
draugas
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

J

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 224 3c A C O P Y - CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 23 D., 1931 M.

“Drangas,” 2334 80. Oakley Aveme entered as sEcoNb clajbs matter march u, at chicaoo. Illinois under the act of.march j, i87»

DRAUGAS 
The most influentiaJ 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A COPY 
Telefonu: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

Japonai kinus puola ir sutinka taikintis
JAPONŲ KARIUOMENE VERŽIASI

HARBINOLINK
/

Kinų prezidentas pasiryžęs 

žūti dėl tėvynės

NUMATOMA PINIGŲ INFLIACIJA; 
GAL LAIKAI PAGERBS
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JAPONAI SUTINKA TAI
KYTIS SU KINAIS

TOKIJO, rūgs. 23. — Ja
ponijos vyriausybė per savo 
atstovų pranešė, Kinų vyriau
sybei, kad ji sutinka sudaryti 
bendrų kinų-japonų komisijų 
ir jai pavesti išspręsti abiejų 
kraštų nesutikimus dėl Man- 
džiūrijos.

Bet japonai nieko nesako a- 
pie savo kariuomenės atšauki
mų iš okupuotų plotų.

KINŲ PREZIDENTO PA
REIŠKIMAS

NUMATO PINIGŲ 
INFLIACIJĄ

BERLYNAS, rūgs. 23. - 
Britanijai panaikinus aukso 
standardų, krinta sterlingų 
svaro kaina.

Vokiečiai finansininkai nu
mato, kad Britanijos valiuta 
arti infliacijos, t. y. per daug 
išleista menkos vertės popie
rinių pinigų.

Jei ta infliacija paliestij 
Britanijų, tas pat įvyktų ir 
kitose valstybėse.

Anot vokiečių, tas būtų pa
sauliui naudinga. Panaikintų 
finansinę netvarkų, naujos va
liutos priartinti) geruosius 
laikus ir prasidėtų nauja ga
dynė.

KALTINA AMERIKĄ

NANKINGAS, Kinija, rūgs.
23. — Masiniam kinų susirin
kime kalbėjo Kinijos tarybos 
(vyriausybės) prezidentas 
Čiang Kai-šek’as.

Pareiškė, kad japonų Įsibro
vimas Mandžiūrijon aiškus nu- T1. DVATTT£,.v . L - . PARYŽIUS, rūgs. 23. —sizengimas Kellog o sutarčiai.t ,, ...... T ir , ±° Prancūzai kaltina J. Valsty-

Sakė, kad jo vadovaujama 
vyriausybė šaukiasi T. Sųjun- 
gos ir Amerikos pagalbos. Jei 
pagalbos nebus sulaukta, bus 
aišku, kad T. Sųjunga yra sti
priųjų valstybių paramai, o 
Kellog’o sutartis — be ma
žiausios reikšmės.

Tokiu atveju, sakė jis, jis 
pats vadovaus kinų kariuome
nei prieš japonus ir priešų j 
nugalės, arba garbingai žus į 
dėl savo tėvynės, nes japonai 
tiesiog iš pasalų puolė kraštų.

bes už kilusias finansines sui
rutes Britanijoj.

Prieš panaikindama aukso 
pagrindų, britų vyriausybė 
šaukėsi Prancūzijos ir J. Val
stybių pagalbos. Prancūzija 
sutiko gelbėti, bet J. Valsty
bės atsakė vienu žodžiu “ne.”

KRUVINI RINKIMAI 
MEKSIKOJ

ŽYGIUOJA HARBINO LINK

MASKVA, rūgs. 23. — Bo
lševikų laikraščiai pranješa, 
kad japonų kariuomenė iš Ki- 
rino išilgai geležinkelio žygiuo
ja į Harbinų. Bolševikai gir
dėjo, kad japonai nori užimti 
ir šį miestų, o gal ir visų Ma- 
ndžiūrijų.

MEXIC0 CITY, rūgs. 22. 
— Vera Cruze’o valstybėje į- 
vyko savivaldybės (municipa
liniai) rinkimai, kurių metu 
6 žmonės nužudyta ir 18 su
žeista.

STERL SVARO VERTĖ 
SUMAŽĖJO

KINAI ŠAUKIASI AMERI
KOS PAGALBOS

PARYŽIUS, rūgs. 22. — 
Visose Europos valstybių so
stinėse krito sterlingų, svaro 
vertė. Kai kur bankuose pri
imamas tik apribuotas svarų 
skaičius.

148 VALANDOS VAN
DENYNE LIETUVOJE

41 4a
/*#« / MMI

Taip atrodo kai kurios Belize miesto dalys po viesulo. Šis miestas yra Britų Hondurase, 
vidurinėje Amerikoje.

KOVOJA PRIEŠ KOMISI
JOS PROJEKTĄ

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 
22. — Žieminiam La Belle e- 
žero pakrašty kunigai redem- 
ptoristai pastatydino dvasiškų 
seminarijų, kurios statyba at
siėjo apie pusę milijono dole
rių.

Dabar Waukesha’os apskri
ties parkų komisija (board’as) 
planuoja šalia tos seminarijos, 
ežero pakraščiu, Įtaisyti mau
dyklas.

Vienuoliai kunigai protes
tuoja. Jie sako, kad, jei pro
testai negelbės, reikės semina
rija kitur nukelti.

AUKSO STANDARDAS 
DANCIGO VALIUTAI

DANCIGAS, rūgs. 22. — 
Šis laisvasis miestas sunkiai 
paliestas Britanijos aukso kri- 
zio, nes vietos guldenas buvo 
paremtas britų strelingų sva
ru.

Dancigo senatas savo posė
dy vakar nutarė nutraukti sa
ntykius su tuo svaru ir pri
pažino guldenui aukso stan
dardų.

PROTESTAI GELBĖJO

CHICAGOJE PAVOGĖ APIE 100,000 
DOLERIŲ

PAŠAUTAS KUMŠTI
NINKAS

H. Schaeffer’is, 27 metų 
amžiaus kumštininkas, vėlokai 
naktį mėgino i įeiti Į uždarytų 
valgyklų. Atėjęs panaktinis 
Cash’as pastebėjo jam, kad 
jis nesibelstų, nes valgykla 
uždaryta.

Schaeffer’is mėgino už tai 
“pažymėti” panaktiniui poa
kius. Cash’as nėrė galva že
myn ir, atšokęs atgal, pašo
vė kumštininkų.

ŠAUDYMAI

Monroe gatvės patiltėje ties 
Grant’o parku vakare buvo 
girdėti šūviai.

Nuvykusi ton pusėn polici
ja pamatė bėgant du įtaria
mus asmenis. Abu suimta. Pa
sirodė, jie yra smurtininkai. 
Suimtieji išsigina šaudymo. 
Vedamas tardymas.

NEPAPRASTAS RUDUO

ŠANGHAJUS, rūgs. 22. — 
Kinų vyriausybė šaukiasi J. 
Valstybių ir T. Sąjungos pa
galbos.

Bolševikai koncentruoja ka
riuomenę Mandžiūrijoš pasie
nyje.

GANDHI’S IR CHAPLIN’AS

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Žinomas komikas Chaplin’as 
vakar susiėjo ir kalbėjosi su 
indų tautininkų vadu Gand- 

hi’u.

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Vadovaudamasi ekonomineI
programa, britų vyriausybė 
planavo sumažinti 15 nuošim
čių atlyginimų (algas) jūrei
viams, kariuomenei ir moky
tojams. Jūreiviai ir mokyto
jai sukėlė protestų streikais 
ir demonstracijomis. Kariuo
menė pradėjo nerimauti Tad 
vyriausybė vietoj 15 nuošim
čių ryžtasi sumažinti atlygi
nimų 10 nuošimčių.

Federalinis oro biuras pra
neša, kad Chicagoj ir apylin
kėse per 60 metų nebūta to
kio šilto rudens ir vasaros, 
kaip šiemet.

J PUOLĖ ALINĘ

Prohibicijos agentai susekė 
ir puolė alaus išvežiojimo sto
tį, 222 East 25 gatvėje. Su
naikino visus 25,000 dolerių į- 
taisymus ir suėmė 6 vyrus.

a-

HALIFAX, N. S., rūgs. 22. 
— Iš Amerikos i Rukijų plau
kiantis motorinis laivas “Bel- 
moira” išgelbėjo visus tris eu
ropiečius lakūnus, kurie andai 
skrido iš Lisabonos į New Yo
rk’ų. Jie išbuvo 148 valandas 
Įsikibę į aplamdytų lėktuvų 
(aeroplanų) žieminiam Atlan- 
tiko vandenyne.

UŽ ĮSAKYMO NEPILDY
MĄ PROTOKOLAI

NESUTIKIMAI JAPONŲ 
KABINETE

TOKIJO, rūgs. 22. — Ja
ponų ministerių kabineto po
sėdy vakar kilo nesutikimai, 
svarstant Mandžiūrijos klausi
mų. Posėdis baigėsi be jokio 
galutino sprendimo. Kai kurie 
ministeriai griežtai priešinasi 
kariuomenės koncentravimui 
pietį) Mandžiūrijoj.

KINAI KOVOJA

Šiaulių miesto v-ba yra iš
leidusi namų savininkams pri
valomų įsakymų, dėl šaligat
vių praplėtimo. To įsakymo 
kai kurie namų savininkai ve
ngė pildyti, už kų policija yra 
surašiusi apie 30 protokolų ir 
dar tiek žada surašyti.

“M. M.”

STOKA LIETAUS (?)

Įsilaužę į “Wicker Park 
Safe Deposit and Vault” ko
mpanijos įstaigų vagys pavo
gė apie 100,000 dolerių pini
gų ir brangenybių, iškraustę 
122 saugaus padėlio dėžutes.

Į įstaigos vidų jie Įsilaužė 
šeštadienio naktį, pramušę 
plieno ir konkreto grindis.

Du įtariami asmenys jau 
suimti.

ŠANGHAJUS, rūgs. 22. — 
Kinai atkakliai kovoja su Įsi
veržusiais pietų Mandžiūrijon 
japonais. Kinai bombomis ar
do japonų dirbtuves ir kitas 
įstaigas. Harbine susprogdin
tas japonų konsulatas.

Japonų kariuomenė užėmė 
Kirinų ir eilę kitų Mandžiūri
jos miestų ir miestelių.

Šiaulėnuose (Šiaulių apskr.) 
šįmet dėl lietaus stokos viskas 
išdžiuvo; vasarojus, daržovės, 
bulvės tik dabar dygsta iš že
mės, kitur jauni daigai visai 
sudžiūvo. Jei ilgai dar lietaus 
nebus, tai daržovių matysime, 
kaip savo ausis, ypač, kurie 
vėliau sodino.

Netolimoj Šiaulėnų apylin
kėje, kaip girdėtis, po truputį 
vis tik lijo, gi pas mus “tik 
pakrapijo”. Šie metai blogai 
atsilieps į Šiaulėnų gyvento
jus. “M.M.”

GUDRI POLICIJA

IŠEINA IŠ TARNYBOS

Išeina iš tarnybos geležin
kelių pašto valdininkas (kler
kas) J. M. Sip’as, 66 metų 
amžiaus. Ištarnavo 40 metų. 
Gaus pensijų.

I

ATIMTI SVAIGALAI

DETROIT, Mich., rūgs. 22. 
— Amerikos legijono suvažia
vime pradėta kalbėti, kad vie
tos muitinės inspektoriai ne
sulaikys legijoninkų, kai šie 
nusipirks svaigiųjų gėrymų 
Kanadoje.

Tad nemažas skaičius legi
joninkų persikėlė per upę Ka
nados pusėn ir prisipirko į- 
vairių svaigalų. Inspektoriai 
sulaikė visus grįžtančius ir 
padarė knatų. Rasta apie 2,- 
500 butelių degtinės, alaus, 
šampano ir kt. Visi gėrymai 
sunaikinti.

NEW YORK, rūgs. 22. — 
Iš Europos grįžo šio miesto 
majoras Walker’ig.

GRJŽO VYRIAUSIAS 
• TEISĖJAS

WASHINGTON, rūgs. 22. 
— Iš Europos grįžo vyriau
siojo teismo vyresnysis teisė 
jas Hughes’as. Šio teismo nau 
jas posėdis bus atidarytas 
spalių mėų. 5 d.

GANDHI KOVOS DĖL 
LAISVĖS

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Nežiūrint finansiško britų kri- 
zio, indų tautininkų vadas Ga- 
ndhi’s pranešė, kad jis Indi- 
jds konferencijoje vistiek ko
vos dėl savo krašto laisvės. 
Jis labai susirūpinę?. Indijos 
rupijų (pinigų) likimu, ster
lingi) vertei puolant.

Žeimelio policija pasižymi 
aktyviu nusikaltėlių gaudymu. 
Susekta daug dar nuo seniai 

j aiškintų smulkių vagysčių. 
Net iš 1928 m. susektas tuš- 

Ičių maišų vagilius, tik gaila, 
kad spėjo numirti negavęs 
“pažymėjimo?’ “M. M.”

VIENNOS OPERA KAUNE

Valstybinė opera gavusi pa
siūlymų iš Vienos žymios o- 
peros, kuri nori atvykti Kau
nan lapkričio 5 ir 6 d. ir pa
statyti dvi operas, nuo Mocar
to mirties 140 metų sukaktu

I

SUMANYMAS ALGAS 
MAŽINTI

WASHINGTON, rūgs. 22.
— Kai kurie kongreso atsto
vai sumanė mažinti algas 10 
nuošimčių kaip kongreso na
riams, taip ir visiems federa- 
linėms vyriausybės įstaigų ta
rnautojams. Tuo būdu per me
tus bus galima sutaupyti ke
letas milijonų dolerių.

KABINETO POSĖDIS

WASHINGTON, rūgs. 23.
— Dalyvaujant prezidentui 
Hoover’iui, vakar įvyko ka
bineto posėdis, kuris ilgai tru
ko.

PABĖGO 13 KALINIŲ

vių proga. ii D. y,

DIDELIS GAISRAS 
UŽVENTY

Sudegė Užvenčio miestelio 
pieninė ir dar šešios trobos.

_ l J ♦ į . X ' 1
Provizoriniai apskaičiuojama, 
kad gaisras padaręs 30,000 
nuostolių. “D. N.”

KARO MOKYKLA

GRANITE, Okla., rūgs. 23.
— Iš vietos kalėjimo pabėgo 
13 kalinių, pagrobę 3 sargus, jas.

Karo mokyklon priimti 74 
asmenys kandidatai į kariū
nus. Visi baigę gimnazijas. 
Norinčių stoti mokyklon buvę 
120 asmenų, bet dėl sveikatos, 
gerai nemokėjimo lietuvių kal
bos ir istorijos dalis jų neiš
laikė. “D.

ORO STOVIS

CHICAGO. — šiandien gie
dra; vėsiau; žiemių-vakarų vė-
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Advertiaing in

tijo valstybės yra apsunkintos gausingos ka- 
įiuomenės išlaikymu.

“International Disarmanient Notės” ži
niomis (nors apie jų tikrumų šiek tiek gali
ma abejoti) Suomija laiko

DVASIŠKAS LOBYNAS
KRISTAUS PATARIMŲ 

KULIAIS. Parašė Icun. d-ras 
kariuomenę iš 159,200 vyrų, Latvija iš 210,- K. Matulaitis, M. I. C. 223 
600, Estija 123,800.

je dalyje gerb. autorius sako, 
kad “eidami Kristaus patari
mų keliais, mes norime būti 

pusi. Išleido Marijonų Vienuo- dvasiškai tobuli žmonės’', dėl
lija. “Draugo” Spaustuvė, to pirmiausia išdėsto tobuly

bės reikšmę ir po to imasi 
aiškinti luomų ir pareigų to
bulumų. Paskui jis visiems pa-

Mes žinome, kad Lietuva yra didesnė už 
Latvijų ir Estiją, tačiau, paduotomis žinio- ~ j. a U^1 vtmue,
mis, ji mažiau kariuomenės telaiko. Be to, l^caS°, UI.
Lietuva tebėra karo stovyje su Lenkija dėl gyvenimas, gailina
Vilniaus užgrobimo ir vokiečiai apie Klaipė- (,alintlJ dvi rūšis: vien, rūpi- taria tobulintis ir suartina si
, , v, , , . . naši tiktai kūno reikalais ir dvasiško ir asketiško ir mis-dos, kraštų tebesvajoja. . . i ,vį t vadinami pasaulio suminus; tiško gyvenimų pobūdžiais,

Pabaltijo valstybės tada tik galės mažin- kiti, gyvenantieji tikru pro- 
ti savo kariuomenės skaičių ir tuo būdu sau tingo žmogaus gyvenimu, yra 
naštų lengvinti, kada didieji jos kaimynai tai Dievo išrinktieji. Pasaulio sū- 
padarys. nūs, pasiekę savo tikslą, jau-

nurodydamas jų rūšis ir laip
snius, kaip daryti pažangų 
tobulėjime.

Antroje dalyje kalbama apie
Lygiai to paties laukia ir kitos Europos Čiasi kurį laikų patenkinti ir dvasios vadovybę, dvasios va-

laimingi; tačiau jie dėl savo 
tuštumo kartais nenumato, 
kad po mirties pasibaigs regi
mas dabartinis gyvenimas, o

, ja,uos Jungtines Valstybės, o taip pat ir Bu- ™<'_"’-Stanti siela gali prarasti j tai sielai siekiant tobulybės 
į sija. Iš tos konferencijos daug gero laukiama, laimę. .Dievo ištink- j (48 pusi.), dėl to čia kiek pla-
j nors visiško nusiginklavimo nesitikima su.i laukti. O vis dėlto svarbu, kad nors kalbama, iae pasaulio gėrybių i artoju dovo reikalingumų ir apie va-
t rašomam svarstoma. ' tiek’ kiek reikia siel°* 1 dovaujanios sielos sąlygų rū-

nimui plėsti ir tobulinti, o šis; taip pat aiškinamas ir 
Po pasaulinio karo nuolat kalbama apie Gal Pasaulis, o ypač Europa, ilgainiui ir gyveninio kelių pakreipia ap-į paties žmogaus būdas, tempe- 

nusiginklaviinų. Apie tai kalbama Tautų Sų- ' suPras> kad kerštingumas, pavydas ir neapy- reikštos Dievo valios nurody-Į ramentas ir jų rūšys; taip pat
jungoje, šaukiamos tam tikros tarptautinės ! kanta neapsimoka. Tai daug kainoja. Ginklą- mais. ! paliečiamas pašaukimas ir jo

vimasis stumia valstybes į neišbrendamas e- Kun. d-ras K. Matulaitis, ženklai. Dvasios vadovo kai-
konomiškų sunkumų balas. Tas faktas turėtų į paskirstęs žmonių po mokytojo, gydytojo ir pa
sidaryti akis valstybių vadams ir vesti pa- gyvenimų, savo veikalo įva- tarėjo -pareigos tuose daly-
saulį į nuolatinę taikų. de nušviečia neapsakomai kil-i kuose yra labai svarbios ir

"DRAUGAS” brings best resulta. 
AdvertiStng ratea on Hpplicatlon.

‘DRAUGAS”-2334 S. Gakley Av., Chicago

DieWOS KLAUSIMAI

APSIGINKLAVIMAS IR TAIKA.

konferencijos, tam tikslui steigiamos drau
gijos, leidžiamos knygos ir žurnalai, duoda
mos premijos už geriausiai sugalvotus pla
kus taikai vykdyti.

Tos visos pastangos tikrai yra girtrnts. 
Tik, deja, kalbos pasilieka kalbomis. Statis
tikos duomenys rodo, Icad kai kurios valsty
bės dabar yra daugiau apsiginklavusios ne-

valstybės.

1932 metais Ženevoje įvyks dar viena 
nusiginklavimo konferencija, į kurių suva
žiuos 50 valstybių atstovai. Ten bus atstovau-

PASTABĖLĖS.

dovo pareigas ir pažymius. No' 'L A‘ V- lakūna1’ C- A' Allen lr 1)on Mo>'le’ skrisdanu 
rinįi tikruoju žingsniu žengti! Toky° (JaPoniJ°J) i Seattle, Wasli., pritrukę gazolino, buvo 
tobulybėn, reikalingas dvasios | Priversti nusileisti ant vienos sulinkęs Kamčalkos pakrašty, 
vadovas, kurs .vadovautų ki- Manyta kad Jiedu žūvo. Po devynių dienų juos rado ir iš- 

~ gelbėjo vienas Sov. Rusijos laivas.

■ +D; . nagrinėjama malda, apsiman- mojimų, kad sėkmingiau pa- .tieji tai protingi žmones, ku-! čiau kalbama apie dvasios a-. . . , . i ' .... . *
Į minai, dvasiškas skaitymas, dėtų Dievų mylinčioms sie- 
mųstymas ir kontempliacija, loms siekti krikščioniškosios 
atgailos sakramentas, sąžinės tobulybės, per kurių pelnvtu- 
apyskaita, dažnoji Komunija, mėm amžinųjų laimę — patį

nųjį Viešpaties Dievo gerumų reikšmingos, nes dvasios va- 
ir to gerumo atspindžius, ku- dovai eina “pasiuntinių pa- 
rie žmogų traukia į amžinųjų reigas Kristaus vietoje” (II

pamaldumas Švč. Panelei ir 
šventiesiems. Paskutiniuose 
puslapiuose apibūdinama gy
veninio tvarka ir jos kilnu
mas. “Jeigu nutarei kartų su 
Dievu bendrauti, tai nesigė
dyk toksai ir pasirodyti” (P. 
Lafiguera).

Keliais sakiniais negalima

Dievų, nes šv. Augustinas sa
ko: “Sau, Viešpatie, mus su
tvėrei ir mūsų širdys nenu
rimsta! Nurims ir pasilsės tik 
Tavyje, Viešpatie! ” (Conf.
Lib. I, cap. I).

Samata.

išio mėnesio pradžioje Kaune įvyko Lie- jaįulę. j amžinųjų laimę ve- Kor. V, 20). Taigi, ir vado- apimti to viso, kas išdėstyta
i tuvių Latvių Vienybės kongresas. Tai svar- {jft cju įeiįaj. pįnBas — vi-; vaujamosios sielos turi daug svarbioje knygoje. Tų knygą

gu kad buvo prieš didįjį karų. į bus įvykis. Gyvenimas aiškiausiai rodo, kad siemK būtinas. Tai Dievo ir'pareigų, ir jos išdėstomos šio- i reikia turėti ir kas dienų skai
Žemiau nurodyti skaičiai rodo, kiek orga- šioms broliškoms tautoms būtinai reikia vie- Bažnyčios įsakymų kelias, ku-l je dalyje. Jei norima tobulėti, tyti; jų skaitant, kartu mok-

nizuotos kariuomenės įvairios valstybės galė- nybės ir ko artimiausių kaimynių santy- riuo pasieksime tų amžinųjų !' tai reikia

CHICAGOJE
SUDIEV VAKARAS.

Šeštadieny, rugsėjo 26išsižadėti paties, slintis Kristaus patarimų ke- 
savęs, imti savo kryžių, ir sek-' liais tobulinti savo sielų. Gerb. ® vak vakare, Aušros A artų 
ti Kristaus pavyzdžiu (Luk. aūtoriaus patiektais ’ nurody parapijos salėj bus sudiev va- 
IX, 23). . j mais gali vadovautis visi, ku-|karas Serk- kun- Ur. K

Trečioje dalyje išdėstomos 'riems Kristaus pasakyta: Tad Giluičiui, Draugo
gumas bei panašumas. Lietuva ir Latvija, širdį ir mintis paliuosuoti nuo bendrosios priemonės, t. y. būkite tobuli, kaip ir jūsų|G°rdlb kuris savo vylesni bes 
vienybėje gyvendamos, sudarytų stiprių pajė- turtų geidimo ir pasiimti lais-ltos pratybos, siekiančios tobu-'dangiškasis Tėvas tobulas” .siunčiamas Londonan klebonu 
gų ir sau ateitį užtikrintų. va va]ja klusnybę, sekant Iš-j lybės, kurios padeda netobu- (Mat. \, 48). lietuv ių parapijos.

_____ ganytojų” (7 pusi.). j lybių išvengti ir paskatina Kun. d-ras K. Matulaitis ra- Į Gyvendamas Cliicagos, gerb.
Mahatma Gandlii, indų vadas, yra origi- Ačiū Dievui, daug yra žino-;sielų prie aukščiausio laipsnio šo gražia, sklandžia ir vi- kun. Matulaitis, be tiepioginiij 

nalus, bet užtat gudrus žmogaus. Kovai dėl norinčių eiti Kristaus pa- dorybių, Dievo Apveizdos pa- sienis suprantama lietuvių kai i sunkių pareigų, daug darba- 
Indijos nepriklausomybės jis parinko toki lai- tarimų keliais. Taigi, gerb. tiekiamų ūunns įsigyti. Del to ba. Jo knyga tai gražus indė,- vos visose mūsų organizacijo-
kų, kuriame Didžioji Britanija didelį finansi- autorius tokiems žmonėms ir toji dalis labiau praplėsta, ap lis į lietuvių literatūros loby- sę. Del to ir rengiama ja u šu
nį krizį pergyveną. Matyti, jiš gerai žino, kad teikia tolimesnių nurodymų, tariant priemones, vedančias nų, kurs dar nėra turtingas diev vakaras.
tuo keliu einant gudrieji Didžiosios Britanijos kaip savo sielų tobulinti. sielų į dvasiškų gyvenimų, tokiais pageidautino tūrinio
politikai bus žymiai nuolaidesni. Gudrūs an- pats veikalas sistematingai kuriuo siekiama krikščionis- raštais. Duok Dieve, jam sti-
glų poltikai kitų Indijos vadų galvas greitai suskirstas į tris dalis. Pirmo-' kosios tobulybės. Tuo tikslu prios sveikatos ir gražių nžsi-
“apsukdavo”, bet vargu pasiseks tai padary- - —------- -........- . .............................. ...
ti turint reikalų su Gandhi, už kurį jo mas. Tačiau Pruseika nemanąs pasiduoti. Or- mokyklų “persekiojimo” Lietuvoje. Mes anų 
tautos žmonės savo galvas guldo. ganizuoja savo pasekėjus ir, galimas daiktai,

tų -nūn pastatyti, karui prasidėjus, ir kiek jos k^. Aišku,' kad visoms Pabaltijo valstybėms uaįmę. Antras kelias yra Jė-' 
teikia vienybės, artimų santykių, net sųjun- 2aus Kristaus patarimai, kurie 
gos, bet tuo labiau lietuviams ir latviams, ve(ja jjnogų į tobulybę. “Kas 
kuriuos riša broliškumas ir kalbos giminin- tuo keliu nori eiti, turi savo

turėjo prieš did. karų. Turima minty regulia
ri kariuomenė ir atsų^ga ^efeervas) drauge. 

"■* n ? *
Prancūzijos karo jėgų 1912 metais su

darė 3,000,000 vyrų, o dabar 6,298,428 vyrai. 
Italija 1913 metais turėjo kariuomenėje tik 
1,200,000 vyrų, o dabar turi 5,904,764 karei
vius. Didžioji Britanija 1913 m. turėjo ka
riuomenę iš 800,000 vyrų, šiandien gi turi 1,- 
197,794 kareiviu#. Rumunija dabar laiko savo 
kariuomenėj 1,671,250 vyrų, tuo tarpu kai 
prieš didįjį karų teturėjo tik 193,000. Čekos
lovakija laiko net 1,674,121 kareivį. Jugos
lavija laiko 1,000,000 kareivių.

Lenkija, kuri tik po didžiojo karo atga
vo savo nepriklausomybę ir kuri kenčia di
džiausių ekonomiškų skurdų, o vis dėlto sa
vo kariuomenėj turi gerai apginkluotus 1,- 
074,033 kareivius.

Kadangi Lenkija ir Rusija yra nuo gal
vos iki kojų apsiginklavusios, o be to ir Vo
kietija turi nemažus apetitus, dėl to ir Pabal-

Ma- 
adniiniš-r

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

HHHETA TIURINGIETĖ.
(700 metų sukaktuvėms paminėti)

(1231 — 1931)

Šiais metais sukanka septynių šim
tai metų nuo Šv. Elzbietos Tinringietės 
mirties. Ta proga daugelis garsių katali
kų ir protestantų mokslininkų tyrinėjo 
jo» gyvenimų ir iškėlė ir nepaprastų ir 
garbingų jos asmenybę. •

Tretininkai tud labiau džiaugiasi to
mis sukaktuvėmis, nes Šv. Elžbieta Tiu- 
ringietė gyvenime buvo uoli Tretininkė, 
davusi gražų artimo meilės pavyzdį, ku
riuo galėtų kartų kartos sekti. Ji kįlo 
į Dievų, kaip gėlė į saulę. Ji skleidė die
viškosios saulės švb'są po vargšų stube- 
les,. apleistus ligonius. Jos dvasia tebė
gai vina gailestingumo ligonių įstaigas, 
kurios šiandien yra garsios ir vedamos 
vienuolių šv. Elžbietos (pilkųjų) Seserų.

Šv. Elžbieta, buvo vengrų karaliaus 
Andriaus II duktė. Pagal anų laikų pa
protį, jaunutė Elžbieta buvo sužadėta su

kartų rašėme, kad jokio lenkų mokyklų per- į 
lietuviškieji bolševikai (tautiški išsigimėliai) sekiojimo Lietuvoje nebuvo ir nėra.

Išmestas iš komunistų partijos lietuvis- dar kartų suskils.
kųjų “bolševikų pape” — L. Pruseika bol- --------------
sevikiškųjų šlamštų peikiamas ir niekina- Lenkų spauda vėl pakėlė riksmų dėl jų

Tiuringįjos kunigaikščio vyresniuoju sū
num Lidviku, kurs tuomet ėjo vienuo
liktus metus. Tais laikais, valdovų pa
pročiu, buvo atliekamas karališkos gimi
nės mažų vaikų sužadėtuvės. Tuo būdu 
busimoji pora buvo auklėjama vienoje 
Karališkoje šeimynoje, kad iš inažens su
sipažintų su busimojo gyvenimo aplinky
bėmis, veikimu ir vėliau, užėmę sostų, 
kartu ir kraštų -valdytų. ,

Iš pat jaunystės Elžbieta rodė gra
žiausių dievottnno pavyzdį; ji nemėgo 
tuščiom laiko leisti, tačiau jos mėgia
miausia vietelė” buvo koplyčia, kurioje 
niekam nematant klūpodavo ir ilgas va
landas nielsdavose j Švenčiausiąjį.

Pamaldžios Elžbietos jaunystės die
nos neapsiėjo be smūgių. Nepatenkintie
ji krašto didikai 1213 m. ftnžudė jos mo
tinų karalienę Gertrūdą. Po kiek, laiko 
kitas smūgis sudrumstė jos gyvenimą, 

nes, praslinkus dviem matattu, netikėtai 
mirė jos sužadėtinio ljiudvtko tėvas. Jam 
gyvenant niekas nedrįso kliudyti Elžbie
tos pamaldumui. Jam mirus pakitėjo. Di
dikai steigėsi net panaikinti sužadėtuves

taip Elžbietos ir sosto įpėdinio Liudviko. 
Tačiau ji pasižymėjo aiškia ir tvirta savo 
valia, dėl to Liudvikas labiau Inylėjo jų 
ir buvo geriausias jos bičiulis. Kai Elž
bieta išaugo, Liudvikas jų vedė 1221 me
tais. Tuo jis padarė galų visiems didikų 
puolimams.

Nuo to laiko prasidėjo rimtas, pamal
dus ir labdaringas gyvenimas. Liudvikas 
buvo tikrai vertas būti Šv. Elžbietos vy
ru. Jie mylėjosi ištikimiausia meile, ku
rios ir dainius negalėjo gražiau apdai
nuoti. Jis kartų pats pasisakė: “Nors 
man siūlytų visų šventų-jų Komos imperi
jų, bet vis dėlto aš nesutikčiau nė men
kiausiu dalyku įžeisti mylimų savo Elžbie
tą.”

Tame laikotarpy šv. Pranciškus at- 
nanjino krikščioniškų gyvenimų Italijoj, 
o Elžbietai šis garbingas uždavinys teko 
atlikti jos pačios tėvynėje. Neveltui jau
nos kunigaikštienės priešai baidėsi. Lė
bavimui kunigaikščio rūmuose padarytas 
galas. Pašalinta kiajojantieji dainininkai 
ir muzikantai. *

Šv. Pranciškaus

indų vadas Gandhi šiandien pasidalė 
vienu iš populiariškiausių žmonių pasaulyj.

Visų Cliicagos lietuvių kata
likų širdingai prašome atsi
lankyti į vakarų.

Reng. Kom.

!RRMKIT£ VISUS BIZNIS 
SUUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
DRAUGE.

susitikę su kunigaikštiene Elžbieta, pada- jį su žvake rankoje prie Viešpaties alto- 
iė didelės įtakos jos vidaus gyvenimui.
Kupina šventųjų troškinių, ji stengėsi 
tapti ištikima šv. Pranciškaus mokine.
Kaip šv. Pranciškus, taip ir ji vėliau, ne
paprasta neturto meilė parodė turtuose 
skęstančiam pasauliui kelių į Tikrąjį Gė
rį, t. y. Dievų.

Kunigaikštienė Elžbieta pamėgo šv. 
Pranciškaus vienuolius ir jų apaštalavi
mų, kad ji savo lėšomis įsteigė ir pastatė 
jiems vienuolynų, pati tapusi tretininke. 
Ji mielai kalbėdavosi su kitais apie dva
sios neturto kilnumų ir reikšdavo norų 
skurdžiai gyventi. Tai buvo evangeliškas 
gyvenimas be turto, lr Dievas suteikė 
jiems gausių palaimų. Išx moterystės jie
du susilaukė trijų gerų ir pavyzdingų vai
kučių. Kaip anuomet neturtinga Dievo 
Motina nusižeminusi nešė į šventyklų sa
vo sūnų Aukščiausiajam aukoti, taip el
gėsi ir Elžbieta, Šv. Pranciškaus mokinė, 
kuri, paprasčiausiai apsirengusi ir basa, 
pėsčia ėjo į bažnyčių, pati nošda ritasi pir-

Ordeno vienuoliai, inagimį savo vaikų, kad Dievui paaukotų

liaus.

\ idurarnžiais, kada medicinos moks
las dar nebuvo pasiekęs šių dienų me
dicinos tobulumo, daugelis žmonių sirgo 
raupsais ir kitomis nepagydomomis ligo

mis. Ji ėmėsi globoti tokius nelaiminguo
sius ir juos gelbėti, pati atlikdama pa
prasčiausias slaugės pareigas. Sakoma, 
kad vienų kartų, kai kunigaikštis Liud
vikas buvo kažkur išvykęs, ji nuprausė 
ir nuvaliusi vieno raupsuotojo žaizdas, 
paguldė jį į kunigaikščio lovų. Kai kuni
gaikštis Liudvikas sugrįžo, išgirdęs iš 
namiškių apie tokj negirdėtų įvykį, la
bai įtūžo ir paskubom įžengęs j savo mie 
gamųjį kambarį, rustai pažvelgė į ne
prašytų raupsuotąjį, kurs jam pasirodė 
žmogus be raupsų; jo veide reiškėsi dan
giškoji skaistybė ir buvo matyti vinys 
pervėrusios jo rankas ir kojas — ir Liud
vikas savo akimis regėjo patį Kristų, Am
žinąjį Dievo Sūnų.

(Bus daugiau)
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KAIP PANAIKINTI PRAMO kurie gerai žino, kad jie ne- 
NĖS NEGALAVIMUS. bus paleisti iš darbo, o ]ei 

------------- neteks darbo arba sirgs, bus

ima vakaro vedėjos vietą, ir 
gražiai nupiešia p. Sriubienės 
nuopelnus mūsų, moterų, vei
kime. Paskui pakvietė visą 
eilę svečių šį tą pasakyti. 15 
atvykusių kalbėjo S. Sakalie- 
nė, “Moterų Dirvos” redak-

“General Electric” kompa- atitinkamu būdu šelpiami, o torg. nesenaį grį*usį įg Lįe- 
nijos prezidentas Gerardas .senatvėje jiems bus moimnia tuvo’g Dr Ra^aus žmona p. 
Suope’as skelbia planą, kaip pensija. . K. ir p> M> Pauks.
pagydyti šių laikų pramonės 
negalavimus. Svarbiausi pra
monės negalavimai yra dide
li < nedarbas ir suirę “biz
niai”.

Norint šiuo negalavimus pa
naikinti, reikia pirmiausia su
kietinti bei sutvarkyti bet ko
kia gamyba ir gaminių var
tojimas. > ■

Paskiau reikia rimčiau pa
galvoti apie darbininkų liki
mą. Gamybos vadovybėje ir 
darbininkai turi būti atstovau 
jami. Visi darbininkai turi bū- 
į priverčiamai apdrausti att
inkamu šelpimu nedarbo mė
lt, ligoje ir senatvėje. Paga- 
iau, turi būti apdrausta ir 
larbininko gyvybė.

To viso apdraudimo išlaidas 
(premijas) lygiomis dalimis 
adengia darbdaviai ir darbi-
inkai.

Darbininkų apdraudimas, 
rezidento Swope’o nuomone, 
anaikintų juose baimę dėl 
ytojau^. Tik tie darbininkai 
aučiasi atsakomingi savo dar 
uose, kurie rytojaus nebijo,

zikos mokyklą (Scliool of Mu-
sic). Dabar tą mokyklą perkė
lė į didžiausią AVaukeganoi 
konservatoriją (VVaukegau Co Į 
nservatorv of Music), 3 N. Ge i 
nesee.

Mokytojaudamas toje moky 
kloję p. Kulys turės didesnį 
autoritetą ir pasitikėjimą, nes 
bus kaipo fakulteto narys. Ir į 
mokiniams bus geresnė proga, 
nes baigę muzikos mokslą, 1 
gaus diplomus. Mokytojų sk- i 
aičius yra didelis ir visi tu- J 
ri patyrimą mokytojavime.

•Jau trisdešimt metų, kai 
tą mokyklą pavyzdingai veda 
p. M. H. Love.

Lietuviai, norintieji savo vai

kams duoti gerą muzikoj iš
silavinimą, ateikite ir susipa
žinkite su mokykla. P. N. Ku
lys mielai supažindins.

Rap.

lio išėjo jau du numeriu. Jis 
bus dvisavaitinis. Leidžia ir 
redaguoja visiems žinomas 
menininkas —cliorvedis, Pet 
ras Petraitis. Richmondietls

s PO SEPTYNIŲ METŲ PER 
KĖLĖ KONSERVATORIJĄ.

Nikodemas Kulys, vargoni- 
ininkas Šv. Mykolo parapijos, 
Chicago, III., Waukegane, III. 
per septynius metus vedė mu

PHILADELPHIA, PA.
Naujas laikraštėlis.

VANDUO PAKILO

i Vanduo pakilo po ilgų Ii 
Pastaruoju laiku čia pasiro- i Luus dienų Nemune ii Nei 

dė naujas lietuvių laikraštėlis:! ksą daug nuostolių padai y 
“Naujos Mintys”. Laikrašte- mi§kiį pirkliams. “D. N.

Pramonės gyvavimo pagrin- tienė, pasišventusi sąjungie- 
das yra teikti reikalingus pa- čių veikėja.
tarnavimus žmonėms, - pa-' Graži,, žymėtina kalba pa
reiškia Snopc’as. Ir todėl pra- sakė p Rokienė, kuri ištisus 
moninkai turi bendradarl,iau- „letus i5buvo LietuvojOj vpa. 
ti su darbininkais, nes kitaip tingai gražioje šviesoje nu. 
mūsų laikais joks patarnavi- pkS5 Lietuvos gyvenim,. Pir.

mą kartą teko man girdėti p. 
Račkienę kalbant ir, turiu pa- 

Pramoninkų pareiga tuojau sakyti, kad tapau sužavėta, 
imtis visų prieinamų jiems Amerikoj mes visai mažai tu- 
priemonių įvesti gamyboje sti- rime tokių moterų kalbėtojų, 
prų pastovumų, ty. stabiliu- jp, vic5nllJ io visa eilė 
eijų, o paskiau rūpintis tai vietinil} sųjungle{il!i feį p.
visa suderinti (koordinuoti). Sriirtrienes draugių, kuriu vi- 
Vadovaujantis šiandieniniais slj vardl} ir nepaj5gžiaa' nfct 
valstybės įstatymais, gamylios sumin6ti Beje> g vyrų kalbėjo 
ir gaminių paskirstymo sudc- Sriubas if p Stašaitis. 
rinimas neįmanomas.

Jei pramoninkai nori ilgiau; ^a'° kalbėjo M. Są-gos
pasilikti privačių pramonių Centro Raštininkė ir vietinės 
priešaky, ty. vadovybėje, jie.^P- P^ln' Vaičiūnienė, ku- 
turi darbuotis tuo tikslu. jeį_ ■ ri gražią? entuziastiška kalba 
gu jie parodys savo apsileidi-; Padavė visoms gražaus ūpo, 
mą, pati visuomenė juos paša- p P* Sriubienei linkėjo vėd 
lins iš tos vadovybės ir to J dirbti, nepasiduoti, 
sėkmėje pramonės bus suvisuo! Kalboms pasibaigus, p. šat- 
menintos, jei nesuvalstybintos. ■ kienė nuo visų susirinkusių 

X? 'įteikė p. Sriubienei labai gra
žią seklyčiai, elektros lempą 
(floor lamp), o berods, nuo p. 
Balčienės gyvų gėlių bukietą: 
ir pakvietė p. Sriubienę pa
sidalinti savo įgytais Lietuvoj 
įspūdžiais.

mas visuomenei nebus įmano 
mas.

AUKOS LIETUVIŲ KOLEGIJAI.
h E. VYSKUPAS P. BUČYS 

PRIĖMĖ SEKANČIAS 
AMERIKIEČIŲ AUKAS.

Kun. J. Čižauskas, Detroit 
[150.00.
Jw Smilgius Cliicagoje $20.00 
P. Čepaitienė, Cliicagoje 

20.00.
P-nia V. Kenosha $5.00. 

Slieboygan parapijiečiai
)9.35.
Slieboygan šv. Kazimiero 
-ja $10.00.
Slieboygan Šv. Onos dr-ja 

L0.00.
Slieboygan Moterį} Sąjunga

r.oo.
Slieboygan R. K. Susiv. kuo 

$5.00.

CICERO, ILL
PASIKVIETĖ IR PAGERBĖ. P. Sriubienė gražiai, jau

triai moka kalbėti. Taigi il
Būyusiai Draugo smar-jį kart^ nors įr susijaudinu- 

kiausiai kontestininkei ir vi-' 
suomenės veikėjai p. Kotrinai 
Sriubienei, grįžus iš Lietuvos,
Moterų Sąjungos 2 kuopos įr, kartaįs> juokingų įvy- 
sąjungietės ir jos draugės ant|kių< Džįaugėsi gražiu L. Ka- 
greitųjų suruošė sutiktuvių j taįįkįų Moterų Dr-jos veiki- 

vakarėlį. ;mu, jos jstaįgomis ir veikėjo-
Vakarėlis įvyko rugsėjo 19 mis4 Sykiu perdavė visoms są- 

d., gražioj pp. Stasaičii} rezi- jungietėms jų nuoširdžius svei 
dencijoj, kuri buvo pilna pri- kinimus, linkėjimus. Taip pat 
jūrinkus svečių, nė vien iš Ci- rodė parvežtas Mergaičių 
ceros kolonijos, bet taip-gi ir Karmeliavos mokyk. įvairias 
iš Cliicagos. fotografijas. Sužavėta atsilan

Po tarpusavio pasikalbėji-Lietuvon, visas,
Slieboygan Dramos Ratelis mo> susėsta prie gražiai iš-,kurios tik vykti ir »p-

puošto stalo. Šeimininkės bu- lankyti savo tėvynę. Galop 
vo paruošusios skanių už- dėkojo visoms už jos pagerbi- 
kandžių (nors pasninko die- už įteiktą dovaną, 
na). Kas-gi nežino Ciceros
sąjungiečių gabumų? Tai pir
mos rūšies šeimininkės.

si, bet daug ką pasakė. Dali
nosi įgautais įspūdžiais, ku
rių tarpe buvo gražių, malo-

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

2.00.
! Kun.
LO.OO.
| Viso labo sheboyganiečiai 
ĮOl.35.
Kun. P. J.. Juškaitis, Cam-

Šliakis, Sheboygan

ridge $100.00. j
Į Kun. P. Virmauskas, So. Svečiams pasistiprinus ska - 
>ston $300.00. !niais užkandžiais, sąjungiečių

veikėja ir šios puotelės rengė-Kun. Jonas Švagždys, Bro- 
įton $120.00
| Kun. Steponas Kneižys, Nor
X)d $50.00.

jPirmiaus spaudoje paskelb- 
įs*aukos $2,825.00.
1 Viso labo $3,691.55.
| Visas amerikiečių suteiktas 
įkas J. E. vyskupas P. Bu- 
js pervedė Lietuvių Kolegi- 
li Thompson, Conn.
I\olegijos vadovybė nuošir- 

fiai dėkoja J. E. Vyskupui 
etini P. Bučiui ir aukoto
mis už prielankumą ir para-

\ t įtaisymas. Pirmajame au
dėjų paskelbime turėjo bū- 

ažymėta, kad kun. Dubin
us aukojo $15.00.

ja p. Augustina Šatkienė už-

Geros sveikatos ir energi
jos p. Sriubienei dirbti ir to
liau naudingą darbą, ypatin
gai mūsų, katalikių, moterų 
tarpe.

Viena draugių.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina .................................................. $2.00

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMĄSIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. 
I. C. kaina.................................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina........................................................................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina ... <...................................................................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina......................................................... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 

Pranas Jakštas, kaina.............................................. \ . 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
teologuos enciklopedijos kursas, parašė kun.

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

TRUMPA APOLOGETHCA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina.................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina........... .........................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
5,000 ALKANU VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

kaina ...........................................................................  15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue

I
I

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI

PAGERINS REGĖJIMĄ I

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

' <5

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 

GERMAN LLOYD LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
- COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA SEPT. 29 
EUROPA OGT.15

BREMEN OGT. 9 
BERLIN OGT. 22

Chicago, Illinois.

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

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksiine dykai.

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

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

BILLY'S UNCLE



draugas Trečiadienis, Rūgs. 23 d., 19:

C H I C A G O J E
A. RĖMĖJŲ DRJOS CEN

TRO SUSIRINKIMAS.

Šv. K. A. li. dr-jos Centro

LIETUVIS PIRMOJ VIETOJ Praėjusių savaitę p-nas Ziza/ darbavimui, 
padarė penkis “dualus”

P-nas Zizas moka žmonėms
P-nas L. Abaravičius, Wes- 

pranešimų darė p. tern & Southern Life Ins.

graznų gyvavo.
Tur būt “Vilija’-'

ši kuopu labai

tuomet
sus-iuo
Bytautienė. Pranešė, kad L011 kompanijos superintendentas/ 
donan išvažiuoja gerb. kun. Ogden Parko distrikte, praė 
I>r. K. Matulaitis, Rėmėjų ka- jusiu savaitę pasižymėjo taip,

išaiškinti, kad namus ir kito- Uegyveno ChiW«je.
?,kias nuosavybes geriau pirkti i Sydu,"a aPie Moterų Sąjungos 

ie tada, kada jų kainos kaJpradži* klaidų daro.

sus-mas įvyko rugsėjo 20 d., pelionas. išleistuvių vakario- kad visoje Chieagoje pasirodė ^‘dU’ ^ada ^ada jų
kainos yra nupuolusios, kaip2 vai. po pietų, Vienuolyne.

Posėdį atidarė pirm. A. E.
Nausėdienė, maldų sukalbėjo 
gerb. Motina Maria.

Skyrių atstovės.
1 skyr. — Čepulienė, Rač

kauskienė, Mažeikaitė.
2 skyr. — Nausėdienė, Ned- 

varienė, Gurinskaitė.
4 skyr. — Jurioniutė.
6 skyr. — Junokienė, Pau-lvo $4,000.00. 

lienė, Vaicekauskienė, Vaiče- Gerb. Centro

nė įvyksta rugsėjo 26 d. Re- besųs pirmoje vietoje, tai yra Į 
mėjos imsiu dalyvumų. p nag Abaravičius su savo pa-

lš Katalikių Moterų Tary- dėjėjais daugiau apdraudos 
bos pranešimų darė p-lė G u per tų savaitę užrašė, negu bi- 
rinskaitė, kad rengiama dide
lis vakaras Drake viešbuty.

Gerb. Motina Maria plane

le koks kitas superintendentas 
visoje Chieagoje. P-no Abara
vičiaus padėjėjai daugumoj

ša, kad Akademija padidėjo yra taipgi lietuviai, kaip va
225 mokinėmis, 
ginu kambarių,

kahskaitė.
8 skyr. — Stočkienė, Bar- 

dauskienė, Sionkiutė.
9 skyr. — Reikauskienė,

Vaišvilienė, Lukauskienė, Jur- 
gelaitė ir Bukauskaitės.

10 skyr. — Gadeikiene.
K. Eed-. Chicagos Apskr. —

B. Bytautienė.
Rašt. perskaitė praeito sus

ino nutarimus, kurie vienbal
siai priimti.

Pranešimai iš skyrių.
1 skyr. — Centro piknike 

dirbo ir pardavė 14 bilietų 
Rengia “bunco party”-lapkr. 
mėn.

2 skyr. — tengia “bunco” gerb. Motina Maria.

liu bar.

Ten buvęs.

Buvusi Centro Narė

Yra tai platus aprašymas galo su dideliu pasigrožėj 
gadynės prieš pat Išganyto- ir dvasiška nauda, skaitj 
jut ateisiant ir paskui viso jų daug sykiu ir vis didėl 
Kristaus gyvenimo ir mokslo !čiu pasitenkinimu. K, 
išdėstymas. Tas viskas išdėta
Įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

* — 3 i Įsigykite la knygų, jų
AR IEŠKAI GEROS į skaitysit nuo pradžios iki

KNYGOS?

PRIE VILIJOS KLAIDOS 
PATAISYMO.

Kad šiais laikais 
kos lietuviai nmziau

Ameri-
I—------ ------ --------

------------ įskaito, tai visiems aišku. Bet
“Draugo’’ No. 222 “Vili ja” i had <lar yra žmonių, tebetu-

$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS" PUB.
2334 S. OAKLEY AV] 

Chicago, IU.

atitaiso klaidų, tilpusių “Dr- Į Dučių troškimų kų nors gero 
buojasi ant Town of Lake, p- augo” No. 217 numery. Sako,!pasiskaityti, tai taipgi žinoma, 
mis Antanas Čapas, visų mė- kad p. F. Šatienė organizavo Į Knygų mylėtojai neretai 
gramas dainininkas ir kiti. ne 2 kuopų, bet 7 kp., Aušros 4 turi vargo iki užtinka tikrai 

• Vartų parap. Ši klaida vėl pri

Įrengta dau- Augustas Jurgilas, kurs dar- 
kurie kaina

pirm. A. E.
Nausėdienė perdavė sus-mui 
gerb. prof. kun. J. Vaitkevi 
čiaus atsisveikinimų. Jis iš 
važiavo į Romų. Labai apgai-! 
lestauta. , j

Nutarta rengtis prie “pan-j 
trv party”, spalių mėnesyje.:

Sus-me dalyvavo ir kalbėjo „. * . v
žymios sųjungietės ir rėmė
jos p. L. Račkauskienė, V.

P-nas Abaravičius daugiau- 
šia darbuojasi Bridgeporte.

, Draugas.

MINĖJO VARDINES.

, sieina atitaisyti.

7 kuopų, Aušros Vartų^iara 
pijoj, M est Side, suorganizavo 
p. A. Nausėdienė, Dr. S. A.

sau patinkamų knygų. To- 1 
kiems čia norime nurodyti 1 
vienų knygų, kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg- J 
sta dvasiškus, religinius pa- 

; siskaitvmus. Karštai visus
------išlakienė ir M. L. Gurinskaitė, ragįnanie įsigyti knygų var-

Marquette Park. — Matas! SeKužes 191a m. "Ona Reikaus- ju

NUODĄ!
Jūsų viduriuose!

Nuodai įsigėrę į sistemų iš rūg
stančių atmatų Viduriuose sukelia 
atbukimų, galvos skaudėjimų, ait
rumų; apvelka liežuvį: biuurina 
kvapų; išsemia energijų, spėkas ir 
nervų stiprumų. Truputis Dr. 
Caldtvell’s Syrup I’epsin švelniai, 
nekenksmingai ir greitai pašalins 
tokį negerumų, Skirtumas, kurį 
pajusi per naktį. įrodys jo vertę.

Dr. ,Caldwell studijavo sukietė
jimų per virš 47 metus. Tas ilgas 
patyrimas suteikė jalu galios ra
šyti receptus vyrams, moterims, 
vaikams ir seniems jų vidurių 
pataisymui. Jo naturalis, švelnus, 
pilnas veikimas ir jo gardus sko
nis patinka kiekvienam, štai del- 
ko - Dr. Caldwell's Syrup Pepsin, 
kaip jis vadinamas yra populeriš- 
kiausiag laksatyvas, kų gali gauti 
aptiekose.

SUN ITCHING Eli
M/hen aoothlng Žemo le ue

Right from the first touch, antieed 
healing Žemo takes the itcq 
misery out of moeąuito bites, rat 
and many other skin afflictions. 
it also for itching, peeling 1 
Bathere and other outdoor fd 
thank cooling Žemo for relief fq 
sunbum. Douse it on ivy-pois 
Pimples and dandruff fade wh 
antiseptic Žemo is applied. 
stantly eases razor-emart. Alv 
have Žemo nearby wherever; 
Any druggist. 35c, 60c, $1.0'

lai žinomas nanoj kienė- dabartine Šv. Kazimie-
statvtojas, gyv. 7217 So. Ca-!10 Akud' Eeln- Dr4os vice-į

/ __ __________ Pirmininkė, tuomet gyvenusi
Aušros Vartų parap., buvo'

lifornia avė., praėjusį pirma

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Vaicekauskienė, M. Lukauskie . . .’ _ dienį minėjo savo vardines.
nė ir p-lė A. Vaičekauskaitė, 
kuri įstojo į naujas Centran 
nares. »

Pas jį tų vakarų susirinko ar 
timųjų draugų būrys ir prie
gerų vaišių smagiai laikų pra 

Sus-mų baigė pirm. A. E. leido.
Nausėdienė, maldų sukalbėjo

parap., buvo Į Tai yra didokas veikalas. 
• i valdybos narė ir atstove į pir-; turįs 476 puslapių. Pagal vo- 

mųjį Moterų Sųjungos seimų, (kiškų originalų lietuviams tų 
įvykusi birželio 29 — 30, 1-915G veikalų prirengė tėvas jezir 
m., Chieagoje. Ačiū jos pasi-1 tas B. Andruška. ,

spalių mėn. Centro pikniko 
bilietų pardavė 20 (ir dar ne-, 
visi grįžo), piknike daug dar-, 
bavos.

4 skyr. — Centro pikniko bi 
lietų pardavė 24. Sus-mus lai
ko.

6 skyr. — daug darbavos 
Centro piknike ir perdavė 46 
bilietus.

8 skyr..— daug Veikė pik
nike. Sus-mai skyriaus įvyks
ta. - - i

9 skyr. — sus-mas buvo la-; 
bai skaitlingas. Sk. rengiasi 
prie vakaro. Centro pik. bi lie
ti) pardavė 37.

10 skyr. — rengia piknikė- 
lį parapijos darže.

11 skyr — iš So. Boston, 
Mass. (per gerb. Motinų ’Ma
rių) mėn. mokesčių atsiuntė 
$5.00.

Pranešimų iš Centro pikni
ko darė komisija (ponios Če-k 
paliūnė ir Reikauskienė). Pasi 
džiaugta pikniko sėkmėmis. 
Pasidžiaugta ir sutartina sky
rių darbuote. Čia gerb. Moti
na Maria reiškė dėkingtųiio 
visiems: ir dirbusioms ir atsi- 
lankusiems.
\ Iš K. Fed. Chicagos Apskr.

P-nas Zizas yra vienas is 
sėkmingiausių real estatinin- 

Ant. E. Nausėdienė, pinu., kų. Jisai ir bloginečio laikais 
Vera Galnaitė, rašt. žin0> kaiP “deal»s” darytu

ADVOKATAI

STANISLOVAS » 
PAUKŠTA

mirė rūgs. 21. 1931 m. 5:15 vai. 
,ryt 36 metų amžiatis. Kilo iš 
Švenčionių Apskričio, Daugėliš
kiu 1‘arap. Oemlrikovo Kaimo 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

I’aliko dideliame nubudime 
moterį Stanislavų po tėvais Moc 
kiutė dukterj Esther, sūnų Er- 
nest, brolį Leonų, pusseserę Ur
šulę Gzeiko\vski, 3 pusbrolius: 
Aleksų Tunkl, Juozapų ir Anta
nų Sergedas, 3 švogerius, 3 švo- 
gerkas Marijonų Gaidelienę, Ju
zefų Lukošienę ir Onų Narušie- 
nę ir gimines, o Lietuvos tėvų 
Feliksų du broliu Juozapų ir 
Adolfų, 3 seseris Onų. Anelę Ir 
Emilijų.

Kūnas pašarvotas 4530 So. 
Honore St. Laidotuvės įvyks pėt 
nyčioj rugsėjo 25. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gi

mines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Sūnus, 

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

i 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. 
Roatn'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 78J7

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. 0LIS
advokatas

11 SOUTH LA SALLE STREET
Room 1701 Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

PILNAS EGZAMINAS

NAUJOS DAINOS■” ** ^ »* v ” SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

Į kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su- 

30ę}taupyslt laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl 
. A-llay Roentgeno Aparatas ir vi-

2. Atskrido povialė-lr sukliko antelė (Chorui) ............. 30c Llškas baliteriologlškas egzamlnavl-
. „ ,, v. , /r_. . .... 'utas kraujo apdengs man juaų tik-3. Ch, žalia, zalia-Augau pas ničiutę, (Chorui) ............. J’k' raB negeroves, ir jeigu aš paimsiu

4. Ant ežero krantelio-At važiuoja piršlys (Chorui) ... 30c Į į“ uf^kTip^č
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis <( Chorui) 30c•pirmiau, jeigu kenčiat nuo ligų akii-

’ . ’ . , v'o. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner-
6. Oi, broliai, broli ai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c Vų, širdies, reumatizmo, kirminų

uždegimu žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokių užalsenėjusių, įsi- 
kerėjuslų, chroniškų ligų, karį ne 
pasidavė- net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėlioklt neatėję pa
manė.DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS . 
Inėjtmas Rūmas 101#

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po pist. Vakarais nuo 5 Ik, 7 

Nedėltvinia nuo 10 ryto iki 1 po
piėt

LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
STASYS NAVICKAS

4 .
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žąliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui)
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantus (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė niano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit j Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duędame nuošimtį.
\ Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
23J4 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Ii

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Buy gloves with w| 
it savęs

Nereik mokėti 60c. 
dantų mostį. Listerine 
oth Pašte gaunama po 86 
Tėmyk, kaip gerai JI v# 
kia. Jų vartotadamas 
metus sutaupai/ 33.00.

LISTERINE 
TOOTH PASTl

25‘

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

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

Jos Nieks 
Nekviečii

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

as” Pufe. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.
/

Telefonas Roosevelt 7791

I

Ar žinot, kodėl jos niek 
nenori? Ji pati to nešiu 
Jos kvapas nemalonus, 
to visi nekenčia. Išgarg 
liuodami su Listerine, lšv 
iysime burnų ir užmušimi 
ligų perua Vartok kas| 
dlsn.

LISTERI

KpBAKINC 
IVVKMDER

Tėmyk kcikų grnfci- 
mų It Jų švležtMno j 

Išlaikymų.

SAMEPRlct
i 40YEARS
ISounces for'

DOUBLE 
ACTING

MILLIOhiOf POuNoS 
BV OU9 COVFRNM f k



Trečiadienis, Rūgs. 23 d., 1931 u K A U G A S

CHICAGOJE Tel. Cicero 6756

GRAŽIAI IŠLEIDO. I tatė puotai 
i siems gerai

vi-

Town of Lake. — Rugsėjo ' go” redaktorių p

vadovauti 
žinomų *<I)rau 

L. Šimutį.

JJR. P. AMINAS
DENTISTAS

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

D A K T A R A
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5360 ^Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
17 d. p. J. Krenčiaus svetainėj į Visų pirma ant scenos pa- balseliais. Sveikinama nuo vi- tas į bažnyčių ir po iškilmin-
mruosta kun. A. Linkui ' sirodė Šodulieįjos choras, va- sų parapijonų kun. M. Švar-gų pamaldų nulydėtas į Šv.
leistuvių vakaras. Vakaras jamas p-lė* E. Ivaškevičiūtės, lis, kurio, prie tos pat progos,1 Kazimiero kapines. Pats gerb.
visais atžvilgiais pasisekė., pajaįnavo popų dainelių, pri- buvo ir priimtuvės E. Mažei- ( kleb. kun. Vaitukaitis paiydė-

taikintų iŠleištuvėins. Smuiką kaitė, gražiai padek lema vus,' jo į kapines. Laidotuvėms pa- 
pritarė p-lė Pucelaitė. Po to, kun. M. Švarliui įteikė gražių tarnavo grab. Skujas.
Šv. Kryžiaus mokyklos moki- gėlių pintinę.
nių vardu sveikinimus sudėjo Kalbos kun. A. Deksnio 
Elenora Gališauskaitė. Ji kun. M. Švarlio.

5 gražiai padeklemavo eiles Solo dainuoja K 
kun. A. Linkui. jam pianu

vakaras.
Migiais

Vakarienė buvo skoningai pri
ruošta, tinkanti šiltam orui.
Prie stalų gražiai ir manda
giai patarnavo sodalietės.

Nors viskas buvo gražiai 
priruošta, bet ant susirinku
siųjų veidų nesimatė links
mumo, nes susirinko atsisvei
kinti su kun. A. Linkum, ku
ris tapo paskirtas į šv. Petro 
ir Pauliaus parapijų.

Gerb. kun. A. Linkus buvo ! 
didelis jaunimo pretielis ir 
širdingas visų organizacijų 
patarėjas, daug pasidarbavęs
šv. Kryžiaus parapijai Duetų padainavo p. N. Ša-. . .. . .* j e t- r- j teike didelę pintinę gyvų ge

Per vakarienę gražia muzi-j tumenė ir p-le| O. Navickaite.,,. : _ v. . .
ka susirinkusius linksmino * Pianu skambino p-lė S. Ivas-i 
broliai Metrikiai. kevičaitė. Gražiai padainavo.

Pavalgius J. Čepulienė, pa- Jodv-i ne vienų vakarų jau y- 
aiškinus vakaro tikslų, pers- ra puošusios savo gražiais

Solo dainavo Šv. Kryžiaus Sabonytė. Kas nežino p. Sa-

| X Tų pačių, dieną a. a. V. 
ir; Norkevičienė, 7844 So. Erut- 

rald avė., iš Dievo Apvaizdos 
Sabonio; bažnyčios po pamaldų palai- 

skambina p-lė S. j gv Kazimiero kapinėse. 
Laidota katalikiškai, bet tik

varg. V. Daukša, pianu skani- bonio gražaus balso ir artisti-, bedievių spaudoj apie tai bu-
binant p-lei V. Daukšaitei, nio nudavimo. Iššauktas 
Pono Daukšos gražaus, malo- sykius pakartoti, 
naus balso, gal, niekad nenu-' Seka sveikinimas kun.
sibostų klausytis.

Kalba kun. A. Valančius.

GRABORIA

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACRAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

kelis

Lin-
kaus nuo visų Šv. Kryžiaus 
parapijonų. Sveikinimo eilutes 
padeklemavo C. Važnytė ir į-

vo paskelbta. Įdomu, kad mū- j 
sų žmonės kviečia bedievius 1 
melstis, užmiršdami, kad atva
žiavę jie per pamaldas baž
nyčioj lauke stovėdami muro 
kampus trina.

X Pas mus pradėjo senber-

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

OFISAS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
668 west iš Street A439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^’t dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f 1 ■ a S
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 s

Yards 1138
Ghicago, UI.

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS z

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

DARO OPERACIJAS
/

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6628 So Rlchmond 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Tel. Victory 3687
l-liy. Eilutes pasakė gražiai iri “'u“ P‘aaaJ« »em>er- o[ lr Rez T>|
girtinai. i““ nurtl- Ru«s- 14 d- vienas| Tlt 1 t DORI

, . v. , , tokių senbernių, gyv. 2026 So. j » *■ ■ ■ LUwl\n
Solo dainuoja graibai-1 3133 S. HALSTED STREET

se p. A. Pierzinskiene; pianu v . Antras ofisas ir Rezidencija
skambina p-lė V. Daukšaitė.!Sako’ ““hrMavęs po $30 į, 6504 g ARTESIAN AVĖ. 
P. Pieršinskienė savo gražiu i bet Vls būdav«s sk°-|on.o v„
balsu dažnai puošia mūsų va 
karus. Garbė townoflakečiams. Pinese

Mūsų parap. mokykloj, 
ir

Seka sveikinimai kun. A.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 

4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus i 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
b iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
TeL Prospect 1930.

i savaitę, bet vis būdavęs sko-)0flTO Val Nuo 9_12 rytais; nu0 7.9
'loj. Palaidotas tautiškose ka-|vak- Antro Of- vai.: Nuo 3-6 po 

piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
i Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6891 

Rezldeccijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliotais lt šv jntadienlals 10-12

X

DR. J. J. KOWARSKIS,
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET^ 
Kertė So. \Vestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIČ
iki 5 po pietų, 7 iki 9 vali 

Office: 4459 S. California Av«i
Nedėlioję pagal sutartį

Vai.:

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart

1 DR. H. BARTŪN
819:

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STRI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pho« 
Wentworth 806

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED ST1
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY f. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina prie) 
narna.
3319 ACBUBN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKOTAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7632

l J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Linkaus nuo draugijų bei or- kaip ir kitose mokyklose,, 
ganizacijų, kuriose jis buvo vaikučiai gražiai išmokinami 
daug širdies įdėjęs: Nekalto anglų kalbos, o sykiu ir lietu j 
Prasidėjimo Panelės Šv. So- vių 6ei tikėjimo dalykų. Tad, 
dalioijos vardu p-lė A. Ma- lietuviams katalikams savo 
žeikaitė ir įteikė dvasinį bu- vaikus reikia leisti tik į savų- 
<etų ir dovanėlę; Labdarių Są- jų katalikiškųjų mokyklų, 
jungos 1 kuopos variu p. M. Mūs lietuvių kalba, pasak 
Sudeikienė, Šv. Kryžiaus pa- (lingvistų, yra senesnė už te
rapijos komiteto vardu p. J. kų ir lotynų kalbas. Lietuvių 
Zelevas, Moterų Sujungus ir kalba gražiai skamba.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė. 

I - Tel. Grovehill 0617

I DR, J. J. SIMONAITIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2423 West Marąuette Road
, Vai. 2-5 lr 7-9 P. M. Ketv. 9-12 
I A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

v • 4, j •• -r. 4 VALANDOS >ctv. Kazimiero Akademijos Be- į \/ N^aktį iš šeštadienio į sek nu 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
moin 44 I Viuti ' ... - |Apart šventadienio ir Ketvirtadieniomejų p. J. Čepuliene. ’ (niadienį ant Union avė., ne-; ____________
sveikinimai buvo nuoširdūs. ’ toli lg str > prie gatvaitės 3 |

Toliaus maža Varenskaitė plėšikai buvo primušę du | 
žmogų ir kepurėmis užspaudę Į 
burnas, kad nešauktų, kišenes!

D E N T I S T A I

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

7-2,

IBS:?

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮj 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų į 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonai; YARDS 1741 # T742

gražiais žodžiais sveikino nuo 
visų townoflaikiečių ir nuo 
kun. A. Linkaus artimųjų dr
augų bei prietelių atminčiai 
įteikė vokelį su dovana.

Kalba kun. J. Vaičunas ir 
klebonas kun. A. Skripkus. A- 
biejų kalbos buvo gražios. Be 
to, da sveikino p. Jonaitis.

Vakarų apvsinikavo p. E. 
Rakauskienė, kuri dainavo 
solo visus žavėdama. Pianu 
skambino p-lė O. Skiriutė.

Ant galo kalbėjo pa|s gerb. 
kun. A. Linkus. Reiškė vi
siems dėkinguiųo, tiktai sun
ku matės jam kalbėti, nes bu-' 
vo labai sujaudintas. Žinoma, 
sunku buvo skirtis su townof- 
lakiečiais ir tarti jiems' su 
die,v, nes daugelio akyse matė
si ašaros. .j

Kun. A. Linkus yra uraugiš 
kas, malonaus būdo, dėl to ir 
įgijo daug simpatijos lovnof- 
iaktečių tarpe.

I Vadovaujant p. L Šimučiui 
tris syk sušukta kun. Linkui 

Kalio? ir visi skirstėsi į na- 
jums; daugelis da asmenini 
linkėjo kun. A. Linkui lai- 

įiiiingos kloties naujoj vietoj.
‘Dalyvis.

Ifc ŠIO IR TO IS DIEVO 
APVEI2D0S PARAP.

iškratė ir paliko aukas gulin
čias be sąmonės. Policijos čia 
visai nesimato.

Phone Boulcvaid 7043

DR, G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

AKIŲ GY1AYTGJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

9R, VAITUSU, OPT.

Tel. Canal 6221

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 sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. 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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washing 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, B

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-245

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

Rezidencija
4729 West 12 PI. ' Nedėlios
Tel. Cicero 2888 Susit

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue lr 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėilak 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 18 iki 18

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 iki 13 rj

Telefonai dieną ir nakty 
Virginia 008o

A. L. DAVIDONIS, M.
4910 SO. MICHIGAN AVI 

> Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadie

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect

LIETUVIS AKIV 
z SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speoiale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

•4712 6. ASHLAND AVĖ.
Tek Boulevard 7589

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A, E KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO ASHLAND AVĖS. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3208

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

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant K

South Side Office North Slde Qf 
9300 Cottage Grove 2006 W. Cl£ic. 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai’. 12-2 P.

DR. M. SIEMEHS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 102 44 LONGV/OOD DRI
Tel. Beveriy 0870

ffi

Tel. Yards 1828

DR. G. SERNER
I.IETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

X Rūgs. 17 d. ligoninėj mi
rė a. a. Gerdauskų sūnus.

Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

X Rugsėjo 18 d. buvo gra
žios laidotuvės a. a. Jono Sto
nio. Iš namų kunigo 'atlydė-

Oflsas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Central 707 9 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

Vai.:

DR.P. P. ZALLYS
' DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Puilman 0856 
Gasas, X-Ray, eto.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj sualtarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
D ENTISTAS 

Gas Eztractton
Vai. 9-9. Ned. 9-l« 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

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

Davęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Pittsfleld Bldg., 55 E. W asliington St., Chicago, IIL

DR. SU SAN A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Nędėliomis pagal susitarimą
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Įlydė Park 31

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul.

DR. BERTASH DR. N Al KELI
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:80-8:80 vai. vak. Vai 

Nedėlioj susitarus
2-4 Lr 7-9 vai. vakarą 
Nedėlioj susi tar us
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C H I C A G O VISUOMENEI DĖMESIUI.

SIEKIA $6,000.00.

West Side. — Sidabrinio 
Jubiliejaus puotoje Aušros 
Vartų parapijų sveikino J. M. 
Prelatas M. Krušas, šv. Jur
gio par. klebonas; kun. A. Bal
tutis, šv. Panelės Gimimo par. 
klebonas; kun. J. Vaičunas, 
šv. Antano par. klebonas svei
kindamas įteikė ir $25.00 do
vanėlę; kun. M. Urbonavičius 
šv. Petro ir Pauliaus par. kle
bonas; kun. V. Kulikauskas, 
kun. Mačiulionis ir iš New 
Yorko Aušros Vartų lietuvių 
parapijos klebonas kun. Šešto
kas.

X Aušros Vartų parapijos 
draugijos su pasveikinimais 
suaukojo $1,100.00; Jubilie
jaus bankelių taupytojai 
$500.00, parapijonys sudėjo 
$700.00. Tikietų parduota už 
$600.00. Jubilėjaus aukos da

______  » Kaip jau daugeliui žinoma,
dalicijai, Labdaringosios Są- šv\ Kazimiero Akademijos Re- 
jungos 7 kuopai, Maldos A- mėjų dr-ja skiria dovaną - lo- 
paštalystės, Gyvojo Ražan- tą ir naują automobilių prie ti 
čiaus Brolijai, Šv. Pranciš- kietų, kurių kaina 25c. 
kaus Tretininkų Kongregaci-' Kadangi tos dovanos trauki 
jai, Namų Savininkų Draugi- mas turėjo įvykti rugpiučio 23 
jai, Astros ir Sietyno Kliu- d., bet neįvyko, tad jaučiame 
bams ir visas katalikiškas dr- pareigos pasiaiškinti. Štai, ka- 
jas bendram darbui su jungu- me dalykas:
šiam L. R. K. Federacijos 3 Knygutės paskleisti netik 
skyriui. Chicagos kolonijose, bet viso-

Keiikiu didelės padėkos se vietose- tau’ mokyta' 
Aušros' Vartų Sidabrinio Ju-/“* Seserys Kazimierietės, 
biliejaus Rengimo Komitetui, i.y . * Kytnose ir Pei“sy!™- 
kurį sudarė įvardintų Draugi- nU°Je-

t

D R A n G A S Trečiadienis, Rūgs. 23 d., 1931
Skolą išlygino.

P. Varakuliui pranešus, kad 
šiuo laiku, kaip visiems ki
tiems bizniams, taip Vyčių 
spaustuvei yra sunku vertis, 
nubalsuota atmokėti užsiliku
si skola už darbus. Pavyzdis 
kitoms įtoopoms.

Garbė mūsų kuopai turint 
tokį pavyzdingą pirm.

Sportas.
Pr. Savickas pranešė, kad 

bowling sezonas jau prasidėjo 
ir mūsų kp. tymo kapitonu 
yra visiems žinomas p. Mieio- 
nis.

Daug laimės ir pasisekimo.
Liūdime.

Pirm. Šaltinoieras perskaitė 
laišką kad vestviliečiai dėl

ninkė p-lė Ališauskaitė, Rašt. 
Al. Manstavičius, spaustuves1 
direktorių pirm. kun. M. Ur-j 
bonavičius, Apskr. dv. vadas, 
kun. Mačiulionis, kun. P. Vai
tukaitis kleb. kun. Draugelis 
ir C. Pirm. p. A. Lapinskas. 
Vakarą vedė Apskr. pirm. Ig. 
Sakalas. ‘ ,

Buvęs.

Vienas Kauno žymus batų 
fabrikantas, kaip praneša ‘E.’ 
rengiasi pastatyti pirmą Lie
tuvoj kaliošų fabriką. “D. N.”

PRANEŠIMAI

GRĮŽO BRAZAUSKAI Iš 
LIETUVOS.

North Side. — Visų dr-jų 
valdybų, jų išrinktų atstovų 
ir šiaip parapijos darbuotoji} 
įvyks susirinkimas šv. Myko
lo par. svetainėje rugsėjo 23 
d. trečiadienio vakare 8 vai., 
kad aptarus parapijos bazaro 
reikalus. Visi prašomi laiku 
susirinkti.

Rap.

PIKNIKĖLIS “RŪTOS” 
DARŽE

Grįžo pp. Brazauskai iš va- 
kacijų, kurias labai linksmai 
praleido Lietuvoj. Daug įdo
mių dalykų papasakoja apie 
savo kelionę ir Lietuvą.

P-nas Jurgis Brazauskas y- 
ra prezidentas “Lietuva” spul 
kos, kurios ofisas randasi prie 
4600 South Wood St. Jis pri
klauso beveik visoms draugi
joms Town of Lake apielinkėj, 
taipgi turi savo bučernę adre
su 2743 W. 59 St. Jis yra ge
rai žinomas visiems ir labai 
darbštus ir nuotaikus biznie- 
ris.

P-nas Brazauskas yra geras 
spulkos d arbuotojas. Pasitari 
mui visais spulkos reika’ais 
kreipkitės prie jo.

L. Jz S.

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų parapijos naudai ren
giamas piknikėlis Rūtos Dar
že ateinantį sekmadienį rug
sėjo 27 d. Bus sudarytas pla- 
tas ir įvairus programas. Bus 
bandoma gauti net ristininkų.

Kadangi vig dar tebėra gra
žus oras, tai tokia pramoga 
bus tikrai tinkama. Prie to 
darbuosis įvairių dr-jų dar. 
buotojai su parapijos komite
to pagalba.

Rengėjai pasirūpins turėti 
muziką, gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Bus taip gi žaidimų, 
kaip va bingo ir kitokių.

Rengėjai.

RANKOS, KOJOS, PIRŠTAI

Visų prietelių ir Seserų 
Kazimieriečių geradarių nuo- 

pirm. J. Kryževičiui; ižd. jJširdžiai prašome pasidarbuot svarbių priežasčių negalės nu- 
Krotkui; prot. rašt. Ig Saka- šiame reikale- Kada trau' matytą dieną basebolo lošti 
lui ir fin. rašt. P. šliogeriūi. laimingojo numero, bus Liūdime, kad negalėsim va-

T v \ . .. vėliau visuomenei pranešta. žiuoti ir parsivežti jų sidab-
i^kai dėkui draugijoms,; Tikimos, kad visiems bus rinį vazą. 

kurios šiais metais teikėsi įs- aišku, kodėl loto ir automobi- jį. Vgį čempionai
toti Jubiliejaus Garbės x\a- Uaus traukimas neįvykinta, B 20 d., Guge Parke bu- 
nrns: Alton, Puolamo Drau- 23 d. „gp. buv0 skelbte. aį

Su tikra pagarba, / rių Murray Boosters ir Liet.
Šv. Kazimiero Akad. Rem. Vyčių 4 kuopos tymų. Visi 

Dr-jos Centro Valdyba, buvo baimėje, kad Vyčiai pra-
________________________  laimės. Bfet išėjo priešingai.

jų atstovai, ypač-gi šio komi 
teto pirm. V. Duobai; vice-

tebeplaukia. Tikimos pasiek- Moterų Sąjungos 55
ti $6,000 sumos. kuopai, Šv. Pranciškaus Tre-

X Aušros Vartų parapijo- liniukams, Maldos Apastaiys- 
nai ir jų draugijos savo gra- tei ir Aušros Vartų par. Vy
žių parapijos jubiliejaus pami- rkl ir Moterų Draugijai, 
nėjimu ir šiais sunkiais laikais Dėkoju taipgi dienraščiui 
savo duosnumu nustebino vi- “Draugui”, kuris kasdien 
sus. talpindamas mūsų žinias, pa-

' gelbėjo nuveikti parapijoj di- 
1 dėsnių darbų. Dėkui ir “Dr
augo” Bendrovei, kurios Di-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

KLEBONO PADĖKA.

SVARBIOS SUKAKTUVĖS, i Taigi, antrą kartą Vyčiai liko 
------------- šio wardo čempionai.

Šįmet sukanka 20 m. p. L. Tris syk Vyčiams: valio! 
Šimučio, “Draugo” redakt., falio! valio!

visuomeninio darbo. Knygynas.
Ponas Šimutis nuo pat savo Krekščiunas pranešė, kad a-

ŠIANDIE RENKASI VY
ČIAI.

AUTOMOBILIAI

Į AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1829.

Nno uat narai™, kūrimo 1 t. • • , - >ri"™.z.ijos dienų darbavosi bi spintos “Book Ca.se.s” pri-
inuo pat parapijos Kūrimo- rektoriai nutarė paremti pa-,r , • • T- • klnn^n ininruti T»t tnninnKi nradžins iki dabar Aušros •• K• • t k-v • • ihetuvn* visuomenei. Jisai poe- klauso kuopai. lat tuojau nu-

. rapijos Sidabrini Jubiliejų ir tag (^gilelisM^ kaibėtojas, tarta ir išrinkta komisija kny-(
arų parapija, as me i u- sutelkg $100.00 auką. publicistas ir organizatorius. ^nui sutvarkyti ir neužilgo;

rejo didelį buri geriausių žino Į Marijonų Vienuolijos Bro- v. • • j k • -4. * 'bus “Grand onenina of K of
niu kurie gausiomis aukomis r • 1 • ik- • • • • Vlsiems 0° darbus sununet už-|Dus Grand opemng oi K oimų, kurie gausiomis aukomis, hai> kurie pagelbejo įvairiais įmtų vietog L Library”. Į komisiją įėjo’

. I p-lės Bučaitė ir Grrigaliunaitė.1
Bet norime gerb. visuome- Vadai

darbu ir patarimais pagelbė- darbais parapijai, ,per savo 
davo kleb. vadovauti Aušros'Vyresniuosius įteikė parapijai 
Vartų parapijai. Sunku būtą auk% $100.00.
paminėti visų tų gerųjų žmo-‘ 
nių, parapijos palaikytojų,, Nuoširdžiai dėkui visiems

nei pranešti, kad toms svar
bioms sukaktuvėms paminėti,

Gera darbuotis ten, kur yra 
geri vadai, kurie jaunimą gra-

Įrengiamas didelis banketas, -iu keUn ve<ia.,vieMS"7 ’• T t,". 77 Į Aušros Vartų parapijos Re-'/ T on a 77’ žiu keliu veda.'Vienas tų yravardus. Kai kurie jau ii is sv. |įaPkr. 22 d., Gimimo Paneles dvasio5 Pr.
Kazmuero kapiuese Kmp gy- Jubiliejau8>. P"aP- svetainėj, Jfarąue- Vaitukaiti..

Šiandie į North Šidę, Šv. 
Mykolo parap. salėn, 8 vai. 
vakare, renkasi Vyčių Chica
gos kuopų atstovai į mėnesinį 
Apskrities susirinkimą, kuria
me Apskrities atstovai į Vy
čių Seimą' darys pranešimą.

Visi skaitlingai suvažiuoki
te.

Valdyba.

HELSINKIS, Suomija, rū
gs. 22. — Šalia šio miesto e- 
sančįoje giraitėje rasta išmė
tyti įvairūs žmogaus kūno są
nariai. Dabar vienam šuliny 
rasta ant virvelės sunerti 10 
rankų pirštai ir dvi rankos. 
Iš rastų 9 kojų tik dvi priklau
so vienam žmogui. Ant vieno 
piršto rastas aukso žiedas. Vi
daus reikalų ministeris apla
nkė tas vietas.

vienus, taip ir mirusiems pa- ir P<W>W«>lM™is Jubiliejaus!^ Park(/
rapijonams padėkų reikSda- Knygoje parėmi“ P8™^ kJ _ , • . ■ v. ,

.. ... a. Metropolitan State Ban- Be to, yra pagaminta svei- Kitas kp. sns-mas jvyks rug;
parapijos pa ai ymą. a , „ , „ kinimų ir linkėjimų knyga, sėjo 24 d., knygyno kambary-Į

kurion užsirašo organizacijos, je. Visi nariai, kurie da Uetu- ! 
gerb. kunigai, profesionalai, rite tikietų aukščiau sakytam (

Kada vėl susirinksim.
SUSITUOKĖ KARO

mas uz r__ r„— „____
Klebonas atlaikydavo sekma- kni- Pe0Ples Furnifure Co
dieniais ir šventėmis šv. Mi- P- S. D. ir J.
y. o |L. Telseriai ir daugybė kitų.sias. / - l *

Jiems atsimokėdami, pas juos 
* Pasinaudoju šia malonia pro, pirksime mūsų namams ir šei- 
ga ir viešai dėkoju visos pa- maį reikalingus daiktus, 
rupijos vardu Aušros Vartų
parapijonams-nėms, ypač tie- Reiškiu didelės padėkos
ras, kurie per 25 metus buvo Seserims> - Mokytojoms, ku- 
ištikimi savo sukurtai Aušros rios 8U vaikučiais padarė mo- 
Vartų parapijai. kykloi nauJų Perinimų Ju-

Dėkoju artimiausiems san- “‘i’j“8 Pr»K». « t“PSi doko- 
darbininkams, parapijos rink-'j“ Mokyklos Tėvų Komitetui,
tiems komitetams: Ig. Saka-,kurls B‘en«ėsi Pa8«lb«' Pau
lui, Pet. Šliogeriui, Kas. Kai-į P1’“ ir neturtingiems tėvams, 
biui, Petr. Cibulskiui, PetJ D8k°ju Mangai ir visiems 
Kalnini, Cip. Druktemui, Jon.;«erk- kunigams, kurie daly- 

vavo mūsų Jubiliejaus Iškil
mių pradžioj ir šios dienos 
šventėje.

Stumbriui, Jon. Markevičiui, 
Pov. Ribickui, Pr. Malakaus
kui, Kaz. Kerpauskui ir VI. 
Kuodžiui.

Nuoširdžiai dėkoju visoms 
parapijos brolijoms ir draugi
joms, ypač gi: Aušros Vartū 
Vyrų ir Moterų Draugijai,

Priimkite mano nuoširdžią 
padėką visi ir visos, kurie 
triusėte, vargete, dirbote, baž- 
lyčią bei' svetainę dabinote, 
valgius Jubiliejaus puotai pa-

Aušros Vartų Moterų ir Mer-,,įnešusios z bei patarnavusios, 
ginų Draugijai, Aušros Vartų 'vjsi kurie kiek nors esat<J pa_ 
bažnyčios Altorių Puošimo !rįnkę aukų> ar auko™
Draugijai, Aušros Vartų par.j Aušros Vartų parapijai, —
Chorui, šv. Kazimiero VyrųĮvWeing ir vis01XL8 dėkojn, tik. 
ir Moterų Draugijai, Šv. ‘
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 10 kuopai, Moterų Sąjun
gos 55 kuopai, L. R. K. Su
sivienijimo 100 kuopai, Spau
dos Draugijai, Blaivininką 
Draugijai, Šv. Onos Dr-jai,
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
19 skyriui, Lietuvos Vyčių 24 
kuopai, Nekalto Prasidėjimo 

Švenč. P. Marijos Merginų So- •

veikėjai ir t. t. vakarui, prašomi ateiti sus-•

PAPUOŠĖ IR PAGERBĖ.

CENZORIUS 1
Rugpiūčio 30 d. Palangoj 

susituokė karo cenzorius kap.1 
Vilutis su p. Klaudija Boba-, 
kinaite, kuri prieš sutuoktuves! 
persikrikštijo iš pravoslavų 
tikybos į katalikų. “D. N. , J

PRIĖMĖ KVIETIMĄ
PARYŽIUS, rūgs. 22. — J. 

Valstybių prezidentas Hoove- 
r’is pasiuntė kvietimą minis- 
teriui pirmininkui Lavai’iui a- 
plankyti Ameriką. Lavai’is 
kvietimą ' priėmė ir artimiau
sioj ateity leisis per Atlanti
ku.

Studebaker
FREE WHEELING

C Vlenlntėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga CĮhicagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
ai Samiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

chicago, ill.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls Ir J. Zabukas, 
Savininkai

Sukaktuvių iškilmėms reng- man ir įsigyti. Vakaras įvyks 
ti iniciatyvą paėmė L. R. K. spalių 22 d., parap. svetainėj. ‘ 
Federacijos Chicagos Apskri- Vyčių Karvelėlis. I
tys. Į komisiją įėjo veikliau
sieji veikėjai — veikėjos iš vi-,
sų kolonijų. Bilietai banketo ------------
jau ipaskleisti po kolonijas. | L. Vyčių Chicagos Apskri- 

Pranešdami apie tai Chica- čio valdybos iniciatyva, rug- 
gos lietuvių visuomenei šiuo sėjo 17 d., Aušros Vartų pa
prašome kolonijų išvengti di- rapijos salėj įvyko gražus Vy- 
desnių lapkr. 22 d. parengimų čių veikėjų iš visų Chicagos; 
nes tą dieną pagerbsime vei- kuopų susėjimėlis, kurio tiks- 
kėją, kurs ilgų metų nenuils- las buvo pagerbti naująją Cen- 
tarna darbuote užsipelnė visos tro Valdybą. Susėdus už stalų 
lietuvių išeivijos Amerikoj dė- C. V. nariai, vietos klebonas, 
kingumo. kun. Draugelis, buvęs Centro

Vienas iš Komisijos. Dvasios Vadas kun. Vaitukai-
------------------- tis, Apskrities Dvasios Vadas

KAS NAUJA VYČIŲ 4 kun. J. Mačiulionis papuošti į 
KUOPOJE? rožėmis, o vytės iš 24 kp. Va-
-------------- raniutė, Labanauskaitė, Bra-

Savaitinį sus-mą kp. laikė zauskaitė, Aitutytė ir Sauno- 
rugsėjo 17 d., parap. knygyno /aite patiekė šiltam ♦ vakare 
kambaryje. Sus-mą atidarė vėsinančio užkandėlio. Gra- 
pirm. Šaltimieras malda. žias kalbas pasakė: C. Iždi-

KALVIAMS KURSAI
Kaune rugsėjo 1 d. prasidė-, 

jo žemės ūkio rūmų rengiami j 
arklių kaustymo kursai kai- j 
viams. Į kursus priimti 27 
kandidatai. Visiems buvo iš- j 
siuntinėti pakvietimai.

“D. N.”

1 / 1
* R. ANDRELIUNAS '
(M*rquette Jetrelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus ui |B ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. 

2650 West 63 St., Chicago, m.
Tol.

Homlock 8880

BARGENAS.
International trokas, model 

'ST, vieno tono. Turi extra 
’shock springs. Gali vežti du 
tonu ir daugiau. Greitumo a- 
pie 50 m. Greitam pardavimui 
tik $75.

J. IVINS
2283 Archer Avenue.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Malt & Hop Storas, gyv. kambariai, 

k. v. »., 4 atsk. gar. Ineigos padengia 
rendų. 3 metų listas. 3714 No. Hals- 
ted St.

Telef. Republlc 4294

D. GRICIUS
Wm. Kareiva

ra i žinodamas, jog geriausias ; 
V. Dievas" jums atlygins už 
Jiibą teiktąją parapijai para
mą bei aukas.

Kun. L. Draugelis,

M. I. C. Aušrom Vartij par.
Klebonas.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

AP TIEKA
NAUJAS APTIEKUS SAVINIMKA8 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai įrengtų lietuvių 
aptiekų Šioje apiellnkije

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekeriua i

1000 SOUTH HAL8TED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallBUoJamės pildyme receptų Ir n« vienas receptas neišei
na ts musų aptiekoe iki jie nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai ižplldytaa patyrusių vaistininkų.

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai Ižrodantls padoriau* 
setas itališku aksomu aptrauktas 085. 
vertas 0S5O. Silkinis 9x10 amerkontl- 
kal — orientaliSkas kauras 035, ver
tas 0160. Besiullnt* 9x10 Wilton kau 
ras 012. Louls XVI riežuto medžio 
valg. kamb. setas 045, vertas 0050. 
Supamasis krėslas 025, vertas 0100. 
sutaikytas mlegk . setas 006, vertas 
0850, Candelabra lempa 00, verta 026 
radlo, Itatižkos Brankos, stalai, veid
rodžiai ir tt.

0220 Maryland avė 1-mas apt. 1 
blokas | rytus nuo Cottage Grove. 
Tel. Stearart 1076. Pristatom.

Savininkas
Del geriausios rųžiee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAIiliKY 
FRODUOT8 

Oleells Šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūrių. 

4044 80. PAULINA 8TREBT 
Tel. Boulevard 1881

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnacnlausios.

2452 WEST 69th STREET

REAL ĮSTATE
Pigiai naujas G kamb. plytų bun- 

galow. arti Chicago & Trlpp avė. 
07500. Tel. State 2906.

Barbernė du krėslai, kreiptis F. 
Larbach, 6464 So. Prlnceton.

Pigiai 010,600 namas ui 01,000., 
naujas bung. kam p. lotas. Už geriau
sių pasiūlymų. 1909 So. 10 avė. May- 
wood, III.

Reik 6 metų paskola 02,200 po 4 H 
nuoft. 2024 Floumoy, M,ra Gardner

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimų Ir pirmeny
bę. Anglų kalbos,-’ aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvall ir greitai tSmoktl pagal 
naujų būdų mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmė* bu* užtikrintos

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONT RAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapo* Telef. 
Hemlock 2447

Namų Telef. 

Republlc 6480

JOHN YERKES
Piumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246DOUGLAS ELECTRIC 00.
JOSEPH SHAGZDAfi, Sav. 

Elektros relkmenoe ir flkSSle-
rial. Įvedame elektrų 1 namus ir 
dirbtuvė*.
MM S. Haleted St. t Angžti*


