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METAI-VOL. XVI

Kalėtuose, Vilnijoj, Sugriuvo Bažnyčia
ATIDARYTAS EKONOMINIS BRITĄ 

NIJOS PARLAMENTO POSĖDIS
ITALIJA SUMANO PASKELBTI 
GINKLAVIMUISI PALIAUBAS

Du Amerikiečiu Iš Japonijos 
Skriruja Į Ameriką

SUGRIUVO BAŽNYČIA 
VILNIAUS KRAŠTE

LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ

BERLYNAS, rūgs. 8. — Ži
niomis iš Varšavos, Kalėtuo
se, arti Vilniaus, pamaldų me
tu sugriuvo bažnyčia. 15 žmo
nių žuvo ir 10 sužeista.

ITALIJA NORI GINKLAVI
MOSI PALIAUBŲ

GENEVA, rūgs. 9. — Dide
lį įspūdį sukėlė T. Sąjungos 
susirinkime Italijos užsienių 

ministeris Dino Grandi. Jis 
iškėlė suiūanymą, kad visos 
T. Sąjungai prigulinčios val
stybės pasirašyti) ginklavimo
si paliaubas. Tas reiškia, kad 
pradėjus artimiausiuoju laiku 
ir visu tarptautinės nusigink
lavimo konferencijos laikotar
piu visos valstybės paliautų 
ginkluotis. Nusiginklavimo ko
nferencija prasidės vasario
pradžioje, 1932 m.

IŠ JAPONIJOS J AMERIKĄ

SAMUŠIRO, Japonija, rū
gs. 8. — Iš čia vakar orlaiviu 
į Ameriką leidosi skristi du 
amerikiečiu lakūnu Don Moyle 
ir C. A. Allen, abu iš Kalifor
nijos. Išsprendė pasiekti Seat- 
tle, Wash., be sustojimo.

Jiedu tikisi laimėti 25,000 
dolerių dovaną.

Toluma — 4,465 mylios.

VOKIETIJOJ BEDARBIAI 
GAUSIĄ ŽEMĖS

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Britanijos nauja vyriausybė 
susirinkusiam parlamente lai
mėjo pasitikėjimą 59 balsais 
didžiumos.

SUSIRINKO BRITANIJOS 
PARLAMENTAS

BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ VAIZDELIAI

1. Naujas karo laivyno dirižablis “Akron”. 2. M. S. Conner iš Covington, Miss., 
nominuotas kandidatu į Mississippi valstybes gubernatorius iš demokratų partijos. 3. 
Idaho valstybėje gyventojai bėga nuo miškų gaisrų.

KARDINOLAS DOUGHER- 
TY PAŠVENTINO KA

TEDRĄ
CHICAGOJE

f

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NELAIMINGI ATSITI

KIMAI

Klaipėdoje rugpiūčio 4 d. 
iešmininkui Alfonsui Labuckui 
sukabinėjant manievruojančio 
prekių traukinio vagonus, ne
tyčiomis parslydus, vagono ra
tai nupiovė žemiau kelių abi 
kojas. Nuvežtas ligoninėn.

padargai. Nuostolių padaryta 
apie 3,370 litų. Klojimas ne
apdraustas. Tų gaisrų prieža
stis — perkūnija.

ALTOONA, Pa., rūgs. 8. — 
Vakar čia iškilmingai pašven
tinta nauja Altoona vyskupi
jos Švenčiausiojo Sakramento 
katedra.

Šventinimo apeigas atliko 
Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty, Philadelphijos ar-

ŠIANDIE TAIPAT ŠILTA

Kaune rugpiūčio 4 d. prie 
Prieplaukos kranto Nemune 
prigėrė Antano Kezevičiaus 
1900 litų vertės arklys.

Jonavos valse, ties Španė- 
nais iš Kauno važiuodamas 
Zarasų autobusas 18 nr. į pa
kalnę, nuvirto į griovį ir ap
sivertė ratais aukštyn. Auto
buse važiavo 16 žmonių, iš ku-

LONDONAS, rūgs. 9. —
Vakar popiety atidarytas eko
nominis Britanijos parlamen
to posėdis, sušauktas -aptarti ....
ekonominę Britanijos padėtį, 'kivyskupas. Iškilmingas Pon 
sustiprinti valiutą, kuri pas
taraisiais laikais pradėjo smu
kti.

tifikalines Mišias laikė vietos 
vyskupas J. J. McCort. 

Katedra yra viena didesnių-
MacDonaldo vyriausybė bt-; jų šioj šaly. Dar pilnai nebai 

rlamentui įduos sustatytą pro-1 gta, bet jos statymui išleista 
gramą, kokias išlaidas mažin-'jau vienas milionas dolerių.

Vakar aukščiausia tempera
tūra buvo 90 laipsnių, šian
die taipat bus šilta, o gal dar 
ir šilčiau, anot oro biuro. Pra- 
matomas lietus, o gal apside- 
besiavimas kięk atvėsins orą, 
spėja sakoma3*braras.

Toks šiltas oras rugsėjy bu
vo 1922 metais. Tais metais 
vieną rugsėjo dieną šiluma pa
siekė net 96 laipsnius.

KIEK JIS PAVOGĘS
ti, kokius 
iškelti.

naujus mokesčius Pati katedra yra 265 pėdas 
ilga ir 125 pėdas plati. Navo-

Vyriausybė reikalaus tuo-Įje aukščiausia vieta — 74 pė- 
jaus imtis darbo.

Parlamente yra stipri dar
bo partijos opozicija, kadan
gi MacDonald šiai partijai nu
sižengė ir kiti vaidai jį- paša
lino iš šios partijos.

KARALIUS PASIŪLĖ MA
ŽINTI SAU PAJAMAS

dos.

PENKI AFRIKIEČIAI ĮŠVE
NTINTI KUNIGAIS

Vakar vakare paaiškėjo, kad 
Continental Illinois Bank and 
Trust Co. tarnautojas Wolf 
(kuponų departamento mana- 
džeris) iš įstaigos pavogęs 
3,666,929 dolerius.

-)

KABGAYI, Afrika. — Pi
rm 50 metų sėkmingai pasėta 
katalikų tikėjimo sėkla Vidu
rinėje Afrikoje, jau ima duoti 

i gražių vaisių.

LANGŲ PLOVĖJAI GRĄ- 
SINA STREIKU

LONDONAS, rūgs. 8. - J- 
vyksta kas tokio nepaprasta.
Kada Anglijos valstybės ižde J misionierių, penki jauni afri-

Vietos Šv. Karolio semina
rijoj, vedamoj Baltųjų Tėvų

ŽUVO DU LAKŪNU

Du Page apskrity Darbo 
dienoje žuvo du lakūnu, S. Mi- 
tchell ir G. Wallis, kada iš ri4 11 sužeista. Kai kurie su-
2,000 pėdų aukštumos nukrito nkiai- Katastrofa įvyko dėl 
orlaivis. Nelaimės priežastis stabdžių netvarkos. Šoferis 
nežinoma. sulaikytas.

---------------- r- Palangoje liepos 9 d. perkū-
Vienų-vienas plėšikas api- nas pritrenkė “Rūtos” kioske 

plėšė vaistinę “Owl Drug Sto- buvusias dvi merginas.
*" ‘ apiere,” vįdumiesty. 

500 dol.
Pelnė

AUKŠTINA KATALIKŲ 
VEIKIMĄ AMERIKOJ

ROMA, rūgs. 8. — “Osser-

Gelgaudiškio valse. N arka
nų km. rugpiūčio 1 d. besi
maudydamas Nemune prigėrė 
Jonas Kasiulis, 20 metų am
žiaus.

Prienuose rugpiūčio 15 d. 
per šilelį greitai važiuodamas 
automobilius, valdomas Zeide- 
lio, užvažiavo į būrį išėjusių 
pasivaikščioti žmonių. Ūkinin
kas Krušnauskas skaudžiai su
žeistas, Prienų “Žiburio” gi
mnazijos VIII* kl. mokinys 
Kulaba — lengviau. Kiti išli
ko sveiki. Tą pat dieną kitas 

į automobilis suvažinėjo Prienų 
mieste 10 metų vaiką.

Kidulių valse, netoli Kukar- 
skės km. rugpiūčio 6 d. iš Ne
muno ištrauktas nepažįstamos 

moteriškės lavonas, apie 30 
metų amžiaus. Greičiausia bus 
kur nors nuskendusi, o čia tik 
vanduo atnešė.

Mažeikiuose rugpiūčio 12 d. 
naktį sudegė Mažeikių nuova
dos Taikos teisėjo kamera su 
visu ten buvusiu turtu ir by
lomis. Dalis senesniųjų bylų 
pavvko išgelbėti.

“M'. L.”

Alytaus apskr. Vėžionių km.
vatore Romano” ilgu raštu a-.,ru^Pi®^° ® i sudegė

BERT,YNAS, rūgs. 8. — 
Vokietijoj iškeltas sumanymas 
100,000 bedarbių duoti po du 
akru žemės ir po vieną namelį 
trimis kambariais.

Vyriausybė pareiškia, kad 
to sumanymo vykdymu bus žy
miai sumažintas nedarbas. ’

atsirado dideli trukumai, ka
ralius George laišku ministe- 
riui pirmininkui MacDonald' 
pasiūlė, kad ir jam, karaliui, 
ir jo šeimynos nariams būtų 
sumažintos iš iždo mokamos 
metinės pajamos.

Karalius siūlo iš 2,350,000 
dolerių savo metinių pajamų 
valstybės iždui palikti 250,000 
dolerių.

kiečiai vyrai įšventinti kuni
gais ir 17 kitų suteikti mažes
nieji šventinimai.

Šv. Karolio seminarija lig- 
šiol išleido jau 23 afrikiečius 
kunigus. Iš jų 15 Ruanda mi
sijų plotams ir 8 — Urundi.

Baltųjų Tėvų valdomos mi
sijos Vidurinėj Afrikoj yra 
tikrai žydinčiam padėjime.

Chicagoj langų plovėjų uni
ja grąsina streikuoti. Norima 
sumažinti užmokesnius plovė- 
jams. Šiandie jiems mokama 
$1.25 valandoje, gi yra suma
nymas mokėti tik vieną dolerį 
valandoje.

Jei kaip, tai darbininkai 
streikuos, sako unijos prezi
dentas.

prašo apie J. A. Valstybių ka
talikus ir aukština Amerikos 
Katalikų Veikimą (Akciją), 
kuriam priguli įvairios skait
lingos katalikų organizacijos, 
Šalies Katalikų Gerovės kon
ferencijos vadovaujamos.

‘ ‘ Osservatore Romano ’ ’ y- 
pač džiuginančiai atsiliepia a- 
pie tas Amerikos katalikų šei
mynas, iš kurių yra išėję po 
kelis kunigus ir seseris vie 
nuoles. f

BULGARIJOJ KOVOJAMI 
KOMUNISTAI

BAYLES LAIMĖJO LENK
TYNES ORE

CLE.VELAND, O., rūgs. 8. 
— Čia lenktynes ore laimėjo 
buvusia Illinois anglekasis la
kūnas R. L. Bayles. Skrido 
236 mylias valandoje.

JAPONIJOS KARIŠKIAI 
VERŽIAS KARAN

AMERIKOS KATALIKŲ 
UNIVERSITETUI FONDAS

PERSPĖJAMI AUTOMOBI
LIAIS VAŽIUOTOJAI

TOKYO, rūgs. 8. — Japo
nijos kariuomenės vadai varu 
veržias karau su Kinija Man- 
džiurijoj.

Štai kariuomenės lakūnai 
Kanazawa apylinkėse išmetė 
apie 100,000 atsiliepimų į gy
ventojus, kad japoniečiams a- 
rtinasi rimtas pavojus Mand- 
žiurijoj.

LOS ANGELES, Cal., rū
gs. 9. — Vakarų valstybių ka
talikų vyskupų suvažiavime 
nutarta remti sumanymą su
rinkti vieno miliono dolerių 
fondą Amerikos Katalikų Uni
versitetui Washingtone.

Skelbiama, kad būsianti pe
rorganizuota Chicagos polici 
ja.

Atsidarius mokykloms, poli
cija paskelbė perspėjimus au
tomobilių važiuotojams, kad 
jie važiuodami būtų daugiau 
atsargūs. Nes dabar gatvėse 
bus daugiau vaikų, ypač- ryt-1 
mečiais ir vakarais.

SOFIA, Bulgarija, rūgs. & 
— Visoj Bulgarijoj pradėjo 
nerimti komunistai. Vienur ir 
kitur jie sukelia priešvaldiš- 
kas demonstracijas, iš kurių 
iškyla riaušės įsimaišius poli
cijai.

Miestely Sakakov įsikarščia
vusius komunistus malšinti pa 
siųsta kariuomenė. 10 komu
nistų nukauta.

MEKSIKA KVIEČIAMA 
T. SĄJUNGON

RASTA NUŠAUTA

Namų, 7305 Dorchester avė., 
nuomuojamam kambary rasta 
nušauta Miss Evelyn Daniel- 
son, 22 m. Suimtas namų savi
ninkas P. Gavin, 31 m., kurs

GENEVA, nigs. 8. — T. 
Sąjunga pakvietė Sąjungon į- 
stoti Meksiką, kuri dvyliką 
metų laikosi atokiai.

GUAYAQUIL, Ekvadorius, 
rūgs. 8. — Milagro policija 
susirėmė su komunistais. Trys 

iŠvakaro lėbavęs su nušautąja, pastarųjų nukauta.

apie 350 sieksnių pagamintų 
malkų. Malkos priklausė Aly
taus pirkliams. Esą malkos 
buvo apdraustos 40,000 litų 
sumai.

Rokiškis — Obeliai tarpų- 
stoty traukinys mirtinai suva
žinėjo nežinomą, apie 70 me
tų moteriškę. Prie jos jokių 
dokumentų nerado. Ji buvusi 
neregė. “M. L.”

Pakuonio valse. Bačkininkų 
km. rugpiūčio 7 d. sudegėi An
tano Baranausko kluonas, ja
vai, ūkio padargai ir du ar
kliai. Nuostolių padaryta per 
3,000 litų. Turtas neapdraus
tas. Gaisro priežastis — per
kūnija.

Skaudvilės valsč. Žirnaičių 
km. perkūnas užmušė Joną Ti- 
mutą, jo paties bute. Gyvena- 
mas namas nesudegė ir šiaip 
daugiau niekas nenukentėjo. .

Laukuvos valsč. Treigių km. 
perkūnas įtrenkė ir sudegino 
Apolinaro Dambrausko darži
nę ir ten buvusį pašarą ir ri
kio padargus. Daržinė neap
drausta. Nuostolių padaryta 
apie 3,500 litų.

Giedraičių valsč. Kupriškio 
dv. Vlado Markevičiaus sude
gė klojimas, javai ir ūkio ma
šinos. Nuostolių padaryta a- 
pie 6/XX) litų. Klojimas buvo 
apdraustas 2,000 litų. To pat 
Valsč. Barkūniškio vienk. su 
degė Jurgio Juknevičiaus klo 
jimas, Čia buvę javai ir ūkio

Jau paskelbtas naujas vidu
riniųjų ir aukštesniųjų moky
klų įstatymas. Vice-direktorių 
jau nerinks kiti mokytojui, 
kaip iki šiol buvo, o paskirs 
švietimo ministeris. Mokinių 
globėjai bus laikomi ne tik tei
smo pripažinti, bet .tėvams 
mirus ir pilnamečiai broliai ir 
seserys. “M. L.”

AMERIKOS LEGIONO 
SUMANYMAS

WASHINGTON, rūgs. 9. 
— Amerikos Legijono vyriau
sioji valdyba paskelbė čia į 

Jrugsėjo 14 d. sušaukianti kon
ferenciją nedarbo klausimu.

Konferencijon kviečiami gu
bernatoriai, didesnių miestų 
majorai, pramoninkai ir dar
bo atstovai.

Kas bus veikiamai
Pranešta, kad konferencijo

je būsią pasitarta gelbėti pre
zidento Hooverio paskirtai ne
darbo reikale komisijai.; i Gi 
šios komisijos svarbiausioji 
pareiga yra skatinti visuome-, 
nę šelpti bedarbjus ateinan
čią žiemą.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie šilčiau. Pra^- 
matoma, vakare oras atvėsiąs.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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“DRAUGAS1M Lenkai tari kuo džiaugtis. Kiekvienas f Ą , * £-2 s-s-s \ 7*1 * I
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Lenkijos poziciją ir sunkina Lietuvos pūdė • I ___________

AUKŠTOJO MOKSLO VO 
KIEČIŲ PADĖTIS.

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRHNLIMEHATOS KAINA: Metams — $».»«. Fe

se! Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Ma
tų — $4.00, KeMa 0*a

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
ilna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
tikslui isn

ICadakterina priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS*
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Pctbllshed Daily, Except Sunday. .
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $0.00. Six Months 

— $8.50. Three Months — $2.04. One Month —_75c. 
Europe — One Tear — $7.00. Slx Months — H-OOt 
Copy — .08c.

Advertising tn “DRAUGAS’* brlngs best resultn.
Advartistng* ratas on nppReetlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Gakley Ar., Chicago

tautui būtų naudingėsni, kad 
tiktai prisiauklėti daugiau
šviesuomenės, daugiau tautos 
darbininkų.

Palyginus mūsų ir jų ma
terialų padėtį, pamatysime, 
kad mes kur kas geriau esa
me aprūpinti negu jie. Bet jie, 
nors medžiaginiai už mus sto
vi silpniau, bet jų didvyriško
ji dvasia^ gaivina juos ir jų

DIENOS KLAUSIMAI
TAUTININKŲ SANTYKIAI SU USNKUA.

Lenkų spauda ir kai kurie angliški laik
raščiai plačiai rašo apie tai, kad Lietuvos tau 
liniukų vyriausybė atnaujinanti prekybų su 
Lenkiją. Esu dabar kasdien po 50 ar 60 va
gonų anglies ir kitų prekių įvežamų iš Len
kijos į Lietuvą. Kol kas įvežimas einąs per 
Latviją, nes tautininkai, pradėję prekybų su 
Lenkija, nenori erzinti Lietuvos žmonių, ku
rie yra nesistatę su Lenkija jokių santykių 
neturėti, kol' Vilnius nebus sugrąžintas Lietu
vai. Tačiau neužilgo lenkiškoji anglis tiesiog 
būsianti vežiama Lietuvon.

‘ Be to, Lietuva esanti užsakiusi Lodzės7 i
dirbtuvėse daug perkelio ir medvilnės ga
minių.

Lenkiški laikraščiai ironiškai pabrėžia, 
kad Lietuva, kuri buvo nusistačiusi prieš 
Lenkiją, kuri artinosi su Rusija ir Vokietija, 
dabar Lenkijos atsiprašiusi. Nors tas atsi
prašymas nėsųs oficialis, bet vis dėl to Lie
tuva jau įsitikinus kaip brangiai kainuoja 
karo stovis su Lenkija ir draugavimas su Vo
kietija. Del to Lietuva nustojo Lenkiją boiko
tavus ir betarpiškai užperkanti Lenkijos pre
kes.

Lenkų spauda tuo Lietuvos tautininkų 
dideliu nusileidimu labai džiaugiasi* Jie da
bar jaučiasi laimėję antrą žingsnį kovoje su 
Lietuva. Pirmas jų laimėjimas buvo, kada p, 
Voldemaras Tautų Sąjungoje pasisakė už tai
ką su Lenkija, nepadarydamas jokių sąlygų, 
kad Vilnius būtų Lietuvai sugrąžintas, o ant 
ras laimėjimas įvyksta dabar, kada tautinin
kai net be jokių ypatingų prekybos sutarčių 
pradeda vesti prekybą su Lenkija, tuo būdu 
ją stiprindami ir Vilniaus krašto atvadavimo 
klausimą dar labiau apsunkindami.

ti užsienių politikos atžvilgiu. Ką bereiks inū-, jr vėi „tinasi liūdnos
sų bylos dėl Vilniaus Tautų Sąjungoje ir kur * sukaktttvėg> kuonlet lenkų L- 
kitur, jei mes patys savo laisva valia puola-. gįonai, Želigovskio vedami, 
me į lenkų glėbį. Lietuvos nusistatymo Vilnių' užgrobė Lietuvos sostinę Vil- 
atgauti niekas tada neberems. Būtų net nai-* ^^
vu laukti kitų paramos, kada patys lietuvių:
“pašauktieji vadai” savo tautos svarbiausio* . “ spalių t ienų, (en
reikalo - Vilniaus atvadavimo iSsižada sieA“ . v«W,u»mi»gai 
a,. .Vilnių. Jau vienuolika metų.kti. *, .kai musų senosios tėvynės

Savo laiku kai kurie tautininkų vyriau- • UetttV0S §irdis> ioa soethj^ ir 
sybės organai Lietuvos ir užsienių spaudoje, dįdeli pĮotai žemių kenčia di.
plačiai skelbė, būk tai Lietuvos dvasiški ja I de|iausį lenkų okupantų žiau-|darbai liadi3a 34 didelį pasi- 
norinti santykių su Lenkija ir nebestovinti už vienuolika metų šventim4- Taigi, padėkime

mes šaukiame lietuvių tautos -bems 34 sunkioje kovoje už 
vaikus neužmiršti pavergto j Ydniaus išvadavimą.
Vilniaus ir viso trečdalio Lie
tuvos vaikų. vių kolonijose turi būt sureng-

Žiaurūs buvo rusai, jie slėgė | ta tam tikras paminėjimas tų 
visą lietuvių tautą. Bet lenkų; liūdnų sukaktuvių ir visas

Mes vis dėl to esame tikri, jog tautininkų' žiaurumas viršija rusų carų • gautas . pelnas paskirtas Vil- 
kad ir didžiausi lenkams nusileidimai, kad ir, žandarų žiaurybes. Lenkai ei- i niaus lietuvių draugijoms ne- 
artimiausi užmegsti santykiai Lenkija*, niškai tyčiojas iš pavergtųjų turtingiems moksleiviams šelp 
ar jie bus oficialiai ar neoficialiai padaryti,'žmonių kančių. Jie užmiršo ką
mūsų tautos nusistatymo dėl Vilniaus atva- jie patys kentėjo ir žiauriau- 
davimo nepakeis. Tautininkai tautos neatsto- Į siu būdu kankina pavergtus 
vauja. Tauta jų valdžion nerinko. Jie patys kitatąučius.

Vilniaus atvadavimą. Tai buvo aiški melagys
tė. Tuo savo elgesiu tautininkai gal manė sa
vo nusileidimus Lenkijai pateisinti, kaltę ant 
kitų suversti. Bet ylos maiše nepaslėpsi. Ar 
ankščiau ar vėliau ji išlenda ir gana. Išlindo 
ji ir dabar.

jon įsiveržė. Del to jų žygiai padaryti užsie
nyje neturi tautos įgaliojimo ir paramos. Ne
rems mūsų tauta nei užmezgamų prekybos tus, Didžiojo, Vytauto kapą, 
santykių su Lenkija, nes aiškiai žinos, kati tai šventojo Kazimiero grabų ir 
yra jos žygio į Vilnių apsunkinimas. Ir tau- kitas lietuvio širdžiai bran-

Jeigu norime atgauti mūsų 
pavergtąjį Vilnių, Aušros Var-

{SPSBŽU1 Iš LIETUVOS.
Baša KOTRIKA SMUBIEFE.

(Tąsa)

Sūgrįžus, pavakary, p. Draugelytė — 
Galdikienė, žymi veikėja, Mergaičių Semi
narijos direktorių*;, pavaišino dar skania 
kava. Turiu paminėti jos jaukų, labai ruo
niškai įrengtą butą, išpuoštą jos vyro, ži
nomo dailininko darbais, man labai pati
kusį. Jos sodelyje, taip gražiai papuošta
me, kaip retai tenka matyti, pasiskinėme 
gardžių uogų — braškių.

Vakare dar su savo giminaitė užėjo
me į vienų kino; tikėjausi išgirsti ton-fil- 
nią, bet jor, matyti, Kaune dar naujie«a.

Šeštadienis, 27-VI. Tų dienų aplankė
me jgnlos bažnyčią, prieš karų buvusį 
pravoslavų soborų. Tai yra vienas iš di
džiausių buvusios Rusijos valdžios parniū
kiu, paliktų katalikiškoje Uetuvaje. Kai
po paminklas jį^ ir tėra laikytinas, nes sa
vo styliumį ir dvasia jis yra visiškai sve
timas, mums.

4-tą valandą grįžau į gimtuosius Ba
luliu*, pas aeeutę.

Šiandie Vokietijoj yra apie 
keturi milionai bedarbių. Jų 
tarpe — apie 30,000 jaunų 
vyrų, baigusių aukštuosius 
mokslus universitetuose ir ki
tose mokslo įstaigose. Taip 
34 yra nemažas skaičius ir 
moterų. Neturi darbo nei ko
kio — nors užsiėmimo. Ši pa
dėtis daugelį jaunimo atbai
do eiti aukštuosius mokslus, 
kadangi jų ateitis apsiblausu 
si. Kaizerio valdovavimo lai 
kais taip nebūta. Tais laikais

I nemažas jaunų vyrų skaičius Vrs p ()mlie> i§ Mėmphis, *
O V n J- ■ X Įgaudavo vietas kadir kariuo- ų\,nn orlaiviu lenktvnė<e išSpalių 9 dienų visose lietu- _. A. UIldlvl4 lenKiynest, m

menėje. Šiandie taip nėra — Santa Monica, Cal., į Cleve- 

kariuomenė neskaitlinga. Dau-Jland> Obio, nioterų divizijoj 

gybė karininkų pasuko į civt i lainigjusi pirmųjų vietų, 

linius užsiėmimus. Į >
Kas metai Vokietijos uni-Į srove, kurių paleidžia su to- 

versitetus baigia apie 25,000 į kia jėga, kad nė vienas vabz- 
vokiečių vyrų ir moterų. Visi'dys negali atsilaikyti nenu- 
reikalingi užsiėmimo, bet ne- Įkritęs į vandenį. Jų snukiai/^ 
daug iš jų yra laimingi gau- turi vazmdžių pavidalų ir vi- 
ti kokius nors uždarbius, kad j sais atžvilgiais pritaikinti šau

ti ir kitoms kultūrinės įstai
goms palaikyti.

Visi Federacijos»apskričiai,
skyriai, kur jų nėra draugijos, , . . i , .v..................... pelnius pragyvenimo. Idymo reikalams.prašomi ir raginami- nepra- r oj . . *1
leisti nepaminėjus Vilniaus Pasirodo, kati šiandie Vo-Į Kai kalbamoji žuvis pama- 
užgrobimo dienos — spalių de- kietija nereikalinga tokios dau į0 artį vabzdį, ji tuojau kiek 
vintos. gybės išėjusių aukštuosius mo-Įgaiįma arčiau priplaukia prie

Spalių 9 dienų surengti pra klsus’ lšemus teologijos stu-j-p, ir iš paviršiaus paleidžia 
tininkai, rodos, turėtų žinoti, jog visa mūsų gias vietas, privalome dėti kalbas aiškinant Vilniaus pra- 'kurių visi apturi ata-, tik vienų vandens lašelį, kurio

tinkamas vietas. pakanka, kad auka atsidurtų
šaulio pilve.

tauta buvo ir tebėra nusistačiusi jokių reika- pastangų tas vietas Kuo grei- 
lų su lenkais neturėti, kol jie Vilnių Lietuvai čiau išvaduoti iš lenkų nelais-

radimo Lietuvai žalingumą ir
lenkų įudošystę, tai dienai K 40,000 inžinierių, nesenai 
pritaikintų lošimų ar kitokiu baigusių reikalingus mokslus, 
kokiu nors būdų tų diena tin- 14,(MM) neturi darbo. Iš 50,000 

Anuo kart rašėme, kad tautininkų vv- no sryčių lietuviai darbuojas,: kainai paminėti. Kur galima gydytojų Vokietijoj apie 4,000 
riausybė “ sureformavo Teologijos-— Filo kiek galėdami, bet jie yra užprašyti šventas mišias už žu- negali pelnyti pragyvenimo, 
sofijos fakultetų Lietuvos Universitete su di- labai neturtingi ir jiems truk- vusių Lietuvos ginėjų sielas, Nėra užsiėmimo- jauniems fi- 
delė katalikams skriauda. sta inteligentijos, bet jie dir-! kuoskaitlingiausia lankytis lologams ir teisių studentams.

Dabar gavome pranešimų, kad rugpiučio ba vienas už kelis, it tos skruz Į bažnyčion ir prašyti Aukš- Šiandie V okietijoj veikia apie

nesugrųzms ves.
i Vilniaus, Suvalkų ir Gardi- ŠV. MIŠIŲ AUKA.

21 d. Katalikų Veikimo Centro Vyriausioji dės neša daug didesnes sunkė- 
Valdyba savo posėdyje vienbalsiai nutarė r4 nybės už saao jėgas ir džiau- 
pintis tuojau įsteigti Lietuvoje Katalikų Uni- gias savo mtybd vaisiais, 
versitetų ir prašyti. Katalikų mokslo Akade-Į Amerikos lietuviai katali- 
mijų paruošti šio universiteto statutą. kai, mes padėjome išvyti iš

čiausiojo pagalbos ir ištver- 17,000 advokatų. Tai perdaug 
mes vilnijąs darbuotojams iki vienas advokatas išpuola 
Vilniaus atvadavimo. 3,800 gyventojų.

Lai nesiranda nei vieno A- ----------- --------------------------------------------------------------------------

Tai vardas knygutės, kuri 
tik išėjo iš spaudos. Apie tų 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui: 
“Gavau jūsų knygutę apie šv. 
Mišias. Labai malonui jų 
skaityti. Prisiųskite dar 10.,

merikos lietuvio-, kuris 9 spa- 'Mes tiesiame tau rankų ir pri IDuosiu kitiems dovanų.” 
Toliau matą veikėjai jau senai suprato^ Lietuvos bolševikus, vokiečius Į lių nepaaukotų nors mažiau- žadame kaip morales, taip ir J 

jog Lietuva be katalikiško universiteto nega- -benattatainkus ir sulaikyti Įsios aukos Vilniaus lietuvių materiales paramos. Kantry- Kita moteriškė taip rašo.
lės apsieiti. Tam tikslui Amerikos lietuvi'.} tolimesnį Želigovskio lindimų katalikų darbuotojų užlaiko- bes, Vilniau, nes artinasi tavo 
tarpe ir fondai buvo renkami. Lietuvon. Padėkime vilnie- moųis kultūrinės įstaigoms su išliuosavimo valanda.

Mes sveikiname Lietuvos Katalikų Veiki- čiams atsikratyti lenkiškos , šelpti. - Federacijos Sekretorijatas
mo Centrų, pasiėmus} taip didelį ir svarbų verguvės. Vilniaus lietuviai Vilniečiai lietuviai gaudami 
dalykų įvykinti. Apie tai savo laiku parašysi- atsižada visokių smagumų, vi
nte daugiau. šokių žmoniškesnių patogumų

hnūsų nors menkų pašalpų, 
jaučia, kad mes juos užjaučia-

180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ir visą aukoja Vilniaus išliuo me ir jų darbuotei pritariame.
Šaudančios Žuvys.Katalikai tėvai, žinokite, kad jūsų vai- savimo aukuram Jie su dide-ĮTas sustiprina ir padrąsiną 

kams tik katalikiška mokykla.. liausiu pasiivenitimn užlaiko Įjuos dirbti tautinį darbų. Imfljos vandenyse yra žu-
lietuviškas mokyklas, našiai-j Pavergtas Vilniau, mes ta- vų, kurios, prisiartinusios prie

“Apturėjau 3 knygutes apie 
šv. Mišias, kurios man labai 
patinka.”

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama 
apie svarbiausia mūsų tikėji
mo tiesa — Šv. Mišių auka.

Šių knygučių galima gauti 
kiek tik nori ir labai pigiai 
“Drauge” 2334 So. Oakley 
Avė., arba pas kun. J. Jusevj-

Į Sveikiname savo bendradarbi, gero. kun. čių prieglaudas, amatų mo-.vęs neužmiršime. Mes kenčia- kranto, šavulo tupinčius ant
i Anicetą Linkų,. kuris šiomis .dienomis paskir- kyklas, šelpia neturtingus mo-; me tavo kančias. Tavo ken- kranto arba čia pat ant me

tas klebonu į šv. Petro ir Povilo par., West ksleivius Ule šie pasiektų tėjimai — mūsų kentėjimai, daių šakų vabzdžius. Tam tik- čių, Šv. Kryžiaus Ligoninėje
I'ullman, klebonu. aukštesnio mokslo, bile tiktai Tavo. Vargai — mūsų vargai, slui jos naudojasi vandens Į 2700 W. 69 St., Cbicago, III.

Žemaitijoje.
i

Viešėdama Lietuvoje, norėjau aplan
kyti visus jos kampelius. Pabuvusi Kau
ne nutariau užsukti ir į Žemaitiją. Šust - 
jau Kretingoj. Apsilankiau šv. Pranciš
kaus vienuolyne. Turėjau čia progos susi
pažinti su tėvu Roku. Jis maloniai sutiko 
duoti žinių apie vienuolyną. Didelio įspū
džio man paliko graži mūro bažnyčia, ap 
supta gana didelio šventoriaus. Dabar y-, 
ra remontuojamas bažnyčios bokštas. 
Bažnyčios viduje kreipia į save akis gra
žus, šv. Antano stebuklingo paveikslo al
torius, kurį dar Cbicagoje būdama buvau 
pasižadėjusi aplankyti. Altorius visas pa
puoštas brangiomis aukso ir sidabro- do
vanomis, kurios liudija apie daugelį ste
buklų įvykusių per maldas į šv. Antanų. 
Apžiūrėjusi bažnyčių ir patį Kretingos 
miestą turėjau važiuoti į Darbėnų parapi
jų į senosios Įpilties sodžių. Kelio Huso 
virš 30-ties kilometrų. Kretingoje nusi
samdžiau automobilį. Nežinau, ar branerv 
ar pigu mane nuvežė tą atstumą už 2.’X' 
dol. Kelionė buvo maloni. Iš abiejų pusių 
kelio- augo tankūs pušynai. Sonnsioe Įpil- 
tios k&inau dabar jau išsiakinfep į vm-

kiemins, todėl sunku bnvo surasti mano 
brolienės p. Sriubienės sesutę. Mane labai 
maloniai sutiko. Jos sodybos ir laukai y- 
ra apsupti lyg vainiku miško. Čia viešė 
dama tikrai jaučiausi gamtos prieglobsty
je. Jutau, kad visas miestų triukšmas y- 
ra toli įuo manęs. Patarčiau ir savo bro 
lienei poniai In. Sriubienei kitais metais 
vasaroti į Žemaitiją pas seserį, nes tokia
me ramiame ir gražiame kampelyje gali
ma gerai laiką praleisti. Nors man malonu 
buvo ten viešėti, ir gaila buvo palikti 
daugybės skanių uogų, bet paviešėjmsi 
dvi dienas turėjau atsisveikinti, kadangi 
buvau pasiryžusi aplankyti Pfctangų. lir}- 
žau pro Darbėnų miestelį. Nustojau ir už
ėjau į bažnyčių. Jaukioje bažnytėlėje prie 
didžiojo altoriaus blaivybės savaitės metu 
buvo ištiestas plato* kaspinas su užrašu: 
“Nustok vartojęs svaigalus, nežiulyk 
sveikatos, turto ir gyvybės. ” Tai man pa
liko įspūdžio ir aš pamačiau, kaip yra 
kovojama Lietuvoje su girtybe.

Tolimesnis mano kelionės tikslas bu

vo Palanga. Norėjau aplankyti šį garsų 

miestelį. Be to, buvau ten ir kviesta lie
pos nata. 7-ai (Benai dalyvauti plės A.

Rubliauskaitės, dabar Gabaiiauskienės, 
vestuvėse. Vestuvių iškilmės tikiuos, ou 
vo jau aprašytos anksčiau Lietuvos ir A- j 
merikos laikraščiuose. Aš gi tik džiau
giuos, kad turėjau progos praleisti gana*smagiai laiką,, susipažinti su keletu žy
mesniųjų Lietuvos visuomenės veikėjų i 
susitikti su daugeliu lietuvių, atvykusių 
iš Amerikos. Palangoj praleidau apie dvi, 
savaitės taiko. Palanga yra garsi savo 
istoriniais padavimais. Čia yra garsus Bi
rutės kalnas, apie karį aš tik iš dainų 
žinojau. IMbar man teko jį matyti. Kalno 
viršūnėje yra koplytėlė. Joje man teko iš 
klausyti šv. Mišių. Pakalnėje iš akmenų 
yra išmūrytas urvas. Jis yra panašus } 
Liurdo šv. Panelės uolą. šalia yra ir šv. 
Panelės stovyla. Šių vietų žmonės noriai 
lanko. Čia pat, netoliese, yra ir grafo Tiš
kevičiaus rūmai. Palanga garsi savo jurų 
maudyklėmis, gintaru ir pušynu. Čia su
važiuoja labai daug žmonių vasaros pra
leisti, netik iš Lietuvos, bet ir iš užsie
nių. Palangoj yra pastatyta gražių ir pa
togiai įrengtų vasarnamių ir puikus kur- 
kurlmuzas. Be to, yra ir gydomųjų mau
dyklių. Mėgiamiaaaia vasarotojų pasi

vaikščiojimo vieta yra Palangos pušynus, 
kuriame kas vakaras griežia kuriuotnenėiį 
orkestras. Vakarais Palangos svečiai atei-fca 
na pasigerėti satttėlydžiais nuo tilto, ku
ris yra nutiestas nuo krauto į jūrų. Dalis 
jo yra jūros bangų nuardyta.

Pats miestelis nėra labai didelis, ga-# 
na švarus. Palangoj klesti gintaro pramo
nė, bet išdirbiniai yra gana brangūs, nes 
niekas nenori išvažiuoti iš Palagos ne- 
nusipirkęs kokio mažmožio atminimu?. 
Miestelį puošia vidurinės mokyklos nūnai 
ir bažnyčia. Kiekvienų rytą bažnyčioje 
laikomos yra kelios mišios, nes į kurortų 
atvažiuoja daugelis kunigų pasilsėti. Te
ko matyti ir mums amerikiečiams gerai 
pažįstamų kun. prof. F. Kemešį.

Kai jau gerokai saulė įdegiau ir ruo
šiausi palikti Palangą susitikau p. Krušų, 
šv. Kazimiero kapinyno Chicagoje užyeiz- 
dą. Pasirodė, kad jis bnvo dar labiau už 
mane įdegęs. Bet, nebeturėjau įaiko ilginu 
buvoti, nes skubėjau į Klaipėdą. Susisiek
ti su Klaipėda iš Palangos labai patogu — 
ten eina autobusai.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
'Rašo prof Kampininkas,■

LINKSMOS RADIO NAVY 
NOS.

Amerikos lietuvių laisvama
nių papis Šliupas Lietuvoje 
organizuoja kultūros“ draugi
jas, kurių tikslas yra — įsi 
gyti laisvąsias kapines. Esu 
Šliupas tai daro dėlto, kad 
nežino dienos, nei vietos, 
kada reikės jam po žeme eiti.

l)r. Margeris Cliicagoj yra 
žinomas kaipo gydytojas me
dikas, o parvažiavus jam Lie
tuvon Kauno žydų izvoseikų 
buvo laikomas futbolu, kurį, 
anot jo paties galėjo “pulti, 
draskyti, stumdyti, kolioti ir 
spardyti“.

Vienoj Cliicagos lietuvių 
kolonijoj gyvuoja veikli plet- 
kininkių, šiltu navynų nešioji
mo draugija. Nesant navynų, 
ji kitoms moterims siuntinėja 
“grasinančius laiškus“ — lai- 
kraščių iškarpas.

Žinomas faitorius Smėlingas 
vienoje Berlyno kavinėj sako
ma norėjo pademonstruoti sa
vo sylų. Jis paėmė orendžį ir,

t.4

žinojimas. Kas apie tikėjimo 
tiesas mažai išmano, tokiam 
išrodo, kad tikėjimo tiesos y- 
ra absurdiškos. Tokiam daro-

Tšventimu: “Visos šios pamo
kos yra kuogeriausiai aiškina
mos mūsų mylima} Sesučių. 
Jos daug darbo ir vargo Įde
da, kad patraukus tas jaunas 
širdis prie Jėzaus. Nesykį gal 
jos ir savo sveikatą paaukoja,

išspaudęs iš jo visų skystimų; 8* nesuprantama, kaip kiti ga- 
pasiulė 100 markių tam, kas b patikėti religijos tiesoms, 
iš to orendžio da išspaus bent palengvo taip ap
lašu skystimo. Nuo gretimo siPranta ir Patapęs nereligi-1 bet Mekada, o niekada neap- 
staliuko pasikėlė liesas vyras, n^8’ paskui sutampa su bedie- leidžia 
paėmė išspaustų orendžį ir, yais. Jeigu tokiems iš ma- gos 
visi} nusistebėjimui, išspaudė ^ens ^titų buvę progos lanky 
kelis lašus. Duodamas tam li katalikiškų mokyklų, tai tų 
vyrui 100 markių, Smėlingas ap^iai, S.u’
paklausė: , .

- Kas tamsta iš profesijos? ,n,eko "^uprantanČ!, ir nieko
- Mokesčių rinkėjas - at šiandien gal ne

sakė vvras.

šios

ŽINIOS 15 LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

PRIE A. A. MOTIEJAUS 
MAŽEIKOS KAPO.

Rugpiučio 16 d. vietinės pa
rapijos klebonas pašventino tų

nių parapijoj, Ruseinių kaime. 
Į Amerikos Jungtines Valsti
jas išvyko 1909 m.

Kai-kuriems Amerikos lieti 
viams yra idar žinoma, kaiy 
p. Mažeika pasišventusiai dii

paminklų. Tuosyk prie kapo'bo Het. kat. visuomeninį dar
Krašte Josvainių miestelio, buvo keletas a. a. Motiejui ar-i .(Tųsa ant 4 pusi.)

•būtų visai. Jie būtų religiniai
I ir naudingi sau ir savo art?-

». . ,. " " 1 • . 'mui.Šiais cesais visam sviete.
žmonių tarpe eina rungtynės Jeigu katalikai tėvai dau- 
del, taip sakant, pastatymo giau susirūpintų savo vaiku- 
naujų rekordų: bėgimo, šoki- čiais teikti jiems katalikiškų 
mo, tancavojimo, ant medžių išauklėjimų katalikiškose mo- 
sėdėjimo, oru skraidymo ir tt. kyklose, tai nebūtų baimės a- 
Iš lietuvių vėliausiai naujų pie rytojų. Jie iš mažens būtų 
rekordų pastatė Pittsburgo pavyzdingi ir būtų prisirengę 
balšavikai — vienų dienų' at- (i gyvenimų, kaip sakomoji jau 
laikę septynis mitingus. Pir-(namefė permato: “Šiose die
nių mitingų pradėjo 10 vai. ry- j nose> kuomet tikėjimas yra 
to, o septintų 8 vai. vakare.,toks svarbus klausimas, daž- 
Policija, pabijojus, kad nusi-' na^ mums teks su tikybos 
mučiję tavorščiai nepradėtų priešais kovoti, t. y. su tais, 
slabti, septintų mitingų sušta-.’^urie piktžodžiauja prieš Die- 
pavo ' įvų, šmeižia dvasiškijų, nieki-

Kaip matote, mūsų balšavi-.na šventus daiktus, o ypatin- 
kai policijų visaip pravardžiuo ga* bando atitraukti mus nuo 
ja, o ta iš širdies rūpinasi jų tikro tikėjimo. Kokius gink-

gar ingos parei- palei Šušvės upę, yra vietinės į timų žmonių: jo našlė su savo ;
i parapijos kapinės. Tų kapinių1 dabartiniu vyru Mot. Kleme-! 

Už tokias gražias mintis ir viduryj stovi sena medinė rausku, svainis P. Labeckas,' 
pagirtinų katalikiškų parapijl- koplyčia. Užpakalyj jos, tarp giminaičiai Antanas ir moky-! 

. nių mokyklų apibūdinimų rei- kelių kitų kapų, yra vienas'toja Zosė Jakaičiai, kuriuo-!
tinkame, lyg kokių avingalvių, atiduoti padėkų Auš- jau mūsų pradedamas pamirš-1 du daug rūpinosi šiuo pamin-

ros Vartų parap. Mokyklos ti buvusio amerikiečio darbuo-, klu, amerikietis draugas Pr. 
jaunametei Elenai Šarkaitei tojo Motiejaus Mažeikos ka-! Zdankus ir keletas šiaip paša- 
ir pasveikinti jų, kaipo naujų pas. Ant jo yra supilta mažallinių žmonių.
žvaigždutę, skaisčiai nušvitu- kalvelė, rūpestingai apsodin-' 
šių Lietuvių išeivijos padan- tas žolelėmis ir gėlelėmis, 
gėje, tuo pat patariant, kad Prie galo kapo yra naujai pas- 
neatidėtų Į šalį gabiosios plun- tatytas maždaug septynių pė- 
ksnos ir neužkastų gražaus ta-' dų aukščio akmeninis pamin- 
lento, kurį jai Dievas davė. klas: viršuj kryžius, viduryj a.

Laiminga toji parapija, ku- a- Motiejaus paveikslas ir už- 
ri jai taip prirengia Dangaus

A. a. Mažeikos gyvenimas 
buvo palyginamai trumpas, 
bet gausingas gražiais, nau
dingais liet. kat. visuomenei ir 
savo tėvynei darbais. Jis gimė 
vasario 24 d., 1888 m., Josvai-

rašai. Tų paminklų parūpino 
,p. Mažeikos našlė Olesė ir jos 

rapija ir mokykla, šių metų' dabartinis vyras Motiejus Kle 
rūgs. 20 d. švenčiant Sidabri-1 oierauskas, ištesėdami pažadė- 
nį Jubiliejų, gali iš to visko j jimų duotų jam ant mirties 
pasididžiuoti ir nieko ne- j patalo.
sibaimėti dėl ateities, turint j 
sau už vairininkų gerbtinų1 
dvasios vadų, asmenyje gerb. 
kunigo L. Draugelio, M. I. C.,

karalystę. Aušros Vartų pa LACHAVVICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notarv Public reikalus.laimins jus ir visus tolimes

nius jūsų darbus ir pasiauka- 
vimus.

Sarnata.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

kad vadautų jų parapijai, ar
tintų prie Dievo ir jungti} vi
sus su Dievu. Tik Įiflti ištiki- 

,.mais Bažnyčiai, - tik klausyti 
gavo dvasios vado, tik pare
mti jį ir stoti jam į pagelbų 
už tikybines ir tautines teises. 
Ateitis bus gražesnė ir skaid
resnė. Ir Visagalis Dievas pa

,lus pavartosime šiame atsiti 
jkime? Tuos pačius, kuriuos a 
ipturėjome savo katalikiškame 
i auklėjime, tai yra visas tiesas, 
j visus pavyzdžius. Ištvermin-

--------  'gai sekant pamokinimus, nu-
singo jos pareiškimo, tai vie-1 galėsime priešus. Tas, kuris 
šose mokyklose nėra tikybinių nepajėgtų to, ištikrųjų būtų 
pamokų nei lietuvių kalbos iš- liurbis arba nenaudėlis.“

sveikata ir gerove.

z

Ką Rašo Jaunametė?

Kodėl aš Lankau Parapijinę 
Mokyklą? Straipsnelį tokiu 
antgalviu parašė Elena Šar
kaitė, mokinė iš Aušros Vartų 
parap. mokyklos, Chicago, III. 
Tilpo “Draugo“ No. 158, pu
si. 3. 1931 m.

Gal kas stebėsis iš manęs, 
kam aš imu tokį dalykėlį, kurs 
jau tilpo dienraštyj, iš naujo

dėstymo.
Kas gi yra tikyHnnė pamo

ka? Tik paklausyti tos jauna- 
metės žodžių: “yra tai moks
las apie tikrąjį tikėjimų, kurs 
išaiškina visas tikėjimo tiesas, 
išmokina Įsakymus,

priminti skaitytojams. Tai da-, mūsų priedermes Dievui, baž- 
rau — pirma, kad skaitytojai nyčiai, tautai ir artimui, pri-
nepraleistų tokių straipsnelių 
ir jais susidomėtų, kaip susi- 
domėjau ir aš — daug ko pa
simokindamas; antra, prasi
dedant mokslo metams ir atsi
darant mokykloms, kad kata
likai tėvai susirūpintų savo 
vaikučius siusti į katalikiškas 
parapijines mokyklas, kurio

se išsiauklėtų gyvenime ge
rais katalikais ir pavyzdin-1 
gaiš piliečiais.

Šiandien laisvieji gaivalai 
rodo mums Aųierikos viešųjų 
mokyklų pavyzdį ir liepia pa

rengia mus prie verto prie 
mimo Sakramentų, duoda pil

Tik reikia pasiklausyti tos 
susipratusios jaunametės ir 
gyvenimui imti gražių pamo
kų: “Dabar galime suprasti, 
kodėl parapijinės mokyklos 

’»vaikučiai taip skiriasi nuo ki- 
1 tų Į(viešųjų). Jų širdelėse yra 
pasėta ir auginama tikėjimo 
žiedelis. O, laiminga aš, ir vi
sos kitos mano draugės ir

.. . i, ; draugai, kurie turime laimesnų supratimų apie blogų ir ge-1 6 ’ v. v. ...
. _ r' &• klausyti šių gražių tikėjimorų, ir išlavina musų valių. Si- , , , , . ,.

i, •• i • ir a i • • pamokų. Niekada neapleiski-'toji pamoka apima Katekiz-r ............. .
mų, Šv. Istorijų, Liturgikų ir
Bažnyčios Istorijų.“

Toliau, toji jaunametė ra
šo, jog ji lanko “parapijinę 
mokyklų dėl to, kad joje mo
kinama mūsų gimloji lietuvių \ 
kalba. Taip, toji kalba, kuri 
amžiais buvo kankinama, per
sekiojama, žudoma; toji kal
ba, kuriųja kalbėjo mūsų se-

l me progos padėkoti Dievui ir 
tėveliams už visas šias malo
nes.“

Ir ji yra tikroji mokinė ir 
gerai supranta mokytojų pasi-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Maliau Neru B Diena* Ant Vandens 
per Cherbourr—6 dienos per Bremen 

Specialia trukia IS Bremerhaven

TIK 7 DIBNOS I I.IKTVVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos į abi pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinĮ agentą, arba 
130 W. Randolph St 

Chicago, UI.

MOBTH OEM M A N

LLOYD

LAIVAKORTES ATPIGO
sekti mokyklų be tikybos. Nelnieji protėviai, didvyriai, bro-

Z' tik katalikiškoje Lietuvoje, bet 
ir čia Amerikoje, laisvadariai 
mums siūlo mokyklas be Die- 

mokyklas be doros moks-vo,
lo, mokyklas be idealo, kurs 
yra protinio ir dorinio auklė
jimo pagrindas. Ir, kadangi 
mokykla be Dievo veda tie
siog ateizman ir dorinin nuo- 
polyn, dėlto katalikai tėvai 
privalo parūpinti savo vaiku
čiams vietų katalikiškose mo
kyklose, kuriose gautų religi
nį pobūdį ir žydrios krikščio
nybės gaivumų.

Ką gi tikrai duoda katali
kiškoji parapijinė mokykla 
vaikučiams? Tik pasiklausyki
me Aušros Vartų parap. Mo
kyklos jaunametės Elenos Ša
rkaitės, kuri gražiame savo 
straipanelyj ‘Kodėl aš T Jankau 
Parapijinę Mokyklų?“ nuro
do skirtumų katalikiškos mo
kyklos nuo viešųjų. Anot tei-

liai ir seserys... Prie Lietuvių 
kalbos pamokų, taipgi priski
riame įspūdingų Lietuvos Is
torijų ir tt.“

Dar ne galas. Ji daugiau 
viršijančio išrodinėja: “Para
pijinėse mokyklose sykiu su 

' proto ir sielos lavinimu, dar 
galime pasididžiuoti ir b ū d o 
auklėjimu... Be to visi dar yra 
rengiami Į gyvenimų, tai yra 
į kasdieninę kovų, kurių pa
prastai sutinka ’ kiekvienas 
žmogus.“ Čia jaunametės o- 
menyj yra rūpestis, kaip ko
voti su Tikėjimo priešais ir, 
kaip nuo jų apsiginti.

Tikėjimo priešai ne tik savo 
spaudoje, bet ir viešuose su
sirinkimuose ir prie kiekvie
nos progos sistematingai daro 
įvairius priekaištus prieš Ti
kėjimų ir Bažnyčių. Vienų iš 
svarbiausių netikėjimo prieža
sčių sudaro tikėjimo tiesų ne-

Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTII 
GERMAN LLOYD LAIVAIS; BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

COLUMBUS SEPT. 11 
DRESDEN SEPT. 17

EUROPA SEPT. 13 
BREMEN SEPT. 23

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra........................... $105.00 *
Kitais laivais iki Klaipėdai........ .. 94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome 
Įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus.

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & Cl
3327 So. Halsted St. Chicago,

Tel. Yards 4669

1019

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

A
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DRAUGAS Trečiadienis, Rūgs. 9 d., 1931
PRIE POVILO MAŽEIKOS 

KAPO.

(Tąsa nuo 3 pusi.)

bų: savo vietinės kolonijos dr-j 
jose ir komitetuose, L. Vyčių 
organizacijoj, kaip jisai prisi j 

dėjo prie įkūrimo Lietuvių

LIETUVIAI AMERIKOJE

NANTICOCK, PA.
Lietuviai falšyvų pinigų 

dirbėjai suimti.

|Nanticoke. Patrolieriai pripa
žino, kad “bumaška” falsifi- 
1 kuota ir tų vyrukų areštavo. 
i Išėjus iš krautuvės Miller 
ir Misevich pastebėjo, kad (tu

ja. Mat, pakaštavoję vokiško Pirmam laipsny, 
pyrago parapijonai iš paskuti-, Pagal diecezijos [statymus, 
niųjų rūpinas, kad nepasili- lietuvių šv. Kryžiaus par. sto
kus kitų užpakaly. | vi pirniant laipsny skolų atmo-

Per bazarų šv. Kryžiaus be I ke-'llne ir tvarkoj, darbe da- Nesenai čia tm šiuo pasau-
tuvių par. kad ir neperdidžiau mūsų kleb. kun. S. liu persiskyrė Eafolas Janulis,
šia, bet pelno padarė $989.63. Bystrais’ kad tvarkingai veda į plačiai žinomas New Yorke 

parapijos reikalus. bei apielinkėse. Paliko molių
Išvyko į Vienuolynų. j ir paaugusius vaikelius. Mirė

NEW YORK.
Mirė R. Janulis.

per daug mums primena pa- * 
goniškus laikus.

Najorkietds.

„ . ... Penktadienį, rugpiučio 28, i kiti jauni vyrukai greitai ap- Piknikas,
jos kuopose ir pasekmingai ■ antlcoke PollclJa sučiupo į susukę pradėję eit j priešingų po bazaro antrų savaite į-1 P-lė Terese Juknevičiūtė ši-[didžiose kančiose vėžio liga. 
pirmininkavo joa Chicagos Ap “m dirbėjas ir pla-, pusV. Patrolieriai užkamanda- vyko parapijo8 piUnikaS; ku. lllet iSvažiavo , Sv. Kaži,nū j (i„gpinčio 23 d. Aušros Var-
skriėiui ir buvo Centro viceT.* ioJ “gun,0J\ ™ sustot ,r ma pat juos arės- ris davė pelno $W8.24o. Beis- ,u vienuolynu, Cluengo, lll.,jlQ
pirmininku keletu met,), orga- pU',‘"'. , , , i avo- Ualk« giedu laiku pu- k,a> ,llaža sauje|5 parapijony. Marijona Žilinskaitė I : Moterystės i
nizavo kuopas; buvo prie i? J“patrobeuns Titus ir de- pa<,ar6 didelį parapijai pelu,.
, . i .5 ... ,... tol talsyva popierine bumas-j tektyvas Cyzikaskūrimo Katalikų v ienybes , ,, , 1. ka po $20 vertes, du autonio-

For COLDS, COUGHS
Sore throat, mnscular rheo- 
matic aches& pains,apply Mus* 
terole, the "counter-irritant”

Tuomi labai patenkintas mū- 
Mrs. Malone ir Senkus neuž- sų gerb. kleb. kun. S. IJys-lllinois Valstybėj 1918 m., jai .... . ... ’ . . į Mrs. Malone ir benkus neuz- sų gero. kleb. ku

pirmininkavo; darbavos Tau-5 11&Į’ . sPaudzianios pietai- ilgo irgi buvo suimti. Jiedu trais ir komitetas. 
r ’ sos (nimeu snaustnve e), an- * ..i__ • i-

. „___ yšiais Albertų Ra 1
Domininkonų. Yra vilties, kad j bikau;kj| su Adela Sungailyte. f 
da atsiias keletas jaunų inei-[Sutuoktuvių iškilmės, bažny Į 
-airių, kurios pasišvęs vitmuo čioje buVQ Iabaį ižkilmingas.

„ , _. , .sos (pinigų spaustuvėlė), au
tos fonde, spaudos Dr-joj, , ..... . ..._ . v. ’ tomatiski revolveriai, daug soLiet. Raudonojo Krvziaus Re-; . . . , ., . . ..... d . . vinių ir kitokių daiktu,
mėjų dr-joj, [vairiuose laiku; . .. \

, ... T .... i Suimtieji padavė tokias pa-nuose komitetuose. Ir jis vis, 1
prie kiekvienos progos, trauk- I vardes: Mrs. Anna Malone

lyniani gyvenimui.
Dieve joms padėk ištesėti.

Bedievių tūzai. 
Negalėdami pritraukti vi

suomenės, susijungę su Scran-
, . . , . .. i 45 m., 9117 Birchdaledavo į darbų naujas jėgas,! ’ . >
... . . ... Cleveland, Dino, jos sūnus Jojas lavindavo, ir jom užleis-i ’ ’ d

' . , • Inas, 25 m., sūnus Pranas, 23davo savo vietas, sau nauja ’ ’
m., sūnus Kazys, 19 m., ir 
Petras Senkus, 43 m., iš Cle
veland, Oliio.

Falsifikuotų pinigų platin-
tojų grupė į policijos rankas 
pateko labai paprastu būdu.

buvo palikę automobilį ir bė- 4Q valandlJ atlaidai> 
go į miškų, bet policistai pa- [
sirodė greitesni. į Kryžiaus bažnyčioj rug-

A x .... .. sėjo 13 d. prasidės 40 vai. a'-Detektyvas Cyzikas yra ne- .
tuvis. Jis girdėjo areštuotųjų lai aL ebomu į page )ų yra, p& nezalįežninkai«
pasikalbėjimus, kai jie buvo pasižadėję atvykti kun. A. Ba- j d-jQ kaikurie

pra-
iems Davtono žino

uždaryti ir palikti vieni poli- linskas iš Milwaukee, AVis., | n6ins sįuntihėt bedieviškų lai k 
cijos stoties kambary. Iš jų kun. S. Bartkus iš Westville,! raštukų, kurio vienok niekas 
kalbų policija sprendžia, kad jr kunigų iš Chicagos. neskaito. Spurgis.
falšyvų pinigų da esama kur i
nors išmestų ar paslėptų.

Areštantai perduoti žinion 
kapitono C. W. Shroeder, slap

Telefonas Yards 1829

Vienas iš vyrukų įėjo į Martuf ^os žvalgybos agento šiaurės* 
rytinės Pennsylvanijos štei-

darbų susirasdamas. Ir jis 
stambiai aukodavo tėvynės ir 
kat. visuomenės reikalams.
Tai buvo stebėtinos ištvermės, 
gilios išminties, sava tautai vi
siškai atsidavęs žmogus.

Po didžiojo karo jis nerimo ca krautuvę, Espy St., Nanti- 
Amerikoj: sugrįžo Lietuvon! coke, ir paėmęs cigaretų pake- Į^e* Kapitonas Sliroeder turi 
gruodžio 19 d. 1920 m. Jis ir Į j padavė neva 20 dolerių “bu žinių, kad si penktuke yra pa- 
ten tuoj įsikinkė į visuomeni-' maškų”. Krautuvės tarnauto-
nį darbų. Bet vienu tarpu jis,jai pasirodė, kad ta “bumaš- 
rimčiau ir apie savo gyveni-'ka” kaž kaip netikra — per
inu pamųstė. O gal čia buvo stora ir per šiurkšti. Ji įteikė 
daugiau širdies negu niųstymo tų “bumaškų” čia pat buvu- 
darbasf Spalio 9 d. 1921 im sienis Clen Alden Co. patro!nuo kiekvieno. Jie bus teisia- 
jis vedė jo kaimynystėj gyve- bėriams David Miller iš King-!niį Luzerne county teismo, 
nančių Olesę Sabeckaitę, kuri stono ir Stanley Misevich iš
buvo jam gera, jį mylinti, atsi - [---- ---------------------------------
davusi žmona. Nedaug jis pi-;Dievo neužmiršo, tai šiandie 
nigų turėjo ir tuos pačius pas Jį ir atlyginimų gauna už 
tuoj sudėjo į lentpjūvę. Bet savo gerus darbus. 1
ten ilgai neišsilaikė. Po to jis
buvo Kėdainių apskrities že
mės tvarkytojo likvidatoriu
mi, Josvainių valsčiaus viršai
čiu, miško žvalgu Kėdainių 
apskrityj, paskui Labanoro,
Utenos apskrityj, kur ir mi
rė. Jo mirtis, jos priežastys ir 
laidotuvės buvo p. Zosės Ja-' 
kaitienės aprašytos “Vytyje” |
1929 m. pavasari. Mažeika 
mirė sausio 16 d. 1929 m., U- 
tenos ligoninėj. Prieš mirtį 
jis padiktavo jautrų atsišauki
mų į savo mylimus L. Vyčius 
Amerikoje. Pastaruoju laiku, 
prieš savo mirtį, jis labai drau 
giškai sugyveno su savo tiesio 
giniu viršininku girininku 
(dabar urėdo pavaduotoju)
Motiejumi Klemerausku, kurs 
rūpinosi Mažeika ligojb ir po 
mirties. Vėliau p. Kleineraus- 
kaa vedė Mažeikos paliktų naš 
lę ir gražiai augina jo du vai
kučiu.

Lietuvoje a. a. Mažeika dar 
bavosi Pavasario Sų-goj (bu
vo savo apielinkės Josvai

nių parapijoj kuopos pirminin 
kn), kaulių Sų-goj, Blaivybės1 
dr-joj, Krikščionių Demokratų 
partijoj, Ūkininkų Sų-gojflu- 
rios kandidatu buvo į Lietu 
vos Seimų berods 1922 m. nuo 
Raseinių apygardos; užsiimi
nėjo priešrinkimine agitacija.
Ir čia nesuminėtini jos visi 
darbai. f

Ant paminklo yra iškalta 
pp. Jakaičių parūpintu du sa
kiniu: “Išnyko kaip dūmas 
dienos mano.” “laimingas 
kuris gyvendamas Dievo neuž
miršta”. Jo dienos, gal ir tie
sa, išnyko, bet jo kilnūs tau
tai darbai palieka, nors gal 
užmiršta kas juos nuveikė. Jis

skleidus falšyvų “bumaškų’ 
Oliio, New Jersey, New Yorko 
ir kituose šteituose.

t 1
Už paleidimų iki teismo rei-’ 

kalaujama po $20,000 užstato

DAYTON, OHIO.
Nors ir bedarbės metai, bet 

parapijos stovis kasdien gere-

CICERIEČIŲ DOME!
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS

Kadangi dabar yra daug 
vargstančių žmonių netu
rinčių darbo, o labai rei
kalingi taisyti dantis, tai 
atsižvelgiant į tai, bedar
biams ir jų vaikams tai
sysiu dantis UŽ PUSĘ 
KAINOS. Valandas tam 
tikslui skiriu Subatomis 
nuo 9 yal. iki 6 vai. va
kare.

D R. G U S S E
4847 West 14th St., Cicero, III.

Telefonas: CICERO 1260

Neapsieita ir be ryžių barsty
mo jaunavedžiams ant galvų 
net pačioj bažnyčioj.

Tik šis keistas paprotys

PROBAK-

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų
Pagražina
Išvaizdą.

- Patenkinimas 
garantuotas

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas'kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- 
tesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. J us su- 
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Kadi© — Scopo — Raggi 
X-Itay Koentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man justų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, krtdljo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, }sl- 

. kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne i 
pasidavė net gabiam šeimynos gy-1 
dytojui, neatidėliokit neatėję pa-1 
mane.

į , DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Kūmas 1010

] .20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 p© 
piet

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK BLADE)

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

X

“Ar Tikras
Kad Jau Viskas? ’ ’ Ji Klausė.

Galit kalbėti 
greitai, pigiai 
bile kur su 
bile kuo, bi
le kada.

Ji jau laukė pašti
ninko, kuomet tas pri- 

, darttno prie durų. 
i( Greit ji peržvelgė laiš- 

‘ kus, lyg ieškodama 
laukiamo Aišku, kad 
ji šiuo sykiu negavo 
laukiarnh laiško. Dar 
sykj peržvelgus, ji pa
klausė: Ar esi tik
ras, kad tai viskas”

Tokių apsivyittnų ga
li išvengti telefonuo- 
jaiit. Lai jie nesirūpi
na kuomet telefonavl- 
įnaa tereikalauja jums 
kelių minučių. Paten
kinimas, kad telefona- 

vai daugiau, negu pa
dengs iškarčius. Daryk 

tf/ šiandie! Heli li

nijos pasiekia visur

ILLINOIS BELL TELEPHONE (DMPANY

BILLY’S UNCLE

/t IMI'

■ • .

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Bm. 2117

Teleph©ne Kandolph 672T

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Kepub. 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Kooni 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 0 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3396

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
į3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 J

1 Valandos — 7 iki 9 vakare 

Utarn., Ketv. ir subatos vakare

VlkAt i

‘H^A-UO
b\\C\<

KRAFTCIOCHEESE
KRAFTPHENDC 

CHEESE COMPANY

,‘4

.4 J?
ASIKRATYKIT 

LIGŲ PERŲ
Nosyje, Burnoje ir 

Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus. nėprt- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė

ves.

ANO
IT

SPOUk’.'

a

l* t k' a*

»I
• < *

<
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Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; J-6 ir 7-9 vakare

D A K T ARAI:
Tel. Canal 6764 Kea. Republic 5350 'Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČKUS

LIETUVIŲ GOLFO TURNY
RAI KINSMANS

KLIUBE.

Brenza, prez. 
banko; p. J. Mackieivieb, 
mortgage bankininkas; p. A. 
K. Menas, golfo instruktorius; 
p. D. Pivariunas, kepyklos sa-

Metropolitaa oflsas Tel- Gr®*®illn OtilT'
ltes. 6 107 S. Artesian Avė.

sus”. Teisybė, gražus laukas 
ir nesunkus lošti.

Lietuvių golfo čempionių ti
tulus dabar laiko sekantieji 
golfininkai: Tanias Yuknius, 
vyriausis čempionas; Ra y ,Viso trofijos yra embleniatiš- 
Stanley, aniatorių čemp.; p-nia jiOS su ėeinpionij vardais ir da

Tel. Urovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
gydytojas ik chirurgas * 

'2423 West Marųuette ltoad 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ke|y. 9-12vininkas; Dr. Karalių*, prez. j a. M- 2^»oj 

L. G. K.; l)r. C. Michel ir '
Triangle Sporting Goods Co.Golfininkai jau pradeda tei

nantis, kur ir kada bus lošia
mi šių metų lietuvių metiniai, 
svarbesnieji golfo turnamen- Verną Olientė, moterų čempio- įa j<as jįj-s naujais čenipio- 
tai. Galutinai tapo nutarta ir nė; Renold Kulis, jaunuolių naįsf
pranešame golfimnk.uus, kad!čemp.; Dr. Naikelis, L. G. K. į visus turea.
turnamentai įvyks Kiusmane čemp.; A. Kvedaras, Presiden- mentus yyrams uk Jo_
Golfo Kliube, 143-rd St. arti to trofijos išlošėjas; K. Savrc- lerls, moterims ir jaunuoliaBE 
Bell road, apie 2d mylios nuo kas. Meno vanos išlošėjas; D. ve,tu|
Chieagos. Prasidės rugsėjo Hivarunas, Blind Bogey laimė vįai priprastu ;gi

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

(Sept.) 13 d. ir baigsis 20 d. ljęs. Visi tie golfininkai laiko kas pagražintų įvykio
šio mėnesio. , titulą ir gražias trofijas, ku- Chicagiežiai taip

Golfo laukas šių metų golfo ■ nos. žinoma, bus įteiktos nau- kitų miesjų dalyvini ajK„ 
kompeticijai parinktas gražus., jiems šių metų lslosejair.s. suokite iaįSkus. A. g. Menai, 
Bus smagu lošt ir laimėt. Gan.Prie to yra daug gražių prizų turwnentų ved5juij į Uet 

Golfo Kliubų, 739 West 33 SI.,.)daug lietuvių tenai lošia ir vi-Laimėjimui.

buvęs čemp., neįstengė kvali
fikuoti, per vienų kirtį. John- j''t 

priprastų įsiregistruoti iš 11Y Goodman, lietuvis^ liko eli
minuotas antrame susirėmime. 
Čempiono titulų laimėjo Fran
cis Ouimet, bostonietis. Jack Į 
VVestland, cliicagietis paliko J 
sekamas.

IR OBSTETRIKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo. staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

itARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
ĮCor. So. Leevitt St Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vaL va* 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

DR, M. T. STRIKOl'lS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Aibany Avė. 
Tel. Prospect 1930.

si giria, buk ešųs geras “cour-1 Trofijų aukotojai: p. J. B. ^hicago, III

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACH AYICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

DR. J. P. POŠKA
'3133 iŠ. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory 6898 

Kezldeneijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue.

Tel. Proepect 1628
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

- DR. A, J. JAY01Š
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone . 
Went-worth. 3001

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.I t .

[Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
golfo čem-|vak- Anlro of- Vak: Nuo 3-6 p° | Kampas 31 Street

1 piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. •
VALANDOS: 1

J. A. Vai. Naciontdis ania- kliube, Chicagoj. Mrs. O. S.1 Tei. Randoiph 0993—0994

AMERIKOS GOLFININKĖS.

NATIONAL AMATEUR. AVestern moterų 
1 pionas irgi baigtas

i r

torių golfo čempionatai tęsė- llill, iš Kansas City, laimėjo' flD CI"|RA0 W PRA2^ 
si ištisų pereitų savaitę Be- čempionės titulų nugalėdama U 1 Hi UllHUU

A C *■ rivUrz <ilr O Iriu n.aulu in

verlv kliube Chieairoi Kom- oponentę finaliame losime 3-1.Patarnauju > laidotuvėse kuopigiausia. ' V • Kliuue, vmuitfevj. ±\uui i v (
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano peticijoj dalyvavo 142 kontes- 51rs. Leonu Pressler, 1928 me-’l 

į tantai golfo mėgėjai. Po 36 tų čemp., paliko sekanti. Mis. j
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

- SKYRIUS
668 west iš Street j439 g. 49 Court, Cicero, III. tynėiiLs. Bobby Jonės, čempio- lošimo. 
Telef. Canal 6174 . r ’ j v j ,
skyrius: 3238 so.1 TeL cicero 5927 | nas spnet neteko teisių daly-
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

i

3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadienlais 10-12

Gytlo tik akte, auste, nosį ir gerklę
39 So. State St., Ctucago

Mgntor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:30

skylių kvalifikacijos liko tik Būrus — tyson pereitų metų j OfciN i iSF Al 
32 kontestantai — mateli rung čemp. laikėsi iki semi-finalio

Phone Bouleva.d 7042

M-as.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna. •

3319 AUBURN AVENUE 
> Chieago, Ilk

vauti. Chick Evens, du metu

BOBBY BURKE

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7632

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

AKK GYOV lOjAl

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

DR. G. Z. VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
■Chicago, Tll

Bobby Burke, youngwitli- 
paw piteher of the Wasking-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredaj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Tel. Canal 026.7 Res. Prospect 666'

DB. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avt 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Res. Tek Midway 6512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 171*
Valandos: 2 iki 4 p^ p. Panedėliair 

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 19 1U 12 

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS-

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Llvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Rezidencija 
4729 West 12 Pi. 
Tel. Cicero 2 888

Nedėliomis
Susitarus

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 nakt} 
Virginia 0036

A. L. DAYIDONIS. M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Palengvins akių {tempimų kuris 
ton team, who reeently nui'led ' esti priežastini galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemir.io, nervuotu-a no-liit, no-run game against 
the Boston Red Sox. Only 
twelve times before, in the his 
tory of the big leagues, had

L 1 ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 6203-8413

p".“'™"™ pLu^A k.X't£H soutl,paw «>«

kai, mandagiai, gerai ir pigiai! negu feat.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. Į . \

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

a|a

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Cicero, III.

m.;

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
;Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramij| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaa.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JCSĘ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fiat Tdefonm: YARDS 1741 ir 1742

IGNACAS GAPSYS
mirė rugsėjo 7, 1931 m. 10
vai, vate. sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Raseinių Apskričio, 
Nemakščių Parap. Kairiškių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 19 
metų.

Paliko dideliame nulludline 
moterį Onų, po tėvais liart- 
kaitė, 3 dukteris Marijonų, (»nų 
ir Antaniną,, sūnų Antanų, bro
lį Victor, 3 seseris Onų, Anta- 
nlnų ir Vincentų, 3 švogcrlus 
Juozapų Jasudaričių, Jonų 
Šimkų ir Antanų Sklnderl Ir 
gimines, o l.ietuvoj motinų 

lorlnų, brolį Jonų * Ir reserį
Juzefų Klapatausklenę.

Kūnas pašarvotas 4 237 So. 
Aite.lan Avė. Laidotuvės įvyks 

.pėtnyčtoj, .rugsėjo 11. Iš na
mų 8 vai. atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo P. ftv. par. bažny
čių. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Mioterte, Dukterys. Simus, 
Brolis, Seserys^ Avogcrlai

t» gtonUės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tai. Yards 1741.

mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- ' 4 Q4'7 lt? 14 
nias su elektra, parodanča mažiau- v • -*-1* «-*-•
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų utsitiklmų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Guzas. X-Ray, ete.

DR. MAUR1GE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos T«L Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik'. 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakaro 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Hemlock 8700

Res. TeL Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615b South. Ktįdzie 
Rez. 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ks

South Side Office North Side Offli 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7241 
Vai. 3-5 7-9 P. M. VaL 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez, 10244 LONGWOOD DRIVI 
Tel. Beverly 0870

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AMŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

|I4S7 WEST «9th STREET

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-6 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

VaL: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs įMetruktorlus Vienuos Universiteto Per 5 Melus 
Ofisas 1447-4V Pittsfleld BMg., 5& E. WasliJogton St., CRRago, UI.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
VaL: 9-12 ryto; 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarua

Phone Hemlock 2061

DR. JGSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Extractlon
VaL 9-9. Ned. 9-12 

6668 SO. WE8TERN AVĖ.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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 3391

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 3913 Oflao ir Rea. Tel. Boul.

DR. BERTASH DR. NAIKEL1!
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:30-8:80 vai. vak. VaL: 3-4 Ir 7-9 vai. vaknro 

Nedėlioj suaitaruz Nedėlioj aueitarua
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C H I C A G O J E
T0WN OF LAKE ŽINUTES i Zalatoriaus studijoje turėjo

------------- Į skaitlingų narių susirinkimą
X Liūdi visi townoflake- įtiksiu sudaryti atmintinią fo-

čiai, nebetekę didžiai gerb. tografijų. 
visuomenės ir jaunimo tarpe ’ X Aušros Vartų mokykla 
veikėjo kun. A. Linkaus, ku- vakar atsidarė iškilmingomis 
ris tapo iškeltas į West Pull- pamaldomis. Šv. Dvasios do- 
manų — klebonu. 'vanų prašant atgiedota Veni

X “Bunco party”, kurių Creator ir buvo suteiktas šv. 
rengė pp. Janušauskai studen- Sakramentu palaiminimas, 
tui- A. Jurkui, visais žvilgs-1 X Ne tik West Side, bet ir 
nais pavyko. Žmonių buvo,visoj Chieagoj daug kalbama 
daug, net nebeteko vietos, tat apie Aušros Vartų parapijos 
kitus priėmė p-lė B. Kalvai- jubiliejaus banketų, kuris į- 
tė į savo namus. Pelno liko, vyks Meldažio salėje, rugsėjo
gražaus. 20 d. Ruošiama įdomi pro-iPark State Bankas. Prieg ne,

P-nai- Janušauskai visus, grama. Bus kalbų, dainų ir!senę laik^ toje apylinkgje 
atsilankusius vaišino gardžiu . kitokių pamarginimų. Vaka-1 užsidarė keletas kitų bankų.
užkandžiu. irienę gamins sųjungietės iš'giuose bankuose lietuviai tu-

Studentas A. Jurkus vi-'55 kp.
siems atsilankusiems už para
mų jo moksle širdingai dėko
jo. A. Jurkus išvažioja į se- jos, ruošia, 25 d. parapijos ju- 
minarijų.

Labd. Sųjunga 1 kuopa ren 
gia vakarų Krenčiaus svet. 
spalių 25 d. Bus sulošta vei
kalas “Šv. Cecilija”. Komi
sija energingai darbuojasi 
Pirm. M. Sudeikienė, N. Šatu- 
nienė ir O. Navickaitė.

X Visos sodalietės apgailės 
tauja nebetekusios savo orga- 
nizatorio gerb. kun. A. Lin
kaus, kuris daug pastangų 
dėjo jaunimo organizuotėj.

X Nek. Pras. Pan. Šven. 
merg. sodalicija rengia šo
kius, rugsėjo (Sept.) 26 d.
Krenčiaus svet. Visi kviečia
mi atsilankyti ir linksmai pa
šokti.

X Geraširdžiai parapijonys 
rengia gerb. kun. A. Linkui 
išleistuvės rugsėjo 17 d., 7 vai. 
vak., Krenčiaus svet. Visi pra 
šomi atsilankyti.

X P-lė B. Kalvaitė su savo 
tėveliais išvažiavo šventes pra 
leisti į Scottville, Michigan.
Su ja sykiu išvažiavo p-lės A.
Mikolaitė, M. Laurinskaitė, 
taipgi ir pp. J. Mancijauskai.

X Dar tebeserga sodalietė 
J. Gurskaitė. Sodalietės, nepa
mirškite ja aplankyti. Guli šv.
Kryžiaus ligoninėj.

X Nek. Pras. Pan Šven. 
merg. sodalicija laikys mėnesi
nį sus-pnų rugsėjo 13 d., 1 vak 
po pietų, ryte 9 vai. eis in cor- 
pore prie šv.,Komunijos. Vi
sos narės kviečiamos atsilan
kyti į sus-mų, nes yra daug 
svarbų reikalų svarstymui. Ne 
pamirškite atsivesti ir nauji) 
narių.

X. Y. Z.

WEST SIDE ŽINIOS.
-

X Darbininkų diena perėjo 
triukšmingai. Moterų ir mer
ginų Aušros Vartų draugija 
Rūtos darže turėjo pasilinks
minimo pramogėlę. Kolegijos 
Rėmėjų 19 skyrius dalyvavo

DRAUGAS

APIE KNYGAS
BANKŲ SPROGIMAI.

Didieji angliški laikraščiai 
apie bankij sprogimus rašo 
kuomažiausia. Mat tokios ži
nios gali mažinti pasitikėjimą

minti. Negali susiraminti pa
našiu būdu nei tie, kurie pra
rado dalį savo turtų arba vi
sus savo turtus dabartiniame 
blogmety.

Ieškant tikro susiraminimo
ir stipriais, gerai vedamais (šitokiame atsitikime, reikia 
bankais. Bet ir be plačių pra- rasti tokius turtus, kurie pra-
nešinėjimų žmonės žino, kad 
jau nemažas bankų skaičius 
užsidarė. Chieagoj ir kitur per 
kaikurių bankų užsidarymą 
daugelis lietuvių nukentėjo.

Pereitos savaitės pradžioj 
Chieagoj užsidarė Marąuette

,rėjo savo indėlių.
X Aušros Vartų parapijos! Sako> kad Wenas jietuvis 

choras, kaip ir kitos draugi- Marąuette Park State banke
inc enoJio OK O _ -1-.

turėjo $13,000.
bilėjaus proga, dovana $100. 
Tam tikslui jau baigiama par
davinėti tam tikros knygutės, 
o ateinantį antradienį para
pijos salėj bus didelis “bunco 
party”. Prasidės 7 vai. vaka
re.

IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Pereitų šeštadienį Chicagos 
W'est Sidę apleido ir išvyko 
Lietuvon Povilas Belskis, Jo
nas Šeštokas, Julijonas Riau- 
biškis ir p. Kiela su šeimyna. 
Visi buvo geri “Draugo” kos 
tomeriai ir visi užsisakė “Dr 
augų” į Lietuvą. Visiems ke
lionės reikalus aprūpino pla- 
čai žinomas laivakorčių agen
tas P. Baltutis, 3327 So. Hal 
sted St. Visi, vyksta per North 
German Lloyd linijų. Be minė
tų pasažierių p. Baltutis tu
rėjo ir daugiau, kurių pavar
džių neteko sužinoti.

Ten buvęs.
ŽUVO MOTERIS.

Darbo Dienos vakare ant 
Western avė. prie 24 g-vės au
tomobilius suvažinėjo moterį. 
Ji mirė vietoj. Nugabenta į 
Šv. Antano ligoninę. Pas ją 
jokių ženkų, rodančių kas ji

Taigi didelė bėda užklupo 
daugelį musų tautiečių.

Žmogus bėdos ištiktas turi 
ieškoti susiraminimo.

Kaip gali susiraminti tas 
žmogus, kuriam nusprogęs 
bankas nuneša pinigus?

Vienas šykštuoįįs slėpdavęs 
savo turtus žemėn. Jį kas ten 
nutėmijo kraujant žemėn pini
gus, naktį juos išsikasė ir pa
vogė. Šykštuolis turtų nera
dęs, šaukė, klykė rovė plaukus 
nuo galvos. Kitas jo beda su
žinojęs, priėjo ir sako: “štai

rastuosius atsvertų. Atsiminti 
reikia, kad ir šiame gyvenime 
pinigai ir kitokie medžiaginiai 
turtai, dar ne viskas. Pinigai 
ir kiti medžiaginiai turtai žino 
ma turi savo vertę, bet jie nė
ra gyvenimo laimės ir džiaug
smo šaltinis. Yra ir kitokie 
turtai — dvasiški. Kas dvasiš 
kai yra turtingas, tai tam 
medžiagiški turtai ir žemiški 
patogumai yra menkos vertės.

Štai dabar dažnai skaitome 
laikraščiuose apie indėnų va
dų Mahatma Gandlii. Šiomis 
dienomis jis laivu keliauja į 

! Londoną su Anglijos valdžia 
tartis apie Indijos reikalus. 
Gandhi laive gali gauti pirmos 

įklesos patogumus. Bet jis vi
sai nepaiso tų patogumų. Jisai 

J yra kupinas dvasiškų turtų 
ir žemiškų patogumų jam ne- 

| reikia. Jisai guli ant plikų lcn 
tų susirietęs kartu su kate.

Tai vienas iš geriausių vei
kalų lietuvių kalboje. Toje 
knygoje nušviečiamas Kris
taus laikų gyvenimas, paskui! 
išdėstomas Išganytojo gyveni - i 
mas nuo pat jaunystės, Jo mo- i 
kslas ir Jo žemiškojo gyveni
mo tikslas.

Tas, kurs nori žemiškų tur
tų susidėti, tai tas taupo do
lerį po dolerį. Po keletos me
tų tųupaus gyvenimo jis pa
mato, kad jo turtelis jau pa
kilęs.

Taip yra ir su dvasiškais 
turtais. Minėtų veikalų —
Dieviškasis Išganytojas - Knut Holm, sūnus vieno Da 
žmogus skaitys atvejų atve- nijos l1kininkO) kuris> pasak 
jais ir po nektiliio laiko jis sa- geneaiogų ir istorikų, 
vo širdyje ir prote pajus, knd yra girain5 karaliaus Canut„ 
dvasiškas lobis didėja, kad jis vienuoliktam Mmtmety Val- 
nuolatai turtingesnis darosi. fiusjo AngIijl} Per dvideSimtg 
Pamatys, kad šis veikalas yra tris Holm’ų vyriS-
neišsemiamas dvasiškų turtų ko8 ,ytjes vaikai |buVQ krikS.
šaltinis. , tijomi Knut vardu.

Veikalų — Dieviškasis Išga- _________________________
nytojas — galima gauti “Dr- KUNIGŲ BYLOS KARIUO- 
augo” knygyne ir pas' MENĖS TEISME 
“Draugo” agentus. j ________

i
i Kariuomenės teismo proku-

Trečiadienls, Rūgs. 9 d., 1931

UŽDAROMOS DRAUGIJOS ratūroje kunigų bylų už pn- 
“Vvriausvbės Žin.” Nr. 148 mokslų esą daug. Kai kurios 

paskelbta uždarytų draugijų, bylos persiųstos atatinkamų 
sąrašas, kurios veikė Biržų , apygardų valstybės gynėjams, 
apskrityje. Jų tarpe “Pava-'«He peržiūrėję perduos taikos 
sario” s-gos Druseikių ir Tit- teisėjams. Prokuratūroje dar

mų, išgėrė muilo akmens sky
stimo. Duktė pastatė bonkų Į 
spintelę, o motina, pamaniusi, 
kad tai pataisytas su medumi 
vanduo, išgėrė.

Neatsargioji buvo nuvežta į 
Žagarę, kur jai suteikta pir
moji pagalba. “M. M.”

GERA PROGA.
Išrendavimui 5 kambarių 

flatas, trečiam aukšte. Tinka 
mažai šeimynai, arba vienam 
vyrui. Nevedęs savininkas gy
vena tame pat Date. Renda 
visai pigi.

2426 West 34 Place

PAIEŠKAU gaspadinės — 
merginos ar našlės apie 40 
metų amžiaus. Turi būt blaiva 
ir mokėt nors truputį angliš- 

Įkai. Prašau rašyti man su pa
aiškinimu apie savo galėjimą 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS 
400 Rush St. Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

yra ir neperžiūrėtų kunigų 
bylų, kurių likimas dar neaiš
kus. “M. L.”

koniu kuopos, Lietuvos gim- 
Gandhi nėra krikščionis, bet nagtikog ir sporto federacįjos

Jasiuliškių skyrius, vienas 
“Saulės” dr-jos skyrius, Blai
vybės dr-jos priešalkolinis biu
ras, krikščionių demokratų pa-

jis yra giliai religingas, didis 
asketas ir krikščionys jį ger
bia.

, v , ,i Taigi visi, kurie tik esat da-akmens smotas. Tikėk, kad . .V1 .. . . ..... bar medžiagiškai nukentėję,tai auksas ir vėl busi po seno-Į. v, , .a . .v, , ,a v, , . , ieškokite dvasiškų turtų, ku-vei. “Suprantama šitokiu bu-i . lv. . .■, y , v, ,. . ne medžiaginius jūsų nuosto-du sykstuolis negali susira- a . .....liūs atsvers ir atnaujinsite sa
vo gyvenimų.

Rugp. 1 d. Kemsių km. gyv. 
Pamparienė, per neatsargu-

PRANEŠIMAS. ) Kas mažai tėra patyręs
(dvasiškų turtų malonumą. 
, tam nelengva prie jų eiti. Be 
to ne visi žino kelius, vedan-

Šilališkių susirinkimas
vyks ryt vakare, rūgs. 10 d.,
pas pirm. A. Budrį, 3465 Au- .. • * . ., . m . <,JUS prie tų turtų,burn Avė. Turėsime pasitarti’
apie keletą svarbių dalyku.! Vienas iš tiesiausių kelių, 
Todėl visi šilališkiai malonėki | vedančių į dvasiškus turtus y 
te dalyvauti. ra geros knygos. Šiuo tarpu

, _ .... ditonjoj. Visi draugai malo-

yra, nerasta. Buvo pakviesti i .... . ... _. . . , .,. . . v A. . ‘ nekite būti šiam susirinkime.

Valdyba. visiems patariame įsigyti kny 
________ gų vardu;

Dr-stės Palaimintos Lietu-į Dieviškasis Išganytojas, 
vos susirinkimas įvyks Šian-Į I§ vokiečil} kalbos vertė jg-
die’ 8 ValLVak-’ Uetuvh* An- zuitas kun. B. Andruška. Kny 

ga turi 476 pusi. Kaina $2.00.

rtijos skyrius ir keli darbo 
federacijos skyriai ir kt.

“M. L.”

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
G>roc., saldainiai, lce creant, 

kamp. Storas, % bloko t mok. pigiai. 
5258 Union Ava

Reikalingos patyrusios operatores 
ir beisterkos. ___

LIPSON BROTHERS 
325 W. Adams St.

REAL ESTATE
Namas, 6 kamb. vlrSuje, 6 kamb. 

beizm., 5 kamb. atike, vieta 2 karam, 
greit reik parduoti $4300. — 4337 
So. Mozart.

155 ak. prie upės, miSko ir iš
dirbtos, namai, upelis, žuvies, me
džioklės, arti Hollan, Lake Micbt- 
gan. $5,000, Isaac Kouw, Ho'.land, 
Mich.

110 ak. farma, pigiai už cash. 
Parduosim greit. RaSyk F. Zeitelber- 
ger, Roscommon, Mich. »

ligoninę Aušros Vartų par. 
klebonas kun. L. Draugelis ir 
graborius Lachavičius, bet nei 
vienas velionės nepažino.

Valdyba.

PATENKINTAS.

Adv. Joseph J. Grisk (Gri
sius) su žmona ir sūnum Theo • 
dore, buvo išvykęs vakaci- 
joms iš kurių laimingai grį
žo Rugsėjo 3 d. Aplankė įvai
rias vietas Vakaruose, kaip 
Yellowstone National Park, 
Pikes Peek, Grand Canyon, 
Salt Lake City ir Colorado 
Springs. Sūnus Theodoras sa
vo akimis matė ir mokinosi

Kolegijos Rėmėjų Cliicagos geografijos, kuri yra labai nau 
Apskričio išvažiavime Mari jo- dingą jam šiame laike, nes jis

Svarbus A. L. R. K. Fede
racijos Chicagos ( Apskrities 
susirinkimas įvyks trečiadie
ny, rugsėjo 9 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. mokykloj. 
Susirinkimas bus svarbus to
dėl, kad kongreso atstovai iš
duos raportus. Be to, dar tu
rėsime prisirengti tinkamai iš 
leisti musų veikėjų.

Valdyba.

PRASIDEDA PRAKTIKOS.

nų ūkyje. Diena buvo graži, 
abiejose vietose svečiu buvo 
daug.

z X Tikėjimo Platinimo dr- 
jon metinę duoklę jau įmo
kėjo šie nariai: J. Šiaulienė, P. 
Šliogerienė, A. RadževiČIa, E. 
Radziavičienė, A. Marozaitę, 

.Y„ Jankevičienė ir V. Butkie
nė.

X Moterų Sąjungos 55 kp. 
pereitame sekmadienyje p.

yra aukštam šeštam (6A) sky
riuje.

Adv. Grisius labai džiaugė
si neapsakoma gražybe Yellow 
Stone Pk. ir visų vietų, kurias 
tik aplankė. Sako, kad ant vir
šaus Pikes Peek buvo labai 
šalta, netik 40 laipsnių virš 
zero ir snigo su ledais.

Adv. Grišius dabar vėl savo 
ofise priminėja klientus ir at
lieka legalius darbus.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausiu Ir gražiausiai {rengtą lietuvių 
aptieks). Šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuoJamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iŠ musų aptlekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Cicero, UI. — Po vasarinių 
vakacijų šv. Grigaliaus choras 
pradės laikyti giedojimo prak
tikas nuo ketvirtadiejiio rug
sėjo 10 d. 7:30 vai. vak. pap- | 
rastoj vietoj. Visi choristai ir s 
choristės prašomi susirinkti f 
ir atsivesti naujų narių. = 

Pirm. A. Mondeiko.

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
4559 S- PAULINA ST.

Chicago, Illinois
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Chicagos Cook Countes BIZNIERIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Ketverge 17 d. Rugsėjo (September) 1931 M.

NAUJAME GEG. M. CHERNAUSKO DARŽE
MUZIKA

75 Ir Archer Avenue 2 blokai } vakarus
ŠOKIAI DAINOS IR KITOKIOS FONĖS

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiAn šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Angių kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai! ir greitai išmokti pagal 
naują būdą - mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chicago, Iii.

ZR. ANDRELIUNAS *
(Marąuette Jeweiry * Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemiock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo/—Šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS

Olsells šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4144 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Bouievard 1389

Lietunska Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

OERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chieagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chieagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
'it žemiausias kainas. /

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

’ A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 5524

Telef. Republic 4394

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTR AKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnatnlauslos.

2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemiock 2323

JOŠEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. W!ASHTENAW AVĖ.

(lapos Telef. 
Hemiock 3447

Namų Telef. 
Republic 648 8

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH gHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkščle-

rlal. Įvedame elektrą } namus Ir 
dlrbtuvėa
S1M 8. Halsted St. 3 Augštla

•«


