos 
31 d. iš bankų turės būt išmo
kėta apie 423 milionai d'olerhj Į 
darbininkams, valstybės tar
nautojams, pensijomis ir kito
kiems reikalams. Kaip valsty
bės bankoje, taip kitose ban- 
kose neturima tiek pinigų.

VEDAMA PROPAGANDA 
PRIEŠ BAŽNYČIĄ

JALAPA, Meksika (per pa
štų). — Valstybinėse mokyk
lose ir tolesniai vedama prieš- 

' katalikiška propaganda.
Vietos mergaičių Pradinės 

i Pramonės mokyklos mokinės 
respublikos prezidentui, gene
raliniam prokurorui ir švieti
mo sekretoriui pasiuntė pra-

Brangintina Mulholland užtvanka ir ežerėlis šalę Los Angeles bus sunaikinta, ka 
dangi gyventojai bijo jos sulūžimo. Jai sulūžus būtų užlieta miesto dalis.________

SEKR. STIMSON SVEČIUO ;ge 
IASI BERLYNE

CHICAGOJE
' 1

DEPORTUOJAMA 150 
SVETIMŠALIŲ

. Iš Chicagos pr apylinkių į
Šms rū^ propaganda susipažinti su nelemtąja finan New Yorką įgsil?8u

deportuoti 150 svetimšalių.

BIJO NUSIKALSTI FRAN- 
CIJAI

AVASHINGTON, liepos 26.
- Kada iš Londono paskleis- 

feymus, kad jie uždraustų prieš ta žinia, kad sekretorius Sti- 
tilrybinę propagandą mokyklo- mson vyksta Į Berlyną arčiau

BERLYNAS, liepos 26. — 
Čia šiandie atvyko J. Ameri
kos Valstybių sekretorius Sti
mson. Vokietijos valstybinin
kai ji iškilmingai pasitiko. Su
ruošti pokyliai. Vokietija ti
kisi iš Amerikos sulaukti dau
giau sau pagelbos.

6 ŽUVO NUKRITUS 
ORLAIVIUI

ISTANBUL, Turkija, liepos 
26. — Nukrito ir sulužo Is- 
tanbulo — Bukarešto keleivi
nis orlaivis. Žuvo 6 keliaunin
kai. Tarp žuvusių yra du ame 
rikiečiu.

ŽUVO KASANT PAMA
TAMS DUOBĘ

yra pfciešingaTederalinei kon- sine Vokietijos padėtimi, čia 
stitucijai. . tas tuojaus užginta. Girdi,

Prašyme mokinės nurodo, sekr. Stimson šiaip sau vyks- 
jog mokyklose mokytojai varu tąs į Berlyną. Ir pridurta, kad 
verčia mokinius kovoti tikėji- šiuokart Vokietija negalinti ti- 
mą. Jie rengia prieštikybines kėtis iš Amerikos jokios pini- 
prakalbas, iškelia įvairius prie giškos paramos.
.“tikybinius klausimus ir į juos 
Įvelia pačius mokinius. Bega
lo yra nejauku mokiniams, ka
da Įžeidžiami jų šventi Jaus
mai.

Prašyme tarp kitko pažymi
ma:

“Šią mokyklą lankančios 
mes katalikės mokinės visa sa
vo energija protestuojame 
prieš tokį mokytojų elgimąsi, 
kuriuomi peržengiama šalies 
konstitucija.”

Kitur kai-kuriose mokyklose 
mokiniai tiesiog pašiepia savo 
mokytojus, kada šie ima nie
kinti tikėjimą.

Tarp jų yra ir savanoriai 
gryžtančių į Europą vyriausy
bės lėšomis. Blogi laikai juos 
stumia atgal į savo gimtines 
šalis.

PRAMATOMA DAUGIAU 
KONFERENCIJŲ

AVASHINGTON, liepos 26.

SAVININKAMS NĖRA 
* PAGELBOS

Tie visi Chicagos nekilnoja-
- J. Amerikos Valstybių vy- Im? savasčių savininkai, kurie 
riausybė pramato, kad Euro- del Paukštų mokesčių krei-
poje įvyks daugiau įvairios 
rūšies konferencijų- ekonomi
niais, o gal ir politiniais, klau 
simais. Pirm visako, sakoma, 
įvyksianti konferencija Vokie
tijos su Francija susiartini
mui.

pės į teismus, ten ir kitur pra
laimėjo. Atsakyta jiems “in- 
junetion” prieš mokesčių ko- 
lektavimą. Pažymėta, kad turi 
mokėti mokesčius arba kreip
tis į aukštesniuosius teismus.

UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ
SUVAŽINETA ANT ŠALI

GATVIO

SUDEGĖ PRIEGLAUDOS DALIS; 
ŽUVO 27 ŽMONES

PITTSBURGH, Pa., liepos 
25. — Praeitą naktį gaisras 
sunaikino Mažųjų Seselių iš
laikomos seneliams prieglau
dos sparną palei Penn ir Ai- 
ken gatves.

27 žmonės žuvo ir 193 su
žeista.

Gaisras kilo apie 11 sOO va
kare. Priežastis nežinoma.

Sunaikintam būto sparno 
gyveno 145 seneliai ir 105 se
nelės. Visi virš 60 metų am
žiaus. Daugelis jų paliegusių, 
negalinčių vaikščioti be sveti
mos pagelbos.

Visoje prieglaudoje išlaiko
ma arti 600 senelių vyrų ir 

i moterų.

LIETUVOJE
KELIAI TAISOMI VISU 

GRIEŽTUMU

ŪKININKAI ŠAUKIAS 
DIEVO PAGELBOS

DAGENHAM, Anglija, lie
pos 26. — Fordo dirbtuvėse 
buvo kasama duobė palei upę 
guldyti pamatams. Darbo metu 
ūžtelėjo ant penkių darbininkų 
vanduo. Visi žuvo.

NEAPOLY SUSPROGDIN
TA BOMBA

ARGENTINOJ SUKILIMAI, 
KARO PADĖTIS

NEAPOLIS, Italija, liepos 
25. — Čia nežinomi piktada
riai susprogdino bombą. Daug 
žmonių sužeista.

AVASHINGTON, liepos 25.- 
Visų vyriausybės departamen
tų ir biurų viršininkams pre
zidentas Hoover pranešė, kad 
jie nedidintų išlaidų, bet dar
buotųsi jas mažinti.

Aną vakarą automobilius 
užlėkė ant šaligatvio 22 tfat. 
ir Marshall boul., ir pavojin
gai sužeidė Mrs. Mary Miel- 
ke, 28 m., kuri su kūdikiu ant 
rankų rengėsi pereiti gatvę. 
Kūdikis žuvo ant vietos.

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
liepos 26. — Kai-kuriose Ar
gentinos dalyse kilo kontr- 
revoliucija. Sukilimų plotuose 
paskelbta karo padėtis. Eina 
įtariamų asmenų areštavimai.

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI
MAS

KESINTASI PRIEŠ KARA
LIAUS ŠEIMYNĄ

“GRAF ZEPPELIN” 
PETRAPILY

PETRAPILIS, liepos 25. — 
Šiandie čia atskrido vokiečių 
dirižablis “Graf Zeppelin.” 
Skrinda į šiaurinį žemgalį.

MEXIC0 MIESTAS, liepos 
26. — Čia šiandie atidaromas 
trečiasis “Pan-American” me 
dikalinis kongresas.

VĖTRA MISSISSIPPI 
VALSTYBĖJE

JACKSON, Misa., liepos 25. 
- - Kai-kurias šios valstybės 
dalis palietė vėtra, kuriai drau 
gavo smarkus lietus ir griaus
mai. Vienas asmuo žuvo.

BRIUSELIS, Belgija, lie
pos 25. — Tik šiandie laikraš
čiai iškėlė aikštėn, kad praei
tą sekmadienį buvo kesintasi 

j prieš Belgijos karališką šei
myną. Ostende atidengta Leo
poldo stovyla. Buvo nuvykęs 
karalius ru šeimyna. Susekta, 
kad karališkos tribūnos (iškė
limo) keli pastoliai buvo per- 
piukluoti. Kad kiek, būtų nu
griuvusi tribūna.

6 DIENŲ DARBAS 
SAVAITĖJE

Chicagoj gatvekarių tarnau
tojams įvestas šešių dienų dar 
bas savaitėje. Dabar tą pat no 
rimą įvesti ir ant viršutinių 
geležinkelių.

VIEŠKELIŲ PRAVEDIMUl

Cook apskrity vieškelių pra 
vedimui apskrities iždininkas 
iš valstybės gavo 1,004,705 dol. 
Tai iš surinktų mokesčių už

SKAITYKITE IR PLATUS J parduodamą gazoliną.

Šiais metais, pertvarkius ke
lių tinklą ir jų paskirstymą 
'taisytojams, kelių taisymas ei
na visu smarkumu. Norima ir 

Areštuotas vaisių pardavė-1 tikimasi juos sutvarkyti Į gė
jas Otto Polozolo, 37 m., už 9 resnl stovi- taisymo prie-

AREŠTUOTAS UŽ VAIKO 
SUŽEIDIMĄ

žiūrai įpareigoti visi seniūnai,
viršaičiai, ir valsčių sekreto- 

Polozolo pamatęs, kad tas riai> knrie jr atsako.
vaikas su kitais savo drau- mybę Kdim (ikrina pa(s 
gaiš pagrobė nuo staliuko vai- Bkr virSininte uitat> ra(Jęs 
si, ir leidosi bėgti. Nęgalėda- MogMniuosim kcUus ke]et4 vi.

ršaieių nubaudė pinigine bau-

metų vaiko sužeidimą peiliu.

mas jų pavyti, Polozolo metė 
peilį Į vaikus ir pataikė jų vie
nam.

Vaikas paimtas į ligoninę. 
Sakoma, pasveiksiąs.

da.
Kelių taisymu reikėtų dau

giau susirūpinti ir jų taisyto
jams, kurie vis dar žiūri šal
tai ir dirba, kaip svetimam ir 
verčiami, o patys nori važiuo-
ti geru keliu. “M. M.”

Chicagą palietė nauji karš-) ___________
čiai, atslinkę iš šiaurvakary I pR|TYR(jSJŲ ŠEIMININKIŲ 
pusės. Pagelba gali atnešti tik, DAUGĖJA
lietus, arba atsisukęs vėjas iši_______

SI0UX CITY, Iowa, liepos 
25. — Visą Pietinės Dakotos 
valstybę apnyksta žiogai, taip 
kad daugelis ūkininkų ima Sau 
ktis Dievo pagelbos. Tam tik
slui už dviejų mylių į šiaurius 
nuo Jefferson rytoj suruošia- 
mos pamaldos.

Šv. Petro katalikų bažny-. 
čios, Jeffersone, klebonas kun. 
J. Basre atvir&m ore laikys 
šv. Mišias kaip 8:30 ryte.i —„L—-.ft

Pramatomas skaitlingas ū- 
kininkų suvykimas į pamaldas.

Pirm 50 metų šias apylin
kes buvo labai apnykę žiogai. 
Tada gyventojai be pamaldų 
bažnyčiose ruošė dar ir proce
sijas laukuose.

ATĖJO KARŠČIAI KARŪNĄ PAVEDĖ TRE
ČIAJAM SŪNUI

ežero puses.
zo

Žemės Ūkio rūmai 
kasmet išleisti

pasiry-
gyvemman

Ties 666 No. Clark gatval- jjeje^ gimtų prasilavinusių tė
tėje rastas nužudytas karo 
veteranas M. Dobbins, 37 m.

oretiniai ir praktiškai šeimi
ninkių. Tuo tikslu ruošiami

kursai.
Šiauliuose šįmet buvo suruo

šti 2 mėnesiniai ruošos kur
sai. Kursus baigė 29 mergai
tės, kvotimus išlaikė 27. Kur-

Chicagos aldermonams isus vedė K Delfina Alsekai. 
ketos algos. Oi policijai ir Moks|as ap¥ainiku0.

MADRIDAS, liepos 25. — 
Buvusis Ispanijos karalius, 
kurs gyvena Francijoj, kaip 
žinoma, formaliai neišsižadė
jo Ispanijos sosto.

Dabar praneša, kad jis tai 
atlikęs. Karūną pavedė savo 
trečiąjam sūnui, Don Juan de 
Bourbon, 18 m.

Pašautas J. Domagalski, 15 
m., iš Bridgeporto. Norėjęs 
pavogti ■automobilių.

BAGDADE NUŽUDYTA 30 
POLICININKŲ

gaisrininkams nėra pinigų.

EINA MAŽYN DARBO 
VALANDOS

tas” kukliu rautu. '
Nuo liepos 20 d. panašūs 

(2 savaičių) kursai prasidės 
Linkuvoje. “M. M.”

AVASHINGTON, liepos 26. 
— Darbo departamento statis 
tiku biuras skelbia, kad Illi
nois valstybėje šįmet darbinin 
kams darbo valandos nuolat 
eina mažyn, palyginus su pra
eitais metais. Daug darbinin
kų dirba vos dvi ar tris die
nas savaitėje.

PASIUTUSI KATE AP
KANDŽIOJO MERGAITĘ

IR ŠUNĮ

LONDONAS, liepos 26. — 
Iš Bagdado praneša, kad tenai 
16 diena tęsias visuotinas gy
ventojų streikas, atkreiptas 
prieš aukštus mokesčius.

Kuone kasdien įvyksta riau
šės. Jau 30 policininkų nužu
dyta. Žinoma, nužudyta daug 
ir riaušininkų.

UŽDARYTOS BANKOS

ŽUVO 5 ŽMONES

CASS LAKE, Minn., liepos 
25. — Nukritus orlaiviui ties 
Cass ežeru žuvo 5 žmonės. 
Tarp žuvusių yra 2 katalikų 
kunigu.

Liepos 6 d. Tilžės g. 110 Nr. 
Krapfo kieme pasirodė pasiu
tusi katė, kuri puolė kieme 
žardžiusią šeimininko 10 mt. 
amž. dukterį ir jų apkandžio
jo. Toji pat katė apkandžiojo 
ir Krapfo Šunį — vilką. Katė 
6 šūviais tapo nušauta ir ati
duota ištyrimui skerdyklon, 
kur nustatyta, kad katės tikrai 
būta pasiutusios.

“M. M.’’

BERLYNAS, liepos 26. — 
Tomis dienomis Vokietijoj už
darytos kelios bankog daugiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 f r.

$10.09
4.86
3.92
5.23

13.9L
19.27,
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
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Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
vai. po piet.

“DRAUGAS” s

Įėjo įsigyventi demokratinė tvarka, parlamen
tarizmas. Ir rusuose ir ispanų tautoje plačio
sios žmonių masės įpuola į apatijų, arba už
sidega begaliniu entuziazmu, kas ramiam val
stybės ir tautos gyvenimui yra labai nesvei
ka. Griebiamųsi diktatūros, daromi pervartai, j 
blaškomųsi, koino siekiama, išvilgstama ra-1 
mumo ir pastovumo politiniame gyvenimo, j 
bet vis dėl to prie jo neprieinaa. Per vieno 
r

BAŽNYČIOS PADĖTIS VE
RA CRUZ VALSTIJOJ.

atskirta, nei viena valstija 
neturi tiesos maišytis ypač 
į vidujinę Bažnyčios tvarkų. 
Ši tvarka priguli išimtinai 
tik vyskupams. Vyskupai juk

------------

V ’

3
i 3*, i

Si

Ikišiol nei kiek nepagerėju
si Katalikų Bažnyčios padč- 

ius tik metus Ispanija pakėlė keletu revo- Vera Cruz valstijoj, Mek-1 nenurodo. valstijoms, ar gu-
liucijų, kurios neina valstybei į sveikatų. Jo-^^koj. Pavieniai ir grupėmis 
mis dažniausia pasinaudoja visokie žmonių' katalikų kunigai kreipėsi į

fe :.?■
S

išnaudotojai, prigavikai.
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DIENOS KLAUSIMAI
PASTABĖLĖS.

Ispanijoj vis dar neramu. Tai vienur, tai 
kitur riaušės išsiveržia. Blogas tai yra žen
klas. Nepaslaptis, kad visos Ispanijos riaušės 
gauna pradžių iš komunistų, kurie yra .dabar
tinės valdžios griežti priešininkai. Faktinai 
komunistai yra priešininkai visų valstybių ir 
visų vyriausybių. Bet Ispanijoj komunizmui 
šiandien yra geriausia dirva. Jie viso savo 
internacionalo pajėgas ten sukoncertravo, kad 
tik atsiekus revoliucionierių tikslo. Užtat da
bartinė respublikoniškoji vyriausybė ypatin
go dėmesio turėtų kreipti į tų įsigalėjantį sli
binų, kuris'visam kraštui grųso dideliu pa
vojum. Deja, respublikonų vadai tų pavojų ne 
visai permato. Jie imasi kovoti Katalikų 
Bažnyčių, kuri yra tvirčiausias Ispanijos, 
kaip ir visų kitų valstybių pamatas.

Iš visų Europos kraštų, kaip paduoda 
“N. R.” iš “La Nouvelle Revue dės Jeunes”, 
Ispanija yra ta šalis, kuri, nežiūrint kai kurių 
skirtumų, daugiausia turi panašumo moralėje 
ir politikoje su Rusija. Kaip Rusijai, taip ir 
Ispanijai darė daug įtakos Azija ir Afrika.

Dabar Afrikos įtaka, pav., Ispanijoje ma
žai bepastebima, o Rusijoje Azijos įtaka yra 
žymi. Katalikiškoji Ispanija yra daug kuo nu
sipelniusi arabų civilizacijai, o tuo tarpu ats
kilusi nuo Romos Rusija turėjo nešti ant sa
vo pečių sunkų jungų ir taip buvo priruošta 
carizmo, o vėliau ir bolševizmo vergijai. Rusų 
tauta, panašiai, kaip ir ispanų, yra giliai reli
ginga ir tvirtai laikosi savo tradicijų; tačiau 
truko toms tradicijoms, dėl inteligentijos sto
kos, išsivystymo.

Ir politinio susitvarkymo atžvilgiu Ispa
nija turi daug panašumo Rusijai. Kaip vie
nur, taip ir kitur lig šiol jokių būdu ncga-

ŠV. PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas Jasevičius.

(Tųsa)
Šv. Pranciškus girdėjo apie savo bro

lio gerus darbus. Jis gerai žinojo, kad šv. 
Antanas kartu "buvo mokytas, dievobai
mingas ir nusižeminęs. Kai jis buvo pas
kirtas mokyti teologijos, šv. Pranciškus

valstijos teismus 
nius. Nei tuose, 
negauta pagelbos

ir federali- 
nei kituose 
prieš VeraNiekur pasaulyje šiandien nėra pilnos 

gerovės. Visur yra ir, be abejo, visada bus 
trūkumų. Dabai* visas pasaulis pergyvena di
delį ekonominį ir finansini slėgimų. Bet pa
sipūtėlė Lenkija prie to vis nenorėjo prisipa
žinti. Puikybė prie to neprileido. Tačiau pas
taruoju laiku ir lenkai pradėjo dejuoti. Len
kijos ekonominė būklė* kas kart vis eina blo
gyn. Valdžia labai susirūpinusi. Lenkijos pra
monės centruose vis pasikartoja kruvini Husi-Jšytis į valstybės reikalus pir- 
rėmimai tarp policijos ir darbininkų. Vyriau-1 iriausia dėl to, kad tie kuni-

bernatoriams, kaip jie turėtų 
išlaikyti tvarkę, koks valdi
ninkų skaičius jiems būtų a- 
tatinkamiausias. Nei vysku
pai, nei kunigai taip nesielgia.

Cruz valstijos gubernatorių; Bet gubernatoriai ir kiti civi. 
Tejeda, kurs sakosi artimiau
siomis dienomis sumažinsiųs

liniai valdninkai elgiasi at- 
j virkščiai — maišosi j visai sve 

katalikų kunigų skaičių ligi ■ tįmus reikalus, ištikrųjų ko 
13. Seniau buvo kalbama tik jįe neturėtų daryti. Taip ga-
apie 11 kunigų, kuriu kiek 
vienam išpultų po 100,000 ka
talikų. Teismai atsisako mai-

svbė valdininkams algas sumažino visu penk-'Ral> teismo nuomone, neatsto-
tadaliu seniau gautų algų. Valdininkai grų-D’aujų visų valstybės katalikų 
sinų. Prie tų visųjįėdų dar prisideda mažumų dar dėlto, kad sakomas ma- 
tautinis judėjimas, kuris valdančiųjai lenkų j tinimo kunigų skaičiaus jstaty 
partijai sudaro daug nesmagumų. mas jų tiesioginiai dar rielie- 

*čiųs. Gubernatoriaus parėdy- 
į. mu miestų majorai autorizuoLietuvos laikra.ščių žiniomis, Tilžėje 

vyko Rytprūsių hitlerininkų — socialfašistų ti spręsti, ar jų valdomiems 
suvažiavimas. Jų ten dalyvavę net 8,(XX). Su-, miestams yra reikalingas nors 
važiavimo pirmininkas išdrožęs piktų prakal- vienas kunigas..
bų prieš Lietuvų. Esu būtinai reikia pralauž- i Juokingas tas Vera Cruz 
ti sienų į Rytus, nes ten esanti vokiečių duo- įstatymas. Jis ne tiek vaikiš- 
na. Del to “K. Darb.” sako: “Matyt, dar ir kas, kiek piktos valios žmo- 
dabar vokiečiai neužmiršta lietuviškų kum-’nių, nusistačiusių prieš Baž- 
pių, lašinių, sviesto, sūrio ir kitų gėrybių, ku lnyčių ir katalikybę padaras.

i

riuos jie plėšė Lietuvoje okupacijos metu. Teu Kaip žinoma, Meksikos Baž- 
tonų kraujas nenurimsta, kol jie girdi per Ne- nyeia yra atskirta nuo vals- 
nunų lietuviškas dainas” Gal bežiūrėdami į tybės. Bažnyčia nesiamišo į 
Rytus vokiečiai mano išsigelbėti iš to didelio jokius valstybės reikalus, ji 
ekonominio ir finansinio susmukimo, dėl ku-’ užimta išimtinai nuosava

— ganyti žmo- 
valstybė labai

Iš Ukrainiečių Biuro Londone gavome ’ dažnai rausiami Bažnyčios rei

rio turėjo kitų valstybių pagalbos šauktis? šventa misija;;- 
įnių sielas. Bd

Ii elgtis tik pikti žmonės. Gal 
jie dar blogesni už pikčiau
sius.

Vera Cruz valstijoj yru trys 
vyskupijos ir trys vyskupai 
Jie visi nusistatę jokiu būdu 
nepasiduoti valstijos bedievio 
gubernatoriaus norams. Jo no
rai yra visus kunigus paša
linti ir vienų milioiių kelis šiiu 
tus tūkstančių katalikų palik 
ti be dvasiškų vadovų, taip 
kad nebūtų jiems galimu eiti 
savo švento tikėjimo pareigų. 
Visi valst. vyskupai yra pa- 

rėdę savo kunigams jokiu bū
du nepasiduoti šiai naujai ti- 
ranijai, neatsižvelgiant į sek
ines. Jei nebūtų galima šv. 
Mišias laikyti ir kitus katali
kams patarnavimus atlikti vie 
šai, kunigai tai visa turi atli
kinėti slapta, lygiai kai pir
maisiais krikščionybės metais, 
kada buVo vedami kruviniau-

•įsi krikščionių persekiojimai.

knygų, pavadinta “The danger spot of Euro-faluose, ieško'tokių ar kitokių

i

Anna Burlak, vadinama “Red Flame” Rhode įsi,and 
tekstilės darbininkų streike, buvo paskirta deportavimu' 
iš J. A. Valstybių. Dabar paliuosuota suradus, kad ji yra 
gimusi Slatington, Pa.

DIFTERIJA SVETIMŠALIŲ 
TARPE.

Svetimų kalbų grupės vis 
laiko didžiausį mirčių nuo dif- 
terijos rekordų. Tai rodo ra
portas, kurį Tliomas W. La- 
mont, Pirmininkas Diptlieria 
Prevention Commission pa- 

Yorko Valstybės 
Komisijonieriui,

difterijos, vienok ranu.? i tūk
stančiai tėvų, kurie netiki į 
tai, arba mano, kad yra kokis 
nors pavojus. Jeigu norime su
mažinti mirtingumo skaičių 
tų žmonių tarpe, turime įvesti 
privalomus būdus.

Daugelis svetimšali i: tėvu

tiekė New 
Sveikatos
Sbirley W. Wynne. Iš rapor-

jau įtikinti, kad jie turi vesti 
vaikus į sveikatos centrus, 
kur duotų apsaugojant! “tox- 
in-antitoxin”. Jie mato, kad

to matome, kad 1930 m. dit- tik ta!S sumažina
terija nunešė į kapus tik 90 
vaikų vietinių-Amerikos tėvų, 
o svetimšalių 108. Viso per
metus mirė 198 vaikai. Tos

Tuo reikalu vyskupai pas- skaitlinės parodo difterijos pa
kelbė į kunigus'‘“ir Į tikin- dėjimų beveik visuos! dide-

pe”, kurioje Cecil Malone, M. P- plačiai ap- priekabių ir fškelia nereika- 
rašo Ukrainos — Lenkijos santykius ir apie j lingus nesutikimus ir gin- 
lenkų terorų, vedamų Ukrainoje. Knyga pa- ėūs. Anais metais Bažny

čia daug nuic&ntėjo dėl uetei- 
kad pastaruoju laiku soto valstybės maišimosi į jos 

ukrainiečiai savo veikimų už nepriklausomų'reikalus. Kada šiaip-taip sual
savo tėvynę vis labiau išplečia. Ir paramos taikinta, atskirios valstijos 
pasaulyje savo tikslui siekti kas kart dau- .ėmė ieškoti įvairių priekabių, 
giau susilaukia. Europos politikai aiškiai Jei Bažnyčia nuo 
pradeda įsitikinti, kad padaryta didelė isto
rinė klaida ir skaudi skriauda uk-' skaitlingų ir gražių tautų, kuri,

rašyta anglų kalboje. 
Reikia pasakyti,

.čiuosius ganytojinius laiškus. 
Ragina visus pirm visako mel
stis už persekiotojus, idant 
jie susiprastų, kad nedorai el
giasi kovodami Bažnyčių.

Akstinas.

Atydžiai skaitykite biznierių 
bargenus ir šiaip įvairius ap 

valstybės garsinimus.

liuose Amerikos miestuose.
Italų tėvų mirė 27 vaikai.

19 žydų, o vokiečių mažiausiu.
Dr. Wfynne sako, kad turi

me dėti ypatingų pastangų gauti. 
mūsų svetimšalių tarpe, kad 
gelbėjus žmones nuo difteri
jos. Nors labai daug svetim
šalių tiki į “toxin-antitoxin”. 
kuris apsaugoja vaikus nuo

mirčių skai-
čių. 1928 m. difterija buvo 
priežastim 104 italų vaikų mir 
čių, o 1930 m. jau tik 27. Va
dinas nupuolė 74 nuošimčius. 
1928 nu žydų mirė 103, o pe
reitais metais jau tik 19.

“Toxin - antitoxin” greitai 
išriša difterijos problemų, bet 
pilnai neišriš, kol kiekviena 

Į motina nuves savo vaikų jo

ar ankš-
rainiečiams, kad nesirūpinta tai tautai lais-'/jau ar vėliau, bus laisva ir nepriklausoma 
vę duoti, o labiausia, kad Ukraina padalin-! valstybė, 
ta tarp keturių valstybių, kurios ukrainie-!
čius persekioja ir žudo. Bet ateis laikas, ka- j Žydų sionininkų kongresas, susirinkęs 
da tos valstybė gailėsis persekiojusios šių Bazely, Šveicarijoj, iškėlė klausimų atstatyti

Geresnio paaiškinimo nereikia, kam 
šv. Pranciškus leido šv. Antanui mokyti 
savo brolius. Tokioje dvasioje išmokyti, 
broliai galėjo mokyti kitus. Pamoksluose 
buvo raginami kalbėti trumpai ir gerai, 
kad tuo būdu visi juos suprastų ir įsigytų 
sau dvasiškos naudos.

Iki paskutinei dienai šv. Pranciškus 
žiūrėjo, kad jo broliai mokytųsi pagal jo 
dvasių. Kas buvo išmintingiausia, tam jis 
liepė kitiems tarnauti, kad panaikinus pui 
kvbę, kuri savaiiui gimsta žmoguje. Jis

parašė jam tokį laiškų: “ Mano brolau'Ir i taipgi dabojo, kad mokslas nesipriešintų 
vyskupe: Aš esu labai patenkintas, kad j neturtui. Kartų brolis kirpo jam plau-
jūs tuo būdu mokysite brolius šv. teologi
jos, nes jie nepraras maldos dvasios, kuri 
yra ypatingai saugojama mūsų įstatais.”

Kad šv: Antanas galėtų sėkmingai 
eiti savo pareigas, jis kas vasarų važiuo
davo j Vercellę Francijoje mokytis. Tenai

kus. Šventasis prašė, kad nekirptų pėr 
daug, nes tuo gaišins brangų laikų. Taigi 
šv. Pranciškus, kaip galėdamas, saugojo 
brolius, kad jų mokslas nesipriešintų nusi
žeminimui ir neturtui. Tuo ir skiriasi 
pranciškonai nuo kitų vienuolių. Tas

buvo didelė mokykla ir daug dievobai- | jiems duoda didelės- įtekmės net mūsų
mingų ir mokytų vyrų. Jųjų tarpe buvo ir 
Tomas Galio, kuris buvo labai geraR šv. 
Antano draugas. Jis taip galėjot apie šv.

laikais.
X. tv. Pranciškaus Vargai.

Savo gyvenimo pabaigoje, šv. Pran-
Antanų rašyti: *‘Daug yra mokytojų, ku- eiškus nieko daugiau nematė, kaip tik vie
rie supranta Avenč. Trejybės paslaptį, 
kaip šv. Antanas, au kuriuo aš drauga
vau ir gerai pažinojau jo mokslų”.

nūs vargus. Tiesa, jis kentėjo nuo pasau
lio, kuris jį dažnai pajuokė ir niekino. 
Tačiau jis rado ir geros širdies . žmonių,

kurie jį mylėjo in padėjo jam vargų va
ryti./

Bet dabar dalykai atsimainė. Jis aiš
kiai matė, kad daug brolių buvo visai ki
tokios nuomonės, negu jis ir norėjo net 
pakeisti įstatus. Jam labai širdis skaudė
jo, kai jis matė, jog kai kurie broliai ne
norėjo laikyti įstatų taip, kaip jis norėjo.

Jis dabar pasidarė ne toks malonus, 
kaip pirmiau buvo. Jis draudė broliams 
daryti tų, kų pirmiau buvo leidęs. Pirmiau 
jis leido broliams laikyti pinigus ir šelpti 
pavargėlius. Dabar jis neleido, nes matė, 
jog daug jų šalino* nuo neturto, kurį jis 
nepaprastai mylėjo.

Šv. Pranciškus jausdamas didelį nes
magumų, dažnai tolimlavosi nuo brolių ir 
maldoje ieškodavo suraminimo.

Broliai, kurie buvo vienodos minties 
su šv. Pranciškum, patarė jam paimti 
valdžių į savo rankas ir visus, kurie ne
sutiktų su jo valdžia, šalin. Jis jiems 
atsakė: “Mano vaikeliai, aš myliu bro
lius, kaip tik galiu. Jei jie eitų mano ke
liu, aš dar daugiau juos mylėčiau. Bet 
yra tarp jų tokių, kurie traukė juos eiti 
kitu keliu. Vėliau pamatysime jų darbų
vaisius.

■HMM

nepriklausomų valstybę Palestinoj, kuri da
bar anglų yra valdoma. Bet žydai, to tikslo 
siekdami, sutinka daug kliūčių. Jiems kliudo 
Palestinoj gyvenų arabai ir pačių sionistų di
delis nuomonių pasiskirstymas dėl valstybės 
kūrimo būdų.

Jis sumanė dar kartų rašyti naujus įs
tatus. Jis bijojo to daryti, nes manė, kad 
dar blogiau išeitų. Kartų jis sapnavo, jog 
rinko mažus duonos trupinėlius žmonėms 
maitinti. Šie duonos trupinėliai buvo taip 
maži, kati negalima buvo palikyti jų ran- 
kovse. Taigi šis sapnas nedavė jam ramy
bės. Jis nežinojo, kas tai gali būtu Prašė 
Viešpaties, kad paaiškintų. Ir štai gavo 
paaiškinimų. Duonos trupinėliai, tai yra 
šv. Evangelija, o žmonės tai jo vienuoliai, 
kurie nori naujų įstatų.

Taigi šv. Pranciškus pradėjo iašvti 
naujus įstatus. Tam tikslui reikėjo ra
mios vietos. Jis pasiėmė su savimi brolį 
Jjeonų ir iškeliavo į kalnų Rietį, kuris bu
vo puikiai apaugytas gražiais medžiais, 
jiems tik pavyzdžiu. Aš visus tavo brolius 
bai, kiTri leido šv. Pranciškui juo naudo
tis ir net davė jam ir broliui maisto. Te
nai šventajam buvo gerai, nes ant kalno 
buvo sveikesnis oras ir labai tyku. Pra
šydamas šv. Dvasios pagalbos ir pasni- 
kaudamas šv. Pranciškus parašė įstatus. 
Sugrįžęs namuo, jis atidavė juos broliui 
Elijui, bet lis paėmė ir prarado.

6v. Pranciškus, kad ir nusiminęs vėl 
nuėjo į kalnų rašyti įstatų. Dabar kai pa

“Toxin-antitoxin-’ yra leng
vas dalykas. Vaikai sulaukę 9 
mėnesių jau gali imti. Turi ap
lankyti savo šeimynos gydy
tojų, arba Sveikatos Stotį 
(Health Center) tik tris sy
kius. Vaikas gauna lengvą, 
neskaudantį Išmirkstamų “to- 
xin-antitoxin” vaistų, kuris 
apsaugoja jį nuo difterijos.

Nėr ko bijotis!
F. L. I. S.

rašė, tai nunešė Kardinolui Hugolinui, 
kuris juos peržiūrėjo ir atidavė šv. Tėvui 
patvirtinti.

Šv. Pranciškus rado suraminimo savo 
sielai ir pas Dievų. Kartų kai jis sėdėjo 
nuliūdęs, mūsų Viešpats ramino jį: “Pran 

j ciškau, dėl ko taip esi nuliūdęs? Visados 
atmink, kad aš esu aukščiausias tikinčių
jų Ganytojas. Aš tave pastačiau būti 
jiems tik pavyzdjiu. Aš visus tavo brolius 
pašaukiau į vienuolijų. Aš juos visus lai
kysiu. Tu tik nenusimink, bet dirbk, kad
išganytume! savo sielų.”

Kitų kartų, kai jis meldėsi bažnyčio
je, jis išgirdo taip Viešpatį į jį kalbantį: 
“Pranciškau, jei tu turėtumei tikėjimo, 
kaip garstyčių grūdo, tu lieptumei tam 
kalnui pasijudinti ir tuojaus pasijudintų.

Šv. Pranciškus klausė: “Kokį kalną 
man reikia judinti?”

Jis vėl išgirdo balsų’: “Kalnas tai v- 
ra tavo pagundos.”

I

(Bus daugiau)
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Pirmadienis, Liepos 27, 1931
Roderick MacEaechen, D. D.

Dogma ir Meilė.

D R A U O A S

dangaus ir amžinojo gyveni- nį, kuri prirengta velniui ir jo 
mo dogma. Užmokesnis mušt; j angelams” (Mat. XXV. 41). 
meilės dėl Dievo bus tai am- J Ne viską žinąs musų protas 
žiningumas nesibaigiamojo negali tikrai išmatuoti arrrži-

Vertė S A M A T A.

Visose doginpse ma- lieta Šventosios Dvasios, kuri 
tosi išreiškimas Dievo meilės j mums yra duota” (Rom. V. 
dėl musų. Tai yra tiesas dievi-į5).
niai apreikštas dėl musų, kad Angelų dogmoje regime grą

žiusius intelektuales kreatu- 
ras, tyrusias dvasias, sutver
tas Dievo paveikslu ir pana-

Dievo meilė dėl musų, kurios šumu, sutvertas mylėti Dievų 
meilės pažadinimu ' Dievas I ir būti mylimos per Jį, kaip

jų šviesoje galėtumėm aptu
rėti galutiną musų tikslą ir 
paskyrimą. Tai buvo begalinė

mums apreiškė dievinęs savo 
tiesas. Kas link to dievinio 
apreiškimo Išganytojas vra

yra žmogus, visada. Toji pati 
doktrina apreiškia mums, kad 
Dievas siunčia savo angelus 

pareiškęs: “Palaimintos gi ju- sergėti mus per visą žemišką-
* sų akys, nes mato, ir jūsų au- jį musų gyvenimą. Tai mylin 

sys, nes girdi. Nes ištikrųjų, tis Tėvas išsiunčia kitus di- 
sakau jums, daug pranašų ir desniuosius vaikus saugiai ser 
teisiųjų geidė matyti, ką jus gėti namuose mažesniųjų .To 
matote, ir nematė, ir girdėti, ’ vaikų.

džiaugsmo ir nesibaigiamosios 
meilės. “Ko akis neregėjo, 
nei ausis negirdėjo, nei į Žmo
gaus širdį neįėjo, Dievas pri
rengė tiems, kurie Jį myli” 
(I. Kor. II. 9).

Bet taipgi yra dar dogma 
apie velnius ir dogma apie 
pragarą. Angelai sukilo prieš 
Dievą ir tapo nutrenkti į am
žinąsias pragaro kankines. Tie 
prasikaltusieji angelai vadina
si velniais arba piktomis dva
siomis. Nusidėjėliai, kurie gy
vena ir miršta Dievo ir Jo 
meilės paniekinime, pasmerkti 
taipgi yra į amžinąsias praga
ro bausmes. “Kaip tu iš dan
gaus išpuolei, tu gražioji auš
ros žvaigždė?” (Isaias XIV.

nųjų pragaro bausmių. Ta
čiau realizuojame meilę Dievo, 
kurs, dėl persegėjimo nuo tos 
amžinosios prapulties, mums 
apreiškė tą dogmą. Jis vra rū
pestingas ir mylintis Tėvas, 
apreiškiąs savo vaikams pa 
vojus, kurie nuo Jo gali juos 
atskirti.
Įsakymai Rodo Kelią į Meilę.

Kad geriau mus apsaugoti 
dėl Savęs ir, kad saugiau mus 
persergėti nuo amžinosios pra
žūties gręsiančių pavojų, Die 
vas mums davė Dešimtį Įsa
kymų. Paskutiniame jų išdės
tyme dar ryškiau mums atvaiz 
duoja meilės kelią, kuriuoju 
vien galėsime atvykti į dan
giškuosius musų namus. Pat
sai Kristus mus užtikrina, kad 
visi tie įsakymai talpinasi 
dviejuose dėl Dievo ir musų

vo įsakymais dangiškasis mu
sų Tėvas sergės mus, kad 

'vengtume nuodėmės, vienati
nio pikto, kurs gali atskirti 
žmogų nuo jo Dievo.

Nuodėmė yra niekas kitas, 
kaip vien tik atsisakymas my
lėti Dievą ir atmetimas Jo 
meilės. Tai yra nepaklusnumai 
tam įsakymui, kurio tikslas 
yra mus vesti prie amžinosios 
Dievo meilės. Tas-gi yra nuo
dėmės dogma.

Pirmutinieji musų tėvai su
kilo prieš Dievą, atsisakyda

mi parodyti jų meilę dėl Jo 
per paklusnumą. Per jų nepa
klusnumą jie pasipriešino Die
vui ir prarado amžinąją pa- 
veldėjystę, kurią Dievas iš sa
vo gausybės buvo jiems tei
kęs. Per tai toji pavaldėjys- 
tė tapo prarasta ne vien tik 
dėl jų pačių, bet ir dėl jų vai
kų ir jų vaikų vaikams pra
rasta iki pasaulio pabaigai. 
Tas-gi yra pirmgymės nuodė
mės dogma, mums Dievo ap
reikšta ir mokinama Jo Baž
nyčios. Čia vėl-gi apsireiškia

mums begalinė Dievo meilė. 
Kuomet pirmasis žmogus at
metė Dievo meilę ir prarado 
jo paveldėjystę, Dievas buvo 
sujudintas per meilę vėl lai
mėti atgal, kad mylėti ir su
teikti būdą atgauti jam am
žinąją jo paveldėjystę. “At
ėjus laiko pilnybei, Dievą, 
siuntė savo Sūnų... atpirkti tų 
kurie buvo po įstatymu, kad 
mes gautumėm įsūnystę” 
(Gal. IV. 4—5).

.(Tąsa ant 4 pusi.)

ką jus girdite, ir negirdėjo” Į Tikrieji musų namai yia'12). Ištvirkėliams Paskutinėje 
(Mat. XIII. 1G-17). Tai visa'dangus, kur amžinai susivie- Teismo dienoje Išganytojas 

•mes girdžiame ir matome Baž- jnysime meilėje su dangiškuo- tars: “Eikite šalin nuo manęs, 
nyčios dogmose. ,ju musų Tėvu. Tas. gi yra prakeiktieji, į amžinąją ug artimo meilės įsakymuose. Sa-

Dievo esimo dogma apsakė
mums apie dangiškąjį musų 
Tėvą, kurs mus myli begalint 

įeiie. Irgi apsako mums apie i 
langaus ir žemės ir visų daik 
tų Sutvėrėją, kuris mus myli 
meile dar jautresne negu mo
tinos meilė. “Ar gali”, — jis 
sako, — kad moteriškė už- 
įnirštų savo kūdikėlį, kad ne- 
susimiltu ant jos iščios sū
naus? Ir norint ji užmirštų, aš 
neužmiršiu tavęs” (Isaias 
XLIX. 15).

Švenčiausios Trejybės dog- i 
ma dar padaugina šią meilę.1 
Trys dieviniai asmenys, klek- Į 
vienas skirtingas nuo kito, ’ 
tačiau lygus pačioje substan
cijoje, mus myli amžinąja 
meile. I

-1 Dievo Sūnūs yra žmonijos!
Atpirkėjas. Toji tiesa mums 
apreiškia Dievo meilės didin- '■ 
gumą. “Nes taip Dievas nu-i 
mylėjo pasaulį, jog davė vien- 
gimį savo Sūnų, kad kiekvie
nas, kurs į Jį tiki, nepražūtų,' 
bet turėtų amžinąjį gyveni-, 
mą” (Jon. III. 16). Įsikūniji-1 
mo doktrina mums apreiškia 1 
Dievą — Žmogų, kurs gyve
no ir kentėjo, ir mirė iš mei
lės dėl musų. “Niekas neturi 
didesnės meilės, kaip tą, kad 
kas guldo savo gyvybę už sa- J 
vo prietelius... Jus aš pava- j 
dinau prieteliais, nes paša- i 
kiau jums visa, ką tik esu gir
dėjęs iš savo Tėvo” (Jon. XV.
13 — 15). Kristaus Motinos 
Nekalto Prasidėjimo dogma 
fiiums duoda motinos meilę,! 
kuri yra beveik dievine. Musų i 
giminės moteriškė, sulig mi- ' 
nituos doktrinos, tapusi apsair-: 
gota nuo pirmgimės nuodėmės ' 
sutepimo, patampa motina.
Dievo Sunaus Jo Įsikūnijime.’
Galop, nuo Kryžiaus, Dievi

nus musų Išgelbėtojas paveda 
mums ją į musų motiną, kad 
per jos užtarymą, motiniškoji ! 
meilė prisidėtų prie dievinęs 
Jo meilės dėl musų. «

Dievas Šventoji Dvasia, kaip 
dogma išdėsto, yra tai tretysis 
Švenčiausios Trejybės asmuo. '
Šventoji Dvasia yra Palinks- , 
mintojas, Suramintojas, Tiesos 
Dvasia, Meilės Dvasia. Iš die- ' 
vinės .Jo meilės dėl musų, dog- į 
ma mokina, Dievas šventoji i 
Dvasia pribuna apsigyventi • 
mumyse. šv. Povylas sako:
“Dievo meilė musų širdyse iš-

n/

i

LIETUVIAI 
GARSINKITE 

DRAUGĄ”66

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugą”!

)►
Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.
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DOGMA IR MEILĖ
(Tąsa nuo 3 pusi)

Dievo Meilė Žmonijai.

Krislus įsteigė Bažnyčių, 
kad ji tęstų išganymo darbų 
ir teiktų dievinę Jo malonę 
žmonijai. Iš žmonių Jis aprin
ko savo kunigus, kad tarnau
tų žmonijai broliškąja meile 
ir užuojauta. Kad užtikrinus 
nuo klaidų Bažnyčios mokini
mų, Jis atsiuntė Šventųjų D va 
šių, kad Ji užsiliktų su ja iki 
laiko išsibaigimui. “Kuomet 
gi ateis ta Tiesos Dvasia, Ji 
jus įves į visokių tiesų” (Jom 
XVI. 13). Tas-gi yra Bažny
čios ir neklaidingojo josios 
mokinimo dogma. Tai yra iš
reiškimas neišsemiamos Dievo 
meilės žmonijai.

Evangelijų ir suteikti dievinę 
Jo malonę per Sakramentus.
Jis taipgi turi ugdyti dievinos 

! malonės gyvenimų žmonių sie
lose.

Dievinęs Malonės Dogma.

Pievinės malonės dogma yra
tai aukščiausiasis išreiškimas <\.ntras turi garbės prane- 
mums Dievo meilės. Per dievi-
nę malonę mes atgimstame* a) Amerikos Lietuvių Eko- 
naujan gyveniman — dvasi- nomįnįų Informacijų Biuras 
nin sielos gyveniman. Mes gy- Kaune (Laisvės Alėja 62) y- 
vename Kristuje ir Kristus atsiuntęs mums tokio turi

nio lietuviškų-angliškų atsišau-i 
kimų, kurį žemiau dedame.

Biuras Amerikiečiams

kumėntus, — yra pastatomi 
agentai įvairiose Lietuvos vie
tose. Darbo pradžia yra kur 

'kas sėkmingesnė, negu tikęta- 
Amerikos Lietuvių Ekonomių si.”

d) Amerikos Lietuvių Eko-

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO 

BIURO

kaniomis užsienių ir vietos or
ganizacijomis,

6. steigia informacijos biu
rus,

7. šaukia suvažiavimus ir ko
nferencijas įvairiais ūkio klau
simais,

E. S. D. AMERIKOS LIETU
VIŲ EKONOMINIŲ INFOR- 
MACIIŲ ŲIURO RINKLIA

VŲ TAISYKLES

pasiteiravimo pobūdžio neima
mas mokesnis; teirauj&ntis lai
šku reikia atsiųsti 2 lt.

§4. Jeigu norima, kad Biu 
ras ir toliau tarpininkautų, tai 
iš vienos arba abiejų pusių 
paimama pasižadėjimas, kad 
pirkimui-pardavimui arba ki
tokioj formoj kapitalo lnves-

Einant Biuro statuto parag.
8 pastaba sudaromos šios Biu-

8. daro komisijas, sekcijas, 10 taisyklės.
komitetus, taip pat kviečia ek-1 §L Biuro veikimo išlaidoms____ .............._____________ ~
spertus, i padengti už jo patarnavimų |ftcįjaį jsikūrįmuį įvykus,

9. steigia savo skyrius įvai-Įinia’nai^ain ^ras ino esnls‘ ! viena ar abidvi pusės suipokės 
Biurui po 1 nuoš. nuo sutar
tos tarp jų sumos.

§5. Iš valstybinių įstaigų

Kristus įsteigė

gyvena mumyse: “Esu gy
vas, tačiau jau nebe 
aš, bet yra gyvas manyje 
Kristus” (Gal. II. 20); “Ja-' 
me mes gyvename, judame ir 
esame” (Apašt. Darb. XVII. 
28). Dievine malonė priima 
mus į Dievo įsūnystę ir duoda 
dangaus paveldėjystę. Ištyli- ' 
na musų sielų ir padaro ja 

Bažnyčių, gražių Dievo akyva-izdoje. Su

nominių Informacijų Biuras 
Kaune yra priežiūroje Lietu
vos Ekonominių Studijų Drau r^wse Lietuvos vietose, 
gijos. Štai tos draugijos pa-Į tų dėsnių matyti, kad A- 
gimdiniai dėsniai: j menkos Lietuvių Vaizbos Bu-

į tų Sąjunga turi panašius tiks- i
1. Ekonominių studijų drau- įus

b) Amerikos Lietuvių Eko- , , . * . T •’ * darbo plotas — visa Lietuva
naminių Informacijų Biuras

savo veikimui Amerikoje, • 
gijos būstinė yra Kaune. Jos kajp Lietuvos • Ekon. Studijų 

Draugija, Lietuvoje.
Kaune yra paskelbęs tokias 
rinkliavų taisykles savo išlai
doms nors dalinai padengti.

e) Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras New Yorke 
yra jau gavęs ir antrų laiškų
iš p.p. A. Giedraičio ir S. Ku- 

kad ji teiktų Jo malones ir pa- teikia mums reikalingų ant- zmįnskį0> kurie yra amerikie- 
laiminimus visoms giminėms gamtinę galę apturėti amžinų-' -įams įsteigto biuro vedėjai 
iki pasaulio pabaigai. Jis siun jį musų paskyrimų. Pakelia Kaune, kur tarp kita ko jie 
čia savo kunigus ir vyskupus mus į aukštesnį esimo rėdą, ra*Q taj
tęsti Jo meilės misijų. “Kaip vienijant mus su Dievu ir pa-'
tu (Tėve) mane siuntei į pa--darant “dievinęs prigimties Biuras varo arbų jau pi - 
šaulį, taip ir aš juos siunčiu dalininkais (II Petr. I. 4). Tai nu tempu. Turime įvairiausių
į pasaulį” (Jon. XVII. 18):'vra stebėtinoji Dievo meilė, Pasiūb mų dėl par avimų, taip

- - -i i • «vi • • - i>at ir amerikonai Jau prade-Knstus atėjo žmonėms apreik kurių mums apreiškia dievinos 1 ..
malonės doktrina. ’ da pas mus lankyta, žlm, n-

; nkimui, jų patikrinimai ir ta-
A_. , , . , , . , , įvykdino septynis; rpįninkavimui, sudarant pas

a ėjo, nt a jam ‘ mau ų,, e sakramentus, kad dievinę ma- notarų pirkimo-pardavimo do- 
kad jis pats tarnautų ii duo- į jonę >suteįLus musų sielon
tų savo gyvybę, kaip atvada
vimų už daugeli” (Mat. XX.
28). Tas-gi yra meilės ta my

šti savo meilę, pats tarnauda 
mas jiems. “Žmogaus Sūnūs 1 Kristus

ba, kurių Jis pavedė savo ku-Į 
nigijai.

Išrenkant pirmutini savo

Per Krikšto atsigiminių mes 
Įgauname tų antgamtinį malo- 
inės gyvenimų. Per Patvirtini
mo Sakramentų Šventoji Dva
sia pribūva pas mus sustiprin
ti šį gyvenimų mumyse. Šven-'

2. Draugijos tikslas: Pilnam ekonominių santykių
1. Pažinti Lietuvos ūkį. j tarpe Amerikos lietuvių ir
2. Ieškoti būdų bei prienio- Lietuvos pasisekimui, reikalin-

nių ekonominio mokslo pagri-' ga kad visi Amerikos lietuvių 
ndais jam kelti ir gerinti vi-! vaizbininkai greičiau teiktųsi 
suomenės gerovei. į į vietos Vaizbos Butus. Kiek- i,

3. Tam tikslui Ekonominių! vieno vaizbininko metinis mo-
studijų draugija: jkesnis yra ir turėtų būti 3 do-

1. studijuoja ir tiria, atski-! leriai. Taigi mokesnis nieko
rus ūkio klausimus. i negali apsunkinti, o stipri ir

2. rengia referatus, paskai-Į skaitlinga vaizbininkų sąjunga
tas, pranešimus, tiek viešai, Į sugebės patarnauti savo na- 
tiek savo narių tarpe, j riams visokeriopai. Teikitės

3. leidžia laikraščius, bro-įtad skaitlingai rašytis į vietos 
šiūras, knygas ir kitokius pe-jVaizbo Butus, tokiu būdu pa- 
riodinius ir neperiodinius spau ; keldami lietuvių išeivių vardų

§2. Už informuojamus bei 
skelbiamus per Biurų parda
vimus, kapitalo pareikalavi
mus ir pan. imama mokesnis 
atsižvelgiant dalyko vertės, bū
----- ligi 20,000 lit. — 10 litų
20,000 ligi 50,000 lit. — 15 lit. 
50,000 ligi 100,000 1. — 30 litų. 
100,000 ir virš----------50 litų

§3. a) Už vienkartinę Biuro 
teikiamų informacijų imama 5 
litai.

b) Už informavimų laike! 
vieno mėnesio imama 10 litų.;

c) Už informavimų laike tri
jų mėnesių imama 20 litų.

d) Už informavimų laike še
šių mėnesių imama 40 litų.

PASTABA: Už vienkartinę 
žodžiu teikiamų informacijų

Biuras hž savo patarnavimus 
neima jokio mokesnio.

§6. Šios taisyklės galioja 
nuo 1931 m. gegužės mėn. 1 d., 
Ekonominių Studijų Draugijos 
Valdybai jas priėmus ir Fina
nsų M-jai sutikus.

dinius ir steigia knygynus,
4. laiko savo koresponden

tus Lietuvoje ir užsieniuose,
5. palaiko ryšius su atatin-

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲVietininkų, pirmutinį Jo Baž- čiausiasis Sakramentas yra 

nyčios Ganytojų, pirmutinį dvasinis valgis, kuriuoju tas MOKSLAS III TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
Popiežių, Kristus įstatė jį kvo 1 antgamtinis gyvenimas yra1 400 puslapių kaina ................................................ $2.00
tiniams. Tai nebuvo tyrinėji-] maitinamas musų sieloje. At- ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke
rnas mokslo, nei išmintingumo,' gailos Sakramentas yra die-' liuotis, 256 puslapių, kaina .............i .. . .............. $1.50
nei gabumų, nei tvirtybės, ta - :vinė gyduolė, kuriųja išgydo- BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
įČiau meilės ir vien tik meilės'mos dvasinės musų ligos ir, KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
Kristus ieškojo Šv. Petre, kai- kuriųja pašvenčiamosios malo-; JAUNUOLIO LAIV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
po reikalaujamos ypatybės tai įnės gyvenimas sugrųžiuama ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
garbingai prakilniai vietai už- sielai, kuri kentėjo dvasinę MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- 
iinli. “Jėzus tarė Simonui • nuodėmės mirtį. Kunigystės Į tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Petrui: Jono sunau, Simonai, Sakramentas mus aprūpina' Zajančkauskas kaina ............................................  15c.
Jr myli mane labiau, kaip ši-(dvasiškais tarnais, kurie per ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
tie? Jis jam atsakė: Taip, per kuniginį jų patarnavimų,- I. C. kaina........................................................ . 10c.
Viešpatie, tu žinai, kad aš tu- vykdo mumyse dvasinį gvve- EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
ve myliu. Jis jam tarė: Ga-inimų. Moterystės Sakramentas KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
nyk mano avinėlius. Jis vėl'duoda mums krikščioniškuo-1 ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-
jį klausė: Jono sunau, Simo-įsius namus, kuriuose ugdina-' tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ...................  40c.
nai, ar myli mane? Jis jam Į mas antgamtinis dievinęs ma- GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
atsakė; Taip, Viešpatie, tu lonės gyvenimas. Paskutinio- kaina'......................................................................... 10c.
žinai, kad aš myliu tave. Jis jo Patepimo Sakramentas su- NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
jam tarė: Ganyk mano avis. Įteikia reikalingą tvirtumų ir, kaina ............................................................................75c.
Jis klausė jį trečių kartų: Jo-į drąsų sielai jos kelionėj iš lai- KRUVINAIS KELIAIS/Mani girdas Dangūnas 4-rių veiks-
no sunau, Simonai, ar myli! ko j amžinstį. Visa tai yra mų drama, kaina ........................................................ 25c.
mane? Petras nuliūdo, kad jis'meilės doktrina. Dievas, šven- UOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. |
jį trečių kartų klausė: Ar my-!tuose Jo Sakramentuose, ru- 1 Pranas Jakštas, kaina............................................ ..50c.
Ii mane? ir jam atsakė: Vieš-....... . _ i.I GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla-Vieš-
patie, tu visa žinai; tu žinai,

pinasi mumis 
! jautringuniu,

prakilniausiu ! 
vesdamas muskad aš tave myliu. Jis jam ta 

rė: Ganyk mano avis” (joll. įPncky, stiprindamas, ugdin- 
XXI. 15 — 17). Tas-gi yru’.^mnas, gydydamas, kad gale

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina .................................................... $1.75

primatybės dogma. Šv. Petras galėtumėm atvyki i į amžino- TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. T. C. 
tapo išrinktas būti Bažnyčios sios Jo meilės buveinę, 
galva, Apaštalų vadas, aukš

ir reikšmę kaip Amerikoje 
taip ir Lietuvoje.

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras.

Dr. Pr. Puskunigis, Pirm.
R. J* Jurevičius, Vice-Pirm. 
J. P. \arkaln, Vice Pirm. 
Dr. Bučness, Narys 
A. S. Trečiokas, Narys 
C. J. Woshner, Narys 
Pranas Gudiškis, Narys 
P. Molis, Narys.

iim

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi uenuslmlnktt. bet eikit pu 

tikra epccialistą. ne pas kokį nepa
tyrei}. Tikras specialistu, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas J-lrns ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno i&sgzamlnavlma. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — 8copo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatu ir vi
siškas bakterlologlikaa egsaaalnavl- 
maa kraujo atidengs man Jūsų tik
ru negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
ius gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nu* Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo "nėr 
Vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaufilg arba 
telgu turit kokią užslsenė justą, įsl- 
kerėjuslą, chronišką Ilgą, kurį ne
pasidavė net gabiam šetanynu gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pu 
ua&ne.

DR. J. E. ZAREMBA
8 PECI ALIUTAS 

Inėjlmas Rūmai 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor' Nuo 1# ryto iki 

1 pc piet. Vakarais nuo S Iki 7 
Nedėllemis nuo 10 ryto Iki 1

po plst

ADVOKATAI

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieks 
nenorit JI pati to nežino.
Jos kvapu nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
tluodaml su Listerlne, 19va- 

tyakne bumą Ir užmušime 
Ilgų porus. Vartok ku- 
4ien.

(.ISTERINE
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77' W. \Vashington St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Nauja radio dėl jūsų 
automobiliaus, tiktai

$49.00 su viskuo’
nieko daugiaus nereikia 
pirkti. Jus galite klausy
tis muzikos ir programų 
važiuodami ir laukuose.

Nauji eleetrikiniai ra

dio Screen Grid vertė du
syk tik po $49.00

Elektrikinės ledaunės
po .. $49.00

los. F. Bodrik,
Ine.

3417-21 S. Habted 
Street •

Phone Boulevand 4705

Milžiniška* Piknikas Ra
dio klausytojų bu* Biru 
ta* Darže A«f«st 2 dieną.

Lietuvių programas iš 
WCFL kas nedeidiouį 
nuo 1 iki 2 vai. po pieiv.
Duodamas lėšomis Jos. F. 
Budriko Krautuvės.

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayctte 7337

Namų Tel. Hyde Tark 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bsgdslunas Bnrden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 8787 

2151 W. 22 St. t iU 9 vak
Telepbone Roosevelt 9090 

Narna: 8 Iki 9 ryta Tel. Repub. 9(01

Telephone Dearborn 0067

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ItOOM 1*81

Nuo 9:8D Ik4 B vai. vak.

Local Ofrire: 1900 8. UNION AVA 
T>sl. Roosevelt 0710 

Vai,, nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Bare d ai)

Buy gtovui wtth wh«t 
H savus

Nerelk mokėti 60c. ul 
dantų mostf. Llsterino To- 
oth Pašte gaunama po 25c.

• Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamas per į 
metus sutaupai (2.00. ’

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Ii

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c? 
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy

Taigi, toje šviesoje Tikėji- mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
nigas žemėje. Jis turėjo būti lno dogmos yra išdėstomos ar kun j Bikinas, kaina......... ,..................................... 90c.
atstovas Gerojo Ganytojo, ku Juokinamos, kati įtekmingumo PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
rs “duoda savo gyvybę už su- padaryti žmonių gyvenime, LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-
vo avis” (Jon. X. 11). [kad paliesti pasaulio širdį To platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.

6v IMras isako .» laiku' mokinimo ,lv. armonriuojaai ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. koa. V. Seiko- 
kun.gam« (.anyk.to jum, ,n cvangehjo, dvas.a, kur, yra MBV<) AKYVAIZWK||,. vertt Bymg> kain,................
pavestą Dievo kmmenę” (1 me.leaEvatigebja. Kad dėl ALKAXL" VYRŲ. vertė K. Zajančkaeskae, M. I. C.

Petr. V. 2). Kunigo darbas y- sitis priežasties musų Jšganv- kaina ....................................................... . .................
ra tai būti kaimenės ganytoju, tojas gale galėtų tarti: “Tei- STELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma-

čiausiasis Kristaus meilės ku-1

Dievo padėjėju, kaip Šv. Po- susis Tėve... Aš padariau jiems 
. t ivylas (I Kor. III. 9) jį vadi-;tavo vardų žinomų ir duosiu

na ir Kristaus pasiuntiniu jį pažinti, kad meilė, kuria Tu 
i . ' 1(II Kor. V’. 20). Kunigas yra mane mylėjai, butų juose ir nš

įšvęstas garsinti Dievo meilės juose” (Jon. XV1J. 25 — 26). 2334 So. Oakley Avenue

talaitis, M. I. C. gerafe aptn 269 puslapių kaina 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
$2.00

Chicago, Illinois.

A, A, 0L1S
ADVOKATAS

11 South La 8a11a Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0881

Valandos nao 9 ryto Iki I vai. vak. 
IKI 8. Halated St. Tel. Vlctory 0581 

Valandos — 7 Iki 0 vakare 
Utarn., Katv. ir Bųbatoo vakaro

»
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LIETUVIAI AMERIKOJE

PITTSBURGH, PA.
Pirmos laidotuvės šv. Pranciš- 

kaus Seserų Vienuolyne.

nuolijų, jos įkūrimo metu. Čia 
būdama darbavosi Piltsburg- 
he, Malianoy City, Elizabeth’e. 
Kęnoslia, Detroite.

Mirusios seselės vardan 
prašome visų jos giminių, pa
žįstamų ir mokinių atminti jos

Liepos 8 d., 1931, 9:35 vai. 
vakare, mirė sesuo M. Brigitta 
Urnezytė, 52 metų amžiaus, gi- sielų maldoje, 
muši Lietuvoje, Lygumos pa- ( Pranciškaus seserys at-
rapijoje. Vienuolyne išgyveno siniins a. a. seselę M. Brigit- 
28 metus. Gedulingos pamal-’ty, kaipo maldingų ir pasi- 
dos įvyko 11 d. Kūnas tapo at-' šventusių ir visa širdimi Vic- 
lydėtas gerb. kun. Vaitkevi- molynų mylėjusių.
ciaus, lydint į Vienuolijos ko
plyčių, seserų chorui giedant 
“ALi sere re”.

Egzekvijas giedojo gerb 
kun. M. J. Kazėnas, celebran
tas, gerb. kun. J. Vaišnoras, 
diakonas, gerb. kun. J. Misius, 
subdiakonas ir sekantieji da
lyvavusieji kunigai: A. Simke

N. N.

GRANO RAPIOS, MIGR.
Įspūdžiai.

Vasaros metu, daug Cliica- 
gos lietuvių važiuoja į Mieli, 

i valstijų praleist vakacijas.
Man pirmų kartų teko biiti

laukai prasti, daugiausiui, artimesni giminės, ėjo prie šv.
smiltynai.

Iš pradžių ir Michigan val-
Komunijos, aukodami jų jau
navedžių intencija. Tas darė

DAKTARAI:
stija panaši į Ind., bet pava- labai gražų įspūdį, 
žiavus giliau, laukai pasirodo MiAias giedojom, kad kiek 
geresni, javai atrodo gražūs; galėjom. Per Offertorium pa
turėtų būt šįmet geri metai. Į giedojo solo “Avė Maria” p- 

Nuvažiavus į Grand Rapids, lė M. Kutaitė. Labai gražiai 
aš ir p. A. Mondeika apsisto-' skambėjo. Šliubų davė ir šv. 
jom pas gerb. graborių p. Sta- Mišias laikė visų mylimas ir 
nislovų Bartuškevičių, kuris'gerb. klebonas kun. J. Lipkus. 
turi gražių rezidencijų, labai Grand Rapids lietuviai turi 
simpatiškų žmonelę ir gražių labai gražių šv. Petro ir Povi- 
šeimynų: tris dukteris ir du lo bažnyčių, kuri labai panaši 
sūnų. į Ciceros šv. Antano bažnyčių,

Ponia Mondeikienė su dūk- tik mažesnė, ir viršui lubos 
relėmis ir p-lė M. Kutaitė ap- plokščios. Aštuoni metai, kaip 
sistojo pas p. Juozų Naudžių, statyta, bet iš lauko atrodo 
Kuomet p. Mondeikai buvo tik visai nauja.
apsivedę, tai buvo jų kampi- Joje klebonauja labai šimpa 
ninkai. P. Naudžiai augino tris tiškas kun. J. Lipkus. Skundė- 
gražias dukteris: Stelių, Albi-^si, kad kaip darbai silpnai ei
nu ir Anelę. t na, tai ir parapijai sunku. Bet

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po piety. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 West 35 Street (Kamp. 39 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 Ir 6:30-8:30 vai. vak. 

Nedėltoj susitarus

Tel. Can&l 4784

DR. A. RAČIUS

Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 
NedėlioJ susitarus

Kuomet p. A. Mondeika b. -

vičius, Tėvas J. Vaitkevičius,,,, , j i • •’ , , . . Grand Rapids, Mieli., ir jo a-
M. I. C., V. Abromaitis, E. I .... . „’ pielinkese. Lsu dėkingas Ci-.Vasiliauskas, A. Angcl, B. .... , .’ , . įceros vargonininkui p. Adol-
Dombrowsky, J. Pikulis ir J., , . ,, , ,. Įpliui Mondeikui, kuris su savo
Skripkus, kapelionas. ,v. ,,1 ’ “juodžiu mane nuveze.

Po šv. Mišių velionė tapo Kong ne visai trulTpU)
nulydėta į Šv. Kazimiero ka-lporą gimtų niyjįų. 
pines, kurios randasi prie pat, KeHas į Gr&nd -<apidiS ge_
Vienuolyno. G rabas buvo ne-, rUfc. įr gragU8. Bemaž visų lai 
šamas lydint gerbiamiems ku- važiavon, pakra:,rįu Michi- 
nigams ir sekant visoms sese-1 e£ero Vaizdai labai gra-
I®lns- • žūs:‘girios, sodai, vynuogių ir

Mylima mūsų seselė pirmu- p;{okių uogų daržai, ypatin- 
tinė pradėjo eilę kapinėse, nau gaį VygnįOs matyt gerai šįmet
joje ir puikioje seserims pas-[^derėjo, 
kirtoje vietoje, kurių padova-j Važiuojant per Indianų vai
nojo gerb. kun. M. J. Kazėnas, stijų, galima patėmyt, kad jauniai, jaunavedžių tėvai i 
Šv. Kazimiero parap. klebo
nas, vienas pirmutinių Vienuo
lijos globėjų ir prietelių.

A. a. sesuo M. Brigitta kan
triai ir pavyzdingai iškentė
jo ligų, kuri tęsėsi pusę metų.
Paskutinėse dienose su troški
mu laukė persiskyrimo valan
dos. Savo karštu maldingumu 
išprašė sau nepaprastai šven
tos ir laimingos mirties. Prieš 
mirsiant pasakė: “Sutinku 
mirti, noriu šiandien mirti, Die 
vas mario, o aš Jojo.” Dažnai 
kartojo: “Jėzau, Marija, šv.
Juozapai paimk”. Gerb. kun.
Vaitkevičiaus ir Vienuolijos 
kapeliono rūpestingumu, mirš
tančioji apturėjo visus pasku
tiniuosius patarnavimus, ko
kius tik šv. Bažnyčia vienuo
lei teikia. Priėmusi šv. Ko
munijų po trumpos valandė- '• 
lės, kunigui kartu su seseri-! 
mis kalbant maldų už mirštan
čius, mūsų seselė ramiai ati-1 
davė sielų savo Sutvėrėjui 

Seselės, kurios netilpo ligo-1 
iries, kambaryje merdėjimo 
laike, meldėsi koplyčioje.

Seselės mirtis, Vienuolijai 
ilgai pasiliks pavyzdžiu ir 
brangia atmintimi.

A. a. sesuo M. Brigitta, 19 
metų darbavosi lietuvių pa r. 
mokyklose kaipo Nazaricte, 
vardu sesuo M. Adelaida. Mo
kytojavo šv. Jurgio, šv. kry
žiaus, šv. Antano ir keletos 
kitose para]). Cbicagoje: per
sikėlė i šv. Pranciškaus Vie-

Ke-
apie

tikisi, kuomet darbai pagerės,
vo Grand Rapids vargoninin- į ' i^has bus gerai. Šiaip jau tu
kli, pasižadėjo p. Naudžiams, /i viskų giežiai sutvarkęs: 
jog, kada jų pirmutinė dūk- Jr bažnyčių ir klebonijų, ir se
te vesis, jis atvažiuos šliubų 'nam$ ir didele mokyklų, 
atgroti. Todėl p. A. Mondeika kurioje mokytojauja seserys
ir važiavo: kad turėt šiokias- 
tokias vakacijas ir kad išpil
dyt savo prižadus. Netik pats 
važiavo, bet da atsivežė ir so- Į 
listę p-lę M. Kutaitę.

Ant rytojaus, liepos 11 d., 
9 vai. rytų, ir buvo p-lės Stel- 
los Naudžiutės šliubas su p. 
Andriejų Ališausku. Gražūs 
jaunavedžiai, bet ir šliubas su 
šv. Mišiomis buvo gražus. Per 
Mišias jaunavedžiai ir visi pa- 

r

Pranciškietės.
Mokyklų lanko apie keturi 

šimtai mokinių nuo pirmo iki 
devinto skyriaus.

Pirmų kartų man teko ma
tyt, kad pašelpinės draugijos 
turi savo didelės ir gražias 
svetainės. Vienų tokių svetai
nę turi šv. Jurgio draugija, o 
kitų — šv. Petro ir Povilo dr- 
ja, kurioje ir įvyko minėtos 
vestuvės.

Grand Rapids lietuviai la
bai draugiški, mandagūs ir

(Tųsa 6-ųjara pusi-)

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI (Į SPECIALISTAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir Talkų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdien* nuo 

pistų Iki 8 ral. Takaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

Ukalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Ofisas 6166 South Kedzio 
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. .V. Išskiriant Ket.

Phone Lafayette 9719

DR. F. S. SZYMCĮAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 8:30 — 9 ▼. v.

A. L DAYIDONIS, M. D,

AlA
ELENA ŠLIEKIENĖ

(Po tėvais Tvarkunaitė)
mirė liepos 24. 1931 m. 11:15 vai. vak. 50 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Apskričio, Upytės Parap. Zubiš- 
kių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime vyrų Ignacų, sūnų Juo
zapų, 2 pusbroliu Petrų Tvarkunų ir Antanų Vertel- 
kų ir gimines, o Lietuvoj 2 broliu Jurgį ir Simonų.

Kūnas pašarvotas 6435 So. Richniond St. Laidotu
vės įvyks utarninke liepos 28. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Pusbroliai ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J*'

SKIN ITCHHC tUS
i •oofMng te ueeWf

Right Irom the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takea the itehing 
mlsery out of moaųuito bites, raahea, 
and many other akin afflictions. Try 
it also for itchlng, peding tose. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooling Žemo fof rtllef from 
sunbum. Douae it on ivy-poisofting. 
Pi mplee and riandniff fane when safe. 
antiseptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eaeea razor-emart. Alvrays 
have Žemo nearby whereveryou go. 
Any druggiat. 35c, 60c, J 1.00.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų, 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 Ir 8:30 Iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir iv mt&dlenials 10-11

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvrood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakaro 
Apart Šventadienio Ir ketvirtadienio

' I.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS likt. grabo RIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1S- 
dirbyatėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 1228 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f I • a a

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard I27T

A.PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaai Avė. 
TeL Vlrginia 1290 

Vardu 1138
t Chicago, UI.

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Laftayette 8798

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 Iki S po pietų, 7 tkl 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutarti.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po uum. 4645 8. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel» Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Al bau y Avė, 
Tek Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. U tam. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Res. Phone 
Englevvood 8641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3009

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-11, 9-4. 7-0 12-2, 4-6, Blvd.
TeL Cicero 682 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4T90 We«t 12 PI 
Tel. Cloreo 2888

Nedėllomlr
Susitartu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
VI r gi n ia 0036

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauMa. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2(18 arba 2618

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 8927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M. SKUBĄS
uerom oraboriot 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Roosevelt 7822

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDRJAS

1650 West 46th St
Tampa* 4<th Ir Paulina Sta. 

TeL Boulevard Bldl - 8412

Nullndimo valandoje krelpkltte 
prie manę*. patarnausiu stmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur
dykai.

DENTIST AI

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Ava

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutartj

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal #267 Rea Prospect 8I6T

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Artesian Avi? 

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIsTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7682
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki t vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0886 
Gazas. X-Ray, etc.

Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 106 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėlIaM 

Ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVlt
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nup 2—4 i*

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVS 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 1# lkl 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 tkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 tkl 12 dienų
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GRAND RAPIDS, MICH. talinėmis, pečius, puodai, visi 
indai, ice box su ledu ir t. t., o 

{laivelius gali vartot kiek nori.
Kaip tik kiek susitvarkėm, 

tuoj p. A. Mondeika, p. S. Bar 
tuškevičia ir p-lė M. Kutaitė 
išplaukė žuvauti. Už kokios 
porų valandų, žiūrim, jau mū
sų “žvejai”, grįžta su ilga 
virtine žuvų. Tik p-lė Kutaitė 
buvo nelinksma, nes sakė jai 
nesisekė žvejoti. Geriausias 
‘ ‘ expertas‘ ’ žuvavimo pasiro
dė p. A. Mondeika. Jis mums

(Tųsa nuo o-to pusi).
vaišingi. Per visų vestuvių po- 
kilį nemačiau nei vieno užsi- 
gėrusio. Visi linksmai šoko. 
žaidė, kiti šnekučiavos ir ne į- 
vyko nei jokio nesusipratimo.
Malonu buvo būti tokiose ves
tuvėse.

Nedėlioję nuėjome į bažny
čių ant sumos ir susitikom sa
vo senų draugų varg. V. Pu- 
zarų. Per keturiolikų metų 
buvome nesimatę. Tai senas 
Chicagos veikėjas, dabar 
Grand Rapids nedėliomis var
gonininkauja. Šį kartų tai jau 
jis negrojo vargonais, užleido 
mums, chicagiškiams.

Po sumos pietus gavome pas 
jaunosios tėvelius, o po pietų 
važiavome Grand Rapids mie
sto ir jos apielinkių apžiūrėt.

Miestas nemažas ir gražus.
Visos dirbtuvės sustatytos vie
name miesto šone, todėl mies
tas atrodo labai švarus. 1

Lietuvių kolonija labai gra- Yandao labai tyras^V^1,kt‘;'didelę ir garbingų demonstra- 
ži. Visi namai apaugę dideliais Pedll gilumoje galima aiškiai majopag> Billy f.
medžiais ir gėlėmis. Mat lietu- duSnas matyt. Ir kaip malonu, l

IŠKILMINGAS SUTIKIMAS 
BILLY BURKE — BUR 

KAUSKO, AMERIKOS 
GOLFO ČEMPIONO.

Naugatuck, Conn. — Liepos 
23 d. su didžiausiomis iškilmė-' 
mis ir ovacijomis sutiktas A-

2. . ¥ . , , , v, merikos golfo čempionas Billvtiek žuvų prigaudė, kad ūžte- T, , /T> , , . , . ..* 1, . .... , . Burke (Burkauskas), kada jis'ko jų ir virt ir kept visų sa- , , . . ,. . . .atvyko į savo gimtinį miestų 
atlankyti savo tėvų ir pažįsta
mų. Miesto gatvės buvo iš
puoštos vėliavomis, gėlėmis ii 
sveikimais golfo karaliaus. 
Visos dirbtuvės švilpė įvai-

jų ir virt ir kept visų 
vaite, veik vien žuvim ir gy-, 
venom. P. Mondeika yra ne 
vien gabus žuvim gaudyt, bet 
ir žuvies zupei virt, kuri, iš- 
tikrųjų, buvo skani. Bet kuo
met jau jis žuvų zupę verda,. . . , .. . . nais balsais per pusę valan-tai niekam nevalia prie puodo i . , ...... plos. Gatves buvo perpildytosprieiti,

Crooked' ežeras neperdidelm,, , v. ,, , . , . v „t i , .matyti gražiausio sporto čem- bet labai gražus. Neplatus.) . . . ., , z, ' pionų ir kaimynų,beveik dvylinkai sulinkęs. Gal i ... . ..... ,. , Šitas miestas pumų svk sa-delto ir vadinasi Crooked. I ... . , .vo egzistavime turėjo tokių

žmonėmis žingeidaujančių pa-

vaitės dar tebemyli rūtelių raniu> sėdėt laively ir žiū- 
dm-Mins rgt ! žuvų karalijų nes giliai,. v .aarzenus. i ... ! čempionų ant stoties ir demon-

Lietuviai daugiausiai turi,an^ dugno, ramiai, mekeno, A ----- , . .
nuosavus namus. Namai gra- .nejudinamos visokios žolės iri 
žūs ir iš lauko ir viduj. 8'6lės auSa> kur 3<>ks vėjalis,

P. A. Mondeika yra vargo- jnePasiekia jų pasiūbuot. Til 
nininkavęs Grand Rapids apie ;sau^ prasimušus pro tyro van 
šešis metus, todėl turi labai ,dens slogsnį apšviečia dugną, 
daug draugų bei pažįstamų ,iarsb norėdama parodyt vi

tininkų ir kaimynų pasitiko

stratvviškai nuvežė į miesto

atidžiai pasiklausė misijonie- 
liaus kun. A. Petrausko nau
dingų pamokymų apie krikš
čioniškųjų išmintį.

X Ryt Aušros Vartuose 8
taip kad negalėjom suspėt vi- siems koks gražus yra povan-• L bus atlaikytoį, caiunavos 
sų atlankyti. Bet kuriuos at- dienaus gyvenimas. !
lankėm, visi mus nuoširdžiai Ištikrųjų, tai buvo labai 
priėmė ir vaišino. .malonu ir linksma praleist

Taipgi atlankėm cbicagie- Skeletas dienų ant kokio vra- 
čiams gerai žinomų p-lę Oną į šaus ežero; pasimaudyt, pa- 
Šlapikaitę, kuri1 dabar leidžia . 'žvejot, tuom labiau, kad kiek 
vakacijas pas savo tėvelius.

Pirmadienį iš ryto nuvažia
vom “kempyt” į Crooked La- ,T"rand Rapids, ir vis kų nors 
ke, kuri randasi nuo Grand atveždavo lauktuvių, o mes

į viena vakarų po dvi ar tris ,I liepos
(šeimynas atvažiuodavo iš

<v. Mišios už a. a. Petrų ir Pe
tronėlę Jaukščius, kurie pirm 
v cnuolikos metų liepos 27 d. 
automobiliui sudužus abu vie
na diena baigė savo gyvenimų. 

:< Ateinantį ketvirtadienį, 
30 d., 3 vai. vakare,

parapijos salėj įvyks Aušros 
va?tų parapijos .Jubilėjaus 
Komiteto bendras (visu drau-i 

atstovų ir parapijos ko- i

VĖL SIAUTĖ DIDELE
AUDRA

turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 

(veikalų prirengė tėvas jezuV
Nunešti tvartai — .Išmaišyti tas B. Andruška. 

langai — Per “baranki- 
ninką” prazvimbė stogas

Liepos 8 d. apie 3 vai. p., 
Padubysio apyl. esant dide
liam pietų vėjui, prasidėjo 
smarkus lietus ir audra. Užė
jo smarkus ciklonas ir lietus 
taip pylė, kad vanduo tuoj pra 
dėjo sunktis pro stogus, lubas, 
sienas. Silpnesniųjų namų la
ngai su rėmais subildėjo į tro
bas. Daugumoje nunešti tvar-

sa lę, kur buvo surengta de
monstracija ir bankietas.

Tai šitaip amerikiečiai ger
bia sportininkus ir sveikina 
sporto čempionus.
Billy Burke dabar yra nacia- 

liu golfo čempionu, kas jam 
pavyko išlošti Toledo, O., pra
džioj šio mėnesio. Billy yra lic' tų ir daržinių stogai, k. a. Pa- 
tuvis vos 29 metų golfo pro-j ryžiaus v> oru nune£tas tvar- 
fesionalas iš Greenvvicli, Conn.į to stogas apie 50 mtr. j šalį, 
Lietuviams golfininkams jis'tuo laiku važiavusiam pro ša- 
buvo žinomas kaip lietuvis |į “barankininkui” jis praz- 
nuo senai ir kaip pirmaeilis vimbė virš galvos ir netoliese 
golfininkas. A. K. Menas lietu- nukrito. Miškuos ir laukuos 
vių pro pora metų atgal jau išversta ir sulaužyta daugybė 
rašė lietuvių laikraščiuose, medžių. Labai nukentėjo Kel- 
kad mes sualuksime golfo vy- mės—Šiauliij paplentis. Buvo 
riausio čempiono Burkaus- užverstas* net plentas ir susta- 
ko asmenyj.

Well, Burkauskas iškirčia- 
vo golfo čempionatų, o kada 
Žukauskas iškumščiuos bokso 
čempionatų.

Valio Burkauskiuk!!! Svei
kina tave visi lietuviai golfi- 
ninkai ir kiti sportininkai.

A. K.

Rapids apie dvidešimts mylių. 
Kelias iš Grand Rapids į 
Crooked Lake nors necemen
tuotas, bet labai geras, nes

juos žuvų zupe pavaišinda- 
vom. .

Vienų vakarų p. Margeliai 
p. Štremikiai atvežė geriau-

<i
miieto) susirinkimas. Visi pra 
šomi dalyvauti.

RKO TEATRUOSE
State — Lake teatre tebe- 

rodoma “The Miracle Wo- 
Barbaraman.” DalyvaujaI

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

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

Palace teatre dalyvauja pa
garsėjęs artistas — daininin
kas Niek Lucas ir rodoma vei
kalas “Giri Habit.”

BARGENAI
Arti Marąuette Parko ir 6 3 karų 

Unijos lotas, 30x25 už $500. Turi but 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas ir 
garadžlus. Kaina $3.500, įnešti $500.

Bungalow 6 kamb. ir 2 karų gara
džlus. Galima pirkti su $1,000 cash.

Bizniavus lotas už pusę kainos. 
Marąuette Parko apylin/kėj.

2 flatų muro namas, R—6 kamb.. 
karšiu vandeniu apšildomas prie pat 
Marąuette R d. Ir Western avė. Par
duosiu už pirmų teisingų paslųlymą. 

šie bargenai parsiduoda už morgi-
Žlus.

A. N. MAKOTAS & co.,
66-11 So. Wt*Ktcm Avc.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre eina “You- 
bdytas susisiekimas. Nutrauk- ng as You Feel.” Dalyvauja 
tos telegrafo vielos. Audra pa- Fifi Dorsay.
darė daug nuostolių. Smarkiai 
paliesti ir pasėliai.

Audra truko tik 40 min., po 
to nurimo ir nuėjo šiaurės
link. “M. M.”

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?tik lengvai nubaudžiami. Atei

ty gi jie už tas savo vaikštv- 
nes bus baudžiami kalėjimu. 1 Kad Siais laikais 
Pravedamas atatinkamas įsta- kos lietuviai mažiau 
tvmas. i ■

Oriental teatre dabar rodo r
ma “Telepavision.” Tai labai j 
įspūdingas dalykas.

McVickers teatre rodoma 
V The Public Enemy.” Veika
las iš gansterių gyvenimo, 

j United Artists teatre tebei- 
'na “The Smiling Lieutenant”
I Roosevelt teatre eina veika
las “Politics.”

RADO 7 BOMBAS 
DAUGIAU

Stateville kalėjime darant 
kratas rasta septynios gazoli- 
nos bombos daugiau. Sakoma,

Amen-1 
knygų!

skaito, tai visiems aišku. Bet j 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma, 

j Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti

BAGDONAS BROS,
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Rėš. Tel. Ya’-’s 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON

PINIGĮI SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčlame pinigus Lietu
von paštu i dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legalifikus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčių.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4G69

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRK* 
JAMS IR SAVININKAMS

kalėjimo viršininkui yra žino- vienS knygą, kuria niekas ne 
mi bombų gamintojai kaliniai, upsiviis, ypač tie, kurie mėg- 

sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais {tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki- 

- . . tais ištobulinimais, kokius tiktai
Mes permufuojame pianus, nash .taip gan {rengti už tokias 

forničius ir kitokius dalykus. Prlelnama« ***»"•
„ . BALZEKAS MOTOR SALESMusų patarnavimas yra grei 

tas,.geras ir nebrangus.

7126 So. RockweU St. 
Tel. Republic 5099

kasdien lyginamas. Be mūsn Rtus da karštus pietus, 
“genges”, dar važiavo p. S. | Todėl, mes p. Mondeikų sei- 
Bartuškevičia su savo mažiau-i m^na’ Pd® M. Kutaitė ir J. 
šia dukrelė. Brazaitis, labai esamei dėkin-

Nuvažiavę pasirandavojom visiems granrapidiečiams,
vasarnamį, kuris neperdaug ?Patin£ai gerb. klebonui kun.

KANADA BAUS “DUCHO- 
BORUS.”

brangus — su visais įrengi
mais 18 dol. savaitei. Vasar
namis puikiausiai įrengtas:

J. Lipkui, p. Naudžiams, p. 
Bartuškevičiams, p. Marge
liams, p. štremeikiams, kurie

visi rakandai, trys lovos su pa Inums daugiausiai priėmė ir
_________________________ matino, taipgi tariame ačiū

už vaišes p. Turutai ir jų ma
mytei, p. Banaičiams, p. Ste- 

Tai vardas knygutės, kuri ponaičiams, p. Tuturaičiams ir 
tik išėjo iš spaudos. Apie tų p. Grigaliūnams. Vienu žodžiu 
knygutę vienas žmogus taip
rašo kun. Juozui Jusevičiui:
“Gavau jūsų knygutę apie šv.
Mišias. I^abai malonu jų 
skaityti. Prisiųskite dar 10.
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė taip rašo:
‘‘Apturėjau 3 knygutes apie
šv. Mišias, kurios man labai ------------
patinka.” X Jonas Bagdonas, nema-

Iš tikrųjų ta knygutė yra žas jau išaugusios šeimynos tė 
labai naudinga kiekvienam vas, pastaraisiais metais tar- 
perskaityti, nes joje kalbama navęs Cook County ligoninė- 
apie svarbiausia mūsų tikėji- je jau keletas mėnesių serga. , 
mo tiesa — Šv. Mišių auka. X Aušros Vartų bažnyčioje { 

Šių knygučių galima gauti su šv. Onos švente užsibaigė 
kiek tik nori ir labai pigiai šv. Onos novenos gražios pa-1 
“Drauge” 2334 So. Oaklev maldos, kurių šįmet netrukdė į 
Avė., arba pas kun. J. Jusevi- mi kaitra, nei lietus, užtat žy-1 
čių, šv. Kryžiaus Ligoninėje Irius būrys pamaldžių sielų 
2700 W. G9 St., Chicago, III. !gerai jomis pasinaudojo, ypač

()TTAWA, Ont., liepos 26. • 
— Ilgiausius metus Kanada! 
turi daug vargo su rusais “du! 
cboborais,” kurie dažnai pli-j 
kuteliai rengia viešas vaikšty-| 
nes.

Ligšiol jie buvo suimami ir

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas,

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

I
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

i AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 

,1329.

ŠV. MIŠIŲ AUKA.

— ačiū visiems. Nepamiršime 
mes to vaišingumo.

' J. B.

CHICAGOTF

WEST SIDE ŽINIOS.

JONAS
ŠMAIVIS

MlrP Liepos 25. 1931 m. 3:23 
ryte, pusamžio metų.

Kilo iŠ Skuo4os par. Ameri
koje iS/rvveno 23 mtus.

Paliko dideliame nuliudlme 
Pra ugus Ir Gimines.

Kunns pafiarvotns 9243 Pax- 
toin Avė.

lAldotuvPs įvyks Trečindle- 
nvje. Liepos 29, 1931 m. IS ra
mu S vai. bus attvdPtns į Sv. 
Juozapo pnrapiios hažnvPIn (So. 
PbiAngo. TU.L kurioje )vvks ge- 
duUnros pamsldos už velionio 
sir-’n. Po pamaldų bus nulydPtos 
) Sv. Kazimiero kapines

Nnofilrdžisl kviečiame visus 
gimines, dmugus ir pnžvs»amus 
dnlyvnutl S'ose lnldotuvPse.

Nuliūdę
GlmlnPs ir Pranus I.

T^ildotnvPms palarnaula grab. 
J. F. Eudelkls, Telef. Yards 
1741.

PETRAS
AUKŠTIKALNIS

MirS Liepos 25, 1931, 3:30 ry
te. Kilo iŠ Panevėžio Parap., 
Ganftlų kaimo. Amerikoje išgy
veno 18 metų.

Paliko dideliame nulludime 2 
aunu; Kazimierą ir Bronislovą 
ir 4 seseris: Mortą, Elzbietą. 
Magdaleną ir Marcijoną Lietu
voj, o Aemrikoj brolį Antaną ir 
vienuolę seserį Valentiną Šv. 
Kazimiero vienuolyne.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 38 
St.

(.aidotuvSs Įvyks Antradienį 
TS namų 8 vai. bus atlydėtas) 
AuSros Vartų parapijos bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapinea

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

Nubudę Sesuo Valentina Ir 
Brolis.

laidotuvėms patarnauja grab. 
8. Mažeika. Tei. Yards 1138.

P. 8. Pageidaujama gėlių ne
pirkti.

R. ANDRELIUNAS

4.
k

&

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4.50 už vežimą.
Yards 5065

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

Z

(Marąuette Jewelry & Bailio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-’ wood Avė. 

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

Rankinė skalbykla, gera proga
L°.rM ?LmažU kapita,u' 5623 Glen\Stoto J'lvairiausiuš ™m™~prt'ėln’aroa

i kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5524
Parsiduoda trokas su 8 metų veži

mo kontraktu. 1182 W. Harrison St.

Namų Statymo Kontraktorius

%V Z

4444 80

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųMes 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
FRODCCT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 1889

Saldainių, lce-cream, cigarai, ei- - 
garėtai, laikraščiai prie Bervvyn, Cl- i 
cero ir Oak Park. Pigiai 4200 Roo-1 
sevelt Rd. Oak Park, Iii.

Groc., dėl., vaisiai, daržovėa Gera 
’i vieta- Priežastis — ilga. Pigiai cash. 

2422 Fullerton.

čeverykų taisymo Ir valymo, 
skrybėlių čystšmo ša pa {steigto 18 
metų. Pigiai. 4606 N. Clark St. arti 
Wllson Avė.

Del. Groc. kamp., renda 940. 3 
kamb. ir maud., tiktai cash. 5401 8. 
Paulina St.

REAL ESTATE

«illllimillllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIlllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>lllla

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp' 5r 4559 S- PAULINA ST.
Chicago, Illinois

___________ ' I

Gar., 90 karų, renda $250, 5 me- ! 
tų lietas., pigiai, biznis geras. 2089 

i W. Jackson Blvd.i ------- --- -----------------------

Telef. Republic ($96

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažlaualo iki didžiausio. 
Kainos prietnamiaualos.
2452 WEST 69th STREET

Pitone Vlrglnia 20(4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

_______________  lapos Telef.
6 kamb. plytų res., išvažiuoju, Hamlock 2867 

reik parduot už geriaualą pasiūlymą.
8 Wlsner avė., Park Rldge, III.

Pulkus kamp. 5 flatų namas, 1 
morg, malnyslm , vasarn. prie ežero, 
arba roadhouse p. v., agentų nerelk. 
Sav. 3089 N. Le Claire. Peną. 6108.

6 kamb. mod. bung. Pigiai. 4119 
No. Moody Avė.

Mainysiu ūkį ant Ciceros na
mo. Mano farma randasi Mi- 
cbigan valstijoj, Scottville 
apylinkėj.

M. MASILIŪNAS
1543 So. 50 Avc. Cicero, UI.

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
D0UGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščle-

rlal. Įvedame elektrą J natrius Ir 
dirbtuvės.
91M 8. Halated St. 2 Augštte




