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Darbas Reikalauja Gelbėti Bedarbius
BRITŲ KARIUŪMEMĖIE KILĘS 

, PAVOJINGAS JUDĖJIMAS
Yukatane Vaikams Draudžia 

Lankyti Bažnyčias

BRITANIJA NEMANO T. SĄJUNGOS 

ŽINYBAI PAVESTI SUEZO

LAIMĖJO THOMPSONO TROFEJĄ CHICAGOJE

PRIEŠ VALSTYBINES 
LIGONINES

BRITANIJOJ NEPAPRAS
TAS TRIUKŠMAS

YUKATANE VAIKAMS 
DRAUDŽIAMA LANKYTI 

BAŽNYČIAS
LONDONAS, rūgs. 18. — 

Del sumanyto algų ir užmo- 
kesnių mažinimo karo laivyno 
karininkams ir jūrininkams 
laivyne vos nekilo pavojingi 
maištai.

Jūrininkai laikinai aprimo, 
kada vyriausybė paskelbė jie
ms nusileidimą.

Praneša, kad dabar ir ka
riuomenėje kilęs nerimas, nes 
ir kareiviams norima mažini, 
dieninius atlyginimus.

Savo ražu dalis spaudos 
atsisukus prieš vyriausybę už 
jos daromas klaidas laivyno ir 
kariuomenės atžvilgiu. #\

MEXIC0 MIESTAS, rūgs. 
17. Yukatano provincijoje iš
leisti religiniai įstatymai pra
dėjo veikti pirmadienį. Pirmu 
kartu Meksikoj pasirodo tos 
rūšies griežtos vyresnybės tai
syklės.

Vaikams ligi 13 metų am
žiaus draudžiama lankyti baž
nyčias

Amerikos Medikij Sąjungos 
laikraštis Journal reikalauja 
imtis atatinkamų priemonių 
sulaikyti vyriausybę nuo sta- 
tyiho daugiau ligoninių palie- 
gusiems karo veteranams. _

Laikraštis pareiškia, kad 
tuo būdu žengiama į bolševi- 
stinę tvarką, taip kad net gy- 
dytojavimas turėtų būt suval
stybintas.

. LaikTaštis pageidauja, kad 
Atvaizduojamas lakūnas Lowell Bayles iš Spring- toli pigiau atsieitų paliegu- 

fjeld, Mass., kurs Clevelande orlajrių ^lenktynėse laimėjo sius veteranus privatinėse li- 
juosThompsono trofėją. Jis skrido virš 236 mylias valandoje.1 gOnįnėSe išlaikyti, kur

AMERIKIEČIŲ KENTĖTO
JŲ VARDU BAŽNYČIA

LOS ANGELES, Cal., rū
gs. 1 (per paštą). — Los An
geles ir San Diego vyskupas 
Cantwell čia pašventė naują
Astuonių Amerikiečių Kentė- 

dalyvauti religinėse (ojų
pamaldose arba imti religijos 
pamokas mokyklose.

BRITANIJA NENORI PA
DUOTI SUEZO PERKASO

Šiuos kentėtojus Bažnyčios 
šventųjų tarpan įskaitė Šven
tasis Tėvas Pijus ,XI praei
tais metais. Visi buvo kunigai 
ir prigulėjo Jėzaus Draugijai.

GANDHI APIE AMERIKĄ

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Indiečių vadas Gandhi užsie
nių korespondentams prančšė, 

kad šiandie pasauly gyvuo
jančius ekonominius negeru 
mus gali pašalinti J. Am. Val
stybės, jei jos paleistų dar
ban laikomą rūsiuose sukrau
tą auksą.

GENEVA, rūgs. 17. — T. 
Sąjungos suvažiavime atnau
jintas sumanymas Sąjungos 
kontrolėn paimti Suezo perka
są.

Britanijos atstovas griežtai 
pasipriešino sumanymui. Jis 
sakė, Britanija jokiu būdu ne
sutiks, kad Sąjunga taip ar

MIRĖ KUNIGAS VAL
STYBININKAS

HAGA, Olandija, rūgs. 17. 
— Mirė monsignoras Hubert 
Nolens, buvusia šios valstybės 
ministeris ir parlamento na
rys. Buvo 71 metų.

kitaip britams trukdytų lais-1 Velionis be kitko buvo gar- 
vai naudoti perkasą karo lai- sus darbininkų prietelis. Tad
vams ar kariuomenės transpo
rtams ypač karo metu.

ŠEŠI NUBAUSTI MIRTI

darbininkai labiau už kitus ap
gaili netekę savo vadovo ir 
užtarėjo.

BERINGO JŪROS SALOJE gydyt’! gydytojai.

NUŠAUTAS TĖVAMS 
MATANT

BREMERTON, Wash., ru-j
gs. 17. Anądien iš Japonijos į ■
Seattle, AVash., skridusiu du1 m. .. Ties namais, ,1422 Flournoyamerikiečiu lakūnu, Allen ir , v,_r . . . ’ . ._ gat., apmuštas ir nušautas au-

oy e, yra vienoje ėringo ju *]įų mechanikas Angelo
ros saloje, Sibenjos pakras- a , .v. . v. . Scaccianoce, 16 metų, kada jociuose, anot gauto čia radio . .. ..... ./ tėvas ir motina sėdėjo namųpranešimo
“Buriat.”

iš rusų garlaivio prieangy.
Trys vyrai šiam vaikinui 

Lakūnu iš jūros išgelbėjo paliko pataisyti automobilių. 
Buriato įgula. Jiedu jū- Qryžę kaž-kokio daikto viduj 

ron nusileido netekus gazoli- nera<jo< Kilo barniai, mušty-
nos ir motorui aliejaus.

ADVOKATŲ SĄJUNGA 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ

ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 18. — “American Bar 
Association” suvažiavime nu
tarta reikalauti kongreso at
šaukti 18-ą j j priedą — prohi- 
biciją.

ŽUVO SKRIZDAMI I 
BRITŲ HONDŪRAS

nės ir pagaliau žmogžudystė.

UŽ SUKTYBES

Areštuotas kažkoks Chester 
Griečak, 30 m., kurs P. Poli
sui, 20 m., žadėjo parūpinti 
pašerifio vietą. Už tą žadėji
mą Polis žadėtojui išmokėjo 
1,200 dol. ir vietos negavo.

MAJORAS TVARKO 
POLICIJĄ

SANTIAGO, Čili, rūgs. 18. 
— Karo teisme baigės byla 
keturiolikai laivyno maištų va

ISPANIJA — DARBININKŲ 
RESPUBLIKA RASTA CRAMERIO OR

LAIVIO LIEKANOS
MADRIDAS, rūgs. 17. —

<]ų. Šeši nubausti mirti', du _i Steigiamai Ispanijos šnairi 
visam gyvenimui kalėjimu, ke- "klmas 170 bals» Prles 1M 
turi — 15 metų ir du — 10
metų kalėjimu. '

pripažino, kad Ispanija turi 
vadintis darbininkų respubli
ka.

NEW ORK, rūgs. 17.
Britų laivas “Lord Trent” ma medikaliniai paruošimai

Chicago miesto majoras Ce- 
rmak pats asmeniškai pradėjo 
tvarkyti miesto policijos de
partamentą. Vietomis pakeitė

IVASHINGTON, rūgs. 17.
— J. A. Valstybių karo lai
vyno orlaiviu iš Panamos į 
Britų Hondūras buvo gabena- kelis kapitonus ir leitenantus.

ABISINIJOJ NAIKINAMA 
VERGIJA

GENEVA, rūgs. 18. — Abi
sinijos vyriausybė pranešė T. 
Sąjungai, kad toje valstybėje 
naikinama vergija.

IMA VEIKTI UGNEKALNIS

ROMA, rūgs. 17. — Ugne- 
kalnis Etna Sicilijos saloje ir 
vėl išjunda. Pirm dviejų me
tų jo lava užliejo keturias so
dybas.

TURKIJA KOVOJA 
KALIFATĄ

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Viso islamizmo galva — kali
fas, kurs Turkijoj nebeteko 
sau pastovios buveinės, su in- 
diečiais musulmonais padarė 
sutartį kalifatą (sau buveinę) 
įkurti Indijoj leidžiant Brita
nijai.

Turkijos vyriausybė protes
tuoja. Ji priešinga kalifato į- 
kurimui Indijoje.

Šiaurių jūroj* rado lakūno 
Cramerio orlaivio liekanas.
. Cramer su radio operato

riumi iš Amerikos skrido į
Copenhageną, Danijoj, ir ru- 
gp. 6 dieną Šiaurių jūroj pra
žuvo. Tą dieną jūroj siautė 
didelė audra.

BANKININKAS APLEIDO 
KANADĄ

MONTREAL, Que., Kana
da, rūgs. 17. — Anglijos ba- 
nkos gubernatorius Montagu 
Norman baigė atostogas Nau
jojoj Škotijoj. Vakar išvyko 
į Angliją.

NANKING, rūgs. 18.Ki
nijos atstovu J. A. Valstybė- 

skiriamas šiandieninisms
Britanijai atstovas A. Sze.

GALESBURG, III., rūgs. 17. 
— Illinois Darbo Federacijos 
suvažiavimas sugriovė suma
nymą nedarbo metu darbinin
kus apdrausti.

NEW YORK, rūgs. 18. — 
Vienuose namuose Brooklyne 
rastas nušautas smurtininkų 
(rakieterių) vadas M. Sha- 
piro.

Ties David, Panamoje, or
laivis nukritęs susikūlė. Žuvo 
karininkas ir du kareiviu. Tre
čiasis kareivis pavojingai ap
svilo.

ATSTOVAS KUBAI 
WASHINGTONE

IVASHINGTON, rūgs. 18. 
— Iš Kubos salos parvyko J. 
Am. Valstybių atstovas Gug- 
genheim. Aplankė prezidentą 
Baltuose Rūmuose.

DU ŽUVO GAISRE

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 18. 
— Ties Morgan gatve sudegė 
nuomuojamų kambarių namai. 
Žuvo du vyru ir 3 moteriškės 
ir kitu du vyru pavojingai ap
svilo.

APIPLĖŠĖ OFISĄ

Penki plėšikai apiplėšė J. 
Hancock Insurance Co. ofisą, 
24 So. Crawford avė. Pagro
bė 1,700 dolerių.

GRYŽTĄS GERBŪVIS

Vakar per Chicagą prava
žiavo paštų departamento se
kretoriaus padėjėjas Arch 
Coleman. Jis pareiškė, jog pu
štoje judėjimas padidėjęs 15 
nuošimčių. Tai, esą, einančio 
gerbūvio ženklas.

ATSILIEPIA | GUBERNATORIŲ, Į 
PREZIDENTĄ HOOVERĮ

GALESBURG, III., rūgs. 18. i mų,leidimo rūmus nedarbo su- 
— Illinois Darbo Federacijos mažinimo reikalais, 
suvažiavime bedarbių pagelbai Pasiųsti prašymą prąziden- 
štai kas išspręsta: 1 tui Hooveriui sušaukti konfe-

Kreiptis į gubernatorių, kad! renciją tuo pačiu nedarbo klau 
jis sušauktų “biznio”, pramo
nės ir darbo vadų konferenci
ją dėl įvedimo penkių dienų 
darbo savaitėje, kaipo vienos 
atatinkamiausios' priemonės 
gelbėti bedarbiams.

Tai pat kreiptis i guberna
torių Emmerson, kad jis spe- 
cialėn sesijon sušauktų Įstaty-

APIPLĖŠTA SKOLINIMO 
BANKA

Vakar pirm pietų apiplėšta 
Fidelity Lodn banka, 9 South 
Clark gat. Pagrobta deiman
tų.

simu.
Kreiptis į kongresą, kad šis 

skirtų 10 bilionij dolerių ve
sti įvairius valstybinius dar
bus.

Šiai pastarąja! paskolai at
mokėti suvažiavimas siūlo į- 
vesti mokesčius už aukštąsias 
pajamas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ VILNIAUS KRAŠTO

— Rugpiūčio 22 d. į Vilnių 
atvyko nepailstamas Rygos 
lietuvių visuomenės darbuoto
jas kun. pralotas D. Jasins- 
kas, Rygos kurijos oficialas. 
Gerbiamas svečias vieši pas 
Vilniaus kunigus.
, — Pereitą rugp. 27 d. naktį 
Vilniaus—Trakų ir Lydos ap
skrityse siautė didelis vėsu- 
las su lietumi ir perkūnijomis. 
Daugely vietų žaibas padegė 
ūkininkų trobas, o smarkus 
lietus išrausė didelius grio
vius ir sunaikino laukuose va
sarojų.

— Aukščiausia Vilniuje šv. 
Jono bažnyčios varpinyčia 
pradėjo irti. Viršutinės bokš
to dalys dideliais gabalais 
krenta žemėn, dėl ko šv. Jono 
gatvėj sustabdytas didesnis 
judėjimas.

— Vilniaus magistratas už
simanė labiau suvaržyti nepi- 
liečių vedamą prekybą. Jis į- 
sakė prekybininkams ir įvai
rių įmonei vedėjams, kurie 
neturi lenkų pilietybės, ligi 
rugsėjo 15 d. būtinai įąigyti 
pilietybę, arba išgauti naują 
magistrato specialų leidimą.

Per taip trumpą laiką var
giai kas begalės gauti pilie
tybę — jos tenka laukti me
tus; nelengviau gali būti ir 
su “specialiais” leidimą®. 
Šis magistrato parėdymas 
“nepiliečiams” prekybininka
ms yra didelis smūgis.

— Teisingumo ministerijos 
įsakymu Vilniaus apygardoj 

panaikinamos trys miestų tei
smų įstaigos: Švenčionių ap
skrity Adutiškio teismas, Vo- 
ložino apskr. — Juraciškių ir
Sokolovo — Kosovos.

— Vilniaus magistrato se- 
kvestratoriams dažniausiai vis 
nepavyksta iš žmonių išreika
lauti nesumokėtų mokesčių. 
Kad jų darbas nesusitrukdy- 
tų, magistratas sumanė iš žmo 
nių, o ypač iš krautuvininkų

už nesumokėtus mokesčius im
ti kas pakliūva: miltus, mėsą, 
anglį, malkas ir kitus daiktus. 
Paimti produktai bus dalina* 
mi miesto bedarbiams vietoj 
iki šiol jiems duodamų pinigi
nių pašalpų. “R.”

STATO PANEVĖŽY 
MERG. GIMNAZIJĄ

Mergaičių gimnazijos rūmai 
Panevėžy jau pradėti statyti. 
Šiemet padarys sienas ir sto
gą. Kaip reikia įrengti jie bus 
tik ligi ateinančių mokslo me
tų pradžios.

Tų rūmų projektą padarė 
inž. arch. V. Landsbergis. Sta
tybos darbus veda broliai H- 
govskiai. Rūmų pastatymas 
atsieis apie pusę mil. litų. Jie 
bus beveik toki pat, kaip Bir
žų gimnazijos rūmai, skirsis 
tik keliais mažais-pakeitimais. 
Išsyk juose bus gal ir vietos 
mokytojų seminarija. “R.’*

GANDHI KALBĖJO ' 
PARLAMENTE

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Indiečių vada# Mahatma Ga
ndhi šiandie kalbėjo Britų pa
rlamente už politinę ir ekono
minę nepriklausomybę Indijai.

NUŽUDYTI TRYS SMUR
TININKAI

DETROIT, Mich., rūgs. 17. 
— Nežinomi galvažudžiai vie
nuose namuose nužudė tris 
smurtininkus — alkoholio pi
rklius.

CHICAGO. — Šiandie ne
pilnai saulėta; kiek šilčiau.

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

S.
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negir
tina, jei neprašoma tai bedaryti Ir neprislunčlama tam 
tikslui pakto ženklų.

R*d<ktor&vhB priinK —- nuo 11:00 iki 10 >00 eal.
8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.0

Skelbimai sekančiai dienai pTiimami iki 5 
vai. po piet.

nuo pat valstybės kūrimosi metų rūpinosi 
aukštąja katalikų mokykla, arba universite
tu, kuris aptarnautų mūsų visuomenę moky
tojais ir kitais katalikais inteligentais. Išleistame savo veikale “Ke’masis tuja legenda, pagarsė- se^n^as grupes:

Kadangi jaunai vos atgimusiai valstybei,Europą ir Įspūdžiai”'jo po to, kai nupiešė du pa- 8blinkai» vienuoliai, vienuolės, kojo Išganytojo prakartėli*, 
būtų nelengva išlaikyti du universitetai: vie-'37_ame puslapyje patiekiau įgarsėjusius pasauly paveiks- Pasaulioni«d, našlės, vedusieji, Tos relikvijos autentiškumą 
ną katalikišką ir antrą valstybinį, tai seime tik) (trumpą aprašymą fev. Ma- lūs. į vaikai. Dalyviai sudarydami kai kurie rašytojai užginčija,
įvairios politikės grupės sutiko leisti kata- rįjos Bazilikos, kurią Romoje | Kadangi Efezo suvažiavi- atskirus būrius, pradedant eise, tačiau daugelis šventųjų ir po 
likams bendrame Lietuvos Universitete tu- vadina, “Basitica di Saaita’mas pasmerkė Nestrijų, kuris nt* nuo savos bažny<‘ios» 6.»° Pieži4 pagerbė ją, kaipo 
rėti savo skyrių reikaliilgiausiems mokslams Maria Maggiore.” Šiomis die- norėjo užginčyti Švč. Panelės 1>er Pla«°« liktas vietas, gie- genualę. Ji daryta iš dviejų šių

ŠV. MARIJOS BAZILIKA kė visiems dalyvauti iškilmin-• gerbė Švč. Panelę Mariją.
goję metavonės procesijoje. 

' Dalyviai buvo suskirstyti j
Įžymiausia relikvija, išliku

si visai sveika iki šių dienų,
dva | tai Santa Culla arba Dieviš-
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nes nuo to, kad gydytoju ar inžinierius bus padaryti; duodamas spauzdin- zaikos dekoracijomis. Kiti ra- <'<“sijai einant pro Ata Cw,|i lėmis ir turti"«ais žibučiais, 
netikįs, ne tiek nukentės mūsų žmonių mo- u B>ano kelionės gražinimai buvo papildyti h“žnyčių, Popiežius Oregon Kūčių vakarų garbingai neš.,-
- 9 9 9 -9 « 1 * . m _ 1 _ -_ A -999 a X . ... —> .3 A 1 .9. r. 99 <9 W9 11 1 l’ (9.9-9 <9 £'« n 9-9 1 9 9-9 Ii- L <9 P»-> I 1 It O , 1 I 17 1 I 1 1 11kysnas, kaip kad nuo mokytoji}. Tad čia ir apragym^ Taigį, noriu bent XII ir XIII amžiuose 
susidarė atskiras katalikiškas universiteto dabar gu skaityto- .. , . „ . ,.
skyrius svarbiausiems katalikų. visuomenės —„ 4._  _ Kampanila, kurią Popiežius

reikalams
tūrinimui. aišku, k«« xeuiugijwB-r metŲ Uepos wėaesb ir man te
fakultetas buvo ir yra Lietuvos Kataliku feo laimg aplankyti tą garsią

DIENOS KLAUSIMAI

jus išgirdo Dangaus angelus mas aplink baziliką iškilmin 
giedant velikinį himną: — goję procesijoje.
Regina coeli, laetare, Alleluia Su šia garbinga bazilika v- 

keletas isio- 
650 metais,

tas Romoje. Tos bazilikos vi- dėjo: — Orą pro nobis Deum, šv. Martynas (tuometinis Po 
Mišias 
pasi r o-

svarniausiems Karaimų.visuomenes buvo apleiata> y. ’ ‘ f
s aprūpinta, būtent švietimui ir kul- larfriausi Mamoje 1925 uregori')us A1 k,'° (Dangaus Karaliene, link s mum ra susiėjusios ir
i. Aišku, kad Teologijos-Filosofijos' „ ir nian ta. “et“8> y» aukščiausias bokš- kis) ir> kad Šv. Popiežius pri- riškų tragedijų.

» to laimė aplankyti t* garnių ““"T? Tos baubtos yt- dėjo: - Orą pro nota. Deum, Sy. Martynas (tu 
- , .... . . 1 et- • • t t US tun ^ns koplyčių pavida- Alleduia (Melskis už mus Die piežius) celebravo Šv.
* s— iv. * .si i^anbas» kurias skiria bei Vą). bazilikoje, tai durysebazilika pastate Popiežius la- .. . , , ■ v _

KATALIKIŠKOJI LIETUVA BE KAT. 
UNIVERSITETO.

Jau keletą kartų rašėme, kad šiemet rug- 
piūčio 14 d. tautininkų vy riausybė panaikino 
daug katedrų teologijos-filosofijos fakultete 
prie Vytauto Didžiojo universiteto.

Teologijos-filosofijos fakultetas yra toji 
universiteto dalis, kurioje einamas aukštasis 
mokslas, kaip dvasinis, taip ir kultūrinis gry
nai katalikų dvasioje.

Kas yra teologijos-filosofijos fakultetas, 
apie tai plačiau, rašo “Šaltinis.” Deja, jo 
rašinys karo cenzoriaus, matyti, gerokai ap
karpytas.

“Tad dvilypis universiteto skyrius, fakui- 
tetn vadinamas, būtent — teologijos, kuria
me einama aukštasis dvasinis mokslas ir fi
losofijos skyrius, kuriame dėstoma kultūri
niai ir visuomeniški mokslai. Šis pastarasis 
.skyrius ruošdavo katalikams gerus tikinčius 
mokytojus, auklėtojus, rašytojus bei laikraš
tininkus, draugijų vedėjus ir kitus visuome
nės veikėjus tautai šviesti. Kitaip sakam, 
šitas skyrius yra grynai katalikiška univer- 
eiteto dalis, kuri aptarnaudavo mūsų kata- 
Hkišką visuomenę kunigais ir katalikais In
teligentais. Kitas gal paklausti, kaip gali 
būti “katalikiškas” ar “nekatalikiškas” mok
slas ar universitetas? D vis dėlto gali būti 
ir iš tikrųjų yra. Dalykas, mat, toks: pats 
mokslas kiekvienas yra geras, bet mokyto
jai ar mokiniai yra arba geri arba blogi. 
Todėl, žinoma, koks yra pate mokytojas, taip 
jie ir moko savo mokinius: tuos mokslus a,r 
mokslo dalis, kurie nesutinka su jo tikybi
niais įsitikinimais, jis stengias nutylėti ar 
kitaip išaiškinti. Ir taip įvairių mokyklų mo
kytoja tempia ant savo kurpalio savo klau
sytojus.

Kad tai tiesa, tai žino labai gerai mūsų 
tėvai, leidžiantieji vaikus į mokyklas. Dėl 
to ir aišku, kad Lietuvos katalikų vadovybė

akies lėliukė, kuriuo turi ypatingu būdu rū-
phrtis, nes nuo jo pareina mūsų tėvynės ka- Popįežiu, . r
talikiškumas.” beraus apie 360 m Del to ia d&44 kolumnOB’ Pa<lary- Daugelis šventųjų meldėsi dė kareivis su Romos egzar-

Mume rodos, kad kito kebo Lietuvos ka- retkanų^ vadina Liberojaus balt°*’° ’^metĮano mar prįe to garbingo Švč. Panelėj elio Dlympijaus įgaliojimu nu-
talikų visuomenei nėra, kaip tik įkurti savo Tuokart ii nebuvo mUr°’ atgabento <*raakljos Marijos paveikslo, kaip antai: žudyti šventąjį popiežių. Ka-

luokart nenu'° sostines Atėnų. Pats viršus y- šv. Pilipas Neris, Šv. Pranei? reivis, išvydęs patį popiežių, 
ra paauksuotas pirmą kartą iš kus, Bernardas, Šv. Stanislo- išsyk apako. Dėl to stebuklin- 
Amerikos atvežtu auksu ir do- vasKostkair Šv. Jonas Berch1 go įvykio Olimpijos ir šalinin- 
vanotas Popiežiui Aleksaūd- manas. Minimas paveikslas kų daugumas atsivertė į ti
rui VI, kaip imperatoriaus* garbinamas dar ir dėl to, kad, krąjį tikėjimą.
Ferdinando ir jo žmonos Iza- maurai, kurie užpuolė Ispani- Kita vėl tragedija ištiko 
belės dovana. ją, buvo 'Nugalėti, kai Popie- per 1075 metų Kūčias, kai vai

Dailaus didžiulio altoriaus žius Inocentas VIII meldėsi dovas Cencijus suėmė Popie- 
priekį ir apačią Popiežius Pi- prieš jį,maldaudamas Švč. Pa- žiu Hildebrandą (Uregorijų 
jus IX Įtaisė sau ir papuošė neles Marijos pagalbos ir per VII). Tą dieną Romoje siautė
ją, kaip poilsio vietą jo kūnui galės. baisus viesulas ir buvo visai
po mirties, konsekruodamas Dekoracijų schema toje ko- j tamsu. Manyta, kad bus pa- 
dailų kambarėlį, išpuoštą bra- plyčioje yra labai idomi. Sa-į šaulio pabaiga. Per tą didelę
ngiu albastru ir persų stiliaus vo žavingumu visa tai pasižy- audrą ėjo dvi procesijos Šv.
fijorais; tačiau prieš pat sa- mi viename pagarsėjusiame- at Marijos bazilikos link. Vieną 
vo mirtį jis pakeitė savo su- vaizde Nekalto Prasidėjimo procesiją senelis Popiežius 
manymą, pareikšdamas, kad švč. Panelės Marijos, apnik- Hildebrandas (Gregorijus 

toje Romos dalyje, kur ras ap jį įarp neturtėlių tos angelų su mėnuliu po jos VII) lydėjo į Dievo Motinos

katalikišką universitetą. tokia didelė, kaip šiandien ir
buvo dedikuota Švč. Panelės 
Marijos garbei.

! Yra graži legenda apie tos 
Lietuvos laikraštininkai pp. Bružas ir bazilikos pastatymą. Garbin- 

Gricius įteikė dovanų Amerikos tomštinin- Bonlos patricijus ir jo žnl. 
to čempijonui Džekim Šarkiui — Žukauskui. OMj Mdanli bevaikiaį, troško. 
Jam teko brangus giutaro gabalas su para- kad gy< Marija taptlf
Su: “Juozui Sharkey - Žukauskui.- Lai gi turt8 ^„ustoja. Ir mal- 
mažuft dėkingumo dovana primena Tavo tė doje ji(jdu kar§ta; meld5 Jos 
vų šalį, kurių Tu išgarsinai.” Ar tai tik ne- ka tari padaryti
bus didžiausias p. Bružo ir p. Griciaus dar- su turtu, atsidnodant
bas, kokį jiedu besilaukydami Amerikoje at- jo3 vaU(d ip norui; kaip jj pa.
k° * sakys- taip bus ir padaryta.

Nakties metu jiem buvo aprei 
kšta, kad pastatytų bažnyčią

PASTABĖLES.

“ Dariaininkas” džiaugiasi Kunigų Vie

nybės, Darbininkų Sąjungos, Moterų Sąjun

gos, L. Vyčių ir Federacijos seimų gražiu
pasisekimu. Jis numato, kad tai yra aiškus apsmgt<* Vjį^’ buvo fev. Lorenco kapinėse. Jtun kojomis, o apačioje yra šito- šventyklą; kitą vedė Cencijus
r j apsnigta Elkskvilino kalneliosusidomėjimas katalikų veikimu. Reikšmin
gas yra gausingas mūsų dvasininkų dalyva
vimas visuose seimuose. Federacijos gi nau
joji konstituciją aiškiai nurodo visoms kata- 

i Ūkiškoms draugijoms idėjinį, tautiškai kul
tūrišką katalikišką pagrindą. Norint įkūnyti 
gyveiriman katalikišką akciją,, reikia darbo 
risose katalikiškose draugijose, į kurias rei
kia, kiek tik galima, traukti jaunimą.

niekur kitur mirus, graži jo statula įstaty kis parašas: — Signum appa- su budeliais. Kai kiek nutii-
dalis, o sniego iucii\ui nillį' ^a pa^ aitorium mįt in coelo, mulier amieta davo audringas viesulas, buvo
nesimatė^kaip tik toje vienoj.. gįoje bazilikoje yra pagar- sale et luna sub pedibus eitis, gfrdvti tikinčiųjų giesmės ar

nėjusi Borgero koplyčia, tur et in capite eiug crona stella- Popiežiaus balsas laiminant
būt gražiausia ir turtingiau- i ūmi <v»odecitn. (Danguje pasi dalyvius, kurie klaupė prieš
ūa Romoje. Verde-antiko ko- rodė didelis ženklas: saulės jį. Toje šventoje eisenoje Cen-
lumnos ir alabastrai ties įė- apsiausta moteriškė, mėnulis sijus su savo kareiviais tam-

v. v jimu yra paimti iš Minervos po jos kojamis, ir ant jos gal soje pagavo senelį Popiežių,
pastatyta bažnyčia ve., ane gvenĮvj<](>S! buvusios Forume' vos dvylikos žvaigždžių vai sužeidė jo galvą ir kitas kūno 
lės garbei.

vietoje. Romoje labai retai 
sninga; šis sniegas pasitaikė 
rugpiučio mėnesį. Ir patrici- 

su žmona atidavė savo 
turtą, kad toje vietoje būtų

Transitorium. Puošnaus jaspe- nikas), o po šiuo parašu įdėta dalis, nudraskė šventus jo dra 
Katalikų Bažnyčioje kasmet rio ir lazulinio akmens alto dedikacija:’— Mariae CShristi bužius ir paėmė jį į tvirtovės 

rugjiučio 5 dieną įvyksta pa- riaus viršuje akį traukia vie- Matri semper Virgiui — Pau^, kalėjimą, kad rytojaus sulau-
Tam pačiam rašiny “Darb.” ragina per 

draugijas organizuoti “tam tikrą paskaitė 
lių ciklą.” Anot jo: “Čia rastųsi vietos ir minėjimas to atmintina įvy-. nas iš daugelio paveikslų — lūs V. Pontifex Marimns (Ma-’kus galėtų ištremti arba nu-
gydytojui aiškinti apie sveikatą, ir advokatui kio Švč. Panelės Marijos gar Švč. Panelės Marijos paveiks- rijai, Kristaus Motinai, visada žudyti jį. Kalėjime vienas
supažindinti žmones su reikalingiausiomis ži- b©i; taip pat vadinama <vč. las, kurį, pagal tradiciją, nu- Panelei garbę atiduoda —Po sargas buvo jau užsimojęs
noti teisėmis, ir sociologui apie draugijinį Panelė* Marijos Snieginės piešė Šv. Lukas. Šv. Gregori- piežius Paulius Penktasis). kardu nukirsti jo galvą, /ik
gyvenimą, pedagogui apie vaikučių auklėji- šventė. Toje bazilikoje, mg jus Didysis daknai melsdavo- Žemiau puošniai vaizduoja staiga paleista strėlė pagul
sią ir kunigui apie dores reikalingumą.” Ir piučio 5 dieną, kasmet šve.n si, klūpodamas prieš tą paveik si 18 didelių freskų ir šešios dė kareivį. Romos gyventojai,
dėl to — “Gyvai veikiančios draugijos vie- eiant ,tą šventę, per Sumą be- slą; žemiau aprašomas įvykis' marmuro statulos, tartum gy nugirdę apie uždarymą Popie

. nybėje su Federacija sudarys katalikų vei- riami iš viršaus žemyn baltų- paaiškina priežastį dėl ko jis vos, vaizduojančios įvairiu? žiaus į kalėjimą, įtūžę skubėjo
kimo jėgą,—išsivystys vieningas, sutartinas jų rožių lhpeliai Švč. Panos tai darė, norėdamas pašalinti. pranašus, apaštalus, išpažinto paleisti senelį Popiežių Tlilde-
darbas. Tik dar žiugsnį pirmyn ir mes esame Marijos garbei. Garsinus dai- įsigalėjusią plagą, kuri 590 
galingi.” lirnakas MuriLlo, vadovauda- metais siautė Romoje, jis įsa

jūs, vyskupus ir kitus, kurie brandą ir siautė kalėjimą 
savo gyvenime ypatingai pa (Tąsa 3-čiam pusi.)

A. Matutis.

Gerajai Motinai.
------- (Išversta iš anglų

tTęsa)

“Aš būčiau galėjęs bent palūkėti ir 
■sugaišinti truputį laiko,” — tarė laiška
nešys, šypsodamasis, kai žengė tolyn.

Olivija visai neatkreipė dėmesio j jo 
šypseną. \Ji tik priėmė ilgą storą laišką.

“Vargšė motina,” — atsiduso ji, kai 
padėjo laišką į stalčių. “Aš neduosiu jai 

1 laimio kol sugrįšiu. Jai bus geriau, jei 
truputį pasilsės. Ir aš tikrai nujaučiau, 
kad ten yra redakcijos atsakymas arici
rankraštis grąžinamas.”

Ji išėjo į miestą .ir įmetė motinos 
rankraščius į laiškų dėžę; paskui sukinė
josi po krautuves, norėdama ką nors nu
sipirkus. Grįždama namo, ji sustojo ties 
vienos parduotuvės Įaugu, kur buvo par
davimui išstatytos rašomosios mašinėlės. 
Taip, tarpe jų buvo viena, kuria jos mo

tina buvo įpratina rašyti. Jeigu ji issi 
galėtų, tai nupirktų motinai dovaną. — 
“Ir aš jau turiu tiek pinigų, kiek ji fcai- 
■noja,” — pamanė Olivija. Ir besvajodama 
ji spindinčiomis akimis vėl žvilgterėjo į 
tą maši»ėlę. — “Motina, turėdama ją, 
taip nebesikamuofcų ir nebesivargintų per
rašinėjimais,” — galvojo ji.

Tą pat momentą išėjo ir parriavėjas. 
x “Gal galėčiau bent kuo patarnauti 

tamstai?” — paklausė jis, žvelgdamas į 
jos akis. — “Tai puiki rašomoji mašinė
lė,” — pridūrė.

“Ar tamsta galėtum ją parduoti man 
kas savaitę išsimokant?” — paklausė O- 
livija, pasiryžusi mažiau valgyti restora
nuose.

Pardavėjas tik nusijuokė. *‘Tai ir 
taip pigus pirkinys!” jis atsakė.

“Tikrai puiki mašinėlė,'” — išspru
ko sakinys iš Olivijos lūpų. Ji beveik ne
žinojo, ką pati ištarė.

“Taip yra, tikrai?” — pradėjo par
davė,jas įkalbinėti, matydamaas gerą pro
gą mašinėlei parduoti. — “Aš nemanau,

fcad tamsta galėtum rasti kur kitur tokią 
puikią pigią mašinėlę taip nepaprasta, 
prieinama kaina.”

“Ar galėsiu dar gauti ją praslinkus 
keliams savaitėms?” — paklausė Olivija.

“Praslinkus kelioms savaitėms?” — 
pakartojo pardavėjas. “Aš neužtikrinu, 
kad taip ilgai tamstai ją laikysiu. Kele
tas panelių jau teiravosi apie ją. Verčiau 
pasiskubink, tamsta, ir neatidėliok. Juk 
tai nedaug ir visai pigiai. Ir visai nea
bejoju, kad savo krepšely turi pakanka
mai pinigų. Aš žinau, kad šeštadienis yra 
algų mokėjimo diena.”

(ilavija paraudo ir stipriai sučiupo 
savo krepšelį. Taip, ji turėjo pakanka
mai pinigų, tai tiesa; tačiau tie pinigai 
buvo ne jos, bet svetimi. Tas pardavėjas 
tikrai netašytas. Kaip gi jis gali žinoti, 
kiek ji turi savo krepšely pinigų?

“Aš—aš neišgaliu—ne šiandien,” — 
atsakė Olivija ir, kiek tik galėdama, grei
čiau pasiek ulinio nueiti šalin. Vai, kodėl 
gi kiti žmonėa turi daugiau pinigų, negu 
jiems reikia? Ponas Mičelis tikrai nepa-

sigestų tokios smulkios pinigų etanus. Bet 
gi ji jautė savyje, kad juos gavo pc» 
klaidą. Ir skubėjo namo, nenorėdama pa
sitikti gatvėje vienų viena, tokią pagun
dų apimta. .

Ir, sulaukusi pirmadienio rytmečio, 
ji lengviau atsikvėpė, kai įžengė į raštinę' 
(ofisą). Ji, pagaliau, galės dabar nusi
kratyti tais svetimais ir nepakenčiamais 
pinigais, kurie, rodosi, išdegino skylę jos 
krepšely ir vargino ją gimdančiomis min
tinis.

Ji pasibeldė i p. Mičelio duris, kurias 
pravėrė jo sekretorė.

“Jonas Mičelis yra išvažiavęs kelioms 
dienoms,” — atsibeĮM1 sekretorė. — “Gal 
aš galėčiau kuo nors patarnauti tamstai?” 
— mandagiai }takiausė ji.

“Ne, ačiū,” — atsakė Olivija ir jm- 
skubom grįžo prie savo darbo

Vakare, kai sugrįžo namo, išvydo sa 
vo motiną ir padėtus ant stalelio storus 
Laiškus.

“kiūrėk,” — tarė Ingienė, paduoda
ma Olivijai trumpą laiškutį. — “Tai yra

tas, ko aš visada labiausiai bijodavau.”
Olivija perskaitė laiškutį. Jame buvo 

aiškiai pažymėta, kad ranka raš\-tieji 
rankraščiai neskaitomi, priimami tik ra
šomąja mašinėle rašytieji.

“Juk tie redaktoriai ne visi tokie 
beširdžiai?” — teiravosi Olivija.

“Aš manau, kad jie visi beveik yra 
tokie jiatyš,” — atsakė motina. “Vadi
nasi — reikės man liautis toliau rašius 
apysakas.”

“Betgi, motule”, — sušuko Olivija 
*u gailesiu. — “Tu negalėtum liautis 
rašius. Juk puti mėgsti rašyti. Puti esi 
gimusi ra.\vti.”

Čia Jngienė giliai atsiduso. “Aš tu
riu liautis bent kdioms diiaujins rašiusi,” 
— pridūrė. —“Mano ranka tiesiog nebe
pakenčiama.”

Ponas Mičelis negrįžo antradienį nei 
trečiadienį. Ir Olivija, grįždama namo. 
kai ėjo pro tą pačią parduotuvę, vis dar 
tebematė lange tą pačią rašomąją maši
nėlę.

(Bus daugiau).



nktadlenls, Rūgs. 18 1831 O R A U O A S

k Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas.-

Mieli mano kampelio koštu- 
neriai. Visi žinote, kad aš fe
su jūsų prietelius: turtuolis, 
ir vargšas biznierius, ar pa
kastas leiberys, jei kuris tik 
,-ištikiu šio mizerno svieto 
coronių slegiamas, bėdųpeluo 
amas, ščyra širdimi prie ma
lęs kreipiasi, mano pamačios 
saukiasi, visus užtariu, visie- 
ns nusiskųsti leidžiu. Prie to 
pa ir aš pridedu savo didelį iš 
isos širdies atsuksėjimų, Tat, 
ikite pas mane visi, kuriems 
•ėdos žilus plaukus ant gal
us daigina, o aš visiems lėl
iu pasiguosti. Bet jei kokie 
litrai bandytų mano gerumų 
snaudoti, lukaut! Pakliuvę į 
rano malonę gausite tiek dŽi- 
ugsmo, kiek padykęs vaikas 
uo gero tėvo, kuris jam ber- 
inės košės į sėdynę ligi so- 
es įkrečia.
O dabar pakarniai išklausy- 

ite bėdų mūsų biznierių. Pir- 
iu žodį gauna p. Bartende- 
6.
\ Nei vienas kitas biznie- 

l t
us — vertelga tiek neken-1 
a, kiek “Lietuviškų Užeigų’ 
iznieriai, ypatingai šiuo ne- 
mtu prohibicijos laiku.
Pavyzdžiui, vyriausybė už- 
raudė dirbti ir pardavinėti 
maigiuosius gėrimus. Bet ar 
ii pildoma?
Pati - vyriausybė panaikino 
ųamas — akcyzę; — ji nie- 

tiesioginiai negauna, bet 
s nariai turi< dailaus pelno, 
ie neva įstatymo dabotojai 
sų svaiginamų gėrimų tra
kų — distribucijų ir išdir- 
mstęi pavedė į privačias ran- 
is ir už tai gauna gana rie-
ąg “dovanas”.
Jiems gera, o mūsų biznie- 
us paliko b© teisių, be duo
is kąsnio. Jį taip pat, kaip 

tų darbininkų, kuris dirbo 
ie svaigalų išdirbystės išme
į gatvę!

Tai vienas medalio šonas. 
Kitas — kokis nebūtų biznie
rius, jis turi tokiu ir būt, peš 
patys žmonės reikalauja, jei
gu ne Jonas, tai Petras tų dar
bų užims. Vis atsiras toks,ku
ris patarnaus žmonėms, kol 
tie žmonės tokio patarnavimo 
reikalaus.

Užeina užeigon žmogus tu
rįs vienų kitų dolerį. Jis tų 
dolerį palieka.... pradeda dai 
nuott Turi jam padėti, nes 
kitaip bus “disharmonija”.' 
Palikęs antrų dolerį, • pradeda 
savo vargus, nelaimes pasako
ti — dejuoti. Čia vėl jam turi1 
padėti. Kiek vėliau pradeda 
verkti. Čia Įjau reikia jis ra
minti, nežiūrint to, koks pa
ties biznieriaus gyvenimo sto
vis, gal, kartais ir neperge
riausias. Bet jis turi priimti* 
visų nusiskundimus, dejavi
mus, bėdas, laimes ir nelaimes. 
Kas jo nesupras ar nenorės 
suprasti.
Kokį neimsi biznį, nevienas 

neturi tiek išlaidų, kaip tos 
rūšies biznierius. Jis turi au
koti, turi duoti ir.... vis pini
gais, nes jis yra bejėgis. Jis 
taip kaip žydas be tėvynės.

Ne vien kad savo kostu- 
meriams reikia skolinti, auko
ti, bet ir visokioms labdarin
goms draugijoms, bazarams, 
baliams, darbininkams ir be
darbiams; ant galo net ir “sa 
laveišiams” — ir tiems duok! 
Vyriausybė — policija, politi
kierius, teisių “žinovas”, ra- 
keterius, taksai, specialės “do 
vanos”, varduvės, pakasiuos, 
krikštynos, ir visoki kiti ga
lai.... duok ir duoki O jei pas 
tokį biznierių surado kokį sti-' 
klelį, tada reikalinga ir “di
delių kringelių”, o jei ne, tai 
gausi atostogas — į belangę 
ir da priedo — faino tūkstan
tį arba daugiau! Ot, tau ir biz 
nis!”

, Pasak Hay, šiandien J. A-
merikos Valstybėse yra apie 
aštuoni milijonai bedarbių. 
Jie visi turi teisę dirbti ir 
pelnyti sau reikalingų pragy
venimų.

, “Ar pavesti alkanus bedar
bius privačių labdarių malo
nei? — klausia kandidatas 

»Hay. Ir atsako: “Privatūs la
bdariai puikiai atlieka savo 
pareigas. Deja, per mažas 
žmonių skaičius prisideda prie 
labdarių veikimo.

“Štai, New Yorke 254,000 
žmonių moka vyriausybei mo
kesčius už pajamas ir ten tik 
35,000 aukoja trims didžiulia
ms labdarių fondams. Chica-

goje vienas žmogus iš 225 žmo
nių prisideda prie labdarybės.

“Iš visos šalies 120,000,000 
gyventojų tik 4,000,000 pri
klauso prie Raudonojo Kry
žiaus organizacijos.”

Taigi, anot Hay^ privati la
bdarybė šiandien jau negali 
sušelpti visų alkanų bedarbių. 
Jeigu taip, tai reikia paieško
ti priemonių turtuoliams pri
versti prisidėti prie labdary
bės, jeigu jie patys nesusipra
nta ir to vengia. Tas priemo
nes gali surasti ne kas kitas, 
kaip tik pati vyriausybė, kuri j 
juk ir yra pastatyta šalies ir j 
gyventojų gerovei kelti.

Hay nesako, kad bedarbių

šelpimu turėtų susirūpinti tik

pati šalies vyriausybė.
Tuo taip pat turėtų rūpintis 

atskiros valstybės ir miestai. 
Tačiau visam šelpimo darbui 
turėtų vadovauti šalies vyriau
sybė. Šiandien to nėra. Vy
riausybė net jokiais labai rei
kalingais statybos darbais ne
sirūpina.

Taip kalba kandidatas į fe
deralinio senatoriaus vietų, ka 
da per būsimus rinkimus jam 
bus reikalingi piliečių darbi
ninkų balsai. Po rinkimų lai
mėtojai dažnai užmiršta tai vi
sa, kų yra kalbėję ir žadėję. 
Juk tai paprasti įvykiai šioj 
šaly. Aguona.

GERAS VARDAS

Kiekvienas gimsta su geru 
vardu. Ar jis arba ji išlaikys 
gerų vardų, tai pareis nuo jų 

elgimosi. Nelaimei, būna ir 
taip, kad kurtais gerai elgda
masis vaikinas ar mergina iš
girsta apie save visokių ne
būtų dalykų, įvairių paskalų 
(pliotkų). Liežuvninkės arba 
“neviernieji Tamošiai” visa
da linkę viskų kritikuoti. Tq- 

jkie padaro daug žalos.
' Todėl kai girdi kų nors ne
palankiai kalbant apie kaimy
nų, visuomenės veikėjų, įstai
gų arba bankų, tai neimk to 
visko per grynų pinigų, o žiū

rėk, kas yra tas, kuris paša 
koja ir iš kur jis galėjo ti 
žinių pasisemti.

Skleidėjai paskalų apie sa 
jvo kaimynus, veikėjus arb i

bankus gali turėti skaudži 
bėdų. Ypač skaudžiai baudži 
mi tie, kurie paskalas leidži ■ 
apie bankus. Tokie xyra ba 
džiami kalėjimu ir pinigi; 
pabauda.

Jei gerai patarnauja banku* 
tau, tai ir tu jam geru atsih 
gink. Bankas yra nelyginai;4 
mašina, kuri suka biznio n 
pramonės ratų.

GARSiNKITĖS “DRAUGF

KELIAUK PATOGIAI
... taupyk laiką ir pinigus

Keletas Artimų
važiuokit per Chicagos gražius 

ELEKTROS Priemiesčių Gelžkelius
Vietų Lengvai Pasiekiamų.

Aurora College (W)
Aurora Historical Society (W) 
Baileytown, Ind. (8)
Bethany Beach, Harbert, Mlch. (S) 
Blackhawk Beach, Ind. (S) 
Cemeterles (N, S, & W)
Country Home for Convalescent

Chlldren, Prince Crossing (W) 
Countryside Playfleld, Mundelein (N; 
Devll’s Cave, Batavia, III. (W)
Dunes State Park, Tremont, Ind. (S) 
Elgin State Hospltal (W)
Elmhurst College (W)
Evans Wlld Game Farm (W) 
Exposition Park, Aurora (W)
Fen-ry Hali, Lake Forest (N)
Forest Preserves, Harmswoods,

III. (N)
Fort Sherldan, III. (N)
Fox Rlver Valley (W)
Glenwood Park, III. (W)
Golf Cout-ses, 'Public (N. S, & W) 
Good Templar Park, 111. (W)
Great Lakęs Navai Trainlng Station

(N)
Holy Hill. Wis. (N)
House of Davld, B»uton Harbor,

* Mlch. (S)
Hudson Laike, Ind. (S)
Illinois Chain O'Lakęs (N)
Indiana Inland, Lakęs (8)
Island Park, Geneva (W)
Kemper Hali, Kenosha, (N)
Lake Forest Academy (N)
Lake FoTest. Unlversity (N)
Marųuette Unlveralty, Miiwaukee (N) 
Micbigan, Southwestern Resorts (S) 
Mlchigan, Northern Resorts,

via Steamships, Mllwaukee (N) 
MUwaukee (Amer. Ass’n.) Baseball

Park (N)
Mllwaukee Art Institute (N)

Mllwaukee Layton Gallerics (N) 
Mllwaukee Museum (N)
Mlneral Springs St. Joseph (S) 
Mineral Springs Benton Harbor,

Mlch. (S)
Model Farm, Mundelein, III. (N) 
Mooseheart, III. (W)
North Shore Sanitarium (N) 
Northvvestern Unlveralty (N)
Notre Dame Art Gallery (S)
Notre Dame Unlversity (S)
Pere Marųuette Line Steamers,

Milwaukee (N)
Philips Park, Aurora (W)
Railroad Stations (N, S, & W) 
Sacred Heart Academy, Lake Forest

(N)
Sacred Heart Sanitarium, Milwaukee

(N)
Shlloh Tabernaclc (Zion (N)
South Bend Historical Society (S)
St. John's Mllitary Academy (N)
St. Mary’s of the lake Seminary (N) 
St. Mary’s of Notre Dame Seminary 
' <s>State Trainlng School for Boys,

St. Charles (W)
State Trainlng School for Girls,

Geneva (W)
Steamshlp Lines 
Thorpe Mllitary Academy (N) 
Washington Park, Michigan City (S) 
Washington Park Zoo, Mihvaukee (N) 
Waukesha Beach, Wls. (N) 
Waukesha Mud Baths (N)
Wheaton College (W)
Wlng Park, Elgin (W)
Wisconsin Lake Resorts (N) 
Wlsconsin State pair Grounds,

Milwaukee (N)
Yeoman City of Childhood (W) 
Zion Industries (N)

SVARBIOSIOS STOTYS ANT 
3 ELEKTRIZUOTŲ SISTEMŲ

V. MARIJOS BAZILIKA

(Tųsa nuo 2 pusi1).

ip, kad pats kalėjimas ėmė 
ūbuoti ir sienos griūti. Cen- 
jus išsigandęs, puolė ant ke- 
į prieš savo kalinį ir meldė 
atleisti jam už visų išmoki

mų ir išgelbėti jį nuo itužu- 
os žmonių jūros. Popiežius 
ildebrandas nuramino pilie- 
as, paleido Cencijų ir pats 

džiaugsmingais dalyviais 
įŽo baigti iškilmingų proce-
jų į Šv. Marijos Bazilikų.

Baigdamas šitų trumpų, is-' 
riškų apžvalgų, norėčiau 
iminti tikintiesiems, kad vi- 
ose rflpeščiuose ar neprite-' 
inose, sunkiuose darbuose 

pareigose, atsiduotų Švč. 
lanlės Marijos globai, nes, 
ot Šv. Bernardo maldos žo
lių, “negirdėta nuo amžiuj 
d kas Tavo (Marijos) ap- 
niman bėgdamas, Tavo (Ma 
os) pagalbos prašydamas, 
ivo (Marijos) užtarimo mei
li mas, būtų buvęs atmes- 
s.” Taigi, visada pasitikėkf- 
■ Marija, Dievo Motina. Ji 
n t mes ir nepaniekins mūsų
Movė Globėja ir Užtaryto- 

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

KĄ SAKO KANDIDATAS 
J SENATORIUS?

Kalbėdamas Darbo dienų 
Moberly, Mo., demokratų par
tijos kandidatas į J. Valsty
bių senatorius Charles M. 
Hay pareiškė, kad vyriausy
bės pareiga priversti visus tu
rtuolius šelpti bedarbius ir 
tuo būdu išlaikyti šaly reika
lingų ramybę ir tvarkų.

“Vyriausybės pareiga pasi
darbuoti, kad nedarbo aukos 
būtų šelpiamos iš turtuolių di
delių pajamų, bet ne versti 
bedarbius laukti privačių žmo
nių pašalpų,” sakė Hay.

Anot jo, šioj šaly yra 500 
žmonių, kurių kiekvieno meti
nės pajamos siekia vieno mili
jono dolerių arba net daugiau. 
Be to, yra 29 žmonės, kurių 
kiekvieno metinės pajamos y- 
ra ne mažesnės kaip 10 mili
jonų dolerių.

Tie ir kiti neturi bflli ra
ginami, bet varu verčiami be
darbius šelpti. Karo metu vy
rai buvo verčiami eiti į kariuo 
menę. Tai buvo vyrų konskri- 
pcija. Tos rūšies konskripcija! 
reikalinga šalies turtams, ku
rių dalimi turėtų būti šelpia
mi išalkę bedarbiai. j

Chicagos Triumfas ... .......................
__Per praėjusius tris metus šie trys elektrikiniai priemies-

tiniai gelžkeliai laimėjo pirmas, antras ir trečias vietas, 
kaipo greičiausi pasauly. Tai yra kita priežastis, kodėl 
Chieago yra didelė.

NORTH SHORE LINE

Aurora, III (W)
Aurora & Main

(Heart of Aurora) 
Aurora Ąve.
Illinois Avė.

Baileytovvn, Ind, (S) 
Batavia. III. (W) 
Bellvvood, III. (W) 
Berkeley, III. (W)
Bevcriy Shorcs, Ind. (S) 
Burnham, III. (S)
Cudathy, Ind. (S)
East Chieago, Ind. (S)

Calumet 
Elgin, III. (W)

Chieago St. & the Rivci 
(Heart of Elgin)

National St.
Elmhurst, Iii. (W)

York St.
Spring Itoad

Ford City (Chieago) (S) 
Forėst Park, III. (W)
Fort Rheridan, III. (N) 
Gary, Ind. (S)

Clark Road 
Ambridge 
Buchanan St.
Tyler St.
Miller

Geneva, Iii. (W)
Glencoe, III. (W) -
Glen EIlyn. Iii. (W)

Tayior Avė,
Glenbard

Glenwood Park, III. (W) 
Good Templar I’ark, Iii. 
Great Lakęs, Iii. (N) 
Hammond, Ind. (S)

State Line 
Calumet Avė.

Harmsvvoods. Iii. (N) 
Hegevvisch (Chieago) (S)

Hillside, Iii. (W)
Garden Home 
Wolf Itoad

Hillside, Ind. (S) 
Higliland Park, Iii. (N)

Braeside 
l’.cech St.
Woodridge
Briergate
Highmoor

Highvvood, III. (N) 
Hubbard Woods, Iii. (N) 
Hudson Lako, Ind. (S) 
Tndian Hill, III. (N) 
Keiser, Ind. (S) 
Kenilvvorth, III. (N) 
Kenosha, Wis. (N)

South Kenosha
Knollvvood, III. (N)
1-a.ke Bluff, III. (N) , 
Lake Forest, III. (N)

Sacred Heart 
Deerpalh 
Sheridan Elms

Lake Park, Ind. (S)
Tiake Shore, Ind. (S) 
Libertyville, Iii. (N) 
Lombard, Iii. (W)

Green Valley 
Stewart Avė.

Lydiek, Ind. (S) 
Mayvvood, III. (W) 
Michigan City, Ind. (S)

Willard Avė.,
Michigan St.

Milwaukee, \Vis. (N)
6th & Michigan 
(Heart of Milvvaukee) 
Harrison St.
Mitchell St.
National Avė.

Mundelein, III. (N)

New Carlisle, Ind. (S)
Niles Center, Iii., (N) 
Northbrooiį III. (N)
North field, Iii. (N)
North Chieago, III. (N)

lOth St.
18th St.
North Chieago Jct.

Oak Park, III. (W)
Port Chester, Ind. (S)
Prince Crossing, Iii. (W) 
Racine, Wis. (N)
Ravinia, Iii. (N)

Ravinia Park 
Rondout, III. (N)
Sagunay, Ind. (S)
Smith, Ind. (S)
South Bend, Ind. (S)

Michigan & T .a Šalie
(Heart of South Bend-)

Bendix
La Porte Avė.

Springville, Ind.l'(S)
St. Andrevvs, III. (W)
St. Charles, Iii. (W)
Trpmont, Ind. (S) 
Warrenville, III. (W) 
Waukegan, Iii. (N)

Edison Court
Washinglon A- Genesee Sts. 

Wayne, III. (W)
Wheaton, Iii. (W)

Chieago Avė.
College Avė.

Wiekliffe, Ind. (S)
Willielm, Ind. (S)
Wilmette, Iii. (N)

Linden Avė.
Glenayre

Winnetka, III. (N)
\Vintrop Harbor. III. (N) 
Wilson, Ind. (S)
Zion, III. (N)

Chieago North Shore A Milwaukee gelik.
“Jūsų laikrodis yra Jūsų tvarkrafitls” — kiekvienai valandai 
mufiant limlted traukiniai Ifivažluoja ifi Chicagos i Waukegan.
Kenosha. Racine, Ir Milwaukee per garsių Skokle kloni Kas 
1S minuttf eina traukinys } North Shore miestelius poežeriu.
Dažnai eina traukiniai j Skokle Valley stotis, Mundelein ir 
Libertyville.
Valgomieji vagonai valgymo laiku — parlorlnlal vagonai prlefi- 
plečials ir popiečiais. Tikletai geri ant visų linijų, Pullma.i 
reservacljos, bagažų čeklavlmas.

T. M. E. R. Ir L. sujungimai — gelžkellų Ir busų — 1S Mll- 
vvaukee J Green Bay, Madlson, Fond du Lac, Oshkosh, Bur
lington, Oconomowoc, Pewaukee Ir Waukesha Ir kitas vietas.
Pere Marųuette laivai per Milvvaukee J Ludlngton, Manlstee 
Ir SlaųrCs Mlchlgano vietas.

SOUTH SHORE LJNE
Chk-ago South Shore & South Bend gelžk.

Kas valandai muSant greiti traukiniai eina j Hammondi, East 
Chieago, Gary, Tremont (The Dunes), Michigan City Ir Soul’n 
Bend. Ekspresiniai taruklnlat kas valandą pusvalandi muSnnt 

, J Hegewlsch, Hammond, E. Chieago, Calumet, Gary ir kitas 
vietas.
Valgomieji (lAskirlant nedEldlenlus) Ir parlorlnlal vagonai val
gymo metu — parlorlnlal kitais laikais. x

Garyj — tiesioginiai sujungimai per Gary gelžkelius } Indianos 
ežerus, Valparalso Ir Hobart. Michigan City J South Shore bu- 
sals | Long Beach, Sherldan Beach, Grand Beach, New Buffalo,
Harbert, 8awyer, Brldgman, St. Joseph Ir Benton Harbor. I#
South Bend j artimus Indianos Ir Mlchlgano punktus per gelž
kelius Ir busus.

SUNSET UNIJOS
Chieago Aurora & Elgin gelikelia.

Kas valandai, mužant ifi Wells St. Terminalo (Jaękson hulv.l 
J Elmhurst, Lombard, Glen EIlyn, Wh«aton. Aurora, Elgin,
Batavia, Warrenvllle Ir Wayne. Taipgi eina | St. Charlež, Gene
va, West Chieago Ir vakarinius priemiesčius.

Sujungimai Aurora, Batavia, Geneva. St. Charles ir Elgin su 
Aurora Elgin A Fox Rlver elektriniais j klonio vietas. Elglnc 
— sujungimai su Dundee Ir Carpentersvllle; Auroroj su lialn- 
fleld, Somonauk Ir kaimyntftkas vietas.

Del tolimesnių informacijų ir tvarkraščių kreiptis į
TRAFFIC DEPT., 72 W; Adams St, Tel. RANdolph 8200, CHICAGO

MILWAUKEE

RAKTAS — Kaip nuvažiuot j minėtas vietas:

(N) North Shore I4ne. (S) .South Shory Line. <W) Sunset Lines. 

Vietiniai sustojimai parodomi žemiau didžiųjų stočių.

Oak Park Avė.

Maywood, 5th Avė. 
Bellwood

(ant North Slde “L'
Merchandiae Mart 
Grand Avė.

Patogios Stotys Chicagoj
SUNSET LINES

Chieago Aurora & Elgin Gelžk.
(Visi ant Garfleld Parko Sekcijos “I?')

Wells St Marshfleld Avė. Desplalnes Avė.
(at Jackson Blvd.) Kedzle Avė.

Canal St? Mramle Avė.

AURORA

HAHMONP
tASTCMICAO AAkV

SOUTH SHORE LINE 
Chieago South Shore & South Bend R. R.

(ant Illinois Central Suburhan R. R.)

Randolph Si. 53rd St. (Hyde Park)
Van Buren St. 63rd St. (Woodlawn)
Roosevelt Rd. 115th St. (Kenslngton)

NORTH SHORE LINE 
Chieago North Shore & Milwaukee R. R.

(ant South Slde “L") (lxxip Stations)
63rd * Dorcheater Adams * Wabash 
“ “ Unlversity Madison A Wahash
" “ Cottage Grovt Randolph * Wabash Belmont Avė.
“ " South Park Clnrk & I^ike Wllson Avė.

Howard St. 
Denipster St., 

Niles Center

Jokių dulkių . jokio brudo . jokių sindrų . jokio susigrūdimo
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I BAZARAS — PIKNIKAS — STREET DANCE
NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 20 D, 1931 M | Širdingai kvie&ame visus vietinius ir iš apylinkių kolonijų lietuvius lankyti šių

| Šv. Kazimiero parapijos darže ir šalę daržo, 285 E. 14 St. Chicago Heights, Iii. g| nepaprastą pramogą. Kun. A. MARTINKUS, klebonas ir Komitetai.
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Dvasinis Laikrodis.

Laikrodis muša pirmų w?a-jnki pajautimai; regėjimas, gi- 
ndų. — Atmink, kad yra vie- j rdėjimas, uostymas, ragavi- 
nas Dievas, vienas Viešpats, mas, lytėjimas, kurie mums
vienas Sutvėrėjas, vienas At
pirkėjas. Atatinka tik viena

tapo Dievo teikti; tie penki 
pajautimai turi būti panaudo- 

proga Jį mylėti ir Jam tar-' ti Sutvėrėjo garbei ir mūsų tuoni palaiminimai arba pri 
liauti; tik viena proga išgany-, sielos išganymui, tačiau ne, žadai laimei bei palaimai ąp- 
ti nemirtingų savo sielų. i Dievo rūstinimui ir sielos pra- turėti danguje. “Palaiminti

Laikrodis muša antrą valu-! žud7muk TaiPgi yra penkios i beturčiai dvasioje, nes jų dan- 
ndty. — Atmink, jog yra du dldzlos ir garbingos žaizdos karalystė. Palaiminti ro-

fiv. Dvasios dovanos, kurių vienas privalo juos pildyti. E-nepasamdė. Ji8 jiems tarė; 
turime piašyti ir melsti, bū- vangelįjoje taipgi minima ir Eikite ir jūs į mano vynuo 
tenfr; išminties, gerosios patar- dešimts mergelių, iš kurių pe
ties, stiprumo, mokslo, pro- nkios buvo išmintingos ir pri- 
tingumo, dievotumo ir dievo- į sirengusios patikti Sužiedoti- 
baimingumo. nj; kitų penkių būta negudrių,

kurios pasivėlavusios rado už
darytas duris.

Laikrodis muša aštuntų va
landų. — Atmink, kad yra aš

Laikrodis muša vienuoliktų 
valandą. — Atmink, kad die
nos galas artinasi, tačiau dfi 
nepervėlu pradėti. “Ir apie 
vienuoliktų valandų jis dar iš

didžiausiu įsakymu: “Mylėsi Kristaus kūne. Taigi, jas ver-įnūeji, nes jie paveldės žemę. ėjo ir rado kitus stovinčius 
Viešnati. savo Dievą, visa sa- tai aPm$stykime ir 3omls tan’ Palaiminti, kurie liūdi, nes jie įr jiems tarė: Ko čia stoviteViešpatį, savo Dievų, visa sa 
vo širdimi, visa savo siela ir kiai persiimkime.

visa savo mintimi... Mylėsi sa-! Laikrodis muša šeštą vatam
vo artimų, kaip pats save. Ši- Atmink, jog yra šešios
tiedviem įsakymais remiasi vi- dienos skirtos darbui; septin- 
sas įstatymas ir pranašai” j toji diena turi būti pašvęsta 
(Mat. XXII, 37-40). Dviejų atsilsi ui ir Dievo garbei.
dalykų reikalaujama iš mūsų. j Laikrodis muša septintų va- 
“Sergėtis pikto, daryti ge- f landą _ Atmink> jog yra se.

ptyni sakramentai, septynirai”; o sulig mūsų darbų pri
klausys vienas jš dviejų: dan
gus arba pragaras. »

Malonių šaltiniai, įvykdyti pa- 
i ties Kristaus. Kaip tankiai 

Laikrodis muša trecių vaLa-, naudojamės jais, kurie turėtų 
ndą. — Atmink, kad yra trys •' būti dažnai priimami ? Kaip 
asmenys viename Dievuje; Tė-i tankiai aptyriname savo sie- 
vas, kurs sutvėrė mus; Sūnus, las Atgailos Sakramentu? 
kurs atpirko mus; ir Šv. Dva-i Kaip dažnai sotinamės Gyve- 
sia, kuri apšviečia mus. Tie^nimo Duona? Taipgi yra sep- 
trys asmenys vienoje Dieviško tynios didžiosios nuodėmės, 
je prigimtyje turi būti šlovi- septynios versmės arba šalti
nam! mūsų sielos pajėgomis, niai, iš kurių ima pradžių vi-

bus paguosti. Palaiminti, ku
rie alksta ir trokšta teisybės, 
nes jie bus pasotinti. Palai
minti gailestingieji, nes jie 
laimės gailestingumo. Palaimi
nti nesuteptos širdies, nes jie 
matys Dievų. Palaiminti tai
kieji, nes juos vadins Dievo 
vaikais/ Palaiminti, ktirie per
sekiojami dėl tėisybės, ries jų 
dangaus karalystė?* (Mat. V, 
3-10).

gimf

TURĖJO SUBRUSTI

būtent: protu, atmintim, va
lia, ir turi būti kasdienų gar

jiems
visų dienų dykinėdami? Jie 

jam sako; Kad niekas mūsų

(Mat. XX, 6-7).

Laikrodis muša dvyliktų va 
landų. —^•Atmink, kad Kris
tus išrinko dvylikų apaštalų 
ir tik vienas išdavė Viešpatį 
į priešininkų rankas. Kiek kai
rių patsai išsižadėjai bei iš
davei savo Išganytojų pasku
tinėse dvylikų valandose? 
Diena jau pasibaigė: išmušė 
paskutinė valanda. Ir tavo pa- 
skutinėji, čia žemėje gyve
nimo valanda išmuš neužilgo 
ir tai greitai, o patsai esi gal 
neprisirengęs... A. T.

tinų netoli miestelio Li 
P-nas Masalskis sustiprėję 
sugrįžo ir tuoj turėjo pus 
nai sujusti. Mat atsirado 
nas po kitam trys uabaši

BRIDGEPORT. — Grabe
lius p. A. Masalskis sugrįžo 
iš v akacijų šios savaitės pra
džioje. Buvo išvykęs antomo- kai aprūpinti, 
biliumi su savo šoferiu p-nu 
Ridiku į Michigan valstijų.
Daugiausia laiko praleista ant 
farmos pas p-no Ridiko mo-

Atydžiai skaitykite bis 
rių garsinamus barge

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

Laikrodis muša devintą va- 
landų\ — Atmink, jog devin
toje valandoje, sulig Žydų pa
davimo, Jėzus mirė už pašau-1 
lio nuodėmes. Kaip tai bran- į 
gios mūsų sieloą Dievo akyse!

Laikrodis muša dešimtą va
landų. — Atmink, kad ant kal
no Sinai buvo Dievo duotasos kitos nuodėmės. Ar žino

te didžiųjų savo nuodėmę ir Į Mozei Dešimts Įsakymų, ku 
binami atkalbant trijų dievt-! ar mėginate jų išrauti iš pat, rių Kristus nepanaikino, ta
nių dorybių aktus, t. y. tikė-'šaknų? Be to gi yra septynios j čiau užtvirtino ir dabar kiek- 
jimo, vilties ir meilės.

Laikrodis muša ketvirtą va
landų. — Atmink, jog yra ke 
turi paskutinieji daiktai. “Vi
suose tavo darbuose atsimink

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

ANTANlfyA 
PEĮROŠAITE .

Mirė rugsgjo 16 d., *1931 n»., 
12 vai. naktį, 37 metų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskričio, Vi
duklės parap., Trepenelių kai
mo. Amerikoje išgyveno 28 m.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Kazimierų., seserį Pranciš
kų ir švogerj Julijonų Strumil. 
du broliu Kazimierų ir Jonų ir 
dvi brolienes Valerijų ir Stefa- 
nijų Petrošienes. brolio dukterį 
Heleną, dėdes irgimines.

Kūnas pašarvotas 1505 So. 
49 Ct. Cicero, laidotuvės įvyks 
panedėly, rugsėjo 21 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Šv. 
Antano parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veUonės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi- * 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Sesuo, Švo- 
gerts. Broliai, Brolienės ir Gi- 
mttiės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
’borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

JULIJONAS
MASHNOWBKY

Mirė rūgs. 14 d., 1931 m., 1 vai. 
ryto, 54 metų amžiaus. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Šeduvos pa
rap., Dirvelių kaimo. Ameriko
je išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį "Jonų, brolienę Juzefų 
Baltrušaičius, pusbrolio sūnų E- 
dvardų ir gimines, o Lietuvoj 
3 seseris: Elenų, Elzbietą ir 
Marcelę, brolį Kazimierų.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 Ct. Cicero. Laidotuvės įvyks 
subatoj, rugsėjo 19 d., iš Bu
drikio koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas į Šv. Antano parap. ba
žnyčių, kanoj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošrdižiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
stamus-mas dalyvauit šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Pusbrolis. Brolięnė, 
ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borusi Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rocvn 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 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET
Room 1701 Tel.' Randolph 0331• /
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. TeL Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Uta.rn„ Ketv. ir subatos vakare

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieką 

nenori T Ji pati to nežino. 

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia.* Išgarga- 

lluodami su Listerine, Išva

lysime burnų ir užmušime 

ligų perus. Vartok kas

dien.

USTEMN

galutinų tikslų, o nenusidėsi”' L Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
(Ekkl. VII, 40). Mirtis_  tei-!2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
smas — dangus — pragaras. '3. Ko liūdi mergužėlė?-0i eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
Mirtis yra neišvengiama; tei- 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30e
smo neissisaugosi; geriems 
dangus, o blogiems pragaras.

Laikrodis muša penktų va
landų. — Atmink, kad yra pe-

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ....................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............... 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motipėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Lėiskit į Tėvynę (Ch.) 30c, z

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. i

-t

jsuziy’s imciE
DOUBLE
ACTING
If/^BAKING
IWpowder

Tėmyk kHkų gražu
mų Ir ly šviežumo 

išlaikymų.

š JAME PRlct
5 *^FOROVIR 7
? 4OYEA&5
’ 25 ounces for 254 '
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MULIONS OP POUNOS USEO 
BV OUB COVERNMthT

U:

DOMINIKAS PETKUTIS
Mirė rugsėjo 15 d, 5:40 vai. po pietų, 1931 m.., sulaukęs avie 
pusę ainžiaus, gimęs Kretingos apskr. ir miestelio.

Paliko dideliame nuliudime gimines Kazimierų tr Barborą Pi
pirus, krikšto dukterį, seserį Pauletų šv. Kazimiero Vienuolę A- 
merikoj, o Lietuvoj seserį Marijonų Sleponienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3117 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, rugsėjo 19 d., 8 vai. iš ryto iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kur įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi u. a. Dominiko Petkučlo giminės, draugai tr pažjstisml esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tol. Blvd. 4139.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei}. Tikras specialistas, ųrba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo patfblbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriolpgiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų 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 kokių užsisenėjusių, Įsi- 
kerėjusių, chroniškų ilgų, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pa
manė. .

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
pttt

Buy gloves with 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. 
dantų mostį. Listerine 
oth Pašte gaunama po 2&e, 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Jų vartotadamas pr 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAS!

25c

SKIHITCHIMG EI
ivfien »o#<Wng Zmbo

Right Irom the first touch, 
healing Žemo takea the ii 
misery out of mosųuito bites, r 
and many other skin afflictions. 
it also for itehing, peeHng 
Bathera and other outdoor 
thank cooling Žemo for relief 
sunbura. Douse it on ivy-pois< 
Pimples and dandruff f adė when 
antiseptic Žemo is applied. I. . 
stantly eases razor-smart. Alwa 
have Žemo nearby wherever you 
Any druggist. 35c, 60c, fl.Ov.

r
*LO

-couvo vau 
ME. VOMtt 1

NOT, bou Y
TO estus*

/



Penktadienis, Rūgs. 18 1931 draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 6756

NEW YORK. INO. HARBOR. INO.
DR. P. AIMAS

D E N T I S T A S1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

D A K TARAI:
Tel. Canal 6764 Rea. Rcpublic 5350 '^Telefonas Grovehill 1262

ATVYKO J. E. VYSK. 
BOCYS

Rūgs. 12 d. į Naujorkų at
važiavo J. E. vyskupas Būėys 
ir apsistojo pas kun. J. Šeš
tokų. Rytojaus dienų, sekma-

ŽINUTĖS
Rugsėjo 27 d. visos vietinės 

katalikiškos draugijos bendrai 
i rengia didelį piknikų Kovals- 
į kio dai že, Calumet City, 111., 
! šv. Pranciškaus parapijos nau 
! dai.1dienj, Jo Ekscelencija po su

mai pasakė gausingai susirin-j Moterų Ražancavos dr-ja a- 
kusiems Naujorko lietuviams' psiėmė dirbti daugiausia dar- 
pamokslų, už kų visi jam la- Į bų, kaip tai: virtuvėj, prie ša
bai dėkingi. Ekscelencija jau Į ldainių, šaltos košės ir kitų.
nusipirko laivakortę į Euro
pą, kur Bremen laivu išplauks 
rūgs. 23 d. Ekscelenciją lydės 
prof. kun. Vaitkevičius, M. I. 
C.

Rūgs. 15 d. kun. šeštokas, 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, išvažiavo į Chicagų a- 
plankyti savo prietelių bei pra
leisti atostogas. Gerb. klebo
nų pavaduoja kun. Vincas Pa- laKV 
dolskis, nesenai atvykęs iš Ro
mos. llap.

Dr-jos narės piniuausia išėjo 
rinkti po biznierius įvairių 
daiktų, o paskui rinko viso
kius valgomuosius produktus, 
gėrimų bei pinigines aukas. 
Dabar šeimininkės tik mušto 
ir galvas suka, kaip viskų kuo- 
skaniausia pagaminus ir atsi
lankiusius svečius pavalgydi
nus. Bus prikepta skanių pv- 

pyiagaičių, dešrų ir 1.1.
Saldainių duos dykai visiems 
kas tik bus piknike.

Ant galo visa Ražancavos 
dr-ja eis šokti saldaus miego, 
jei tik sutilps ant šokių plat
formos.

Šv. Pranciškaus dr-ja dirbs 
prie baro; Šv. Jono dr-ja — 
prie vartų; Šv. Cecilijos cho
ras' dainuos gražiausias dai
nas ; mergaičių Sodalicijos 
choras trauks “Virė boba ku
kulius” ir kitas, o kų Vyčiai 
darys, tai da neteko sužinoti. 
Visų tų draugijų nariai patys 
perka ir kitiems pardavinėja 
įžangos- tikietus. Beje, pikni
ke bus ir rietynės, bet kas eis 
ristis, tai ir uian pačiam įdo
mu žinoti.

Jeigu pasitaikytų nepasto
vus oras, tai balius bus para
pijos svetainėj.

X Rugsėjo 27 d. mūsų baž
nyčioje prasidės misijos, ku-

dyluL Valdybon įėjo sekantie
ji

Pirm. -Juoz. Kiserauskas, 
vice-pirm. — Elžb. Lavirutė, 
prot. rašt. — Stelių Kiseraus- 
kaitė, fin. rašt. — Domicella 
1/aukauskaitė, iždininkas — 
Kaz. Marčulaitis, Iždo glob.
— Ona Urbikiutė ir Steponas 
Pinigis, atstovai į Federaci
jų — Ona Vadapoliutė ir O. 
L^uciutė, maršalka — Jonas 
Barodinskas, korespondentės
— Ona Urbikiutė ir Elžb. Lau 
ciutė.

Gerb. kleb. A. Bublys svei
kino visus ir patiekė daug 
naudingų patarimų. Esame 
laimingi turėdami klebonų, ku 
ris rūpinasi jaunimu.

Nauja valdyba priėmė prie
saikų ir užėmė savo vietas.

Nutarta surengti balių. Ko- 
misijon išrinkta: Teklė usiu-

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų*

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. —
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryt4 
Nedėliotais pagal sutarti

GRABORIAL

J. F. RAOZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų li- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

S, 0. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

l’atarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 592^

nas laikys Tėvas Jonas Bru- .... .. « . - ;te, Elzb. Lauciute, Ona Vada-zikas. Misijos baigsis per Šv. 1 .......... _ ...
Pranciškaus atlaidus, spalių

4 d. .......................... . .įaugi visais žvilgsniais. Ve-

poliutė ir Juoz. Kiserauskas. 
Tikimos, kad šokiai bus sek

X Spalio 20 d. vakare atsi- . ~ . v
lankys pas mus šios diocezijos ^au įtieksiu daugiau žinių, 
vyskupas J. B. Moli ir suteiks ' Susirhrkunas baitas n.al- 
Sutvirtiiiiino Sakramentu. .

X šiomis dienomis tapo ati-• 
darytas parapijos knygynas, [ 
kurį įrengė vietiniai tretinin-! 
kai. Knygyne randasi įvairių. 
knygų pasiskaitymui* net ir iš 
Lietuvos. Ta Pati.

“Viskų žinanti”.

NELAIMĖ SU AUTO
MOBILIU

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pat ar na vi i 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^ t dykai.

3307 Anbum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANlf T P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAh
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN" AVENUE 
Chicago, UI.

KEWANEE.HL
bedarbė, tik

ŠAPOS
DVI

EZESSKl
LIETUVIS GRABORIUS *

O f 1 s a s

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7522

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 80. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 461 h Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6202-8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, -patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ į

.....

Ai •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
|M>s visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIJT 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue |

Visi Telefonai: 1741 ir 1742

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Wost 22 nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
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. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. '

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

DR. J. P. POŠKA >.
3133 Su HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tara. ir Bubat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory <891 
Rezidencijos Tel. Drezel 9121

DR. A. A. ROTU
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vaje. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. r. į 

Nedėlioj pagal suBltarlmą

Tel. Lafayette 67 93

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Pitone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCCRAŪtE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

[Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

Į DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
į Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12

A. M. Nedėlioj susitarus

P. Žilinskas, teisingumo mi- 
nisteris, bevažiuodamas į Aly
tų automobiliu, liko smarkiai 
sutrenktas, paslydus autoino

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

biliui ir atsitrenkus į medį. Įi0 iki 12 rjt^^ui 8:so vak. 

Jam atitrenkti plaučiai ir ke-įA'part šventadienio ir Ketvirtadienio 

penos. , “R.”

Mes, Kevonės lietuviai, ir
gi paliesti šių laikų bedarbės.

Miestuke viena dirbtuvė jau 
du metai kai uždaryta, o 
kita dirba tik po dvi dieni 
savaitėje.

Labai daug žmonių neturi 
darbo. Jų tarpe randasi ir lie
tuvių nemažas skaičius.

Šv. Antano parapijos klebo
nas, kun. V. Ažukas, kuriam 
tenka čia klebonauti pačiu su
nkiausiu laiku, kad pagelbė-

DENTIST AI
AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. V A1TUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris
jus parapijai sumanė Dodgt/ estl. Pažastim galvos skaudėjimo, 
" 1 ° svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
autoniobilių dovanoms paleist.
Tam visam gelbsti ir automo
bilių pardavėjas su nemaža’ 
auka. Tokiu būdu galėsim iš
leisti vėliausios mados astuo
nių cilinderių automobilių. Ti- 
kietai pardavinėjami.

Vakaras bus prieš Naujus p 
Metus, gruodžio 31 d.

Parapijonas

kehosha. wis.

VYtilŲ SUSIRINKIMAS.

Phone Boulevard 7042

DR, C. L VEŽKIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tat Canal 4222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu. 
cataractus. Atitaisau trumpą regys
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale alyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
I kare. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardą 1829

DR. G. SERNER
LttTTUVlS AKIŲ

Rugsėjo 10 d. Vyčių 38 l<p. 
laikė metinį susirinkimų, pa- 
rap. salėje. Susirinkimų atida
rė pirm. K. Mažeikų, maldė,

Į sukalbėjo dvasios vaitas kun. ,
A. Bublys, taipogi pasimels-1 
ta už misų mylimų draugą, a. į 
a. Ramonų Pocių, kuris buvo 
nenuilstantis darbuotojas Vy-I 
čių tarpe. Jis diriio komisijo-1
se ir valdyboje, todėl visiems DR. K. NURKAITIS 0. D.
buvo bū,Ina, kuomet valdyba ,2.5o ir anksčiau
užėmė savo vietas o> raštiniu- j 
ko vieta liko tuščia. Į

Apsvarščius ir baigus senus' 
reikalus, rinkta nauja kp. vai-'

SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREBf

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

2427 WE8T 69th STREET

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZIADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vėl.: Nuo 19 ryto Iki B vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av4 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Re^. Tel. Midway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street
Telef. Wilmetts 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 Iki, 4 p. p. Panedėllale 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 11

Telefonas Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VES. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dieną

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: 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 lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullmsn 0SB6 
Oazes. X-Ray. etc.

Tel. Republic 7696

DR, A, R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JDSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractton
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

<669 SO. WE8TERN vAVB.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeaoh 9459

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtdn< 
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-8, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų | 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nertėliomla
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 4 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 003B —

A. L DAV1D0NIS, N. D.
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

Rea. TeL Prospect 0610

D8.B.AR0N
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6426 So. Californla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

South Side Office North Slde Office 
93Q0 Cottage Grove 2006 W. Chic.
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7 24* 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE |
Tel. Beverly 0870

-
Vai.: 1-4 vai. vak. ir 

Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Vhimos l’atversHeOe Per & Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsrtcld UIdg., 55 E. IVaslilngion St., Cbk-ago, III.

DR. SUSAN A. SLAK1S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 5912 Oflao Ir Rea. Tel. Boul. 5914J

DR. BERTASH DR. NAIKELJ:
756 Wes« 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Vai.: 1-1 ir 4:*0->l:S0 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
WEST SIDE JUBILIE

JAUS ŽINIOS. VISUOMENĖS ŽINIAI PIKNIKAS - EKSKURSU A DYKAI Vytauto Darže
X“Prieš 23 metus ėmėm1 AuSros Vartl» ftv' P- Mar'-

Aušros Vartų bažnyčioje šliu- j°s Lietuvių K. K. Parapija,
bų ir dabar norėčiau ateinam' 2323 Wv 23rd plaK’. CllicaS°’ 
čiame sekinadienvje dalyvini- P'’rio's’ sįinet rugsėjo (feept.) 
ti parapijos sidabriniame Ja-!20 dien» Sven{ia sidabrinį Ju- 
biliejuje, tik nežinau, ar bus biliejų - 23 metų jsikuri.no 
bažnyčioje ir svetainėje vietos sukaktuves. Klebonas ir para- 
man su žmona, sūnumi ir tri--kU°s komitetai, įvertindami 

mis dukromis!” Taip rašo|ir gerbta™ atliktąjį didelį’ 
vienas ex-westsidietis. - dorb» Parapijos įkūrėjų, orga 

nizatorių, darbuotojų ir visų
X Neabejokite, atsakome,

Rengia Visų šventų Parapija 
SEKMADIENY, RUGSĖJO (SEPT.) 20 D.

Įžangos nebus. Tikietai gauti dovanų 10 dol. irgi dykai.
Kviečia visos Chicagos jaunimą ir visus lietuvius atsilankyti. 

Visi bus maloniai vaišinami. KLEBONAS ir KOMITETAI.

jos rėmėjų, šiuomi atviru laiš- 
vietos Aušros Vartų parapijos ku kviečia vigub Chicagos ir 
komitetas be nuolatinių 3 apyiinkiij lietuvius dalyvauti 
•šimtų sėdynių, dar turi paruo- ^ugros Vartų Sidabrinio Jubi 
šęs 200 atsarginių sėdynių. ,lgjaug iškilmgse> kurios bus

X M. Meldažio, Aušros Y ar- ateinančiame sekmadienyje 
tų parapijono, salėje, 2244 W. Westsidėje.
23rd PI., /lengvai galės susėsti I§ ryto Bažnyčioje, 2323 IV. 
tūkstantis dalyvių. O jeigu pa 23rd Pjace: i0 vajandą ižkij. 
suvėlavusiems vietos, pritruk- ininga sunia _ primicijos> ku_ 
tų tai turima dar atsarginis ]aįkyS įg Aušros Vartų pa- 
kambarys, taip, kad Jubilie-■ rapįjog kjięs pirmasis knn.
jaus puoton atvykusieji, Vilctoras Juozapas Černaus- 
kad ir skaitlingiausieji šeimy- kas Painokslus sakys kun. įr 
nų bei giminių būriai, turės'ba> Juozapo parapijog kJe.
užtektinai vietos. i bonas. 5 valandų po pietų Mel

X Pereito sekmadienio ry
tų jaunas vyrukas, atėjęs iš 
kaž kur Union avė. visas suo
dinas, mėlynu, sudaužytu vei
du ir rankoj nešinas tuščių 
bonkų. Žmonėms einant Į ba
žnyčių visu smarkumu palei
do tų bonkų. Dievo malonė,• 
kad nepataikė kokiam žmogui. 
Atsimušus bažnyčios mūro, bo- j 
nka suteškėjo. i

X Labai dažnai pas mus bo-

ę

Y
Z

GOLFAS prisilaikydami visų taisyklių. 
Malonu matyti jaunučius gol- 
fininkus kompeticijoj už čem-

čių čempionės titulų ir garbę! Mergaitės ruošia teatralinį
Įžanga veltui.

A. K. Menas, 
Turnyrų vedėjas.

VYČIAI SU SPORTU

NORTH SIDE. — L. Vy
čių 5 kuopos golfo tymų šį-
met sudaro: K. Savickas, A. 
Plančiūnas, P. Adomaitis ir 
B. Kaminskas. Pastarasis kla-Lietuvių golfo turnamentai

mai naktimis neduoda žmonė-Įjau prasidėjo ir gražiai, sklan Jpiono titulų. J. Mileriukas iš-'sėj B. išėjo pirmas su skoru
ms ramiai miegoti. Pav. perei-, džiai eina. 
tų šeštadienį veik ištisų naktį

vaidinimų lapkričio 8 d., o Šv. 
Vardo dr-ja žada kas mėnuo 
eiti in corpore prie Šv. Komu- 

inijos ir turėti bendrus pusry
čius. Tretininkės savo mitinge 
nutarė tuos pusryčius Šv. Var 
do dr-jai kas mėnuo ruošti.

Moterų Sųjungos kuopos pa 
skutinis vakarėlis labai gerai 
pavyko. Geriau, negu tikėta
si.

lošė čempionatų su 943cr., J. 94 — 92 kr.
Juozaičiukas su 97 kr., sekan- Bowling tymui pereitais me- 

Tikimos,
pralošė 6 kirčiais. Kiti jau kad šįmet geriau seksis.

Išsižioję laukiame praside
dant basket bąli žaidimų. Šį
met turime gerų tymų ir dėl

, Pereito sekmadienio lošimas 
valkiodamies gatvėmis šukavo, b pavyzdingas - ir standus tis gi čempionas R. Kuliukas tais nekaip sekės 
biauriai keikės, kad net bai TXlil J *-—x 1 —kompeticijai čempionatui lai- 
su buvo klausytis. Sykiu val-'ėti Gražug būrelig> virg 3Q 
kiojos ir mergiščių. j asmenų, dalyvavo lošimo pra-

Labai “girtini” tėvai, kurie dgįoj. Daug gerų sportininkų 
taip “gražiai” “auklėja” sa- įr mūsų golfininkų bei golfi- 
vo vaikus. Rap.

toli liko užpakaly.
Rugsėjo 20 d. įvyks golfini

Moterų Rėmėjų dr-ja rengia 
šokius spalių 24 d. parapiji
nėj salėj.

Rap.

nkų vakarienė ant vietos, _ 
po vakarienės laimėtojams bus t0 manome vfatOS kuopos ,ures

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

NELAIME STASIUI 
CIBULSKIUIX Sidabrinio Jubilėjaus Ko!dažio galėje 22^ w<23rd pi, 

mitetas praneša, kad Kam jubįiįejaus sveikinimų puota
žymiausių Uliicagos jie-5 Stasys Cibulskis, 35 m., gy-Įnors iš Westsidės lietuvių ko- su

ninkių nesuspėjo atvykti į lo
šimo pradžių, bet žadėjo da
lyvauti sekančiame sekmadie
ny-

Geriau vėliau, negu niekad. 
Nacionaliu mūsų čempionu

lonijos ir Ausros A artų para- tnvia artistų koncertu įr auk venųs 5254 S. Seeley Ave.,lliko antni k jaunas vaįkį“•'V V. . 4" Z-K I » 1-i z-. Iv ZA ... Z"% I ■ 4- ' I S W ■ a *

įteikta trofijos ir prizai. Ku
rie nesuspėjote atvykti į pra
džių lošimo, kviečiami daly 
vauti ateinantį sekmadienį, 
Kinsmans kliube, 143 gat. ir 
Parker Rd.

gerokai dirbti, jei norės mūsų 
tymų nugalėti. F—s.

ROCra IL

pijos prietelilĮ, nebegalint as- saburnių kalbftoj,, žodžiais
meniai atvykti šių metų rug
sėjo (Sept.) 20 dienų į mūsų 
Jubilėjaus iškilmes bus nuo
lat priimami pasveikinimo 
laiškai, kablegramos ir net te-1 
lefonai iki pavakarės: Roos- 
velt 8079 ir vėliau Caual 
1068. i

X Pereitų antradienį Auš
ros - Vartų parapios choro

Su aukšta pagarba
Kun. L. Draugelis,

Aušros Vartų Klebonas

pereito susirinkimo perskaitė
rašt. Jonas Grišius. į•

Ligoniai K. Kukutis — pa
sveiko, o A. Bugvilienė da te
beserga. Randasi savo namuo
se. K. Zilatis guli ligoninėj,;

.vakar areštuotas namuose su-I
i sekus numerį jo automobilio, 
! kuriuo tapo užmuštas ant 60 
St. ir Archer Avė. dviračiu 

įvažiuojąs E. Leonhart, 16 m., 
5257 S. Parkside Avė. Kaipo 
faktų, policija radus nulaužtų 
jo automobilio bumpferį ir 
kraujo bei plaukų ant auto
mobilio priešakio.

Cibulskis ginasi neturėjęs
“bnnoo party” gerai pavyk„.yt nJjoki<)
Publikos buvo pilna sale. To-' ... į ______
kin būdu choras lengvai suda-. g0”ine^ .. . . v.

¥. .. . . Draugi jon įsirase naujaisrys šimtinę* kurių per jubile-1 . . . _ ’ , ... .. , ; . . nariais: A. Butkus, J. Nipri-jaus banketų įteiks su pasveM j g y y Kakg.
kimmu. “Bunco” surengime v-,. . ~ ., . . , , & kis, O. Šiugzdiene, O. Aukso-
daugiausia darbavos p-lės A. . . ~ , ... . ttnene, O. Ambrozaitiene, L.
Šiauliutė, Petrauskaitė

Rap.

JURGIS BRAZAUSKAS 
IŠ LIETUVOS.

ir p
Kaupienė.

X&iandie generalė
Vartų parapijos choro repe t i 

dol. laimės trauki

rienė, O. 
Gri šiene.

Marąuette Park. — Pe/eitų 
antradienį grįžo iš Lietuvos 
sveikas ir linksmas biznierius

Iš šeiininiško išvažiavimo J J. Brazauskas su žmoųa, par- 
Aušros pranegjm^ darg komitetas. —isiveždami daug naujienų. Tų

M. Bankevičia, L. Blankus,. proga pp. W. Kareivai suren- 
cija ir o dol. laimes trauki- _ kad bko gra£aus pelno.Su-'gė vakarienę, kurioj dalyva- 
mas. Visi choristai turi daly-j gįrįnkįmag įgreiškė padėkų vi- vo sūnūs, dukterys, žentai, mar 

i siems, kurie darbavosi ir ku- čios ir giminės. Vakarienė į-vauti.
X Ateinantis sekmadienis - rje savo atsilankymu parėmė, 

nepaprasta westsidiečiams sv- Nutarta ir kitiems metams
vyko pp. Kareivų salėje, 4641 
S. Paulina St. Vakarienėj to-

entė,25 m. parapijos gyvavi- paimįį tų patį daržų dviem iš-! astmasteriavo p. V. Daukša, 
mo iškilme. Visi parapijonai važiavimam. Norime išvengti, Kalbėjo W. Kareiva, Pierzins- 

dalvvaus iškilmingose kad viena diena nepasitaikytųdienų
pamaldose bažnyčioje, o valia- išvažiavimai su mūsų parapi-
re 5 vai. jubiliejaus bankete 
Meldažio salėje.

X Žinomi veikėjai, p. V.

jos ir su “Draugo” piknikais.

X Rugsėjo 12 d. gražiai pa- 
Duoba ir J. Brazaitis, suėjo į laidotas a. a. J. Butkus, mū- 
pusininkus barzdakutyklos bi- sų parapijos zakristijono A 
znyje, po num. 2209 W. 23rd

kas, o pp. Brazauskai papasa
kojo apie Lietuvą ir jos gyve
nimų.

Vėlu vakarų visi išsiskirstė 
patenkinti.

Buvęs.

nas T. Yuknius su skoru — 
visos dienos lošimo — 79 — 
83 — 162 kirčiais. P. Yuknius 
sekantis. Su jais kompetavo 
J. Miller, K. Savickas, Dr. Za
latorius, D. Pivariūnas, J. Ka
zlauskas, Dr. Saikelis, R. Sta
nley ir kiti.

Klasę B išlošė: B. Kamins
kas su skoru 94 — 92 kr. Ne
tolimai paliko nuo jo J. Gragg, 
J. Vitkus, J. Bučinskas ir ki
ti.

Klasę C išlošė: J. Čeponis 
su skoru 101 ;— 102 — 203 
kr. Jam ant kulnų lipo G. Stu
ngis, C. Gurinąs, M. Šimkus, 
Dr. Juozaitis, V. Rušinskas, 
Dr. Kulis ir kiti.

Moterų kvalifikacija buvo 
graži, be barnių, ir sportiška. 
P-nia Zimontienė su p-le Mi- 
leriūte išėjo lygiomis su ma
žais skorais. P-nia Zalatorienė 
turėjo geros kompeticijos su 
p-le Juozaičiūte. Kitos pasi
liko toli užpakaly.

Semifinalis lošimas įvyks 
šeštadienio rytų, 10 vai., o ga
lutina pergalė sekmadienio ry
tų tuo pačiu laiku. P-nia O- 
lienė, čempionė, dalyvaus run
gtynėse, nes yra liuosa nuo 
kvalifikacijos.

Golfininkai-jaunuoliai lošė

Pirmas mergaičių lietuvių 
golfo turnamentas Įvyks rūgs. 
20 d., 10 vai. ryto, Kinsmans 
kliube. Gali dalyvauti jaunuo
lės iki 18 metų, o kai pirmų 
syk, gal, ir virš. Adv. A. Olis 
ir p-nia Olienė, čempionė, au
koja gražių emblematiškų si
dabrinę trofijų jaunuolių mer
ginų čempionatui. Kuri bus 
pirmutinė čempionė? Visos at
vykite ir dalyvaukite.

Fore! jaunuolės už mergai-

NAUJA TVARKA
Praeitų sekmadienį mūsų 

klebonas kun. Urbonavičius iš 
sakyklos paskelbė, kad atei
nančio sekmadienio grįžtam 
nuo vasarinės prie žiemines 
pamaldų tvarkos bažnyčioje 
Kasdien bus laikomos 8 vai. ry 
to, o sekmadieniais pirmos Mi
šios bus 9 vai., suma 11 vai.

Įvyko susipažinimas Šv. Va
rdo dr-jos ir mergaičių Šv. M. 
P. Sodalicijos su nauju klebo
nu.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Grocernė su fikčieriala, daug stu- 
ko. gera vieta, pigi renda. $500. 4704 
Wentworth.

ISrendavUmul didelis Ir šviesus ru
imas. Tinka vaikinui ar marginai, 
ar vedusiai porai.

2K4C W. «7 St.

BEDARBIUI PROGA
Kas nori gerų darbų gauti, 

tai atsišaukit. Turi pirkti 
1-mus morgičius už $5.000 ir 
gaus darbų ir algos po $55 
savaitėj. Darbas pastovus. Te- 
fefonuokit

Estebrook 0879.

REAL ESTATE
$50 įnėn. mokėdamas gausi 5 ka

mbarius plytų bung. Pigiau ui eash. 
7426 So. Oakley Avė Franklln 5590.

Pigiai naujas 5 kamb. 
galow, arti Chlcago & 
$7500. Tel. SUte 2905.

plytų bun- 
Tripp avė.

/ A»

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. 

2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8380

z

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREBI VALLEV 
FRODCOTS 

Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4«44 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1289

A. ALIŠAUSKAS & 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.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikks eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEEL1NG

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
įstaiga Chlcagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų kajų 
iž žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL 
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai'

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontrakjorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama
i kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5626

Tefof. Republic $29<

D. GRICIUS

PI. linkime jiems geriausio 
pasisekimo. 1

X Moterų Sųjungos 55 kp. 
jau gamina papuošalus Mel
dažio salei papuošti. Salė bus 
“sidabru” išdekoruota.

Pereitų antradienį Peoples 
Eurniture Co. radi o progra
moj dalyvavo West Side dai- 
ninikės A. Šiauliutė, O Bagdo 
naitė ir broliai Izabanauskai.

NAUJIENOS IŠ DIEVO 
APVEIZDOS PARAPIJOS

Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvių draugija laikė 
mėnesinį susirinkimų rugsėjo 
13 d., parapijos mokyklos ka- 
joibary. Susirinkimų atidarė 
pirm, L. Blankus^ Nutarimus

Butkaus brolis. Laidotuvėmis 
rūpinos brolis. Patarnavo gra- 
borius Skudas.

Velionis sako turėjo kelis 
šimtelius, bet pritapo tokio 
žmonės, kurie visus pinigus iš
viliojo. Atsiskyrus su šiuo pa
sauliu visa finansinė našta te
ko broliui.

Tų pačių dienų po pietų bu
vo kitos laidotuvės kokio xtai 
barzdaskučio nuo 14 str. Sa
ko, gazu nusinuodijęs. Nulvdė 
tas į tautiškas kapines.

Gerai sakoma, koks gyveni
mas, tokia ir mirtis.
X Mūsų kolonijoj žmonės la 

bai gudrėja. Matydami, kad 
koksai senbernėlis silpnas, pe
nki, ar Jįeši, ima jį apdraudžia 
ir laukia nabago mirties, kad 
galėtų inšurinų išsiRolektuoti.

PRANEŠIMAI
NUSIŠUTINO KOJAS

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos svarbus susirin 
kiinas įvyks ^sekmadienį, rug
sėjo 20 d., Šv. Kazimiero A- 
kademijoj, 2 vai. po pietų.

Širdingai kviečiame dalyva
uti visų A. R. D. skyrių atsto
ves susirinkime su pilnais ra
portais iš įvykusio Centro pik* 
niko.

MARQUETTE PARK. — 
Praėjusį pirmadietiį p. Murei- 
kų, turintį valgyklų adresu 
2517 W. 69 st., patiko nelai
mė. Bekeliant karštos sriubos 
puodų, trūko ąsa ir sriuba nu
šutino abi kojas. Ligonis yra 
Dr. Poškos priežiūroje.

Greit reik parduot 3 flatų plyttų 
namas, po 4 kamb. k. v. S. 1-mas 
floras, arti Western Electric. Marg. 
$6.200, po 4 metus balgsla Bai. 
$5.800. Namas s jnelgomi už bung. 
kalnų. Vertas daugiau. Tėmyk 4813- 
22 PI. Cicero, 111. Pamatyt, kreiptis 
1-mam Uate. Tel. Vlllage 8654.

Pigiai mod. 4 kamb. bung. arti 
Kankakee upės. Storai, vlesk. ir C. 
& E. I. traukiniai. Tik $2.000 cash. 
501 Rallroad ava., Momiemce, III.

9 kamb. ^narnas, 2 karų gar., bru
kuota jėla. Reik greit parduot. Sov.
6838 So. Claremont.

Barbnrnė du krėslai, kreiptis F. 
lArbach, 6454 So. Prlnceton.

APTIEKA
Taipgi prašome surinkti pik

t ,

niko bilietų pinigus ir juos at- į 
vežt susirinkiman, kad galėtu-, 
me sudaryt pilnų pikniko at-i
skaitą.

Valdyba.

PLATINKITE "DRAUGI »»

NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite dldžlauslųtir gražiausiai (rengtų lietuvių 
aptlekų žloje aplellnkėju

J. P. RAKUTIS
Registruotas Aptlskorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET

VAI8TAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas nelžel- 
na Ii musų aptlekos iki Jis nebūna TRIS STKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai llplldytas patyrusių vaistininkų.

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paitu | dvi savaites, tele
gramų ( dvi ar tris dlenaa

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallikus dokmentus plrk(me 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglfilų.

ApdraudHame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės mneų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Ohicago, m.
TeL Yardi 4669

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Sapoe Telef. 
Hemlock 2867

JOHN YERKES

Namų Telef. 
Republic 6688

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69fh STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAOZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe lr fikičle- 

rlal. įvedame elektrų J namus lr 
dlrbtuvėa
MM S. Helsted St. 1 Angitls

i

jsikuri.no

