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Sąmokslas Griauti Bažnyčias Meksikoj
PROTESTUOJA PRIEŠ ŽADAMĄ 

FRANCDZy LANKYMĄSI BERLYNE
Čili Vyriausybe Kovoja

Praplitusį Komunizmą

Keturios Europos Valstybes Nepripažįsta Karo 
Skolų “Moratoriumo”; Kinija Planuoja Sau
goti Savo Žmonių Teises Užsieniuose
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DIDŽIULIS VOKIEČIŲ JŪROS ORLAIVIS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DRAUGAS DRAUGUI KI

ŠENES IŠTUŠTINO
KALINYS PINIGŲ 

MEISTERIS

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
BOMBUOTI BAŽNYČIAS

MEXICO MIESTAS, rūgs. 
9. — Vietos policija susekė 
sąmokslą bombuoti visas Me
ksikoj bažnyčias.

Suimti trys bombininkai. Jie 
atvykę iš Vera Cruz valstijos.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
FRANCŪZŲ LANKY

MĄSI

Tūlas Juozas Milaika, gyv. 
Vilniaus g. 23 Nr., ir Stasys 
Barvičius, gyv. D. Ežero g. 
3 Nr., kartą susitikę nutarė 
“tinkamai” trinktelėti. Nuta
rė—padarė. Abu draugai, ge
rokai “ nusilaipsniavę ”, nuėjo 
j kapines, pasivolioti. Po “pro 
menado” bičiuliai grįžo į mie- 

; stą ir persiskyrė.

Tai žinomas DO—X orlaivis, kurs į šią Šalį atskrido iš Pietų Amerikos. Atvaizduo-; R°dos, viskas gerai. Ir pa 
jamas bepliuduruojąs New Yorke prieplaukoje. ix: — ---’-v
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IEŠKOMU NESULAUKIA
MU LAKŪNU

KOVOJA SU KOMUNIZMU

SANTIAGO, Čili, rūgs. 9. 
— Čili vyriausybė nespėjo nu
malšinti karo laivų jūrininkų 
sukilimą ir tuojaus pakilo nau 
jon kovon. Šiuokart ji kovoja 
įsigalėjusį šioj šaly komuniz
mą.

Komunizmas įsibriovė ne 
tik į darbininkų eiles, bet i 
kariuomenę. Jūrininkų sukili-i 
mai tai komunistų agitatorių! 
veikimo vaisiai.

Yra vilties, kad artimoj a-l 
teity su šaknimis bus išrautas 
komunizmas.

KINIJA UŽ SAVIŠKIŲ 
APSAUGĄ

BERLYNAS, rūgs. 9. — 
Čia žada atvykti Francijos 
ministeris pirmininkas Lavai.' 
Vokietijos Tautinė Tėvynės 
Draugijų Unija įteikė protes
tą kanclieriui prieš žadamą 

Lavalo apsilankymą.

Sakoma Unija pareiškia ji 
nesuprantanti to apsilankymo 
priežasties, tuo labiau, kad 
Francija dar smarkiau veikia 
prieš Vokietiją.

KANADA REMIA 
FRANCIJĄ

GENEVA, rūgs. 10. — Fra
ncija kituomet paskelbė, kad 
jokios konferencijos negali, 
priversti ją nusiginkluoti, kol 
nebus užtikrinta jai pilna ap
sauga.

Kanada remia šį Francijos 
nusistatymą.

SEATTLE, Wash., rūgs. 9. 
— Nesulaukta iš Japonijos at- 
skrindant amerikiečių alkūnij 
Moyle ir Allen. Tad šios ša
lies vyriausybė parėdė pakra
ščių sargybai ieškoti pražuvu
sių.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS

ms.

—

CHICAGOJE
----- TV----

AUDITORIUS TRAUKIA
MAS TlESON

SIIANGHAI, rūgs. 10. — 
Kinijos piliečiai kiniečiai už
sieniuose gyvendami neturi 
reikalingos apsaugos, ką turi 
kitų tautų žmonės. Šiais lai
kais kiniečiai ypač labai spau 
džiami ir persekiojami Korė
joj ir Meksikoj.

Kinijos vyriausybė ieško 
priemonių apsaugoti savo tau
tiečius užsieniuose.

AMBASADAI NUPIRKTI 
RŪMAI

BERLYNAS, rūgs. 9. — J.
A. Valstybės savo ambasadai 
čia nupirko didelius istorinius 
Bluecher’io rūmus. Užmokėta 
1,702,907 doleriai.

MIRĖ GARSUS VOKIEČIŲ 
KATALIKŲ RAŠY

TOJAS

NEPRIPAŽĮSTA KARO 
SKOLŲ “MORATORIUMO”

GENEVA, rūgs. 10. — Pa
niški, kad ligsiol keturios val
stybės atsisako pripažinti pre
zidento Ilooverio sumanyto ir 
vykdomo karo skolų “mora
toriumo. ’ *

Tai Jugoslavija, Graikija, 
Ungarija ir Bulgarija.

LINDY ATŽYMĖTAS

TOKYO, rūgs. 9. — Lakū
nui pulkininkui Lindbergb’ui 
Japonijos imperatorius pripa
žino Trečiąjį Nuopelnų orde- 
ną.

BERLYNAS. — Welmare 
mirė garsus vokiečių katalikų 
rašytojas Franz Herwig, kurs 
savo genialius plunksnos ga
bumus sėkmingai naudojo ka
talikų tikėjimo idealų apsau
gai, kas ypač buvo reikalinga 
šiais naujoviniais laikais.

Rašytojas Herwig buvo liu
dininkas, kaip Vokietijoj vi
su smarkumu kilo stipri so
cializmo banga ir kaip tada 
krikščionybei, ypač Katalikų 
Bažnyčiai, iškilo visa eilė ne
atidėliotinų klausimų, kuriuos 
prisiėjo greitu laiku spręsti.

Jau tais laikais velionis He- 
rwig sėkmingai stelbė katali
kų tikėjimo priešų pažangia

CLEVELAND, O., rūgs. 10. 
— Vietos apskrities valdyba 
pasiūlė darbo prie kelių 2,500 
darbininkų.

Vakar tad į tą pasiūlymą 
suplūdo apie 13,000 bedarbių, 
kurie tiesiog apgulė apskrities 
būtą.

Kada policija mėgino bedar
bius sueiliuoti ir liepė didžiu
mai išsiskirstyti, kilo riaušės.

Nežiūrint to, jų didžiumai 
suteikta užkandžių ir praneš
ta, kad darbininkai bus pri
imami tik paduotais pareiški
mais (aplikacijomis). Paduo
ta apie 5,000 pareiškimų.

Lake apskrities “grand ju- 
ry” AVaukegarie dėl Wauke- 
gan State bankos uždarymo 
išsprendė patraukti tieson ba
nkos viršininkus ir valstybinį 
auditorių Nelsoną. Šis pasta
rasis — už apsileidimą parei
gose.

VOS ATSIEKĖ TIKSLĄ

ŽUVO 3 DARBININKAI

BENTON, III., rūgs. 10. —
Safety Mining Co. įstaigoje 
įvyko sprogimas. 3 darbinin
kai žuvo ir kiti 3 sužeista.

ivimą, gi 1921 metais jis pa- 
•rašė savo garsų veikalą “Šv.
'Sebastijonas iš Weddingo.”
Šiame veikale jis atvaizduoja 
savo pažiūras, kokius santy
kius turi turėti valstininkybė 
su religija. Kaip žinoma, po 
karo imta skleisti daug prieš- 
tikybinių raštų, kai-kurie jų 
ėmė liesti net pagrindinį Baž
nyčios mokinimą. Tad rašyto
jas Herwig darbavosi susta
bdyti ir šią kilusią bangą.

Paskiau jis parašė keletą 
apysakaičių. Savo tuos ir ki
tus darbus pagaliau apvaini
kavo garsiuoju veikalu “Šių 
Dienų Berlynas.”

Pirm kelerių metų visoj Vo
kietijoj buvo minimos rašyto
jo Herwigo 50 metų gimimo
sukaktuvės. Jį pagerbė ne Į Miohigan ežere ties 8 gat. 
vien katalikai, bet ir kiti. rastas nežinomo vyro lavonas, niečius išvyti iŠ Meksikos.

Charles Zahara, 27 metų, 
užėjo į Desplaines policijos 
stoties garadžių ir, tenai ra
dęs poliemoną, reikalavo, kad 
jis, Zahara, būtų areštuotas. 
Girdi, jis norįs patekti kalė- 
jiman nors 6 mėnesiams, kur 
gautų progos atprasti vartoti 
svaigiuosius gerymus.

Policmonas atsisakė ji are
štuoti. Pažymėjo, jog nėra jo
kios priežasties.

Tada Zahar apleido gara
džių ir greitai gryžo nešinas 
revolverį, kurį parodė polic- 
monui. Policmonas jį arešta
vo.

BUS ŠILTA ŠIANDIE, 
GAL IR RYTOJ

is federalinio oro biuro pra
neša, kad bus šilta šiandie, o 
gal dar ir rytoj. Temperatū
ra sieks 90 laipsnių, ar dau
giau. Vėsesnis oras kol-kas 
nepramatomas. Gali orą at
vėsinti tik lietus apribuotuo- 
se plotuose.

SUIMTI 5 PAGROBĖJAI
Iš Decatur, III., praneša, 

kad Chicagos detektivai tenai 
suėmę penkis pagrobėjus, ku
rie buvo pagrobę čikagietį 
Lynch ir Blue Island pilietį 
Hackett

Už abiejų paliuosavimą pa
grobėjams išmokėta dešimtys 
tūkstančių dolerių.

sivaišino ir gamtos prieglob-
, sty pasirąžė. Žodžiu, pusantro 
malonumo. Bet vistik Milai- 
kai ėmė ir iškrėtė kiaulystę.

------------- j Mat, namie bekratydamas sa-
Lewis Memorial motinybės vo kišenes, nerado piniginės 

ligoninėje tomis dienomis Mrs.! su 97 lt. Įskundė Barvičlų.
J. Radakovitz gimė kūdikis Šis atsidūrė policijoj. Rezul- 

— iš eilės tūkstantinis kaip tate paaiškėjo, kad Barvičius 
atidaryta ligoninė. Jo Emine- “nušvilpė” Milaikos pinigus, 
ncijos Kardinolo Mundelein iš- kuriais užsimokėjo šeimininkei

KARDINOLO DOVANA 
MOTINAI

Šiomis dienomis Biržų apy
linkėje sugautas kalinys Jonas 
Žvaigžnis, garsus pinigų pa
dirbėjas. Pas jį rado vieną l 
dolerio banknotą padirbtą į 
10 dolerių, taip pat įvairių 
dažų, klijų, paišelių, peilių ir 
kit. Padirbtus ir perdirbtus 
pinigus platinęs keisdamas į 
litus Pasvaly, Kuršėnuose ir 
kitur. Žmonės noriai gaudę do
lerius. Šis kalinys jau seniau 
baustas už tokius darbus 8 mt. 
sunkiųjų darbij kalėjimo. Pa
bėgęs iš kalėjimo gyvenęs su 
suklastuotais dokumentais.

“M. L.”

SIAUTĖ AUDRA
Per visą Gaurės valsčių pe

rėjo smarki audra. Per audrą 
nukentėjo daug trobų ir su-

sprendimu šiai motinai šutei- už butą, kita dalis rasta pas mai^yi°s gubos laukuo-
kta, dovana — puošni kūdikį jį. Taip pat paaiškėjo, kad se* Iš
vežioti karietėlė. “bičiulis” jau tris kart yra

“sūdytas” už įvairias vagys
tes. “M. M.”MAJORAS UŽGINA 

KALBAS
SUMUŠĖ ŪKININKĄ IR 

ATĖMĖ PINIGUSImta kalbėti, kad Chicagos 
policijos viršininkas Alcock
imsiąs pakeistas kitu. Tas kaT-į Ožkasvilių km., Marijampo 
bas užgina miesto majoras lės valse, rugpiflčio iš 19 į 20 
Cermak.

KAS YRA EUROPOS 
CAPONE?

d., naktį du nežinomi plėšikai, 
apsimaskavę įsibrovė į ūkini- 

; nko Ališausko namus, ir brau- 
ningais sumušę Ališauskui ga- 

~ lvą, pareikalavo pinigų. Tą
LONDONAS, rūgs. 9. A- dieną jis buvo atsiėmęs 1000 

merikos smurtininkas turtuo- pašto, kuriuos buvo at-
lis Capone pagarsėjęs visam sįuntę į§ Amerikos. Ališaus- 
pasauly. , kas, bijodamas mirties, netik

Štai vietos laikraštis “Lon- atidavė visus pinigus, bet net 
don Evening Standard” di- ir vekselius plėšikams siūlė, 
džiausiu Europoje smurtinin- kad tik paliautų kankinę. Ta
ku Capone vadina Francijos! čiau vekselių neėmė. Atėmę

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SUKAKTUVES

AVASHINGTON, nigs. 10. 
— Suėjo 50 metų, kaip buvo 
įkurtas pirmasis Raudonojo 

' Kryžiaus organizacijos sky
rius m. Dansville, N. Y. Tai 
atliko Clara Barton.

Prez. Hoover vakar per ra- 
dio aukštino šios organizaci
jos nuopelnus.

Raudonasis Kryžius yra va
lstybinė organizacija.

“NAUTILUS” GRYŽO J 
ŠPICBERGENĄ

LONGYEAR CITY, špicbe- 
rgen, rūgs. 9. — Sir Hubert 
Wilkinso šiaurinio žemgalio

, . . nardantis laivas “Nautilus”
užsienių ministerį Briandą. iPmigus, dar apstumdė serga-,gryŽQ čift .g §iaurių igdalieš

1 nčią Ališausko žmoną. Tuo ta- sugadintas Keletą dįemj lai.
BRITŲ DEMONSTRACIJOS rpu, kada Ališauskas gulėjo 

AUKOS be sąmonės, plėšikai, sakyda-
________ Imi: “Tau seni bus ramu, o

LONDONAS, rūgs. 10. --‘mums gerai,” pasišalino. Ry- 
Vakar policijos teisme 17 dar-, tui išaušus, į nusikaltimo vie- 
bininkų, tarp jų viena mote- tą atvyko kriminalinė policija 
riškiė, nubausta kaikurie sun- • minėto įvykio tirti. Areštuoti 
kiuoju kalėjimu, kiti baudomis1 netolimi Ališausko kaimynai 
už demonstracijas priešais pa- vedama kvota. “M. L.” 
rlamento rūmus.

UŽPULDINĖJA ŠERNAI 
IR VILKAIKINIEČIAI PASIDUODA 

DARBO ĮSTATYMAMS
Pernaravos valsč. Vaineko- 

nių laukuose dažnai pradėjo 
rodytis šernai. Ūkininkai nuo

MEXICO MIESTAS, rūgs 
9. — Kiniečių prekybos rū 
mai Sinaloa valstijoje prane-į to nukenčia, nes išnaikina va-
ša vidujinių reikalų departa
mentui, kad visi toj valstijoj 
kiniečiai išsprendė prisitaiki
nti Meksikos darbo įstatyma
ms. Už tai Jtiniečiai sau rei
kalauja užtikrintos vyriausy
bės apsaugos nuo įvairių ne
nuoramų, kurie darbuojasi ki-

vą buvo sužnybę ledai.

MEKSIKA ĮSTOS T. 
SĄJUNGON

MEXIC0 MIESTAS, rūgs. 
9. — Meksikoj vyriausybė į 
Genevą pasiuntė atsakymą, 
kad Meksika išsprendusi įsto
ti T. Sąjungon.

CHICAGO LR APYLIN
KĖS. — Šiandie dailus oras 
ir šilta. Vakar po pusiaudie
nio aukščiausia temperatūra 
buvo 92 1.

sarojų, daržoves, bulves ir kt. 
Vilkų, apylinkėje taip pat da
ug priviso. Graibsto iš ūkinin
kų gyvulius ir dažnai pasiro
do net dieną. Rengtos, apsi
ginti nuo jų, tam tikros me
džioklės nieko nepadėjo. Ne
pasisekė nušauti nė vieno vii-i 
ko. “M. L.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.96 
Šveicarijos 100 fr. 19.48 
Vokietijos 100 mark. 23.70
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jos fakultetas kaip tik veikė tokiu statutu li
gi š. m. Ar reformuotu fakultetų popiežius 
pripažins, ar jam paliks buvusio fakulteto 
kanoniškas privilegijas, mes žinių neturim.”

Apie sumanyto steigti katalikų universi
teto lėšas prof. Tumėnas pasakęs:

“Lėšos yra toks paslaptingas dalykas, 
kad Morganas ir Fordas jų niekam neskelbia. 
Skirtumas tarp aukų ir neaukų yra toks, kad 
aukos įeina be policijos, o ne su policijos pa
galba, neskiriant sąmoningų ir nesąmoningų 
piliečių.”

Užklausus, ar yra kliūčių toWo universi
teto steigimui, profesorius atsakė:

“Man rodosi, kad katalikiško universi
teto steigimas nėra priešvalstybinis aktas.

Garbingiausios Sukaktuvės.
Skiriama Didesnei Dievo Motinos Garbei.

(431 — 1931).
Katalikų Motina Bažnyčia Efeae, 431 metuose, buvo ga- 

džiaugiasi kas metais minėda- lutinai užtvirtinta tikėjimo 
ma sukaktuves dangiškųjų va: doktrina, kad Marija yra tik
slinių savo sfmy ir dukterų, 
kurių šventieji gyvenimai am
žiais teikė jai garbę. Tie šven
tieji lyg žemčiūgai karališka
me jos garbingumo vainike nu 
švinta atnaujintu pasididžia- 

’ vinių, su kiekviena atsįkarto-

klausė# Pirm* visa to Nestori- juos (dvasiškius) į apsigyvė
jus, manydamas laimėsiąs, su- j niino vietas, džiaugsmingai ir 
sitarė su imperatorium sušauk iškilmingai giedant giesmes 
ti Visuotinųjų' Santarybų ap- Marijos — Dievo Motinos 
kalbėti ir išspręsti visų daly- garbei.
k, ir pakvietimai buvo pasais- 'vardai bti
ti patrunkama ir metropoli-* 
tams atvykti Efezan. Kai San- n^’
taryba susirinko birželio 22 d.v &v- Cyrilius, Aleksandrijos 
431 m., tai pirmoje sesijoje patriarka, kurs pirmininkavo 
dalyvavo 158 vyskupai. San- Santaryhuje, buvo vienas iš 
taryba buvo laikoma katedrų- tvirčiausių gynėjų Marijos l)ic 
je, pagarsėjusioje graikų kai- vo Motinystės garbės. Tai o- 
bos vardu ‘Maria Theotokos’ kazijai pasakytas jo pamok- 
t. y. ‘Marijos Dievo'Motinos . ^las, užsilaikęs iki šių dienų,

DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ UNIVERSITETAS 

LIETUVOJE.

Veikimo 
N.” ben- 
steigimo

Lietuvos Katalikų Veikimo Centras 
susirūpino katalikų universiteto steigimu 
Lietuvoje. Tas sukėlė didelio visuomenės 
susidomėjimo Lietuvoje ir Amerikoje.

• Tautininkai, panaikinę daugelį privačių 
katalikų gimnazijų, sugriovę visų eilę kata
likų ekonominių organizacijų, persekiodami
visų katalikų veikimų bendrai, išardė ir 

Teologijos — Filosofijos fakultetų, kuris 
buvo prie Lietuvos Universiteto. Tautininkų 
vyriausybė panaikino tiek to fakulteto kate
drų, taip sumažino profesorių skaičių, kad 
tas fakultetas jokiu būdu nebegali katalikų 
reikalavimų patenkinti.

• Prof. A. Tumėnas, Liet. Kat.
Centro l>irm., pasikalbėjime su “D. 
dradarbiu katalikų universiteto 
klausiniu šias mintis pareiškė:

“Katalikai yra tos nuomonės, kad kiek
vienam moksle, net ir amate turi būti norma
lūs pagrindai. Vienas amatininkas ruošias, 
k&cL darbų gayus prie bažnyčios statymo, ki
tas gamina ir pardavinėja nepadorias paleis
tuvavimo priemones. Tat jei amate yra tokių 
skirtumų, tai tuo labiau moksle.

“Liberališkas mokslas mažiau domisi 
Dievo ir gamtos įstatymais, krikščionių kata
likų visuomenei labiau svarbu mokslas vys
tyti amžinų pagrindų Dievo apreikštų, kurie 
neprieštarauja teisingai suprasti Dievo ir 
gamtos įstatymus.

“O artimiausia priežastis tai ta, kad šian
dien katalikų visuomenė yra nustojusi katali
kiško teologijos filosofijos fakulteto, nes ka
talikiškas teologijos f i los. fakaltetas yra ten 
kur statutas yra popiežiaus patvirtintas. Vy
tauto Didžiojo universiteto teologijos filosofi-

ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS.
Rato KOTRIMA 8RIUBIENĖ.

(Tąsa)

Klaipėdoj didelio įspūdžio man paliko 
kareivių patikrinimas vakare, kai visi ka
riai po bendrų maldų užgiedojo vienu bal
su giesmę “Marija, Marija” ir Tautos 
himnų. Buvau nuvykusi į Sandkrugo smė
lyną. Šiam smėlyne yra keletas puikių re
storanų, kavinių, svečius linksmina orkes
tras gražia muzika. Į pajūrį veda šaligat
viai.

Iš Klaipėdos plaii^ėme j Nidą. Prie 
laivo susitikau Klaipėdos lietuvių gimna
zijos kapeliono kun. Bajerčių. Jis mane 
supažino su Rokiškio Vytauto Didžiojo 
gimnazijos kupel, kun. Leonardu Gižins- 
ku ir jo draugu Kazimieru.

Jis daug papasakojo apie katalikų

turėtų viri pritarti ir pasidžiaugti, kad irai-. janjlia
versiteto administravimas pačių užinteresuo; b5gant gukak_
tų ir sųmoningų piliečių yra keliamas

Tuo tarpu nei personalas nei rūmai dar
nenumatyta. Universiteto steigime: ne nuo 
to, o nuo statuto pareina.

Prieš kiek metų už katalikų universiteto 
steigimų Lietuvoje smarkiai stovėjo buvęs 
apierikietis dr. K. Pakštas, kuris dabar yra 
Lietuvos universiteto profesoriųjn. Bet jo su
manymui nedaug kas tada tepritarė, nes ne
numatė tų kliūčių, kokios susidarė po to, kai 
katalikiškos partijos išėjo iš valdžios. Dabar 
jau ir tie, kurie tada katalikų universiteto 
steigimui priešinosi, šiam sumanymui prita
ria ir jį, be abejo, rems. Parems jį, kiek tik 
bus galima, ir Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenė. Amerikiečiai pirmieji, berods, stovė
jo už atskiro katalikų universiteto Lietuvoje 
steigimų ir pirmieji ėmėsi tam tikslui aukas 
rinkt. Nesunku buvo .numatyti, kad įsigalė
ję Lietuvoje liberalai, “sureformuos” teologi
jos filosofijos fakultetų, o laikui bėgant ir vi
sai jį panaikins. Prie to tautininkai dabar 
ir eina. Del to katalikams kito kelio ir nėra, 
kaip tik įsisteigti nuosavų universitetų, kuris 
pilnai galėjų atsakyti visiems katalikiškos 
tautos reikalavimams. Juk ir Amerikoje tu-

tuves patampa sidabriniai ir.... . Cv • • , . tikefasi, kad jis paseks ger-auksimai jubiliejai, o paskui , • » x x ,.. . . . ... .. . i bingo šventojo pirnitakuno pe-jie įsigyvena i iškilmingus i , .,... . . .. i domis ir garbingai pasitar-sinitmetimų jubiliejų mineji-1 o . .. , . „ ..m . , . . maus Bažnyčios naudai. Tačiaumus. laip, kaip rūpestinga
motina džiaugsmingai sutinka 
kokį nors nepaprastų atsitiki
mų šeimyniniame gyvenime ir 
po to kas met atmintingai mi 
nėja tokį įvykį, taip pat ir Mo 
tina Bažnyčia gyvai užlaiko 
atminimus garbingų pergalių 
savo gyvenime, džiaugsmingų 
ar liūdnų nuotikių jos istorijo 
je, išnaujo pergyvendama tų 
viskų įvykstančiose kas met

* įjos, o Dieviškasis Asmuo gy
Šiais metais Bažnyčia kvie-jveno žmogiškame asmenyje, 

tė tikinčiuosius iškilmingai Jyg tabernakule, ir pasekmėje, 
švęsti herojiškos karžygės me- kad Marija nebuvo Motina j

roji Dievo Motina.

Anuose laikuose buvo įsiga
lėjęs žalingas Arianizmas ir 
kitos erezijos. Šv. Jonas Chry- 
zostonias iš Konstantinopolio
garbingai kariavo prieš visas Nestorijus buvo tris kart iš- atsižymi Dievo Motinos gar- 
tas klaidas. Po jo mirties, kai šauktas pasirodyti, tačiau jis Minimu, pakelia dvasių ir šir- 
Nestorijus apėmė Konstanti- atsisakė tai padaryti. Taigi dį ir priduoda šventojo entu- 
nopolio Vyskupijų valdyti, tai.v>sa buvo išspręsta be jo as- ziazino. Jis išgarsino Marijos

mens ėsinio. Toji. neklaidin
goji Santaryba, kuriai, kaip•X
ir visoms Visuotinoms Santa- 
ryboms, prigelbėjo Dievo Dva- 

NestorijusNa, apgynė Marijos garbe a*

garbę, žavėtinai pakartoda
mas garbingų jos vardų ir 
kiekviename sakinvj įterpda
mas Dievo Motinos vardą, ku
rį Nestorijus norėjo palaidoįvyko priešingai.

pradėjo klaidingai skelbti Šv.jj°s asmens garbingumų, nūs- ti bei pakasti.
Panelės Marijos Dievo meti-;taiant visuotinųjų definicijų,! Šv. Cyrilius garsiame savo 
nystę ir klaidingai garsint liy- Puriąja pareiškiama Mariją e- pamoksle Marijos garbei gar

mant Dėi-para, tai yra Dievo ,bino jų tokiais sakiniais:
Motina. “Jeigu”, taip pa,™- ..Sveika; 0 žarija, TCcvo 
kė Šventoji Santanyba, “kas Mo(ina Pana h. Moti„a! Au-. 
noriau nemažintų, kad Ema-iros žvaigžde. inde 
nuėlis (Jėzus Kristus) yra tik

postatiškų lygybę dviejų pri- 
Igimčių Kristuje. Nestorijus 
tvirtino, 'kad Kristuje via ne 
tik dvi prigimti, bet ir du as
mens t. v. Dieviškasis asmuo
ir žmogiškasis asmuo. Nestori- rasis Dievas, ir, jeigu tuo-pat

gausias.
garbin

“Sveika, o Marija, Dievo
jus mokė, kad Kristaus ima- neišpažintų, kad Šventoji P» ĮMotiDa, Sventesis ku.

giškaris asmuo gimė iš Mari- Bele (Marija) yra Dievo Moti- riame pats j)ievas gimj
na, nes sulig kūno ji pagimdė! „Sv(,ik|>; „ Marijai
Dievo Žodį patapusį kūnu, jis -*« ,. , Ol .  ...............1 ‘ J Motina! Skaisčiausioji ir ne-
tebunie anatema (iškeiktas)”. , ............... ... .' ’ kalviausioji balandėlė.

Einant Santarybos sesijoms j “ Sveika, o Marija, Dievo 
šviesa; iši gėlės Šv. Joanės Arkietės Dievo — Žmogaus, tačiau mo- Efezo pilies ir apylinkių gy- Motina! Amžinoji 

penkių šimtmečių jubiliejų ir tina žmogaus, kuriame Dievas ventojai su nekantrumu iau- Tavęs ėmė pradžių Teisėtumo 
taip pat minėti stebuklų d?i-' gyveno. • kė galutino išsprendimo. Visi saulė.
rytojo Šv. Antano 7(X) metų Tokia žalingoįčerezija suti- jauni u seniai, didžiūnai “Sveika, o Marija, Dievo
sukaktuves nuo jo mirties. stįprįų pasipriešinimų, ir prastokai, turtuoliai ir kai- Motina! Tu laikei savo įsmuo-

rimą gerų, valstybės užlaikomų universitetų, *° Bužnyčia minėjo vieno dvasiškuos, taip ir iš ’n,eua1’ u<eJ°> ne an n.\o se Tų, kurs yra Amžinasis,
o .vis dėl to katalikų visuomenė jais Bepusi-1 šimtmečio jubiliejų nuo sutei-
tenkina, steigia ir savo lėšomis užlaiko šias Daktaro garbės vardo ____
aukštąsias mokslo įstaigas, kurių turima (^v; ®ernar^ui' Ateinančio lap Nestorijui laiškus, 
kiekviename didesniame Amerikos mieste, j k™*’0 mėnesyj didžiomis iš- nias Į-iaį(|as? irgi

pasauHečių. Šv. Cyrilius, A- ’r budei° nu0 aušr°s »u- “Sveika ,o Marija, Dievo 

Dksatiarijo»«Wnarka. rašė teinai Presais katedrų, kurio- Motina f Su anos garbingo?

Lietuvoje medžiaginiai gal sunkiau bus įsteig
ti ir užlaikyti katalikų universitetų, kuriam 
nesitikima gauti valdžios parama, tačiau prie 
gerų norų viskas yra galima padaryti.

išrodyda-sus’^urus dvasiskija mus- nakties piemenėliais giedame 
tė ir protavo, kaip apginti pįevo garbei; su Dangaus an- 
Dievo Motinos garbę. Minių geiais

rase nn-
kilmėmis Bažnyčia minės 7(X> 
metų sukaktuves Šv. Elžbie
tos Tiuringietės, kur i buvo 
kanonizuota ketvirtais metais 
po savo mirties. Ir Katalikų 
Bažnyčia džiaugdamosi savo 
širdyj visuomet žadina mus

! peratoriui, pas kurį turėjo į-; 
įtekmės, tačiau nepagerėjo da- veiduose žymėjos žingeidu-

giedame
nes giesmę: 

mas ir nekantrumas. Minutės augštvbėse 
išrodė valandomis.

gražios deko- 
“Garbė Dievui 

ir ramybė žemėje 
žmonėms.” 
o Marija, Dievo 
Tavęs prasidėjo

lvkai ir klaidos nebuvo atitai
m . v z, ... i įsrotie vaianuonns. vnlin*sytos. Tuomet šv. Cvrilin? iš- geros vanos

dėstė viskų Popiežiui Celesti-', Kai Bažnyčios Tėvai galu- ‘ Sveika, 
nui, smerkdamas pati Nestori- tinai pagarsino Švč. Panos - motina! Is 
jų, kaipo eretikų. Popiežius ■ Dievo Motinystės dogmos gar tikroji Šviesa, Jėzus Kristus, 

dievotai gerbti šventuosius Geistinas sušaukė Santarybų šių definicijų, tai nesuskaito- H'asU X iespats. 
sekti jų gyvenimo pavyzdį, jį Roinę, jęUr buvo peržiūrėta mos žmonių minios triukšmin- ’*Sveika, o Marija, Dievo 

Marija. — Dievo Motina. lir gvildenta Nestorijans ere- gai išreiškė širdingiausius su Motina! Per Tave pas mus 
Tačiau Iš visų sukaktuvių tiškos klaidos. Įgaliavimas Šv.' vo įspūdžius džiaugsmo aša- pribuvo Tas, kurs nugalėjo 

Katalikų Bažnyčioje šiais me Cyriliui buvo teiktas Popie-: romis ir džiaugsmingais akla- pragarų ir galingai sutriuški- 
tais bus švenčiamos iškilmių- žiaus vardan perspėti Nešto-jmacijų šauksmais. Visa Efezo no jo galybę, 
ginusios ir garbingiausios su- rijų, jis atšauktų, kitaip bus pilis buvo nušviesta įvairiau- “Sveika, o Marija, Dievo
kaktuvės pasitaikus XV šiiųt- ekskomunikuotas *15 Bažnyčios šių spalvų liepsnomis. Rytinė- Motina! Per Tave įvyko Pri-

Philadelpbijoj pasirodė naujas menkos .mečių progai nuo įvykimų Tre ir viešai pagarsintas eretiku, niis apeigomis kūreno ir rūkė sikėlimo garbingumas, 
vertės laikraštukas, pavadintas “Naujos Min- j šiosios Ekumenikalinės San- Tai buvo daroma visu forma-! i ncensų dvasiški jai, ir su liep- “Sveika, o Marija, Dievo
tys”. Kas jį leidžia rr redaguoja, nepasakot 'tarybos, kurios susirinkime, luinu, o Nestorijus vis-gi nepa- anuojančiais žibintais lydėjo (Tąsa 3-čiam pusi.)

PASTABELĖS.J

Kilęs skandalas SLA. raštinėje (muštynės 
tarp sekretorės ir redaktoriaus žmonos Z. Vi- 
taitienės) baigėsi tuo, kad red. p. Vitaitis pri 
sipažino kaltu, afeiprašė ir davė prižadų 
“p-lės Jurgeliutės ir ofiso darbininkų neuž
gaulioti”. Tuo “vaina” pasibaigė ir p Vi
taitis pasilieka savo vietoje.

je apsigyventi. Pasirodo, kun. L. Gižins- 
kas pažįstų daugelį Amerikos lietuvių jų 
tarpe ir “L>raū*go” redaktorių p. L. ši
mutį. Besikalbant ir nepastebėjome kaip 
priplaukėme Nidą. Nida pradžioje buvo 
tik žvejų kaimas. Bet dėl gražių apylin
kių, puikių balto, it sniegas, smėlio kopų, 
gerų maudyklių čia atvažiuoja daug vasa
rotojų ir šalia kaimo per laiką išaugs 
kurorto trobesiai. Nidoj yra įrengtos ir 
gydomosios purvo vanios. Nidoj yra ir 
švyturys, kuris nušviečia žvejų laivams 
kelią. Palaipioję po kopas h* pasirinkę gin 
taro gabalėlių, kurių bangos buvo iš jū 
ros gelmių Išplovusios, grįžome į laivų.

Plaukdami atgal, norėjome užsukti į

Lankauskienę (cicerietę), kuri taip pat 
vyko į Palangą. Pasidalijome įspūdžiais 
iš kelionių po Lietuvą.

Dabar, iš Žemaičių krašto sugrįžusi, 
važiavau į Velykius (Panevėžio apskr.) 
Čia radau daug pažįstamų kuriems turė 
jau atiduoti nuo amerikiečių dovanas. Y- 
pač daug išvažiavusių į Ameriką lietuvių 
yra iš Mažę n i ų kaimo. Čia ir viešėjau ke
lias dienas pas ponus Tamošiūnus ir Svar
bus. Netikėtai susitikau net tris artimas 
kun. M. Švarlio Ciceroje šv. Antano para
pijos vikaro giminių šeimynas. Jie visi 
tikisi kitais metais pamatyti kun. Mykolų 
atsilankiusį Lietuvoje.

Dar teko užsukti j Ramygalą (Pane-

laukų. Pats miestelis stovi dauboj tarp 
kalvų abipus Šventosios upės. Per Šven
tųjų dabar yra statomas naujas gelžbeto
ninis tiltas. Miestelis grįstas, šaligatviais 
išvedžiotas. Į Šventųjų įteka dar da upe
liai pro miestelį Anykšta ir Šaltupis. Sta
tomi nauji trobesiai, nesenai buvo baig-

jo, pievos, čiurleno upeliai. Nuvažiavome 
iki Puntuko akmens. Tai yra didžiausius 
Lietuvoje akmuo. Jį apkabinti reikia 12 
vyrų. Padavimas sako, kad velnias nešęs 
jį norėdamas užversti Anykščių bažnyčių 
ir užversti upę. Bet-1 sugiedojęs gaidys, 
akmuo iškritęs iš nagų ir įsimušęs į smė

li pašto rūmai. Anykščiai dar pasižymi ( lį. Seniau, kada lietuviai buvę stabmel- 
vyno pramone. Čia yra žinomos Karazijos džiai, čia ant akmens buvo kūrenama ug- 
ir Gudelio vyno dirbtuvės. 1 uis, aukojama aukos, aplink augęs švęs-

Sustojusios buvom pas ponus Gorc- tas ąžuolynas. Netoliese teka Šventosios 
kius (aš važiavau su savo giminaite mo- upė. Pasigerėjusios ajiylinkėmis grįžome

Juodkrantę pažiūrėti briedžių. Čia jie yra vėžio apakr.). čia yra daug organizuoto 
saugojami ir globojami, kaipo retai Lie- pavasarininkų jaunimo. Susipažinau su 
tuvos miškuose bepasilaikantieji gyvu- kuopos pirmininku ir veikėjais. Kutųm tū

Tuo tkislu Juodkrantės pušynuose 
yra uždrausta važinėti antomoluliais ir 
motociklais, kad nebauginti briedžių. Del 

veikimų Lietuvoje, apie ūkiškų Lietuvos vėlaus laiko, čia negalėjome sustoti, 
būklę įr ūkininkų gyvenimą, net nurodė Klaipėtloj išsiskyriau su,savos kelionės štaitijop krašto viųtų. Dar gerokai jų ne
kėliuos parduodamų ūkių adresus, jeigu draugais ir grįžau per Palstagą J tėviškę, privažiavus pasikeičia reginiai. Vietos vis 
kartai* kas iš araerikiečrų norėtą tėvynė- Nudžiugau su&itikuai Mtobase ponią kalnuotesnės, daugiau pušynų ir smėlėtų

liai. ri savo orkestrų, dėl kurio eina kivirčiai 
su Ramygalos gaisrininkų kuopa.

Anykščiai.
Anykščiai yra viena iš geriausių Auk-

kytoja) mano artimus gimines, kuriuos 
čia netikėtai sutikau. Ponas Valentinas 
Gorckis, Vyt. Didžiojo universiteto stu
dentas, dabar atostogaująs namuose ir 
dirba literatūros darbų, versdamas į lie
tuvių kalbų iš svetimų kalbų rimui mis, 
papasakojo mums, kų mes turėtumėm A- 
nvkščiuose aplankyti.

Ntttrėm pirmiausia aplankyti vysku
po Antano Baranausko apdainuotų Šileli. 
Pasisamdėme vežikų ir lygiu vieškeliu 
nudardėjome į apylinkes. Ir tikrai kelionė 
buvo labai maloni. Abipus kelio augo šita 
totoe eglės, lieknos pušys, laadymū, žydė-

į miestelį. Pakelėje užėjome į naująsias 
Ankščių kapines, kurios yra pušyne. Vie- 

-La nepaprastai rami. Tarp daugelio gražių 
puminklų pastebėjome kun. J. Butėno pa
minklų su užrašu: “Aš esu nan’e, o jūs 
kelyje.”

Anykščiai dar turi ir savo kurortų. 
Čia atvažiuoja daug silpnos sveikatos žino 
nių pasigydyti kvapiu pušyno oru ir Švcn 
tosios maudyklėmis. Apylinkėje yra auk* 
tas Storių kalnas, nuo kurio viršūnės ga 
Įima matyti keliolika aplinkinių bažny
čių, bet neteko ten būti.

(Bus daugiau)
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DIDESNIAI DIEVO MOTI 

NOS GARBEI. Labdarybės Skyrius.
PRANEŠIMAS.

Dievo
vertai

(Tąsa nuo 2 pusi).
Motina! Tu išgelbėjai kiekvie 
nų ištikimo, krikščionį. ♦

“Sveika, o Marija,
Motina! Kas gi gali
garbinti Tave, o garbingiau- 
sioji Pana Marija.” .

Dievas, kurs yra amžinoji . 
išmintis ir prakilniausioji mci-. 
lė, garbingiausia išaugštino 
savo Motino ir visiems lai
kams apreiškė jos garbę Įsiku 
nijimo mysterijoje. Nestorijus, 
kurs norėjo iš jos išplėšti Die-! 
vo Motinystės garbę, buvo pa
žemintas ir iškeiktas iš Baž
nyčios; sakoma, kad savo gy
venime už tai jis nukentėjo 
baisiai, jo liežuvį, jam gyvam 
besant, ėdė kirminai už pik
tžodžiavimus prieš Marijos 
garbę.

Visuotinosios Efezo Santa- 
rybos XV amžių jubiliejus 
primina mums ankstyvosios 
Katalikų Bažnyčios laikotarpį 
ir visas kovas su tamsybių 
pajėgomis, kurios šiandien at
naujina įvairius persekioji
mus, iš ko Šv. Tėvas susirūpi
nęs įspėja tikinčiuosius visa
da būti sargyboje ir būti pri
sirengusiais į kovų' su Bažny
čios ir Tikėjimo priešais. 
Kaip anuose amžiuose, taip 
ir šiandien, po visų persekio
jimų, Ji garsės garbingesne 
pikto nugalėtoja, nes Dieviš
kasis Bažnyčios Įkūrėjas, Jė
zus Kristus, ęats prižadėjo, 
pareikšdamas, kad pragaro 
vartai nepergalės jos ir su Ja 
liksis iki amžių pabaigai.

Iš senovės Efezo pilies, vis
kas, kas beliko šiandien, tai 
vien tik griuvėsiai, tačiau pas 
Marijos, Dievo Motinos, visus 
garbintojus, ir visais amžiais 
skambės pagarsintoji Efeze 
Dieviškoji tiesa: “Buk pagar
binta Dievo Motina, Švenčiau
sioji Marijai”

Šventasis Tėvas trokšta ir 
pageidauja, kad viso pasaulio 
katalikai minėtų ir “pagerbtų 
su išganinga sau nauda” tų 
XV amžių Visuotinosios Efe
zo Santarybos jubiliejų. Įvai
riose šalyse vykinamos iškil
mingos sukaktuvės Dievo Mo
tinos garbei. Pav. Muniche, 
Bavarijoje, 4,000 vyrų, su de
gančiomis žvakėmis rangose, 
dalyvavo iškilmingoje procesi
joje, lydint jų garbingam jų 
kardinolui Faulhaberiui.

Šiandien, ir mes Lietuviai 
Katalikai privalome savo šir
dyse ir dvasioje nudžiugti to
mis garbingiausiomis sukak
tuvėmis, ir tinkamai jas pami
nėti, prašydami ir melsdami 
Dievo Motinos, kad Ji užtartų 
mus visuose musų reikaluose 
ir saugotų mūsų Tautų ir mū
sų Tėvynę nuo pražūties ža
bangų.

O Marija, Dievo Motina, 
Tavo vardas tebūnie pagarbin
tas per visus amžių amžius!

Kun Pr. J. Vaitukaitis.I

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die* 
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznieriui 
ir profesionalus, kurir 
garsinasi jame.

Kas turėjote nusipirkę tikie- 
tų už 10c dėl gramafono, ver
tės $50.00, kuris buvo leidžia
mas Labdarybės Centro pikni-

TIKRI GYVENIMO 
ĮVYKIAI.

mstai dvejoti ir griebtumės
didingo darbo,” stengės Mo
tina įtikinti Struogų.

“Geriau pasiieškok kitąf ko- 
ntraktorių, kurs ant to sutik
tų; aš gi negaliu ir ačiū ųž 
nepamiršimų manęs,” tarė 
Struoga, atsisveikindamas su 
Motina. !

Motina Marija Pranciška

Bąisi nelaimė ištiko sene
lių prieglaudų. Visas šiaurinis 
prieglaudos sparnas supleškė- 

ke, rugsėjo 6 d., 1931, Labda-į jo iki pamatų ir seneliai at- 
rybės ūky, pranešame, kad lai- sidūrė apskričio globon. Vy-, neprarado vilties nei drųsos 
mingasis numeris yra 767. riausioji prieglaudos vedėja j ir su tylių ja drauge paskubino j 
Kas turite tų numerį, atsišau- — Motina Marija Pranciška j pas kitų vienintelį kontrakto- į 
kitę šiuo adresu: Zigmontas — didžiai susirūpino ir dėjo J rių tame mieste ir atkartojo 
Gedvilas, 12022 So. Halsted visas pastangas surasti pagel- j tų pačių istorijų.
St., West Pullman, III. telefo-^hų prieglaudos atstatymui. Iri šis gi kontraktorius buvo 
nas: Pullman 3641. irytojaus sulaukus pirma visa-(mandagesnis ir atsiprašinėjo,

Važiuodami atsiveškite n ii- ko ji su kita vienuole seserim 
nėtų bilietelį. Geriausias lai- skubino pas kontraktorių 
kas atvažiuoti po 6 vai. vaka-. Struogų ir jam išdėstė visų 
re. Važiuodami patelefonuoki-, apverktinų padėtį. O jis tik 
te, tuomet sakomas asmuo pa- nusišypsojo ir gardžiai nusi-

Louis O. Abelli, Bolivijos at
stovas J. A. Valstybėms.

“Aš tai žinojau! Ir kon
traktorius Struoga turės man 
pripažinti tiesų, kad aš geriau 
nei jis pažįsta gerų jį Dievų.”

Ir, jausdamosi laiminga, ji 
ėmėsi skaityti laiškų:

“Gerbiamoji Motina Perdėti- 
ne:—
‘4 Rytmetin iame dien rašty j 

skaičiau apie didelę nelaimę,

žinojau, jog jis yra atsitoli
nęs ir atsiskyręs nuo Bažny
čios.

“Viena mano draugių dirb 
tuvėje davė šimtų dolerių ma
no kelionei. Kad sutaupyti te 
kių sumų anuose laikuose, ta; 
reikėjo jai atsižadėti daugeli - 
smagumų ir taupyti ilgų lai 
kų. Bet gi ji davė man juos

ištikusių Senelių Prieglaudų, džiaugdamosi ir patenkinta.
Aš gi laimingai nuvažiavau 
pas savo tėvų. Jis sirguliavo 
dar du mėnesiu ir mirė su 
Bažnyčios palaimomis. Kai su
grįžau į dirbtuvę, pasirįžda- 
ma taupyti pinigus, kad bent 
dalimis atidavus gerųjai savo 
draugei, kuri buvo paskolinu- 

(Tųsa ant * pusi.,

kurios šiaurinis sparnas buvo 
ugnies sunaikintas. Aš gi įde
du tų bankinę perlaidų suple
škintos dalies atstatymui, kai
po lėšų padengimo dalį. Kiek
vienomis Velykomis aukoju kų 
nors katalikiškoms įstaigoms 
už apturėtas didžias Dievo 
malones. Šiuo kartu mano au
ka eina Senelių Prieglaudai.

“Gal Motina norėtum žino
ti, delko aš taip darau kas me
tais ?

“Daug metiį atgal, kai bu
vau neturtinga prasta darbi
ninke. iš gaunamos algos vos 
tik prasimaitydama, aš gavau 
žinių nuo mirštančio tėvo, gy-

prisimindamas gražiais žod- i 
žiais, kad yra didžiai užimtas j 
kitais darbais, kurių negalįs 
atsakyti nei atidėti ir kol pa
baigs, juk negalima gaišinti' ~
laiko su atidėliojimu ir, tikisi Ja’s'<u- Ji ėmė pirmųjį laiškų 
kad Motina suras kitų kontra- *r addarė- Pašto antspauda 
ktorių, galintį tuojau pradėti kuv0 ks ^ew ^°rko. Pažvel- 
atstatymo darbų. Ir, kai ]\f0-i Pa.ras^ “Tu
tina atsisveikino -ir išėjo už Urbaitė?’ Gi Motina turėjo 
durų, tai girdėjo kontrakto- S^riiių New Aorke, tačiau
riaus nusikvatojimų. Bet gi ldeko nepažinojo tuja pavar

de. Ir netikėtai užmatė laiške

juoke.
“Tai visa gerai, Motin!” 

atsakė Struoga pašiepiančiai.
“Tačiau aš nedirbu vien tik 
savo sveikata. Gi atstatyti vi- 

Ruoštas Labd. Sųjungos Cen sų nudegusį sparnų atsieis ko- 
troi išvažiavimas į savųjį ūkį,1 kie keturi tūkstančiai dolerių, 
rugsėjo 6 d., gerai pavyko.'O Motina pati prisipažįsti,
Diena išvažiavimui buvo gra-1 kad apdraudimas buvo išsi- 
ži, dėlto publikos buvo daug.; baigęs, ,nes neturėjai pinigų 
Gražiame miške, po medžiais, I užmokėti premijas. Tai kokiuo 
tarpe lazdynų visos kuopos bu gi būdu gausi tuos keturius 
vo įsitaisiusios stalus ir kiek- tūkstančius dolerių? Juk gi 
viena, sulig išgalės, darbavo- poteriais negaliu aš pirkti 
si, kad kuodaugiausiai pada- PtytŲ ir kitokių įmonių nei sa- 
rius naudos Labdarybei. j mdyti darbininkų prieglaudos

Visų mielų dienelę suvažia- atstatymui.”
vę žmonės vieni žaidė, kiti šo- Motina Marija Pranciška 
ko, kiti riešutavo, o pavaka- pažiūrėjo į jį gailiomis aki- 
ry suruošta trumpas progra-'nūs ir mėgino dar kartų iš- 
mėlis. Gražias, agitatives pra- (aiškinti visų dalykų, 
kalbas pasakė p. L. Šimutis,i “Žinoma, kad reikalinga" rūpinusi kitais naminiais rei- 
“ Draugo” red. ir gerb. kun.1 gerbiamų jam užmokėti. Tams- kalais. Ir po trumpo pasikal

lauks.
Komisija.

IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO.

A. Skripkus. 
Išvažiavime matėsi daug

ta, tur-būt nesupratai mano

tas nenupuldė 
sios.

Už mylios kitos į kalnus gyjma sav0 akims’ ji re^° toje

Motinos dva- • * i v
bankos perlaidų. Ir, netikėda- venusi° uz šimtų mylių.

Rankose neturėjau nei pen
kinės su savim ir širdgėla bu
vo apėmus, kad negaliu pa-jveno ponia Gabrienė, turtin- j perlaidoje penkių tūkstančių 

ga ir labdaringa moteriškė.'dolerių realizavimų. Ir džiau-! siektf mylimo tetušio^Darla
jos labdaringumas daug gero gsmo apimta ji tarė: 'biau skaudėjo man širdis, nes
davė Senelių Prieglaudos už
laikymo reikalams. Tatai Mo
tina su savo drauge, negaiši- 
ndamos laiko, paskubino savo 
žingsnius į kalnus pas ponių 
Gabrienę. Bet gi šiandien ji 
nesitikėjo ir nelaukė vienuo
lių seserų. Ji irgi buvo susi-

I
bėjimo, ji, maloniai atsipra-

pasakymo. Pradžiai yra ban- šydama, išsikalbinėjo, kad 
tuom kart negalinti vienuolių 
sušelpti, kad pasibaigus me
tams reikia mokėti valdžiai di-
dėlės naujai užkrautas duok
les, kad pasižadėjusi kitoms

Chicagos lietuvių dvasiškuos, koje penki šimtai dolerių. Ma- 
biznierių, veikėjų ir profesio-! tai, gerbiamasis, kad visoje 
nalų. Visi buvo patenkinti valstybėje seneliams nėra ki- 
gražia I labdarių farma, kurio-,tos katalikiškos prieglaudos, 
je su laiku bus realizuotas' Gerasis Dievas tai žino ir rei-
daugelio troškimas — pasta- kia pasitikėti Jo gerumui ir vertingoms įstaigoms ir turi- 
tyti našlaitynų ir prieglaudų ' apveizdai.” nti ištesėti duotųjį žodį ir t.t.
seneliams. “Tai labai kilni ir dievota Kelionė atgal suvargino a

Saulei nusileidus da vis miš- mintis, tačiau tai ne biznis, ’ ’ 
ke girdėjosi linksmios lietuviš»atsiliepė kontraktorius prote-

bi seseri. Tačiau savyj jautė
si tvirtos. Ir, kai pasiekė jų

kos dainos. . stuojaučiai. “Apveizdai vien gyvenimo slenkstį ir įžengė vi-
Didelė padėka Labdarybės' Pritikėdamas aš neišgaliu dun,^ Motina tarė: 

Centro valdybai už surengimų' Pirkti visos medžiagos ir sa- 
tokio gražiaus išvažiavimo. į mdyti darbininkų, kad paskui 

Buvęs. 'laukti ilguosius mėnesius ar- 
____________ |ba kelius metus, kol visa bus

7-JI KUOPA LABDARYBĖS ,atmokėta”
< < TiU/vii n

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

“Brangi sesuo! Be abejo
nės, esi išvargusi ir eik atsil
sėtų.”

Tačiau pačiai Motinai nebu
vo laiko atsilsėjimui. Ji turė
jo peržiūrėti atėjusių paštų, 
atsakyti į laiškus ir paskui rū
pintis visų reikalais. O kur gi 
laikas maldai?

Ir tuojau paskubo prie biu
ro, kur surado žurnalų ir laik- 

» raščių, vienų kitų bilų ir du

SPAUSDINAME:
Jeigu gerbiamasis būtum 

' pažinojęs gerųjį Dievų taip il- 
Labdaringos Sųjungos išva-' gai, kaip aš, tai nereikėtų ta-

žiavimas gražiai pavyko. Oras.......... ■" •
buvo gana gražus ir žmonių rie prisidėjo savo darbu ir au- 
privažiavo gana daug. Kurie ka-
atvažiavo, visi gėrėjosi gražia | 
vieta ir puikiu, žaliojančiu. "
mišku j NAUJOS DAINOS

Atvažiavius visi prisirinko LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO 
STASYS NAVICKAS

IŠVAŽIAVIME.

daug riešutų, nes šįmet labai 
užderėjo.

7 kuopa išvažiaviman atva-

Westsidietis.

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c j 
30c!

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

žiavo dideliu truku ir turėjo?’ Eu,r gįria kad aš jojau (Mišram Chorui)
visokio “biznio”, padarydama 1 Ko hudl (Mišram Chorui) 30c
gerai pelno , 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštai kalnas duetas 30c (
g AHu, Stumbrienei ir Pocie- ’’ Mo4iuU mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
„ei, kurios turėjo gardžiu ge- 2’ Atekndo m*1*® antelė (Choru.) ..............  30c
rimu ir gero lunMaus. Pelno 3’ žal“’ ^'m-Augau pas mėiutę, (Chorai) ............. 30c
padarė $13 65 į^ e^ero krantelio-Atvažiuoja piršlys, (Chorui) .. 30c

Taipogi ačiū Šiaulienei ir 5, Oi» tu dzieme dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
Daėiolienei už gard. gėrimus.'6’ Oi> broliai- broliai-Margytė Mano (Chorai- ............ 30c
Padarė pelno $12.45. Jos turė-17’ Einu per d™relį-2alioj girelėj, (Chorai) ................. 30c
jo savo gėrimu ir valgiu ir ®’ Vai dariau Weė-Moti„ėlė mano, (Chorai) ........ 3<Je I
visa paaukojo labdariams. |9’ Vai augora' augoih-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30cj

Kitos darbininkės turėjo k?10’ Eina gar8as ”n0 Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c i 
tokių biznelių: Jusevičienė, I Daugiau perkaųt duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
Chicago, III.

Zaurienė ir Glebauskenė. Jos
Idarbavosi, kiek galėjo ir dau

giausia padarė pinigų.
Ačiū visoms ir visiems, kn- 2334 So. Oakley Avė.,

«

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791



t

DRAUGAS Ketvirtadienis, Rūgs. 10, 1931

Prašau Į Mano Kampelį
bai atkaklus, sunkus. Didžiau-1 buvo pasišventęs Vyčių idea- 
sia minia susirinkus dideliu į- lams; vietinėj Vyčių 38 kp.

—---------"Rašo prof Kampininkas-------------------
Latvijos parlamento (sei- Pastaromis dienotais polici

tempimu laukė pergalės, o jos 
kaip nebuvo, taip nebuvo. Lo
šimas nusitęsė net po 6 vaka
ro. Bet mūsų pusė gavo viršų, 
ko niekas nesitikėjo.

buvo rašt.; dirbo ' ne vien su 
Visu

TIKRI GYVENIMO 
ĮVYKIAI.

nio) atstovas Janis Opinzan [ja jį pristatė nuovados globai, 
yra vienas uoliausiųjų Latvi- Su juomi buvo kartu patogi 
jos kultūros fondo rėmėjas, moteriškė. Opinzan nuoyadon 
Šiam fondui pajamos daugiau- įėjęs mandagiai pasveikino 
šia plaukia iš vyriausybės deg viršaitį ir reikalavo, kad nuo Matote> du broliai Stankui lo> “Birutės

jaunimu, bet ir visais, 
buvo mylimas.

Priklausė prie parapijos 
«horo ir buvo jo pirm., taip-gi

Visi kalbėjo, jog jaunesny- buvo parapijos komiteto na- 
sis brolis vyresnį nugalėjo, rys; prigulėjo prie pašelpinės 

draugijos; buvo
tinės monopolijos. Kad padijjo būtų atskirta ta jauna mo-j-. vyresnis Stasys prisidėjo “Draugo” korespondentas, pa
dinti degtinės vartojimų, šis ! teriškė. Girdi, biaurybė priki-lpri<} IenkĘ ar italų tym0 ir įrašydavo “Pavasaris”. -
atstovas rodo pavyzdį visiems bo ir visur mane seka. Bet i kaili” r

1 ’ Visi jo pasigedome ir, sunktiems latviams. Dėlto, daž- jauna moteriškė pasipriešino, 
nai jam ir tenka nebereikalo 1 Sako, Opinzan kituoniet lankė 
pakliūti -Rygos policijos glo- i si Letgalijoj. Ten ji su juomi 

bon ligi išsipagiriojimo. Jis Į‘susipažino ir jis žadėjo jų 
pats apie sakosi, jog nesąs' vesti. Tad ji atvykusi į Rygų 
koks pikčiurna, iš prigimties Į ir išsprendusi jo nepaleisti.

Lietuviai, laikykitės ir ant ku buB .. užmir-ti
toliau.

KEN0SHA, WIS,
ramaus būdo. Tik visa nelai- 
mS, kad jis turi didelio pa-i piklyti atstovo 
traukimo degtine didinti kul- i
turos fondą. Tuo būdu šio fon-1 
do didinimas nebūtų blogas |To atlikimui jis 
dalykas, deja, Opinzan dažnai i tinkamiausių priemonę kreip- 
pesimistiškai atsineša į gyve- j tis teisman.
nimą, jį apima nepapiasti lū-i l<a(Įa viršaitis jį perspėjo
pesniai ir, štai prieš akis at-! , . , , ..r ne taip daug uoliai darbuotis

Policijos viršaitis atsisakė 
prašymą — 

atskirti nuo jo tų moteriškę.
nurodė ata-

Vyčiai ir prieteliai išreiškia 
didelę užuojautų jo tėveliams, 
kurie tik jį, vienatinį, sūnų ir 
teturėjo.

Į Už velionio sielų Vyčiai už-
A. Romano Pociaus laido- Prašs šv. Mišias rugsėjo 12 d.

£UVgS Visi nariai prašomi dalyvauti.

A. a. Roniuko laidotuvės įvy 
ko rugsėjo 3 d., 9 vai. rytų. 
Žmonių prisirinko pilna baž
nytėlė, išpuošta gedulingomis 
spalvomis,

A. a., velionio Kūnas įlydė-

Setinas.

PLATINKITE “DRAUGĄ*'

(Tąsa nuo 3 pusi.)

si man pinigų kelionei, sužino
jau, kad prieš kelias savaites, 
ji įstojo vienuolynam Ir kitos 

j mergaitės negalėjo pasakyti, 
į kaip vadinasi tas vienuolynas 
j ir kur jis yra. Pagalios aš 
sužinojau, kad toji skolintoja 
taupino visus tuos pinigus nu
važiuoti ir atsisveikinti su sa
vo motina pirma įstojimo vie
nuolynam Aš gi negaliu jos 
užmiršti ir neišgaliu jai atsi- 

| mokėti už padarytų pasiauka- 
vimų. Ir kas mielais metais 
toje pačioje dienoje, kurioje 
ji padarė man tokį didelį ge- 
radėjingumų, paaukodama sa
vo laimę dėl manęs, tai jos 
atminčiai aš stengsiuos sulig 
savo išgalės pagelbėti kuriam

nors vienuolynui, kuriame vie- giau nei reikalinga buvo grų- 
nuolės seserys darbuojasi žino žinti. O Danguje — įsivaizdi- 
nijos labui ir tarnauja Dievo nti aš negaliu, kokia tikroji 
garbei.” užmokestis laukia manęs!”

Buvo dar keletas užbaigimo
eilučių. Bet gi Motina nebe
skaitė jų. Tik sidabrinės aša
ros riedėjo per pasenusius, ta
čiau skaisčius jos veido skruo-1 
stus. Ir didis ramumas ir di
dis džiaugsmas užviešpatavo 
jos širdyj ir sieloje.

“Tai buvo tikroji auka,”, 
tarė vyriausioji prieglaudos | 
perdėtinė. “Savo motinos aš! 
nemačiau per dvejus metus.!
Ir po to niekada nebemačiau i 
jos. Tačiau, Gerasis Viešpa- ’ 
tie, Tu nepamiršai manęs tik-1 
rųjame reikale. Tie paskolinti i 
pinigai davė keleriopai dau-'

A. Matutis.

DOU8LE
ACT1NG

L
-KpBAKINC 
HVMWDCR

Tėmyk kelky gražu
mą ir jy šviežumo 

išlaikymą.

SAMEPRIO3*FOnoviii'J 3
4OYEARS T

25 ounces for 254;

sistoja lyginai kai kokia šmė- . _ . , . , „ »• • , • _. v . • • ! kultūros fondo reikalais, Opmdas į bažnyčių vietines Vyčiųkla tautos kultūra ir saukiasi ’ 1
didinti fond 
Imasi darbo

1 i. • v i • • • IV Ui V III Uo LVlivAV 1 dlVdrl Cllto. V./IJII1 t ■ J C •> vs kultūra ir saukiasi , i oo , * *md». Jis paklusnus J zan susikūprinęs npl^nSė'M kp narių, toros mergaites
* ., . ! , ,, i • .. , I ir sesi vaikinai lydėjo kuna,rbo ir susiduria su vadų. Paskui jį nusekė ir jau- v v. . . J J

visokiais keblumais. na moteriškė,

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL datig gražių, jausmingų linkė
jimų ir suteikta daug dova
nų.

Gražu, kad drauguos pa-
... . . .. ' ‘ gerbia savo darbščius narius,

tietį miestelio valdžion, jeigu ,4 . ’ d & i Tas priduoda daug naujos
pradėto darbo niekas nesu-' „ •• , ,• , ,. energijos ir toliau darbuotis.
griaus. Pradžia labai graži.
Republikonų kliubo išrinkta 
komisija atsikreipė į visas or-

Čia lietuviai nejuokais bruz 
da ir tikrai laimės savo tau-

ganzacijas, kad sudarius vei-

Tos mažos, bei didelės, drau
gijos jau senai būtų išnykę, 
jeigu nebūtų tokių pasišven

A. f A t.

klų kūnų, kuris remtų pas
kirtų lietjivį miestelio val
džion, pav. kolektorius turėtų 
būti iš mūsų tarpo.

STANISLAVA
PRANSKIENĖiį-

(Po tėvai® Malakauskatiė) 
mirė rugsėj^’7, 1931 m. 7:30 
vai. vak. 36 metų amžiaus.

Kilo iš Telšių Apskričio ir 
Parap; Dimačių Kaimo. Ameri
koje įtftgJtvneo- 19 metų.

Palikot.’ ,dideliame nuliudime 
vęrą ^Ignacų, t dukterį Petro
nėlę. 3j2 broliu ..Aanciškų ir I- 

- jkflitą įtr brolienes Barborą ir

kiti šeši jo artimiausi draugai 
nešė grabų.

Prieš šv. mišias, kuų. A. Bu 
blys pasakė pritaikintų pa
mokslėlį. Šv. Mišias laikė kųii.;
M. Urbonavičius ir > vietinės,' ......  .. ....

. . , , : i *' a ‘ » M^roniką, pousėserę Zofijų, Mo-P&l’&pijOS klebonas kun. A. , Pienę ir 'gimines, „o Lietuvoj- _ I _ _________ rAl-. Tl.Bubi
A. a. velionio tėveliai, su 

pervertomis skausmu širdi
mis, klausė šv. Mišių kartu su 
giminėmis ir velionio drau1 
gaiš. Liūdnas buvo reginys, 
ašara krito per visų veidus.

Po pamaldų velionio kūnas
tusių darbuotojų, kaip ir Jo- nulydėtas į šv. Jurgio kapines, 
nas Šileika. ten dar sykį kun. A, Bublyo 

[pasakė atsisveikinimo žodį. 
Buvo uolus katalikų veikime. 

A. a. Romukų mirtis pakir- 
Ptie to sumanymo jau prisi- į Pereitų nedėldienį ir pirma- to vos sulaukus 20 metų. Bo

dėjo su komisija Improv- [dieni Raudonos Rožės kliubas dos taip buvo Dievo lemta, ir1 
ment k/iubas ir Raudonos Ro- Hošė baseball ir, smagu pra- jo paties nujausta, 
žės kliubas. Yra vilties su- ne§ti, jog abi geimi laimėjo. Jis buvo ką tik grįžęs iš 
traukti visas organizacijas į
tų svarbų darbų.

Laikas lietuviams atbusti 
ir reikalauti, kas jiems pri
klauso. O mums priklauso, tas 
pat, kaip ir kitoms tautoms.

Iki šiol mes buvome pamirš
ti ir panekinti. To pakęsti il
gai negalima.

Tad, visi darban 1

Tad, ir aš Šileikams linkiu ' 
daug brangios sveikatos.

motiną Petronėlę, dd broliu 
Klemensą ir Antaną ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 2252 W. 
24 st. Laidotuvės įvyks pėtny
čioj, rugsėjo 11. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj' įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: x
Vynus, Duktė, Broliai, Brolie

nės, Pusseserė ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawicz, Roosevelt 2515

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

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Bart- 
kaitė, 3 dukteris Marijoną, Oną 
ir Antaniną, sūnų Antaną, bro
lį Victor, 3 seseris Oną, Anta
niną ir Vincentą, 3 švogerius 
Juozapą Jasudavičią, Joną 
Šimkų ir Antaną Skinderį ir 
gimines, o Lietuvoj motiną 
Floriną, brolį Joną ir seserį 
Juzefą Klapatausklenę.

Kūnas pašarvotas 42 37 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, .rugsėjo 11. Iš na
mų 8 vai. aOydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys. Stums, 
Brolis. Seserys, švogeriai

ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

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

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir Vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juąų 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, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne t 
pasidavė net gabiam šeimynos gy-1 
dytojui, neatidėllokit neatėję pa- į 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjiinas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

MILICNSOF JOUNDS ŪSE 
8V OUR GOVERNMENT

Jos Nieks 
Nekviečia

Pirmadieny lošimas buvo la- Rytų iš Vyčių Seimo, nes taip

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES RROLIįl RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

■v

Ketvirtadieny, 6 d. šio mė
nesio, vakare, p. Ignatavičių, 
1514 So. 48 Ct., duktė Elenu- 
tė išvesta į šv. Kryžiaus ligo
ninę dėl staigaus susirgimo 
apendicitu. Linkini Elenai grei 
tai pasveikti ir sveikai grįžti 
namo, nes tėvai labai susirū-

1ĮUNZ,

Mūrine Co., Dpt. H. S., 9E. Otria St.>, Chicego

Tyros, Aiškios, Breik«v

GRAŽIOS AKYS
Yra dldella turtas'

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgMta
Knyga “Eye Care” arba “Dya 
Beauty” ant pareikalavimo

, BARBORA 
BALTUTIENĖ

(Po tėvais Skirmantaitė) 
mirė rugsėjo 8, 1931 m. 9:15 
vai. vak. 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių Apskričio, Luo
kės Parap. Rudapių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Augustiną, 
seserį Antaniną Navickienę, 
švogerį Kastantą ir du anukus, 
o Lietuvoj seserį Marcijoną 
Šimkienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6838 So. 
Maplevvood avė. Laidotuvės J- 
vyks subatoj rugsėjo 12. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėta į Šv. 
Panelės Marijos Gimimo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už vfelionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Vyras, Duktė. Resno, švogeris, 

ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Uoulevard 5203

PRANCIŠKUS BUTKUS
mirė rugsėjo 8, 1931 m. 11
vai. vak. 51 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskričio, Plungės 
Parap. Mišenų Kaimo. Ameri
koje išgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 brolių Antaną i,r Kastantą, 
2 brolienės Oną ir Petronėlę 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Domicėlę Jonušienę ir gimines. 
Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Butkus.

Kūnas pašarvotas 2019 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, rugsėjo 12. Iš namtj 
8:30 vai, bus atlydėtas į Dievo 
Apvelzdos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ktw 
pines.

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

Nuliūdę:
Broliai, Brolienės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. M. k ūdas, Roosevelt 7532

ADVOKATAI /

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 8395

A. A. 0LIS
A D V O’.K A T A S

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaj. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

pinę.
Kaimynas.

Sidabrinis šliubas. Baseball.
Sūnau vietos gyventojas Jo

nas Šileika ir jo prietelka 
Marijona pereitų nedėlių at-’ 
šventė savo sidabrini šliuba. i
Pp. Šileikai yru darbštūs žino | 

nes draugijose ir parapijos
reikaluose, tat ir iškilmės bu-

v ■ ( Ivo saumos.
Po visų np<‘igų, gražus bu- 

rys palydovų suėjo svetainėn. 
Čia juos patiko muzika, kaip ; 
tikrus veselninkns. Stalai bu
vo prirengti su skaniu už
kandžiu. Per pietus ir vaka- | 
rienę jubiliatams pasakyta J

Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori? Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to risi nekenčia. Išgarga- 

lluodaml su Listerine, išva

lysime burną Ir užmušime 

Ilgų perus. Vartok kar- 

dlsn.

LISTERINE

Buy gloves whaf 
it savos

N erei k mokėti 50c. už 
dantų mostį. Listerine To- -1: 
oth Pašte gaunama po 36c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vėl- ' 
kla. Ją varto tariamas per 
metus sutaupai >8.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
SKIN HCftlNG ETOS

• te M«Nff
Right from the firet touch, antiaeptic. 
healing Žemo takos tne itehing 
misery out of moaquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiaeptic Žemo is applfed. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

BILLY'S UNCLE
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C H I C A G O J Tel. Cicero 6756

DRAUGAS
— 1

4

5

A K T A R A 1:
DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

De La Šalie Institute čempio-' 
nų tymu. Svetimtaučiai stebė-

--------------- josi jy gabumais. Dabar jiedu
X Šv. Kryžiaus parapija renjyra nariai Notre Daine foot- 

gia nepaprastų išvažiavimų I bolininkų ir football ekspertai 
sekmadieny j, rugbėjo-Sept 13 į pranašauja, kad šįmet gaus 
d., Birutės (lai žė. Nepaprastas I aukščiausį atžymėjimų, būtent 
tame, kad įžanga ir laimė bus “Ali American Reiškia, savo pačiu pastangomis sun- tižiai yra draugiški su visais,
dykai- Jau trys tūkstančiai ti- anksčiausia garbė, kurios kiek kiai atseikiu aukštus pasižyme tai puotoje dalyvavo lygiai
kietų išdalinta. Kam nors vienas Amerikos sportininkas jįnius> Lengva mums tada to-1 darbininkai, biznieriai ir pro
telis brangi dovana. Be tikie labai trokšta. Linkime jiems kius tautiečius savintis ir jais j l’esijos žmonės,
to negalima bus daržan įeiti, pasisekimo ir tos didelės gar- džiaugtis, bet ar ne gėda, kad

X Town of Lake kolonijos^. I svetimtaučiai jų gabumus
žmonės įvertina katalikiškųjų į Gaila, kad tokie lietuviai, prieš mus atranda. » 
auklėjimų. Šių savaitę, prade- j kaip Kraučiunai Ed ir Pini' * Parapijos mokykla šia 
ti jau antrus mokslo metus va- mažai nuo lietuvių visuomenes igvalyt{ų išinalevotį

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 
ĮVAIRUMAI.

Tel. Canal 6764 Kės. Republlc 5350 -Telefonas Grovehill 3262

žuoja į Notre Dame universi- i tegauna atydos ir paraduos, 

tetų pono Vlado
sporte College

gerai pasižymi. Pagarsėjus lie- Liet. Auditorium, kur buvo 
tuviams garsėja ir lietuvių labai rūpestingai priruošta 
tauta. Verta lietuviams savai- vestuvių puota —- pietus ir 
siais Įdomautis, nelaukti kol vakaiienė. Kadangi juunave-

Bepietaujant naujavedžiains 
išreikšta daug gražių linkėji
mų. Kalbėjo M. Kežas, J. Na- 
krošis, J. Krukas, D. šemai- 
tis, L. Beeclier, .J. Vyanek, J.

DR. A. RAUKUS1
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MAKŲUETTE 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

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue •

Tel. Prospect 1028

Rezidencijų 2 359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po piųtų ir 7-9 v. v. 
" Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po nuui. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Al b&ny Aven 
TeL Prospect 1930.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliui

kad daug naujų mokinių iš vie jtys jaunavedžiai ir kiti. O Jo- ’ ofisus 2201 vvest 2211d Street

3 uni\ersi-| s ' . ., kambariai, užtat jaučiama,! Horn, jaunavedžių tėveliai, pi
Kraučiuno. Pereitų metų Amerikos popu-.• ,......-........... , . . . ,. i .. . . - ...

mūsų parapijos komiteto, sū-, Iriausiam lnokyklų ateis į parapijos
nūs K<iward ir Pliil. Football buvo apie dvyliką . v. . .nūs rjuuuiei ii xim. i . mokykla. Visi sios koįomios

. m , v • pirmeilių lietuvių lošėjų, ku- v
Ed ir Pini (lvrause) gerai \ , žmones supranta katalikiško
... . . ... , .v -• ine savo pasizybejnuais skel-, , .

mokinasi ir labai atsižymėję I , , auklėjimo svarba Nesigaili te-
, ... ... bė pasauliui lietuvių tautos . ... . , .

sporte. Jau keli metai jų var-Į vėliai pasiaukavinio, kad ir
dai Amerikos spaudoj girdisi.jK Vei UU1^ lr 8 reikia kada labiau pavargyti,
Jie pasižymėjo kaipo nepap- į Niekas negali taip atkreipti bet kad vaikučius katalikiškųi 
rastai gabūs basketball ir visų demėsis į lietuvius, kaip jšauklėjus. Kiekvienas geras 
football lošėjai, lošdami su sportas. Sporte Amerikoj visi daiktas sunkiau atsiena. z

Cor. So. Leavitt SC Tel. Cunul 6221nas Zolp, kaipo toastmaster,,... „l . , ’ Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė
tarpus užpildė tai juokais, tai I Tet Repubiic 7868
rimtesne kalba. 1 i - » & i - «

Nedėlioj pagal sutarti

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE ,

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Smagūs šokiai 
svečių vaišinimai

ir visokie
.Ofiso Tel. Victory 3687

tęsėsi gra- * Of. lr Rea Tel Hemlock 2374

žiai iki po vidurnakčio. • DR. J. P. POŠKA
Jaunavedžiai apsigyveno prie 13133 HALSTED STREET

savo biznio po 2433 W. 09tli„Į Antras ofisus ir Rezidencija

Rap. ^t., kame turi gražiai papuoš- į. 6504 jS. ARTESIAN AVĖ.
tus kambarius su dailiais ra- iOfls& Xat Nu° 9-12 rytais: nuo 7-9 

Ivak. Antro Of. VaL Nuo 3-6 po
SUSITUOKĖ JONAS PAU- bandais, pirktais iš Peoples i pi«- utarn. ir subar Nuo 3-9 vak.

,, z, , , . ! Šventadieniais pagal suturima.
LIŪS SU MARIJONA .furniture to. krautuvių.

Ofise Tel. Victory 4888 

Rezidencijos Tek Drezel 9121

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 Vak. 

Nedėliomis ir šv mtadienjaia 10-12

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3008

Office Phone 
Wentworth 8084

DRUKTENAITe.
D’ftS

Laid-otuvėse 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Pa- Reikale meldžiu atsišaukti; -o mano

darbu busite užganėdinti. 

Tel. Koosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago
SKYRIUS

66 8 West 18 Street J439 g. 49 CoUlt, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 ’ ’
SKYRIUS: 3238 So. Tel- Cicero 5927
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS -
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tardė 1138 
Chieago, TU

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS EB

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Roossvelt 7632

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-8413

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

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lai būna ten jiems laimiu-i ofisus Tei. Grovehiii oei7
I Res. 6707 S. Ąrtesian Avė.

^yve- | Tel. Grovehill \ 0617linksmas ir ilgas
Pereitų sekmadienį Gimimo nuuas 

į P. Š. pa rap. bažnyčioje Jonas 
(Paulius ir Marijona Drukte-. 
jnaitė gražiomis ceremonijomis 
j surišti Moterystės ryšiu.

Jaunavedžių plati pažintis Bridgeport. — Mm. 1. Stul- 
tarpe Chicagos lietuvių su- pinas, 'turįs moderniškų dide- 
traukė skaitlingų žmonių mi- k‘» gražių aptiekų po mini. 
nių bažnyčion pamatyti jų '»4;)9 So. Halsted St. buvo iį- 
jungtuvių apeigas, nes Jonas vykęs vakacijų į M isconsim. 
yra namų budavojinio kontrak valstijų. Sugrįžo pusėtinai at 
torius ir savininkas hardware sišviežinęs ir sustiprėjęs.I
krautuvės, o Marijona buvo; 
veikli Peoples Furniture kom-- 
panijos darbininkų organizaci j 
jos narė; dirbdama per keletu; 
metų kaipo kasininkė ir knyg. 
vedė įr tuo įėjo į plačių pažin
tį su visuomenė.

J.

SUGRĮŽO IŠ V AKACIJŲ.

AKIŲ GYDYTOJAI;

SUGRJŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Dalyviams, jų draugams ir 
pažįstamiems bažnyčioje jung'j 
tuvės darė gražių įspūdžių.

Jonas ir Marijona, baigda
mi savo jaunystės dienas, at
sisveikino su savo giminėmis' 
ir draugais. Ypatingai atkrei-1

Ipė demėsį kiekvienos motinos, 0
Palengvins akių įtempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
nervuotu-

kurį auklėja dukrelę, tas, kuo- mo' skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys-

met Marijona apkabino savo tę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuosemotinėlę ir su ašaromis atsi- 

sveikino. Gal tai buvo džiaug-

DR, J. J. SIMONAITIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

242 3 West Marųuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. ii. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauekas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
2435 West 69th Street

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

D E N T 1 S T A I
Phone Bouieva.d 7042

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

Arti 47 Street i

Tel. Canai 8267 Res. Prospect 666'

DR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 s«UJH HALSTED STREET

Rezidencija 6608 S. Ąrtesian Avi 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:38 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. VVilmette 196 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliali 
lr Ketvergais vakare

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nodėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 lr 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

A. L. DAVIDONIS, M. D.

utsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanėa mažiau
sias klaidas.

ŠIUO ašaros, O gal rūpesčio, j Spectele atyda atkreipiama moky- 
. . , . i-». i • ^los vaikučiams.

I1CS tai buvo valandėlė, kuri Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 

įųdviejų gyvenimų įstatė į karc Nedelmmis pagal sutartį.
. T • • 1 • kkeIVAS AKIS ATITAISO į TRUM-

naujas vėžes. Jei viskas gerai pą laiką su nauju išradimu 
klosis, kas-gi gali Būti žilio- Pauge,w akys 'atitaisomos

be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir rami, 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS dC CO.
JŪ8Ų ORABORUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fm Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

gui maloniau ir linksmiau, 
kaip turėti nuolatinį bran į 
giailsį draugų ar draugę. O
jei ne, tai gali būti ir kitaip.' ~ "
rp ii v* • — rFcl. Yards 1829lodei e.ia, džiaugsmas, susiripj

pinimas ir ašaros viskas sykiu DR G. SERNER
maišėsi. _

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Marijona, atsisveikinus su 

savo motinėle ir, tarsi, išreiš
kus gilų dėkingumų ifz jos rii 
pestingų auklėjimų, žengė gra
žiai išpuoštu bažnyčioje taku 
su savo tėveliu prie altoriaus, 
o čia jis jau pavedė savo duk
relę Jonui. Įspūdis {Misidarė 
stipresnis, kuomet aukštai iš
silavinus dainininkė (vardo 
nesužinojau) labai gražiai pa
giedojo šliubui pritaikintų gie- | 
smę.. I

Po aliubo jaunavedžiai, gi
minės ir draugai susirinko į

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

GrovehillTel 2242

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

3437 WE3T 4»th STREET

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 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS 

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 13 

Telefonas Midway 2880

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: •
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEN
Vai.

Tel. Republlc 7696

Ph-one Hemlock 2061

X-Ray

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6558 SO. WESTERN AVB.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik', 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dienų

DR. B. ARON 1
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie
Rez. 6425 So. Califomia Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. CHic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE
, Tel. Beverly 0870

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

' vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltb STREET
Kampas VVahash Avenue 

Tel./ Pullman 0866 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-S lr 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 59-13 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKEUS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vzl.: 1-3 tr 6:30-8:30 vaL vak. VaL: 2-4 lr. 7-9 vai. va-kare 

Nedėlioj susitarus NadėltaJ aualtarua
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P. Į NEDĖLIOJĘ,IKNIKAS Mo-Sept.13d.,1931
Pradžia 1 vai. po piety. Įžanga 25c.

RENGIA

Šv. Jurgio Parapija

H I
NORTH SIDE ŽINUTĖS.

X Mūsų kolonija dabarti
niu laiku smarkiai ruošiasi 
prie parap. bazaro, kuris pra
sideda 4 d. spalių ir tęsis per 
tris savaites — tik šventadie
niais. Visos draugijos išrenka 
darbininkus ir aukoja iš ka-

sijoms lakstyti po svetimtau
čius ir lenkti jiems galvas. 
Valio sumanytojas.

X Vietinis vargon. P. N. 
Kulys, kuris vedė Waukega- 
ne muzikos mokyklų, mano jų 
uždaryti ir įstoti į didelę Wau 
kegano muzikos mokyklų už 
mokytojų. Linkim pasisekimo.

X Artinantis rudens ilgiemssos, kiek kuri išgali.

X Iš mūsų kolonijos Lab- vakarams, mūsų kolonijos ar- 
darių Centro išvažiavime da- tistų kuopelė pradėjo judėti, 
lyvavo P. Kareckio trokas su daryti prisiruošimus prie žie- 
apie aštuoniasdešimts žmonių mos sezono. Turi parinkę gra- 
ir keliolika su savo automobi- žiu juokingų ir patrijotiškų 
liais ir visi parsivežė didžiau- ’ veikalų, kuriuos mano žiemų

draugijoms sulošti. Girtinas 
darbas.

Bijūnėlis.

WEST SIDE ŽINIOS.

sius maišus riešutų.
X Teko nugirsti, kad Nortb

Side tveriasi orkestras, kuris 
jau taip senai yra laukiamas.
Nors t sumanymas yra dar tik 
projekte, bet aš manau, kad
♦ikrai greitu laiku susilauksi-1 X Paaiškėjus pasirodė, kad 
me savo orkestro ir nereikės ■ pirmadienio vakare ant W'es- 
draugijų bei parapijos komi-' tern ir 24 St. automobiliaus už 

muštoji moteriškė yra a. a. 
Stanislava Pranckienė; jos lai
dotuvės bus penktadienyje 
Aušros Vartuose 9 vai., o šian
dien už jų laiškomos dviejos 
šv. Mišios.

X Aušros Vartų parapijos 
mokyklon susirinko po atosto
gų 181 mokinys, tame skait- 
liuje 98 bernaičiai ir 83 mer
gaitės.

X Kun. A. Andriušis antra
dienyje jau grįžo iš Rockfor- 
do, III. Jo didžiai išsiilgo Auš
ros Vartų jaunimas, ypač šv. 
Vardo draugija.

X Aušros Vartų parapijos, 
“Rūtos” daržų pamėgo ne 
vien lietuviai, bet ir svetim- j 
taučiai. Ruošiant vietos1 drau
gijoms piknikėlius, daug jų 
sueina po medžiais pasėdėti, o 
jaunimas pašokti. Kai kurie1 
bando net lietuviškus — suk
tinį, noriu miego ir kitus šo
kius šokti.

PRANEŠIMAS.
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 

RUGSĖJO IR SPALIŲ 
MĖNESIUOSE.

1) Rugsėjo 11 d. ligi 13 d. 
Keturių dešimtų Pamaldos 
Bridgeville, Pa. Laiko Tėvas1 
J. Vaitkevičius, M. I. C.

2) Rugsėjo 13 d. prasideda 
Misijos Gary, Ind., kurios 
truks ligi rugsėjo 20 d. Laiko 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C. 
Rugsėjo 13 d. (sekmadienyje) 
bus pasakyti Misijonieriaus 
ryte ir per sumų prirengiamie
ji ir paaiškinamieji pamokslai; 
o vakare prasidės Misijų pa
mokslai su palaiminimu šven
čiausiuoju Sakramentu. Mi
sijos baigsis iškilmingomis pa
maldomis ir palaiminimu &Š. 
Sakramentu rugsėjo 20 d.

3) Rugsėjo 25 d. prasideda 
iškilminga Šv. Pranciškaus 
Novena Cicero, III. Laiko Tė
vas A. Petrauskas, M. I. C.

4) Brooklyn, N. ¥. šv. Kū
dikėlio Jėzaus Teresės Nove-

“RED HOTS’

Bridgeport. — Ponia Ged
gaudienė savo krautuvėje, 
po num. 919-W. 33 St. (pp. 

na, kuri baigsis spalių 3 d. i Nausėdų name) įvedė mokyk-
Laiko Tėvas J. 
M. I. C.

Vaitkevičius, los vaikams “lunch” būtent 
“red hots”.

5) Spalių 11 d. ligi 20 d. Mi j Pp, Gedgaudų krautuvė šva- 
sijos ir Keturių dešimtų va- riai užlaikoma ir patartina
landų Pamaldos New Britain, 
Conn. Laiko Tėvas A. Petrau
skas, M. I. C.

Gerbiamųjų Klebonų, kurie 
norėtų Tėvus Marijonus kvies
ti pas save su Misijomis, pra
šome tuo reikalu kreiptis ar
ba į pačius Misijonierius pa
gal nurodytus adresus, arba 
stačiai į Chicago, III. 2334 
Oakley Avė.

Tėvų Marijonų Provincijos 
Vyresnybė.

paikučiams “bot dogs” čia pa 
sipirkti, vietoje pirkus juos 
nuo gatvės pedliorių, kur visa 
nešvaru ir vėjų supusta.

Lietuviai rėmkite lietuvis- 
kas biznius, tuomi patys save 
remiame. I

X P-18 Stella Bytautaitė iš
vyko atostogų į Wisconsin.

P-lė Bytautaitė užima svar
bių vietų Bell Telephone Co? 
ofisuose jau nuo kelių metų.

X A. R. D. 2 sk. vėl neteko1

VYTAUTO DARŽE

115-ta gatvė tarp Crawford ir Cicero Avės.

vieno nario: mirė p. M. Zile- 
vičienė. A. R. D. 2 sk. užpirko 
mišias šv. už jos sielų ir prie 
progos reiškia gilios užuojau
tos A. a. M. Žilevičienės liku
siai šeimai. O velionei amžinų 
atilsį taria.

1 X Pp. Gudų krautuvėje at- 
'sidarė agentūra tam tikrų vi
rimo puodų. Tie puodai vė
liausias išradimas, kuriuose 
vienu kartu galima išvirt ke
lis valgius kaip tai: mėsų, 
daržoves, vaisius ir t. t. Ma
žai geso išvartoja ir valgiai 
skanūs išverda.

Pravartu' šeimyninkėms tų 
naujų indų pasipirkti.

X.

me, ko aš nesitikėjau įgyti 
tiek įspūdžių ir susilaukti šir-' 
dingų sveikinimų.

Aš nieko kito neišgaliu, 
kaip tik išreikšti savo dėkin
gumų už visus gražius linkė
jimus, kurie ant visados pa
siliks mano širdyje.

Taipgi dėkoju savo sesutėms 
ir broliukui, kurie man teikė 
visokių malonumų.

Da kartų dėkoju visoms vie
šnioms ir svečiams, kurie tik
tai kuomi prisidėjo prie tei
kiamų man malonumų.

Antanina Vaickauskaitė.

PARAPIJOS PIKNIKAS.

Šv. Jurgio par. turės pasku
tinį šių metų išvažiavimų atei
nantį sekmadienį rugsėjo 13 
d. Vytauto Parke. Tai bus tur
būt ne vien musų parapijos 
paskutinis piknikas, o apskri
tai tai gal bus paskutinis šių 
metų lietuvių didelis piknikas.

Šiemet oras tebėra šiltas ir 
gražus. Tikimės, kad ir, atei
nantį sekmadienį bus gražus 
oras. Todėl parapijonai ir ren
giasi prie didelio pikniko. Bet 
jei oras ir atvės, tai reikia 
atsiminti, kad Vytauto Parke 
yra gražūs pavilijonai. Ten ir 
vėsiame ore galima gerai 
linksmintis.

Ten busiąs.

BAZARAS KAS VAKARĄ.

Prasidėjęs Dievo Apveizdos 
par. bazaras eina vidutiniškai.

Reikia priminti, kad baza
ras tęsis šių savaitę kas vaka
rų. Po to bazaras eis tik sek
madieniais.

Kadangi oras labai gražus, 
tai smagu į tas pramogas lan
kytis. Dovanų yra daug, visas 
“kermošius” gyvai vedamas, 
tai smagu lankytis.

Vietinis.

NUOŠIRDI PADĖKA.

Brighton Park. -/■ Dalyvavo 
siems rugp. 27, d. pas pp. Vaič 
kauskus didžiai gerb. dvasios 
vadui kun. A. Valančiui už 
gražius linkėjimus, Akademi
jos Rėmėjų Dr-jos Centro 
pirm. p. A. Nausėdienei ir Fe-' 
deracijos vicepirm. B. Bitau- 
tienei, p. O. Šakunienei, p. L. 
Račkauskienei, A. Valančiui 
ir J. Akromavičini; už dova
nėles p. A. Nausėdienei, B. 
Bitautienei, p-lei S. Mockaitei, 
p-lei H. Valančiūtei, p O. Ša- 
kunienei, p. J. Akromavičiui, 
p. J. Laskauskui.

Dėkoju savo mylimiems tė
veliams už suteiktų man tokių 
progų, mano jauname gyveni-

Šis rudeninis musų parapijos piknikas bus paskutinis. Oras 
tebėra dar šiltas, tai ir pikniko dienoj tikimės bus šilta. To
dėl visų musij parapijonų ir prietelių kaimynų prašome rengtis ir 
skaitlingai atsilankyti į tų musų pikniką. Jaunimas prie geros 
muzikos geroj salėj pasišoks, o senesnieji gražiar»e parke, tyra
me ore pasižmonėsime, pasišnekučiuosime, viens kitų pavaišin
sime.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

Sesostris Pasha, naujas E- 
gipto pasiuntinys J/ A. Val
stybėms.

suplėšytais drabužiais moteri
škė įbėgo į viršutiniojo gele
žinkelio stotį, Westchester a- 
ver ir 22 gat., šaukdama pa- 
gelbos. Tučtuojaus paskui jų 
į stotį spruko keli ginkluoti 
vyrai, jų nutvėrė, išsivilko 
laukan, įtempė į automobilių 
ir nuvažiavo.

Stoties agentas buvo norė
jęs moteriškę ginti. Bet pa
grobėjai jam grųsino žiūrėti 
savo reikalų.

į Matyt, moteriškė buvo išsi
sukus iš piktadarių ties sto

simi.

Už PROHIBICIJOS 
VYKINIMĄ

NEWARK, N. J., rūgs. 9. 
— Ties savo namais išpasalų 
užpultas ir nušautas Bernards- 
ville, N. J., policijos viršaitis 
Ch. Kavanaugh, 38 m.

Policija aiškina, kad tų žmo
gžudystę atlikę “butlegeriai,” 
nes viršaitis uoliai vykdė pro- 
hibicijos įstatymų.

PRANEŠIMAI
Marąuette Park. — Šv. Ka

zimiero Ak. Rėmėjų 8 skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirtadie 
ny tuojau po pamaldų par. 
salėj. Visi nariai prašomi su
sirinkti.

Valdyba.

IEŠKO PAGROBĖJŲ

AVestcliester policija ieško 
kažkokios jaunos moteriškės 
pagrobėjų.

Užvakar vėlai vakare jauna

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

LAIŠKAI PAŠTE

501 Anastas Elia 
503 Frejer Jonas 
513 Stankus John

EDISONAS SERGA

WEST ORANGE, N. J., 
rūgs. 9. — Išradėjo T. A. Edi
sono asmeninis gydytojas Dr. 
Howe pareiškia, jog Edisonas 
serga ir laipsniškai puola jo 
sveikata. Paliestas keletos li
gų-

»
PAIEŠKAU gaspadinės — 

merginos ar našlės apie 40 
metų amžiaus. Turi būt blaiva 
ir mokėt nors truputį angliš
kai. Prašau rašyti man su pa
aiškinimu apię savo galėjimų 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS
400 Rush St. Chicago, UI.

G,roc., saldainiai, ice cream, 
kainp. Storas, % bloko j mok. pigiai. 
5258 Union Avė.

Reikalingos patyrusios operatores 
ir beisterkos.,

UPSON IMtOTHERS 
325 W. Adams St.

REAL ESTATE
110 ak. farma, pigiai už cash. 

Parduosim greit. Rašyk P. Zeitelber- 
ger, Roscommon, Mich.

80 ak. $200, gera vieta, lengvios 
išlygos. A. W. Blom, Menominee, 
Mich.

s-ri«PlEIKitWICZ<S(g- '

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZAGHAREW1CZ
' REAL ESTATE 

Paskolos .ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarųavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių Ir gražiausiai Įrengtų lietuvių 
aptlekų šioje apiellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamas pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

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

/ A

R. ANDRELIUNAS
%

(Marųuette Jevrelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes per muf u o jame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI
/

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

Wm., J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:.
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paštu J dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

Studebaker
FREE VVHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
■iž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z RAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Telef. Republic 8398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef.
Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng ft Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAGZDAS, Ra v. 
Elektros reikmenos ir fikščle-

rial. Įvedame elektrų J namus ir 
dirbtuvės.>ia» 8. Halsted St. a Augšti*


