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Kinai nenori tiesioginių derybų su japonais
VIETOJ T. SĄJUNGOS TARYBOS 

VEIKIA “SLAPTAS” KOMITETAS
Mukdenui gresia badas
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NENORI DERĖTIS SU 
JAPONAIS

ŽENAVA, rūgs. 27. — T. 
Sąjungos taryba išsprendė, 
kad Mandžiūrijos klausimas 
nėra tarptautinis klausimas, 
todėl kinų pareiga yra pradė
ti betarpiškas derybas su ja
ponais.

Kinų atstovas taryboje Szė 
griežtai protestuoja prieš to
kį keistų tarybos nusistaty
mų. Jis pažymi, kad negalima 
pasitikėti japonų pažadais a- 
titraukti kariuomenę iš oku
puotų plotų.

Sze pareiškė, kad kinų vy
riausybė negali pradėti be
tarpiškų derybų su japonais 
tik dėl to, kad japonai be jo
kios priežasties iš pasalų puo
lė kinų kraštų ir tuo būdu 
nusižengė T. Sąjungos nusta
tytai tvarkai. Taipgi T. Sąjuji 
ga turi tarpininkauti.

Kinai reikalauja, kad tary
ba skirtų japonams laikų, ka
da jie turi apleisti okupuo
tus Mandžiūrijos plotus. Jei 
taryba to nedarys, tada kinai 
ieškos pagelbos Sąjungos įs
tatuose. Šių įstatų penkiolik
tas straipsnis nurodo, kad T. 
Sąjunga turi smerkti puolan
čių valstybę ir turi leisti už
pulta j ai valstybei imtis tinka
miausių priemonių prieš puo
likų ir jai gelbėtų.
T. Sąjungos taryba netaria 

savo žodžio japonų ir kinų 
kivirčuose. Viešai prisipažino, 
kad šiame įvykyje ji yra be
jėgė.

Visus tarybos penkių did
žiųjų valstybių darbus atlieka 
vadinamasis “slaptas” ko
mitetas.

MUKDENE KINAMS
GRESIA BADAS

—----------\
MUKDENAS. Mandžiūrija, 

rūgs. 27. — Šiame japonų 
okupuotame mieste sustabdyta 
įvairios rūšies prekyba ir 
300,000 kinų gresia badag. Jau 
pritrūksta įvairių maisto pro
duktų.

Japonų kariuomenė vdldo 
miestų ir kariuomenės vadovy- ; 
bė neleidžia kinams atnaujin
ti bet kokios prekybos.
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Jungtinių Valstybių kariuomenės štabo viršininkas gen. maj. D. MacArthur’as lanko 
Amerikos karių kapus — Ezne (Aisne), Prancūzijoj.

RAGINA JUNGTIS PRIE 
KATALIKŲ VEIKIMO CHICAGO JE 1930 METŲ MOKESČIAI

GAL MUSSOLINI’S 
ATVYKS J AMERIKĄ

Europa negali atsipeikėti, panaikinus 
britu ankso pagrindą

LONDONAS, rūgs. 27. — r 

Griuvus!. Britanijos valiutos! 
aukso pagrindui, Europa vi- I 
sų laikų negali atsipeikėti po' 
to didelio jai duoto finansinio 
smūgio.

Europos valstybės daug nu
kentėjo, kritus sterlingų sva- į 
ro vertei. Ateitis taippat ne'

kų gera žada. Nors Amerikos 
finansininkai, o tomis dieno
mis ir Prancūzijos vyriausy
bė, ėmėsi gelbėti Britaniją, 
greitas finansiškas sustiprėji
mas kol kas nenumatomas. 
Gal nebus apsieita be kokios 
nors tarptautinės konferenci
jos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NUBAUDĖ JAUNUS 

KOMUNISTUS
PAVASARININKAI

ATBUDO

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 26. — Argentinos

„ , i vyskupai tikintiesiems paskel-Svetimų valstybių konsulą-
r, - ,- . be savo bendrų ganytojnų laituose ■ remnnna Baimes, kad », -,*■v. , skų. Kuria naujų organizaci-si nelemta padėtis parengs'. , .. . ,. , . .... , . . 3$ vardu “Argentinos katali-dirvų bolševizmui. ,kų akcija.”

I 1928 metais vyskupai su
kūrė darugijų “Populiarė u-

SMURTDfNKAI PRIEŠ 
FEDERA14NJ PROKU

RORĄ

LAVAL’IS BERLYNE

PARYŽIUS, rūgs. 26. ” Šiandie jų perorgani-
Prancūzijos ministeris pirmi- j zu°ja *r keičia katalikų ak- 
ninkas Laval’is ir užsienių rei- cija-. Šios naujos organizmu- 
kalų ministeris Briand’as iš- ^os faktai paremiami skelbia- 
vyko į Berlyną revizituoti Švent°j° Tėvo Pijaus XI 
Vokietijos vyriausybės galvų dėsnių pagrindais.
— kanclierį Bruening’ų ir Vyskupai visus katalikus 
užsienių reikalų ministerį Cur- “ragina jungtis prie katalikų 
tius’ų. ' akcijos. Nes yra Šventojo Tė-

Vokietijos vyriausybė ėmėsi vo noras, kad visi katalikai 
visų priemonių apsaugoti .būtų katalikų akcijoje daly-
šiems
čiams.

nepaprastiems sve i viai.

KATALIKAI PASIRENGĘ 
BOIKOTUOS RINKIMUS AUKAUTI BRANGENYBES

BELGRADAS, rūgs. 27. —> SANTIAGO, Čili, rūgs. 26. 
Jugoslavijoj iškilo stipri opo-,— Čilės respublika gyvena ne 
zicija prieš karaliaus paskelb- paprastų finansinį krizį. 
tų naujų konstitucijų. Opozi-: Anų dienų įvyko masinis su
rija rengiasi boikotuoti parla-j sirinkimas krizio reikalu. Da- 
mento atstovų rinkimus. ilyvavo įvairių politinių parti-

------------------ jų atstovai. Buvo atstovauja-
ŽUVO GRAFAS SKRZYN- ,ma ir Čilės Bažnyčia.

SKY’S I Arkivyskupas Campillo su-
------------ sirinkime pareiškė, kad respu-

WASHINGTON, rūgs. 27.- 
Vietos diplomatų tarpe kalba
ma, kad, rasi, J. Valstybes 
aplankys ir Italijos ministeris 
pirmininkas Mussolini’s.

VARŠAVA, rūgs. 26. — Au
tomobilių susidaužyme ties 
Ostrow’u žuvo buvusis Lenki
jos ministeris pirmininkas 
grafas A. Skrzynsky’s, 49 m. 
amž.

PATVIRTINO SUTARTI

BERNAS, rūgs. 26. — Fe
deralinė Šveicarijos taryba 
patvirtino arbitražo sutartį su 
J. Valstybėmis.

Z

DAR VIENĄ ORDENĄ 
GAVO

NANKINGAS, Kinija, rug
sėjo 26. — Amerikos lakūnas 
pulk. Lindbergh’as Kinijoj su 
savo lėktuvu gelbsti nukentė
jusius nuo potvynių kinus. Ki
nijos vyriausybė už tai apdo
vanojo jį lakūnų ordenu.

Chicagos smurtininkų Ter- Į 
ry Druggan’o ir Fr. Lake’o 
sėbrai paskleido kalbų, būk 
federalinio distrikto prokuro
rų Johnson’ų, kurs kovoja* 
prieš smurtininkus, jie norė
jo papirkti stambiais kyšiais, 
kad tuo būdu išvengtų kalėji
mo už nemokėjimų mokesčių 
už pajamas.

Pats prokuroras ir federa- 
liniai sekliai tvirtina, kad tai 
prasimanymas.

PAGROBĖ APIE 1,000 
DOLERIŲ

Plėšikai užpuolė Grennan 
Cake Co. įstaigų, 118 So. Oa- 
kley avė. 30-iai darbininkų į- 
sakė sugulti ant grindų. Atė
mę iš kasininko Burke’s apie 
1,000 dolerių pabėgo.

VIEŠIEJI DARBAI

blikų gelbėti katalikai pasi
rengę paaukauti savo brange
nybes. Prireikus, pati Bažny
čia tam pačiam reikalui ne
dvejotų paaukauti kadir šven
tųjų indų, kuriuos sutarpinus 
galima gauti aukso.

AREŠTUOTA 200 ISPANŲ 
JŪRININKŲ

FERROL, Ispanija, rūgs. 
26. — Apie 200 žemesniosios 
rangos laivyno karininkų areš 
tuota dvylikoj karo laivų. Jie 
protestavo prieS algų didini
mą laivų inžinieriams.

Šį rudenį Cook’o apskrity 
ir Chicagos mieste bus vykdo
mi kai kurie viešieji darbai. 
Pradžioje šiemg darbams nu
matyta skirti 1,100,000 dole
rių.

1930 metų mokesčiai už ne
kilnojamąjį turtų Cook’o aps
krity bus mokami 1932 metų 
pradžioje^ Mokesčių sąskaitos 
savininkams bus išsiųstos ne 
vėliau kaip gruodžio mėn. 15 
dienų.

Valstybės įstatymų leidimo 
rūmai nustatė, kad pabaudos 
už nemokamus mokesčius (vie 
nas nuošimtis per mėnesį) tu
ri būt imamos 1932 m., sau
sio 1 d.

Kadangi tarp sąskaitų iš
siuntimo ir baudos pradžios 
yra trumpas laikotarpis, bus 
kreiptasi į tuos valstybės rū
mus, kad jie tų laikotarpį nors 
dviem mėnesiais pailgintų.

Kol kas kitokia pagalba 
savininkams nenumatoma. Ne
išrinkti visi mokesčiai už 1929 
metus, o tuo tarpu imami mo
kesčiai jau už kitus metus.

WOLF’AS VIENAS DIRBO

Valstybinis Cook’o apskri
ties prokuroras Swanson ’as 
ištyrė, kad “Illinois Conti
nental Bank and Trust Com- 
pany” tarnautojas W. E. 
Wolf’as pats vienas išeikvo
jo šios įstaigos kelis milijo
nus dolerių.

Kauno apygardos teismas 
sprendė trijų komunistų by
las: Lapinsko Ernesto, Gele- 
rio Izraelio ir Icikovičiaus Iz
raelio. Visi kaltinami plikiau-’ 
šių slaptai komunistų organi
zacijai, platino jų literatūrų. 
Gynėjai šioj byloj pris. adv. 
prof: Biliackinas ir pris. adv. 
Chadakauskas. Kaltinamieji 

; visi jauni ir išvaizdos visų dar 
vaikiškos: vienas 19 metų, o 
kiti du po 17 m. Icikovičius 
baigęs vidurinę mokyklų, kiti 
du tik pradžios. Kaltais ne
prisipažino. Tiesa, Icikovičius 
pasisakė priklausęs jaunųjų 
komunistų organizacijai, bet 
tame nematąs jokio nusikalti
mo.

Teismas visus nubaudė po 
8 metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, bet kaip nepilnamečiams 
bausmes sumažino iki 5 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

“D. N.”

PAVYZDINGI ŠAULIAI

VYKS I KANADĄ

POLICMONAS KALĖJIME

Chicagos policijos seržantas 
J. Slechter’is susiginčijo su 
valstybinio prokuroro padėjė
ju (asistentu) D. A. Covelli’u. 
Seržantas uždarytas kalėji- 
man.

APIPLĖŠTAS BANKAS
I

Keturi plėšikai apiplėšė 
Westmond’o First State ban
ką. Pagrobta apie 10,000 do
lerių.

Illinois’o valstybės guber
natorius Emmerson’as vyks į 
Kanadą atostogų.

KALTINA DEMOKRATUS

SPRINGFIELD, Mass., rū
gs. 26. — krašto republikonų 
partijos ekzekutyvis direkto
rius R. H. Lucas kaltina de
mokratų partijų už bloguosius 
laikus. Girdi, demokratai sa
vo propaganda skleidžia ne- 
■nasitikėiima vvriausvbe.

Rugpiūčio 23 d. klebonijos 
salėje įvyko “Pavasario” kuo
pos susirinkimas, kuriame at
vykę tolimu du svečiu sujudi
no jaunimų, būtent: subdijakč- 
nas J. Gutauskas laikė pas
kaitų “Didžiųjų mokslininkų 
santykiai su religija” ir T. Jo- 
nttHskas darė pranešimų’ apie 
įvykusį Šiauliuose vyrų pav- 
kų kongresų. Po susirinkimo 
prisirašė 10 naujų narių. Da
bar visus domina pav-kų uni
forma, ir norima kuo greičiau 
įsitaisyti ir tuo atžvilgiu su
silyginti su šauliais.

Kriukiečiai pav-kai buvo 
surengę šių vasarų triukšmin
gų kongresėlį, kuris buvo su
trukdytas, net vienas jų va
dų stud. Ig. Povilaitis atsidū
rė Šiaulių kalėjime, kur da
bar tebesėdi. Klebonas kun. 
M. Kasakaitis ir medžiagiškai 
pavasarininkus remia. “ R. ”

Vabalninkas. 16. VIII vie
tinis šaulių būrys gražiai pa
sirodė, užsipirko pamaldas, 
per kurias buvo jų antrosios 
naujos vėliavos pašventinimas. 
Nepriklausomybės aikštėje, 
prie puikaus savivaldybės pa- 
žtatyto kryžiaus, buvo šaulių 
priesaika, kurios metu Šauliai 
pasižadėjo ištikimybę tėvynei. 
Baigiant orkestras sugrojo hi
mnų ir visi šauliai draugiškai 
pasivaišino bendroje vakarie
nėje. “R.”

DR. J. KAŠKELIO PA
SKAITA GENEVOJE

Rugpiūčio 28 d. Genevoje, 
Kalvino instituto salėje dr. J. 
Kaškelis laikė apie Lietuvą 
jlaskaitą. Paskaiton atsilankę 
apie 180 asmenų. Publika tau
tybės atžvilgiu buvo labai į- 
vairi. Paskaita klausytojus 
sudomino ir prelegentui buvo 
pareikšta padėkos. “R.”

CUKRINIŲ RUNKELIŲ 
DERLIUS

DENVER, Colo., rūgs.'26.- 
Cukrinių runkelių (burokų) 
augintojai Rocky kalnų apy
linkėse šiemet už šiuos produk 
tus gaus apie 19 milijonų do
lerių.

MUITAI AMERIKOS 
PREKĖMS

ROMA, rūgs. 26. — [Fašis
tų vyriausybė išsprendė padi
dinti muitus 15 nuoš. visoms 
jš Amerikos įvežamoms pre
kėms.

SUŽEISTA 90 VAIKŲ

RICHMOND, Ind., rūgs. 26.
- Ties Boston’u viesulas (tor 
nado) suardė pradžios mo
kyklą. Sužeista 90 vaikų ir 
kai kurie pavojingai.

ŽIEMA ATEINA
CONCORD, N. n., rūgs. 26.

— New Ilampshire’s valsty
bės kalnuose daug prisnigo.
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ir nusistatymu ypatingai Valstybės vedamą 
kryptį tinkama linkine kreipti.

“Dieviškoji valia -(sako tas pats popie- Mitinguose, susirinkimuose ta žiūrėjo kaip į laikinį reiš- 
žius Leonas XIII), kaip ir bendrasis visuo- ir spaudoje socialistų prava- kinb 

dyriai ir jų samdyti agentai 
tvirtino ir tvirtina, kad reli-

ŠVENTVAGIŠKOS RANKOS.

Menės geras reikalauja, kad civilinė galia 
harmonizuotusi (derintųsi) su bažnytine ga
lia’’ — nes Bažnyčia už valstybę pati yra giniai įsitikinimai yra pačių 

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- . ... . • i *• x • i i i • r i .
tina, jei neprašoma tai oadaryti ir neprisiunčiama tam : amžinesnė ir siekia amžinesnių tikslų, Iš ti-i žmonių dalykas, kad socialis- i ringesnis bolševikų veikėja
tikslui pašto ženklų. , fcro. kag būti svarbeBnio įr anižinesnio,' tai palieka žmonėms laisvę Lunačarskis, 1917 metais pik-

kaip žmonių sielos išganymas! tikėti ar netikėti. Tokius so- tinęsis bolševikų vandališkais
“Bažnyčia neatima nė kiek galybės iš cializmo šalininkų, tvirtinimus darbais, nusiramino ir labai

žmonių, kurie valdo valstybės” — sako enci girdėjo kiekviena Lietuvos kavscyrai < tarnauja Džugašviliui 
klikos “Immortali Del” autorius. Tačiau!1110 moterėlė. Taip kalbėjo iri— Nižeradze, tai dabartinio 

Rusijos diktatoriaus Stalino 
pavardės, kuriomis jis dangs
tėsi prieš karų.

ra®kas. - Šitie žymiausi socialistų pra
Bet jau 1917 m. spalio mė- vadyriai šiandienų valdo mil

nėšio pabaigoje, perversmo

Bet, štai, jau tuoj sukanka 
14 metų, kaip bolševikų grio
vimo ūpas vis didėja. Kultū-

Redaktorlus priima — mo 11:00 Iki 12:00 vai. |
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 i 
vai. po piet.
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“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Published Daily, Eacept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slx Montlu 

— >8.60. Three Months — >2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Tear — >7.00. S!"t Months — >4.00. 
Copy — .03c.

{ Advertising in “DRAUGAS" brlngs best resulta

Advertising rates on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

valstybė būtinai privalo pripažinti Dievų, narsiausi socialistų pravady- 
kaipo savo kūrėjų. !riai bolševikai Rusijoje, kol

Kuriuo gi bildu kiekvienas inusų būdami . .
Valstybės piliečiai, galėtume tuos teisingus 
nuostatus gyvenime vykdyti? Kaip mūsų ge
ri norai valstybė gyvenime svertų, turėtume

DIENOS KLAUSIMAI
BAŽNYOIA, VALSTYBĖ, PILIETIS.

Mūsų laikais vis dažniau pasigirsta kal
bų ir nuomonių apie suderinimų santikių dvie 
jų svarbiausių viešojo gyvenimo veiksnių, 
būtent, bažnyčios ir valstybės.

Bažnyčia skelbia, kad amžinieji, Dievo 
paskelbtieji žmoniškumo dėsniai turi vyrauti 
gyvenime. Valstybė gi pilietį stengiasi pa
versti įrankiu savo tikslams vykdyti.

Beje, Bažnyčios galvos labai nuosakiai 
ir vaizdžiai nurodo Bažnyčios ir valstybės 
reikalų sutaikinimo ir suderinimo būdus. Ta
čiau priešingoji pusė ne visad būna linkusi 
.{uos būdus pripažinti.

Dievas žmonių giminės valdymų pada
lino tarp dviejų galybių; bažnytinės galybės 
it civilinės (sako popiežius Leonas XIII 
pirmajai pavesta dieviškieji dalykai,' o an-v ‘
trajai žmogiškieji dalykai.

Kiekviena jų savo srityje yra vyresnė

1

žiniškų Rusijų ir kuria tik-
pirmučiausia suprasti, koks skirtumas yra metu, bolševikai kanuolių šo-|rųjį socialistinį “rojų”. šiomis dienomis Detroite, Mieli., buvo American Le-
tarp piliečio ir pavaldinio. jvini'us taikė į tyliai stoviu-, Šių socializmo dievaičių gįon konvencija (suvažiavimas), kuriame kalbėjo J. A. V.

Pavaldinys, tai valdžios tarnas, aklas jos čias cerkves, kurių daugelį ■ rankos graibsto rusų tautus prez. Hoover’is. Atvaizde prezidentas kalba į legioninkus.
valios vykdytojas nusižeminęs ir klusnus vi-; bolševikai apardė. turtus ir negailestingai griau- -l__---------------------------- ------------- --------------------------------------
siems valdžios liepimams.Pavaldiniai tai per Į Matydamas tokį begėdiškų ja Rusijos istorines b runge- socialistų tėvo Markso moks-griauti milžiniškų “Kristaus
pusę vergai. Pavaldinių gadynė-buvo seno- bolševikų darbų, bolševikas nybes. lo: “Religija — opiumas žmo-
se Egypto, Babelio, Romos Arabų, Vokiečių j švietimo komisaras A. Luna-^ 
valstybėse, kada valdokai niekeno nevaržomi čarskis parašė į vienų bolše- 
ėmė savo pavaldinių gyvybę ir mirtį, Vers- vikiškų laikraštį protesto laiš- 
davo juos pasidaryti stabmeldžiais, musui-į kų, kuriame kvietė pagailėti 
monais ar kitokių tįkybų priimti. Pavaldi-! tų istorinių meno paminklų, 
niais vadinomės ir mes lietuviai kol mūsų! ‘‘Dana griovimo, — šaukė iš
kruštų svetimi valdė.

Bet dabar tapę laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos piliečiais, įgijome ne tik pili- 
čių vardų, bet ir su tuo vardu susijusių tei
sių.

Pilietis, tiesa, turi daug pareigų. Bet už 
jo atliekamas pareigas jis gali teisėtai rei
kalauti, kad valstybė atsižvelgtų ir vykdy-
tų teirttus ir teisingus jo noruB. Sil,g, abiem pus5m (Bažnyaai ir

Kad piliečių norai būtų tikslus, teisingi i valstybei) pavojingų.
ir išmintingi, jie neprivalo eiti iš žmoniškų, Kad piliečiai neklystų stengdamiesi

sigandęs
atstovas,
no

Niekas

bolševikų valdžios 
— Pagailėkite me

Be kitų brangių istorinių ir nėms.” 
kultūrinių liekanų ir pamink- Toji cerkvė nepatiko bolše- 
lų naikinimo, bolševikai visu vikanis dėl to, kad prie jos 
įnirtimu pradėjo naikinti ru- dįenų ir naktį plaukdavo ini-
sų tautos šventoves - cerk- nįos žmonių, kur savo inaldo- 
ves. Kiek jau cerkvių bolševi- nūs ramindavę savo skaus- 
kai yra išgriovę bendrai yra 1UUS įr vargūs, kuriuos kenčia 
sunku pasakyti. bolševikų sukurtam pragare.

Bet baisu darosi, kada skai- Bijodami liaudies keršto,
tuo metu netikėjo, tai apie išgriovimų tokių cer- bolševikai nakčia sugriovė tų

kad viskų naikinantis socializ- i kvių, kaip' Uspenija, Iverska- branginamų rusų šventovę, 
mo vykdytojas — bolševizmas ja. Ant Iverskos, vietoj nu- Baisus šiurpas apėmė ru- 
taip ilgai išsilaikys Rusijoje, plėšto paveikslo, įsakymu Le- sus, kuomet bolševikai rug- 

Ir j tuos harbus rusų tau- nino buvo padėtus parašas iš piūČio mėn. 4 dienų pradėjo

grynai asmeninių užgaidų, bet sekti tų pačių pagerinti santykius tarp Bažnyčios ir valstv- 
amžinųjų tikslų,kuriuos Bažnyčia nurodo.

Vienas pagrindinių reikalavimų, kuriuos 
pilietis gali ir privalo teikti valstybei, tai 
tikslus, taikus ir teisingas Bažnyčios ir vals
tybės santykių nustatymas. Tačiau reikia at-!,jkų Bažnyčiai _ todei tos Bažnyčios rei- 
minti, kad “kadangi tikslas,kurį siekia Baž- . kalaį pirmoj vietoj turėtų būti statomi

“M. L.”

bes, jie turėtų klausytis patarimų ir nuro
dymų savo dvasios vadų, kurie tame reikale 
geriausiai nusimano.

Mūsų tautos dauguma priklauso Kata

logu kokia kita; kiekviena turi aiškiai ap- nyčia, yra daUg kilnesnis už visus kitus, tai 
rėžtas ribas savo prigimtimi ir savo specialiu t ir Bažnyčios galia viršija visas kitos. Tokiu, 
paskyrimu; taipgi kiekviena turi savo Veiki- Į būdu jį negali nei j^į laikoma žemesne ne-Į 

gu civilinė (valstybės) galia, nei šiai pasta
rajai bet kokiu būdu būti palenkta” (pri-

mo sritį ir su. pilna teise čia veikia”.
t

ALGŲ KAPOJIMAS.

. Šie popiežiaus žodžiai iš tikrųjų nėra nau 
ji. Jie tik aiškiau apibrėžia paties Kristaus 
pasakymų: “Kas Dievo — Dievui, kas cie
soriaus — viesonui M

Amerikos Darbo Federacijos pirm. p. 
klausoma būti) (Enciklik. Immortali Dei). .(jrPPii’as griežtai pasisakė prieš darbininkams 

Bažnyčios nuo valstybės nepriklausymas ajgų kapojimų. Padare po to, kai plieno dirbtų 
dar nereiškia, kad juodvi viena nuo kitos tu- Vės sumažino savo darbininJkaiųs algas 10 

Tačiau suderinti abiejų galybių reika- į 1-ėtų būti atskirtos. Tai kų paprastai vadi- nuošimčių. P. Green’as įspėja ne vien darbda-
lavimus dažnai būna lemiančios svarbos daž- , narna atskyrimu Bažnyčios nuo valstybės, y- vius, bet ir vyriausybę. Anot jo, toks žings- 
nai gali turėti pačio žmogaus — piliečio nu- • ra ne kas kita, kaip įvedimas į viešų gyveni- inįs padarytas priešingai prezidento duotiems 
sistotymas. Jis — kaipo asmuo, tolygiai san- I vietoj religijos bedievybės. . pažadams, o svarbiausia — jis visiškai pa-
tykiaujųs ir tolygiai susijęs su Bažnyčia ir Popiežius Pijus X keliais atvejais pa-1 kirs žmonių pasitikėjimų ir tas faktas dar la
su valstybe gali ir privalo pirmutinis tai* smerkė tokį santykių tarp Bažnyčios ir vals- biau pablogins dabartinį ekonomiškų stovį, 
k i ramčiai veikti, stengdamasis savo veikimu , tvbės nusistatymų, kaip neišmintingų, prie-'Kad nesukeltų per daug didelio pasipriešini

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.Z
Vertė A. Šulinskas ir J. Prunskis

Nuo redakcijos. Tikrųjį bolševikiš 
kos Rusijos veidų, slepiantį prieš visų 

\pasaulį, atidengė J. Douillet’ savo veika 
lė, “Maskva be kaukės’’, kurio pirma da
lis ir antros dalies trys skyriai jau ėjo 
atkarpoje. (Žiūrėk “Draugo” Nr. 168, 
š. m.). Daliai- dedame pabaigų antros da
lies ir ištisų trečiųjų dalį. Skaitytojai pra
šomi atydžiai perskaityti, kad pilnai su
pratus kas dedas vadinamam bolševikų 
“rojuj”). Z i

Religijos persekiojimas ir mokyklų būk
lė sovietų Rusijoje.

Religija valdo ir, švelnina blogus 
žmonių instinktus. Tai tiesa, kurių pripa
žįsta net patys aršieji religijos priešai.

Komunizmas yra griaunanti jėga, tuo 
tarpu religija veikia visai priešingai Ko 
munistai supranta, kad jie tik ten vieš

sukelti žemus žmonių instinktus, išardy
ti tvarkų ir pusiausvyrų. Taigi aišku, kad 
religija yra koniunizinui kliūtis ir prie
šas. Komunistai taip ir sako: “Ji ar mes”. 
Todėl religija ir komunizmas negali lai
kytis vienoje valstybėje. Bolševikai, va
dovaudamiesi tuo šūkiu, ir sudarė prieš 
religijų vieningų frontų. Jie išdrįso reli
gijai atimti įstatymų globų; jie uždraudė 
jų dėstyti net ir privatiškai, nemokyklo- 
se, visiškai nepaisydami gyventojų noro, 
ir tik maliometonams dėl politiškų sume
timų dar padaro tuo atžvilgiu retas iš
imtis.

S, S. S. R. pasidarė tokia šalis, kur 
Evangelijos spausdinimas griežtai drau
džiamas ir net jos skaitymas laikomas nu
sikaltimu. Mokyklose įvestas ateizmo mo
kymas. •

Pirmaisiais sovietų valdymo metais 
visas pasaulis išgirdo, kaip jie šaudė 
dvasininkus, įvairiausiais būdais prieš tai 
dar juos žiaurausiai kankindami.

• Bažnyčios buvo uždarinėjamos arba 
jose steigė kinus, klubus, kareivines ir 

patuiija, kur jiems pavyksta morališkai arklydes. Visos bažnyčios buvo komunis- 
sngadinti visuomenę, sudaryti anarchijų, j tų apiplėštos ir kad tuos savo darbus pa-

Išganytojo” cerkvę Maskvoje.

Toji cerkvė buvo pastatyta 
pildant pasižadėjimų caro A- 
leksandro pirmojo laimėjus 
karų su Napoleonu 1812 m

Caro Nikalojaus pirmojo 
viešpatavimo metu 1839 me
tais buvo pradėta “Kristaus 
Išganytojo ’ ’ cerkvė statyti. 
Per keturiolika metų buvo iš
varytos tiktai sienos. Vienų 
plytų buvo sunaudota 45 mili
jonai. Daug marmuro ir gra
nito sunaudoto įrengimui.

Tiktai per 44 metus buvo 
pabaigta statyba ir caro Alek 

j sandro trečio laikais 1883 m. 
gegužės mėnesy buvo pašven
tinta.

Cerkvės aukštis siekė 48 su 
puse sieksnių.

Į cerkvę tilpdavo 
tūkstančių žmonių.

Visas pastatymas

mo darbininkų algos, tuo pat metu paskelbė, 
kad tai, girdi, yfa gerų laikų ženklas, ne$ ir į 
“Wall Street' prasidėjo kur kas didesnis ju
dėjimas, kokio šiemet dar nebuvo.

Reikia pripažinti, kad p. Green’as tiesų 
sako. Algų kapojimas nepagerins krašto bū
ties. Priešingai — jų dar pablogins.

Gyvenimo reikmenės nedaug teatpigo.
Darbininkai, metus ar daugiau išbuvę be dar-! 
bo, suvargo, įsiskolino. Pradėję dirbti, žymiai mikj°nų rublių, 
sumažinus algas, jie greit neatsigriebs. Tuo ? Cerkvės įrengime dalydavo 
būdu daugiau laiko truks, kol krašto 
vės susilauksime.

Del to ne tik p. Gr,een’as, bet ir visa gal- ,^a^avr ^oĮševikai griauna tų 
v o jauti visupirlenė turėtų pasisakyti prieš mBžiniškų ir puikų rusų tau-
pasireiškusių tendencijų kapoti darbininkams ^os Pas^a^*l- 
algas ir griežtai protestuoti prieš tai. i Bankos, kurios suterštos

žmonių krauju, drųsiai vykdo 
• ? šventvagiškų darbų, kad, iš-

Galimas daiktas, kad į kinų — japonų Rriovus šventoves, būtų leng- 
konfiiktų įsikiš it Rusijos bolševikai. Jei tasl'^au išpešti tautai tikėjnnų. 
konfliktas nebus tuojau likviduotos, pasaulis
susilauks naujo karo. Pažiūrėsime, kiek yra 
veikli Tautų Sųjunga ir kiek ji įtakinga 
valstybių gyvenime.

apie 10

kainoje

žymiausi skulptoriai ir daili- 
mukai.

Žiauriausiu 
vedama kova 
aiškiausiai mums parodo, kaip 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

būdu bolševikų 
prieš religijų

teisintų, jie paskelbė, kad tie turtai sek- i 2. Įstatymų keliu pravedama Jmžny- kų klasję”, “Šalin visus dievus, komuniz- 
vestruojami tautos gerovei.

Tačiau komunistai, matyti, nežinojo
tos amžinos tiesos, kad persekiojama re- kuri palaiko kiekvienų bandymų, siekian- 
ligija visada auga ir stiprėja. Visuomenė ti sugriauti ir susilpninti bažnyčių, 
sujudo: jos įnirtosios bangos'vos nenunc- i Tai aš iliustruosiu faktais, kuriuos 
šė patieki bolševizmo, *todel bolševikai nors į sov. Rusijoje teko inan pačiam matyti, 
kiek turėjo nusileisti jos šūkavimui ir į Priešreligiška propaganda ir visokeriopi 
reikalavimams. Sistematiškas maldos na- užsipuldinėjimai,
mų uždarinėjimas ir dvasininkų persekio- Rostove daug kartų aš turėjau pro- 
jimas sušvelnėjo. Komunistai, neįstengę gos dalyvauti kofnsomalcų organizuojuiuo- 
bažhyčiotf pergalėti puldami, nutarė jų se priešreligiškose procesijose, 
pergalėti apsiausdami. Jie sukėlė rusų ; Iš vakaro prieš didesnes bažnytines

čios spaudimas mokesčiais. mas išsklaidys religiškas miglas”, “Kai-
3. Atviras G. P. U. persekiojimas, į dinolai, rabinai, pastoriai, kunigai, popai, 

mulos — tai vis mūsų pikčiausi priešai’’ 
ir t. t. Kai kurie posakiai Dievo Molinos 
aiiresu buvo tokie begėdiški, kad aš ne
drįstu jų čia nė paminėti. Skandalingi, 
piktinu gyvieji paveikslai buvo sudaryti 
iš jaunų žmonių grupės; pripildžiusių ve
žimus. Pirmame vežime sėdėjo komunis
tas vyskupo soste ir viena ranka laimino 
minių, o kita — aistringai glamonėjo ko
munistę, kuri vaizdavo Dievo Motinų, ša-

šventes, ypač prieš Kalėdas, Velykas, šv. , lia jo kardinolas, kurs viena ranka lai-
P. M. Apreiškimų ir k., komunistai toms I mina prieš jį parpuolusį darbininkų, o

provoslavų bažnyčios skilimų.
Tokia maždaug trumpa istoriška san

trauka sov. valdžios kovos su Bažnyčia 
j iki *to momento, kada bolševikai ryžosi
i pakeisti tos kovos metodų.

šio skyriaus tikslas išskaičiuoti vi
sus persekiojimus, kuriuos dabartiniu 
metu. Rusijoj kenčia Bažnyčia ir religija. 
Kad parodytume komunizmo kovos su 
Bažnyčia pabūdį, pask irstysi m tų kovų 
į 3 laikotarpius.

i. Organizavimas sistematiškos prieš-

demonstracijoms organizuoti nesigaili net 
ir didelių išlaidų. Komunistų partija visa- 
keriopai remia šiame reikale komsomol- 
cus. Ji duoda jiems automobilių, pinigų, 
ir net kareivių jiems apsaugoti siunčia.

Štai aprašymas vienos tokios demon 
stracijos, įvykusios 1325 met. kovo mėn. 
25 d. Šv. P. M. Apreiškimo šventės met\. 
Demonstracjos priešaky važiavo keli veži
mai, papuošti plakatais, kuriuose buvo

kita — perduoda kapitalistui pančius, ro
dydamas į darbininkų ir gaudamas už tai 
maišiukų pinigų. Kitos jaunas komunistas, 
apsirengęs dvasininko rūbais, vienoj lan
koj laikė kryžių, o antroj — degtinės bon- 
kų, kurių jis gėrė pilnomis stiklinėmis. 
Kai kurie jauni komunistai, apsirengę 
vienuolių rūbais ir sėdėdami begėdiškose 
pozose, dainavo nepadorias, šlykščias'dai
nas.

religiškos propagandos ir skatinimas vi- i įrašyta: “Religija yra tautų opiumas”, 
sakeriopų prieš religijų puolimų, ypač ko- Religija yra melas ir ginklas buržujų ran- 
munistiškos jaunuomenės tarp^ I koše, kad užvaldytų ir pavergtų darbiliin- (Bus daugiau)
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Pirmadienis, Rūgs. 28, 3931 DRAUGAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERA
CIJOS VEIKIMAS PER 25 METUS.

1931 Ar. rugpiučio 24 d. | ei jos stipendininkus, prašant 
Gert, jubiliejinio kongreso ilite™«"ės Pramos; parašyta

Kandidatai Naujajai Tedera- ifed. katalikų seimelio aukos, 27. Brooklyn, N. Y. “Al. S.” 
rijos Valdybai. I (Vasario 23 d.) Lietuvos atėi-|24 kp. $1.00.

tininkams $77.35. Į 28. Cicero, 111. Am. liet. kat.
' 14. Pliiladelphia, Richmond, I akc. $65.25.

Vadovaujantis federacijos 
konstitucijos VIII straipsnio

yra gyvenimo ar mirties daly
kas.

“Kadangi šeimos gyveni
mas eina silpnyn, daugeliui

teisė pridera tėvams. Šių tei
sę jiems Dievas teikia.

“Šiame krašte veikia dide
lė neteisybė vaikų auklėjimo 
atžvilgiu. Turtingieji neva r 
žomi gali skirti savo vaikam

paragrafu 4, raidės a ir b, že- Pr- &v- Jurg‘° Par«p. dr. mo- i 29. Procentai už L. L. P. bo- vaj^ų mokykla tampa namais,
• •  • i•» r.,* i i d* i L2 i ii v 11 vk——— i fv‘i i d*okesčiai $18.00.

15. So. Boston, Alass. drau
gijų mokesčiai $6.00.

16. Norwood, Alass. 10 sk. i

nų kuponus už 1931 m. $327.50. 
Iš viso $1,603.17.

(Bus daugiau)

miau paminėti asmenys numa
tyti kandidatais būsimai Am. 
L. R. K. Federacijos centro 
valdybai 1931-1932 m. Kongre į

apie 20 laiškų, bet atsakė tik 
du. Pirmas atsakytojas serga,

20 kongreso išrinktosios vai i išvyksta gydytis ir negali ra
dybos noru, man teko garbė ,šyti, ir antrasis pasižadėjo, 
būti Federacijos centro sekre-i
torium, todėl man tenka pa-1 Jaunim0 Reikahd- 
tiekti gerbiamiems XXI ir Neturint lėšų moksleiviams 
jubiliejinio kongreso atsto- šelpti, neskirta jokios pašal
iams federacijos sekretorija- pos, nors ir buvo pašalpos pra
to darbų apyskaita ir trumpa šytojų.
federacijos atliktų per 25 me- Amerikos lietuvių bernaičių l Dumblienė, Vinčas Daubaras, 
lūs darbų apžvalga. kolegijai sumokėta $110.43 irprof. Pr. Galinis, J. Cinkus,

Naujoji valdyba savo posė- ateitininkams Kaune $77.35. kun. J. J. .Jakaitis, kun. Pr. 
<ly rugpiučio 22 d. Karalienės Praėjusio kongreso reikalą- Jakaitis, kun. Kaz. Jankus,

vimu pataisytasai federacijos ^'* Jricubaitė, kun. Kara
lius, Kazys Krušinskas, Anta-

atstovai: ty. vieta, kur jie visam savo

Angelų parap. Brooklyne kle
bonijoj patvirtino rezoliucijų , ... -- .. . d konstitucijos projektas pas-
kooptuoti į centro valdybų ir 
jaunimo komisijų kun. Juozų 
A. Karaliij Slienandoali, Pa. 
lietuvių klebonų kaip Pensyl- 
vanijos atstovų. Toliau pasis-
kirstė pareigomis;

1) kun. Jonas Ambotas -- 
dvasios vadovas,

2) kun. Ignas Albavičius — 
pirmininkas,

3) Leonardas 'Šimutis — vi- 
ce-pirmininkas,

4) kun. Jonas Švagždys — 
vice-pirmininkas,

5) kun. Jonas Balkūnas — 
vice-pirmininkas,

6) kun. Juozas A. Karalius 
— vice-pirmininkas,

7) Kazys J. Krušinskas — 
sekretorius,

8) kun. Norbertas Pakalnis 
—- iždininkas,

9) Juozas P. Alačiulis,
10) kun. Pijus Lekešius — 

revizijos komisija.
Komisija Jaunimu Rūpintis:

1) kun. H. J. Vaičunas, 2) 
kun. J. Švagždys, 3) Leonar 
das Šimutis, 4) kun. dr. Jo
nas Navickas.

Metų laikotarpyje centro 
valdyba turėjo 3 posėdžius. 
Parašyta platus atsišaukimas 
katalikų veikimo (akcijos) sa
vaitės reikalu ir išleista j dr- 
jas atsišaukimas, kviečiantis 
stotį į federacijų, ir svarsty ti 
kiti organizacijos reikalai.

sas rinks devynis asmenis įdrųugijų mokesčiai $13.48. 
valdybų. Numatyti šie kandi-; 17. Cbicago, 111. draugijų 
datai: Kun. Ig. Albavičius, J mokesčiai per Nenartonį $14. 
kun. Jonas Ambotas, kun. Jo-I 18. Gary, Ind. Šv. Kazim. 
nas Balkūnas, kun. J. Baka- dr-jos mokesčiai $5.00. 
nas, V. Blaveckas, Kostancija 19. Lawrence, Alass 

mokesčiai $8.00.

KATALIKŲ MOKYKLA.

Birminglram’o (Anglija) ar
kivyskupas AVilliams’as prieš>
porų savaičių pašventino savo

gyvenimui jgija reikalingų jis-, mokyklas, kokios yra tinka- 
lavinimų ir nusistojusį būdų• „liausios. Vargšams toks p .- 
(charakterį). Dėl to tik nuo - trinkimas neįmanomas. Vai 
mokyklų ir nuo mokymo pa- tyb^ verčia vargšus siųsti va - 
reina katalikų tikėjimo gyva-jkus savo į jos nurodomas mo 
vimas šiame krašte ir klėstė- j kyfcias, kur gal tikyba neger 
jimas. . jbiama arba yra visai skirtie

Alės gyvename nekatalikų 
)e, kur plačiai skelbiama 

netikroji krikščionybė. Nuo to
<1‘ arkivyskupijoj naujų pradžios tarpe, kur plačiai skelbiama

20. Brockton, Alass. dr-jų 
mokesčiai $33.12.

21. C. Brooklyn, N. Y. mokės 
čiai $7.00.

22. Indiana Harbor, Ind.

mokyklų. Kalbėdamas į tikin
čiuosius, arkivyskupas apibrė
žė katalikų mokyklos svarbų 
Anglijoj. Jo Ekscelencijos žo
džiai gali būt didžiai reikšmin 
gi ir Amerikos katalikams.

kelbtas spaudoje ir patiektas nas Kneižys, kun. P. Lekešius, mokesčiai $3.00 
šiam kongresui svarstyti Juzė Leonaitė, Juozas Laučka, 23. Cicero, Ilk 12 sk. dr-jų “Siame krašte , kalbėjo 

St. Lukoševičius, adv. B. F. mokesčiai $10.00. arkivyskupas, “kur šeimos
500 Metų Sukaktuvės Nuo Mastauskag( adv. A. Alileris,' 24. Providence, R. I. 47 sk. gyvenimas eina silpnyn, kur

Vytauto Mirties. Juozas J. Alačiulis, kun. dr. ’mokesčiai $5.00. j daug žmonių vengia bet
Nors 500 metų sukaktuvės 'Jonas Navickas, kun. N. Pa-| 25. AVilkes Barre, Pa. AL į kokio tikėjimo ir kur tarp 

nuo Vytauto Didžiojo mirties kalnis, kun. K. E. Paulionis,' KS mokesčiai $10.00 daugelio kitų gyvuoja įvairių

ga- '
“Kadangi valstybė neparū 

pina katalikams nuosavų nio- 
pareina klaidingas valstybės j kyklų, į kurias būtų galima*
nusistatymas. Valstybė mums be baimės savo vaikai siųsti, 
liepia savo vaikus mokyti. Jei tad mes patys turime įsigyt? 
mes neturime ištekliaus, ar mokyklas.“ Tam tikslui reika 

t šiaipjau neišgalime patys jų lingas nepaprastas pasiauka 
mokyti, valstybė pasiryžusi vimas. Bet tai yra garbinga^ 
paimti mūši} vaikus ir juos dalykas. Vaikams užtikrina-’ 

mas doras auklėjimas, nes 
jiems tėvų tikėjimas įkvėpia

auklėti taip, kaip jai tinka. 
Kaip žinome, ji neturi-teisės 
taip elgtis. Vaikų auklėjimo mas.’

i

buvo švenčiamos ištisus me- kun. A. Petraitis, kun. S. P. 
tus, bet pats sukaktuvių pami-1 Remeika, Julė Rogliutė, kun. 
nėjimas įvyko rudenį, spalių Pr.,Strakauskas, kun. J. Simo- 
mėn. Gražiausiai pasirodė naitis, Stan. Subatienė, kun. 
New Yorkas, Bostonas, Cliica- 'J. Švagždys, Leon. Šimutis,
go ir-Pliiladelphia su bažny
tinėmis pamaldomis katedrose.

Vilniaus Reikalas.

Federacija tiki, kad geriau
sias būdas Vilniui vaduoti, 
tai šelpti Vilniaus krašte e- 
sančias kultūrines lietuvių įs-

Jurgis Tumal?onis, kun. K. 
Urbanavičius, kun. H. J. Vai
čiūnas, kun. Pr. Virmauskis, 
J. K. Žemaitis.

Iždas.

PAJAMOS:

1. Iš buv. fed. iždininko kun
taigas, keliant jų tautišką su-; jį j. Vaičuno priimta $597.75. 
sipratimų. Tam reikalai gauta, 2 SuIaikytas stud K Važ-
ir pasiųsta Vilniaus lietuvių &kis>.fad5toji k, $2M
labdarių draugijai $259.55. I

6 J j 3. Homestead, Pa. Šv. Juo-
Svarstant Vilniaus reika-izapo dr. mokesčiai (duoklės)

lūs Ženevoje, pasiųsta kablio-' $3.60. 
grama, remiant Lietuvą jos
kovoje dėl Vilniaus, ir reika
lauta Vilnių grąžinti Lietu
vai.

26 Wilkes, Barre, Pa. J. B. ; skirtingų tikėjimų, katalikų 
Šaliūnas $1.00. i mokyklos išlikimas katalikams

NAUJOS D A I N O S
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Ališram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Ališram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Ališram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
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-Alargytė Mano (Chorui- ............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Alotinėlė mano, (Chorui) .......... 30c
9. Vai augom, augom-Ja h saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

4. Kongreso metų gauta au- | 10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit Į Tėvynę (Cli.) 30c
kų $20.00.

5. Chicago, III. N. S. Vii-'
niaus našlaičiams $24.00.

‘6. Indiana Harbor, Ind. dr.Kad greičiau susilauktu Vil
niaus atvadavimo, federacijos Į mokesčiai $4.92. 
centro valdyba savo posėdyje 1 7. Cicero, III. dr,
š. m. kovo 2 d. pritarė Vii- čiai $2.00. 
niaus vadavimo sąjungos vei- 8. Chicago, III. 
kiniui ir ragina federacijos našlaičiams $25.00.
skyrius kurti savo skyriuose Chicago, III. dr. mokesčiai 
tam tikras Vilniaus vadavimo $4.00, $29.00.

Katalikų veikimo reikalu sekcijas. 9. Rockford, III. dr. mokes-
kreiptasi į buvusius federa- _ \ .. „.................... čiai $15.00.

. j Federacijos Sidabrinis

mokes-

Vilniaus

10. Chicago, III. dr. mokes
čiai $12.00.

Norėdama- tinkamai įvertin- 11. Norwood, Mass. N. A.
------------- ti ir pagerbti federacijos kū- fed. apskr. Vytauto 500 m.

(Tąsa nuo 2 pusi.) rėjUs, federacijos centro vai- s-vių minėjimo iškilmių liku- 
socialistai meluoja varydami dyba nutarė sidabrinį jubilie- ciai, skirti Vilniaus našlai- 
agitacijų per visokius rinki- -1^ minėti kiek galint iškil- čiams $50.00.
mus kuomet jie prisiegavoja, mingiau, pasikviečiant buvusį 12. So. Boston, Alass. Fed. 
sakydami, kad jie į žmonių federacijos pirmininkų J. E. Sk. aukos, surinktos per Va- 
religinius įsitikinimus nesi-, Vyskupų P. Bučį, abudu lie- sario 16 d. šventę, Vilniaus 

tuvius pralotus Amerikoje ir labdarių draugijai (čekis kum 
Paėmę valdžių socialistai visus pirmojo kongreso da- P. Bieliausko vardu) $40.20. 

žiauriausiais būdais stengiasi lyvius. 13. Norwood, Mass. N. A.
išrauti tikėjimų iš žmonų šir
džių. Pradedant vaikų ir jau
nuomenės gyvulinimu, dvasiš
kių ir tikinčiųjų žudymu, re
ligijos niekinimu ir baigiant j 
šventovių griovimu.

Be Rusijos mes matome Is
panijos pavyzdžius, kur per 
riaušes socialistai padegė dau
gelį vienuolynų ir bažnyčių, i 

Bolševikai, socialdemokrataif
ir kitais vardais vadindamies 
socialistai yra viena ir ta pa
ti socializmo įkūrėjo Alark- 
so pasekėjų bendrija, kuri 
vieno ir to paties tikslo sie
kia. Socialistų tikslas, tai Ru
sijos pavyzdžiu įgyvendintas 
pragaras žemėje.

ŠVENTVAGIŠKOS
RANKOS.

Jubiliejus.

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

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

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JIJ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

1800-1802 W. 47th Street
TURIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,
kurį pirmiau valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
storų. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą, garantuojame ant visko, ką tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimą.

aCERIEČIŲ DOMEI
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS
fck-- V '<■

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

DR. G U S SE
4847 West 14th St.,

Telefonas: CICERO 1260
Cicero, III.
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Pirmadienis, Rūgs. 28, 1931

ŽINIOS IŠ LIETUVOS NAUJAI ŽVAIGŽDĖ KINO 
PASAULY. LIETUVIAI AMERIKOJE Visiems nuoširdus ačiū. , Rengėjos deda daug pastangų,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

TĖVŲ KRAŠTE. ždavom už savaitės. Čia, Lie-
------------ tuvoje, žmonės be galo vaišin-

Rašau iš užjūrio ir savo ir gi ir meilūs, kad iš tikro mes, i 
čia likusių amerikiečių vardu amerikiečiai, nepratę prie'to- 
sveikinu visus Amerikos ketu- kių vaišių, niekaip nemokam 
vius. Daugelis iš atvažiavusių net ir atsisakyti, nes jie visa-

KENOSHA, W1S.
Nuoširdi Padėka.

das, už dalyvavimų laidotu
vėse.
Ačiū seserims Pranciškietėms 

už papuošimų gedulą altorių

Tėveliai Pociai, sesutės, švo- 
geris Ališauskas ir visi gimi
nes.

kad vakaras pavyktų.
Vargšas.

amerikiečių liko dar ilgiau pa- da nugali tokiais maloniais 
viešėti po Lietuvos padange, o savo žodžiais ir savo manda- 
kiti ir visai net apsigyventi, gurnu.
Kiek man teko kalbėtis su at-, Kai atvažiavau į Klaipėda 
važiavusiais ekskursantais, vi- ponios Srubienės išleisti, ten 
si džiaugėsi, radę Lietuvą taip ponas Balsas netikėtai iškėlė 
gražiai gyvuojančių, gėrėjosi!tokių išleistuvių puotelę, tik- 
dabartinė jos pažanga (pro-jrai pasakius, tur būt jos nie- 
gresu). Ne vienam net ašara į kadės nė vienas nepamiršime; 
nutekėjo per veidų, kai mūsų taip pat, manau, ir poniai Sru- 
broliai lietuviai atvyko mus i bienei tos išleistuvės neišdils

1 Praslinko kiek laiko nuo'ir maldas, 
nelaimingos mirties vienatinio, Į Ačiū už nevystančias gėles 
brangaus mūsų sūnelio, S. a. Elenai Aleksendrai Bertašiu- 
Raimondo Pociaus, bet dar tems, Šv. Mišių aukas; Skyrių 
negalime pilnai atsigauti. Vis šeimynėlei; Valiams, Bese
gi, kiek galėdami, norime pa- land, III.; Bukančiams, Gus- 
dėkoti visiems, kurie kokiu i tams, Karušauskiams, Wauke-

jjiors būdu gelbėjo mus sun-|gan, 111.; Žičkams, Racine, 
kiose mūsų dienose Šv. Mi-jWis.; vietinei 38 Vyčių kuo- 

. . ; Šių aukomis, savo maldomis' pai už Mišių aukų, bendrų 
o yw e, men os 1 u£ Raimondo sielų. [budėjimų ir maldas bei puiku

no (juiamųjų pavei s ų) ga-, Didelis ačiū gerb. kleb. kun. |vainikų; vargoninkui Juozui 
my os pašau y i i šio uvo Al. Bubliui už šv. Mišių aukų, Į Kailiukaičiui, chorui už ben-
tik dvi europietės artistės:'

sutikti su orkestru prie laivo atmintyje. Buvo ten visko ir

Pranešimas.

Ateinantį sekmadienį, 27 d. 
rugsėjo, Federacijos skyrius 
rengia puiki) programų šv. 
Petro parapijos svetainėje, 
3 valandų po pietų. Bus kon
certas, kalbos* ir puiki muzi
ka. Įžanga tik 15c.

Prašoma
Pamatysite

visų atsilankyti, 
daug įvairumo.

* * * *

TORONTO, KANADA
Iš Lietuvių Katalikų Judėjimo

Lietuvių katalikų eilėse bu- 
jvo jau dirvonai užžėlę. Tikė
jimo priešai laukė, kada dir
va visai užžels. Nebuvo kas 
žmones budintų iš miego ir pa 

[rodytų, kas jie yra, kokiu ke
liu turi eiti ir kam tarnauti.

(Tąsa ant 5 pusi.)

siu linus ras
when aooihlng Žemo fa uaedt

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moeąuito bites, raehes. 
and many other skin afflictions. Try 
it also lor itehing, peeling toes. 
Bathere and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplee and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It -in- 
stantly eases razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggiat. 35c, 60c, <1.00.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTU 

Gydo, Reumatuma, Ranka. Koja.i taipgi už du gražiu pa- 
' mokslu laidotuvių dienų.

drų budėjimų ir graži) giedo- 
jihių bažnyčioje, už Mišių au-Greta Garbo ir Marlene Diet- 

ricli. Dabar atvyko ir ši tre-džiaugsmo ir ašarų, bet pasi- v. , v . . Aeiu kun. M. Urbanavičiui:kas; giminėms: Lauramiains,
baigė linkėjimais ir sveikini-i . . .. , .... •. , ;uz lankymąsi namuose ir mal- Ahsauskianis, 51 kuopai She-• . ... -v . , .... . , (vokiečių dramatiškų veikalų1 , .... ... ,šių momentų, kai jau iš tolo mais. Kitų rytų jau mažai kas artist- i —---------------------------------- boygan, \Vis,; Birutes draugi-
prisiminė puotelę, visi lyg pri i ’ širdyse — linkėdami tiems,
slėgtomis širdimis padėjom i kurie greitu laiku atsidurs jū-

džiaugsmo tenka ir apsiverk- mūsų poniai kelionėn rengtis, no brangiem tėveliam, kad jų , ros vidury, laimingia jų per-ipagelbų Jakučiains už didelę

’ ir taip gražiai vųsus priėmė. 
Iš tikro tai vienas iš gražiau-

matai Klaipėdos uostų ir girdi 
skardžių dųdų muzikų. Iš to

jai už dviejas šv. Mišias. 
Ačiū už vainikus ir visokia

(tik >).
Tūkstančiai žmonių 
milijonai d*r n*2ino

Bsiarda 
• taL

Deksnio Galinga Mastis yra tiek
verta . įdek ji imti 

i gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 Ir $3.00,
ir 10 axtra už

ti ir darosi liūdna, kai prisi j Apie pirmų valandų popiet labjii pasiilgau! “Ir, štai, su- plaukti ir žengti į mums taip 
mena Lietuvos praeitis — vi-Jpalydėję į laivų “Vistula”, at kaukė laivo kauklys ir laivas pat brangių Amerikos žemelę.

užjautų ir puikų vainikų, cki- 
cagiečiams už bendrų vainikų,

Klauskite paa aptiekoriua taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO. 
P. O. B.X 352 
Hartford, Conn.

si jos sūnūs, kurie už savo my 
liinų tėvynę kraujų praliejo ir 
paaukavo net savo gyvybę, 
kad tas mažas žemės plotas 
būtų laisvas ir nepriklauso
mas!

Sunku man -buvo skirtis su 
savo draugais ir draugėmis a- 
inerikietėmis, kurios grįžo at
gal į Amerikų ir kiti dar net 
į tų pati miestų, kur mano 
mylimi tėveliai gyvena. Ypač 
gailėjausi palydint savo ben- 
drakelionę ponių K. Srubienę, 
su kuria teko gegužės mėne
sį atvykti Lietuvon su “Dr
augo...................
labai
kaip su savo tikra mamyte pa 
sikalbėti ir viena kitai .reika
le padėti. Ponia Srubienė ne 
tik Amerikoj buvo visų ger
biama ir pasiaukavusi visuo
menės veikėja, bet ir čia visi 
džiaugėsi atvažiavusia Lietu
von, susipažinę su tokia link
sma ir nuoširdžia ponia. Man, 
žinoma, kaip jos “kelionės 
dukrelei”, taip pat teko vi
sur dalyvauti drauge su p. 
Srubiene ir susipažinti su 
daugeliu Lietuvos piliečių. Te
ko daug kur kartų važinėti ir 
pasidalinti bendrais įspū
džiais. Daugiausia laikų sma
giai praleidome Klaipėdoj. 
Ten turėjome labai gerų pa
žinčių, kad susitarę nuvažiuo
davom porai dienų, o tik grį-

” ekskursija. Man buvo 
malonu, kad galėjau

a|a

A|A
ONA BRENNAN
(Po tėvais Strtautylė,

mirė rugsėjo 25 <1., 1931 m, 5 
vai. po pietų, 36 metų amžiaus. 
Ift Lietuvos atvažiavo būdama 
maža - 2 mietų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyrų Martinų, 3 sūnūs: Marti
nų. Edvardų, Eugenijų, 6. duk
teris: Marijonų, Eienų. Marga- 
rletų, finą, Rožę-Ma.rljų, ir Te
resę. Motinų Marijonų ir pa- 
tėvj. 3 brolius: Antanų Sir
tautų Kazimierų ir Juozą Mont 
vilus, 3 seseris Barborą Haldu- 
kienę, Marijonų McUue, ir 
Juozafinų Montvilaitę.

Kūnas pašarvotas 4100 8o. 
Mapletvood Avė. i^aidotuvės ]- 
vyks Utnrninkc, Rugsėjo 29 
d. 1931. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta f šv. Agnieškos par. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų. I’o pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nulludę:
Vyras, Simai. Dukteris, Motiną.

Seseris, Broliai Ir visi
Giminės.

baldot m^nis pa tarnauja grah.
8. D. bachavlch, Roosevclt 2516

sisveikinom su dideliu sunku- palengva pradėjo trauktis nuo ( Šia proga linkiu visiems i Pinigiutei, Žekarevičienei už 
mu. “Laimingai pargrįžti, mū uosto ir po kelių minutų-buvo [“Draugo” skaitytojams ge-j bendrų vainikų ir Mihvaukie- 
sų brangioji poniutė, ir lai- tik matytis baltos skepetėlės j riausios kloties ir greito pasi-; čiams, Kiserauskiams, Valau- 
mingai vėl atvažiuoti ir visai kurios vis dar plevėsavo ir sa-' matymo. • j skiams, Višniauskiams, Stan
gia apsigyventi”. Mes visi to kė sudiev! Mes, likusieji kran- Bronė Andrejūnaitė ikams, Kaziui Mažeikai, Jr.
palinkėjom jai, ir dar aš nuo te, irgi atsakėm į jų mosavi-
savęs pro ašaras pratariau:'mus, bet, netrukus nė tų. ne- 
“Tegu Dievas padeda tamstai buvo matytis ir likom tik ke- 
nuvaižiuoti — tik pasakyk ma- Ii Lietuvos žemelėje su malda

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, 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*........................ ».. J.............................. . .................. 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
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Pro/esorius, 
246 puslapių kaina ................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, 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. Bikinasį 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, kainu..........................  20c.
DIEVO Ak.YVAIZDOJE, xvertė Byrąs, kaina................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, 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 užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

J “Draugas”

Lietuviški
NAUJI REKORDAI

M * *

2334 So. Oaklcy Aveuue Cbicago, Illinois.

Jums dabar yra proga linksminties, kada 
jūs galite įsigyti naują gražią portable Vict- 
rola tiktai už $4-95. Arba savo senu viet- 
rolu ir! radio kombinacija grajįsite sekančius 
rekordus.

COLUMBIA REKORDAI 75c Vienas .
16223 Pasisėjau Žalių Kutų

Dyvai — (dainavo Jonas Butėnas
16222 Svajonių Naktys — Stasys Kauras .

Artojaus Daina — Stasys Pauras 4r Juozas Antanėlis
16221 Aš Už Jurų

Kazokėliai — Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
16216 Ukvei

Senas Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
16214 Marsalietė — Stasys Pauras

Sudiev Pantrttėlė — "Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis 
16205 Subatos VakarėlĮ I

Vilniun Trauk — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

OKEH — ODEON REKORDAI po 45c Vienas
26119 Linksma Polka

Klaipėdos Polka — M. Bruslauskas—Armonislas 
Susapnuota Polka — Petro Sarpaliaus Orkestrą

Sesute Polka — Chlcagos Lietuvių Orkestrą 
Sepelis Ganė Aveles — l’etro Sarpaliaus Orkestru

Žaliojoj Girelėj — Įdainavo Jona^Sarseviėius 

Džiaugsmo Valandos
Kraic Polka — Petro Sarpaliaus Orkestrą 

Smuklėj Vainikėlis
Kur Nemunas ir Dauguva — Juozas Olšauskas 

Dzūkų Kraštas
Kudlis — Įdainavo Juozas Olšauskas 

Gieda Gaideliai — Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas
Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 

l’etro Vestuvės — Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė
Senis Petras Polka —^Sarpaliaus Orkestrą

VICTOR REKORDAI po 75c Vienas
Gersim Broliai, L'llavosim I

Žydų Bėdos Padaužos Grupė
Pavasarėlis Polka

Katino Polka------ Viktoro Kapelija
Užmiršai Tėvų, Kapus

bulvine — Įdainavo Jonas Butėnas
Mandruolių Polka — J. Padaužo Orkestrą 

šok, Mergyte Polka — Padaužos Grupė

Rekordus siunčiam į kitus miestus.

Jos. F. Budrikjnc.
34-3 7-21 S. HALSTED ST.

UMIUABO, ILI*

Phone Boulevard 4705 arba 8167

W.GF.L. 970 k. Lietuvių Programas - Ska
mba Lietuvių muzika kas nedėldienį nuo
1 iki 2 vai no oief’,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

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

Mano Radio — geopo — Raggi 
X-Ray Itoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas 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 kokią užsisenėjusią, Įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kur} ne 
pasidavė net gabidm šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit 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 piet. Vakarais Auo 6 iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po
piet

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. ui : 
dantų most(. Listerine To- j 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai f3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

26109

26108

26107

2G08S

26070

26081

2G1O3

1 4040

14034

14042

14036

ADVOKATAI

. JOHN B. BORDEN
(John Ba£dzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 211.7

Teiephone Randolph <727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

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

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayettą 7187

Namų Tel. Hyde Park 8195

Jos Nieks 
Nekviečia I

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori T Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
Uuodaml su Listerine, Išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perua Vartok kas
dien.

LISTERINE
DOUBLE
ACTING

BAK1NC 
INWDER

Tėmyk keikų grąžo
mų tr Ją Sociumo

Išlaikymų.SAMEMUo
^FO KOVUI/J

40YEARS
25 ounces for 154

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 j

Valandos,— 7 iki 9 vakax 
Utturn., Ket*. Ir gubstos vakare

I MIILIONSO5 POUNDS UStD 
pv oun COVFRNMFN7

MuriasCo., Dpt. H. A, »B. OMo St., CUcasa

Tyroa, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKTU

V ra didelis turtas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją nemėgsi ta 
Knyga "F.ye Care" arba "Efro 
Beautjr” ant parrtkalavltno.

i
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Pirmadienis, Rūgs. 28, 1931 draugas 5

LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero #75#

raus draugijos valdybos kle
bonas dėkojo visoms narėms ir 

(Tąsa iš 4 pusi.) visiems bendradarbiams už
Bet, Dievo pagelba, netiks-1 gražią pramogėlę, kuri darė Ms 2 do, BttgsSjo 21 d dar. 

tai nušvito lietuvių katalikų gražiausio ūpo. baB prad5tas r^ij^
loronte gyvenimas. Sušilau- Rugsėjo, 20 d. buvo sušauk-1 medjį0 

naujo klebono kun. P. tas parapijos susirinkimas

IR. P. ATKOČIŪNAS DAKTARAI
TORONTO, CANADA DENTISTAS

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

Tel. Canal 6764 Res. Republio 5960 į Telefonas Grovehlll 3262

__  medlžiagų paaukojo
klebono kun. P. tas parapijos susirinkimas. kontraktorius P. V. Danielius 

Garmaus, kuris pradėjo arti Nors lietus truputį kenkė žmo - • mrt lietuviai kau^lusiue Kanados lietuvių nt,m8 brinkti, bet visgi atsi- “Lai

dirvonus^ liky. Klebonas paliekė dieno- jintą bažnyt6lę.
naujo klebono lįfcų Klebonas paliekė dieno-,

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

kėm

Pažvelgus

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 

Tam pačiam susirinkime ap-1 kad dar yra žmonių, tebetu-
darbuotę, darbo planus, kata- tvarkę iš 12 punktų, o daly-! kalbgta daug įr kįtų svarbių' rinčili troškimų kų nors gero 
likybės ir tėvynės labui, pasyviai da 3 pridėjo. Visi buvo į daįyktJ> kaip tai klebonijos sta pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Viene lzilo iinoc cvl/m gh _______ GSma ■ r^- • s * • . -visus kįla ūpas dirbti sykiu su 

x klebosu kiek tik jėgos lei
džia.

apsvarstyti, apkalbėti. Susi- į tymas, bazaro surengimas, pa- Knygų mylėtojai 
rinkimas tęsės tirš 4 vai., bet rapijog saleje šeštadieniais ir turi Vargo iki užtinka tikrai
niekas nepavargo. sekmadieniais mokyklos 4stei- 8&U patinkamų knygų. To-

Rugsėjo 17 d. Altoriaus mo- Mūsų bažnytėlė nuo pasta- gimas įr t. t. j klemjs čia norime nurodyti
terų draugija surengė gražią tymo dienų, turbut, buvo ne- Į Nutarta suruošti gražų 9 vienų knygų, kuria niekas ne- j
pramogėlę, parapijos salėje, inalevota, tat iškelta reikalas į d Spalįo paminėjimų.

Susirinkimas baigtas di-

neretai

Narės sunešė daug dovanų, į Dievo namus išpuošti. Žmonės 
Paruošė skanių užkandžių; su didžiausiu ūpu. kad ir sun- 
programa buvo su gražiomis kūs laikai, pradėjo aukas dė- 
kalbomis, sveikinimais, linkėji ti.
inais. Varg. Pr. Motejuno cho- A. Bagdonas paaukojo 5 
ras padainavo “Ilgiausių ine- dol., klebonas kun. P. Garmus 
tų klebonui’’ ir keletą tauti-j5 dol., Margelienė 5 dol., Ona 
nių dainelių. : Grublevičienė 5 dol., A. Ur-

Priėmęs dovanas iš Alto- bonavičius 3 dol., C. Moteju-

sta dvasiškus, religinius pa
džiausiu ūpu — dirbti ir džiaa j siskaitymus. Karštai visus 
gtis, kad naujas Toronto lie- j raginame įsigyti knygų var- 
tuvių klebonas, kaip tikras i du
generolas fronte su kareiviais, 
žengia, eina, dirba, planuoja, 
visus ragina prie darbo ir vei
kimo.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

OFISAS
61'S West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 32 38 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088. .

Patarnauju' laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2 516

2314 YV. 23rd PI., Cliicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk 
Tel. Cicero 5927

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^’% dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III. ,

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. TU

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt T5I2

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

' VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

[AMBIJLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, knomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪBŲ GRAB0RU1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chronidkas Ilgas 
vyrų. moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir se rėdo mis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagel sutarti

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojus ir Chirurgas

Ofisas 2403 ,WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 Sę. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

... ... . . . . Ofisas 2201 West 22nd Street
apSIVllS, ypač tie, kurie meg- Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tail yra didokas veikalas,

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

.turįs 476 puslapių. Pagal vo- 
Rugsėjo 19 d. jaunimo vy originalų lietuviams tų

turieciai uvo surengę va ^|vejkai^ prirengė tėvas jezui- iOf?so Vak Nuo 9-12 rytais: nuo-7-9
penkių veiksmų komedija , _ . . !va^- Antro of- vaL: Nuo 3-6 po-a * * M ra g K Anrlmclzo nlet TTfom Gulint- vr..n o ota _

ta penkių veiksmų komedija 
“Bajoras Gaidys”. Lošėjai sa
vo roles gerai atliko ir publi
ką prijuokino. Publikos atsi
lankė nemažai. Nors komunis
tai ta patį vakarą šalimais bu
vo surengę šokius, bet katali
kų nenugųzdino. Parapijai pa
daryta keletas dolerių pelno.

Gražiu dirbti, kad patsai 
vadas prie to darbo šaukia, 
ragina.

DieVe padėk visiems ir vi
same kame sustiprėti.

r s «. Vargo, Vaikas.

tas B. Andruška.
Yra tai platus aprašymas

gadynės prieš pat Išganyto
jui apeisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

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

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

Chicago, III.

REAKKITK VISUS BIZNI! 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

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

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

ė
Ofiso Tel. Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

'Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadieniala 10-11

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį------- 1-------- ---- ...... ,,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR, H, BARTON.
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakarei#*' .■

Res. Pbone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3004

DR, A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Ofisas Tel. Grovehlll 0817
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehlll JI617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2435 West 69th Street

VALANDOS 
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio lr Ketvirtadienio

Tel. Canal 0257 Res. l’rospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

# Iki 8:30 vakare

OFISAI:
4"901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
472 9 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Res. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPLER j

CICERO, ILL
Jaunime!

Važiuok iš Chicagos Į Ci
cero! Aš važiuoju su Vincu.

Bus gera orkestrą. Visi su
sirinkę smagiai pasišoksim.

Nuvažiavę į Cicero, tuojau 
užtrauksim: “Leiskit į sve
tainę, leiskit pas savus. Ten 
pradžiugs krūtinė, atgaivins 
jausmus.”

Šokiai įvyks lapkričio 
25 d., prieš pačių “kalakuti- 
nę”. Ar tai negera? Prisišo
kę ant rytojaus dorosime 
“kalakutų”.

Muzika bus “Doc Clayton 
and His Joy Boys”. Įžanga į 
50c. Pradžia 8 valandų.

Šokius rengia Šv. Antano 
parapijos “Jumor Glee Club”, svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

Taip-gi visi jaunesnio cho- aSS S,
ro nariai (Junior Glee Club) tį lr tolimą regystę.
, . v. • • • tj a.,, I PrlrenK‘u teisingai akinius visuose
KVlCCIftllIl J VVCCH1C jvOHSl # atsitikimuose, figzaminavimog daro- 

: rugsėjo 26. Susirinkite prie X" kiaidM^ parodanča mažlau’
salės ne vėliau 7 valandų. IŠ ^pedale atyda atkreipiama moky- 

, t klos vaikučiams.
ten keliausime “Roastinti Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
Wp«ti1pr” kare. Nedėliomis pagal sutartj.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
Chorlstė. p4 LAIKĄ SU Nauju išradimu 

• Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kalbos pigiau kaip kitur

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

•vuotu- 
Nuimu 
regys-

DENTISTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 
ir Ketvergais vakare

Pbone Boulevaid 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

^4645 So. Ashland Avė. 
Arti #7 Street

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DKKTIgT18 

2201 WEST -22nd STREET
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
• SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 

VaL: ryto* nuo 10—12 nuo 3—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 18 iki 12

‘Telefonas Midway 2880

UŽSISTOJA UŽ LIETUVIŲ 
KALBĄ

Lietuvos banko vadovybė' 
išsiuntinėjo savo klijentams! 
cirkuliarų, kuriame nurodo,! 
kad ateity daugiau nebeprii-i

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589 

4------------

Tel. Yards 1819

G. SERNER
n.inėtų vekselių nelietuvių kai-jMETUVM akių specialistas 
ba. Dabar viskas vekseliuose' 
turi būti surašyta lietuviškai 

J kitaip jų nediskontuos. Ba
nko vadovybė tikisi, kad kli- 

jentai patys mokės tų reikalų 
tinkamai sutvarkyti, ir jokių 
nesusipratimų nebus. “ R. ”

DR.

j

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—8 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Boulevard 7BS2'
Res. Hemlock 7 #91

DR. A. P. KAZLAUSK1S
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1# ryto iki S vakare

Tele. Cicero lt#9

DR. GUSSEN
X-Ray

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3208

VALANDOS:
Nuo' 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dieną

/

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis lr Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0858 
Oazes, X-Ray. etc.

Tel. Republic 7898

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 lr 8-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DBNTI8TA8 

Gaa Eztractlon
V*l. 9-2. Ned. 9-12 

8668 SO. WESTERN A VĖL

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 003#

niAVIDOlŪsrMTū.
MICHIGAN AVENUE 
Kenvvo-od 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

4910 SO.
Tel.

Tel. Hemlock 8700

Res. TeL Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 642 5 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

DR. M. SIEMEko
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVB
• Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

lr

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447*40 Pittsflcld Bldg., 55 E. Y\ asliJngton St., Chicago, Ui.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso lr Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELI8
796 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
▼ai.: 1-2 ir 8:20-8:20 vai. vak.

Nedėlioj susitarus
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
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C T y y a z^i t t-» turi šviežių kiaušinių skonį.
JLJ. JL Vz /> vJ Vz J E Prieš priimant kiaušinius į

____________ sandelį, jie peršvietimo sky-
Dėkuoju šei- riuj patikrinami ir netikę pa-“DRAUGO BENDROVĖS 

DIREKTORIŲ ŽINIAI.

Ryt, rugsėjo 29 d., 10 vai. 
ryto, “Draugo” Bendrovės 
Direktorių kviečiamas susirin
kimas, dūliai “Draugo” admi
nistratoriaus, Dr. kun. K. Ma
tulaičio, M. I. C., iškeliavimo 
Anglijon ir perdavimo admi
nistracijos kun. L. Draugeliui. 
Prašoma visų laiku atvykti.

Direkcija.

WEST SIDE ŽINIOS.
MARGUMYNAIV

X Šv. Ražančiaus spalių mė 
nėšio sulaukę, Aušros Vartuo
se kasdien vakarais 7:30 vai., 
bus iškilmingos pamaldos ir 
palaiminimas Šv. Sakramen-

Rado tyrinėtojų pėdsakus.

Plaukdamas į šiaurės ašiga-

tu '
X 25 m. atgal, spalių mene- kusios ekspedici- j - Viena bitė sveria vienų

šio 5 d. įvyko Aušros Vartų įos I*dsakus- P* ™nos sa- vienuoliktų dalį gramo. Tokiu
bažnyčios ir mokyklos pamatų Ios užtlktas suduž«s lalTas> ° Mdu » kilogramų Įeina
užbrėžimas bei iškasimas, o saloJ ™no iš d®« Pa',11 M^taniaų bičių,
lapkričio 11 d. kertinio ak. s**“?*“ namelio liku&ai. Be, - Varlė per metus padeda
mens pašventinimas. t ‘°’ surastas buteUs su SiaurK 2’°°° kiaašini'!-

X Ateinančiame sekmadie- as,gall° ‘y™etojo amerilde-1 - Apskaičiuota, kad benzi-
nyje Chicagos arkivyskupijos
Katalikių Moterų organizaci
jos reikalas bei svarba bus aiš 
kinama visose bažnyč. per pa
mokslus, pasimainant parapi
jų kunigams. Aušros Vartuo
se bus Dievo Apveizdos pa
rapijos klebonas, o Aušros

Tabakas be nikotino.

Pforchheimo tabako institu- 
Vartų klebonas sakys pamoks- j to (Vokietijoj) direktorius dr. du kartus didesnis už Angliju, 
lų Dievo Apveizdos bažnyčio- i Konig paskelbė spaudoj, kad Jis guli 26 metrais žemiau už 
je. < jam pavykę išauginti tokias kitus vandenynus.

tabako rūšis, kurios visai ne- ‘ — Šiemet suėjo šimtas me-
PAMALDOS &V. KRYŽIAUS turi savy nikotino nuodų arba tų nuo išradimo šienų ir ru-

LIGONINĖJE. tuh jų labai nežymų kiekį, gius kertamos mašinos. Mini-
------------  Taigi, vokiečiai pirmieji su- mų mašinų išrado 1831 m. a-

Jau artinasi ruduo ir spalio radę receptų išauginti tokį na- merikonas M. Cermiek: Jau
mėnuo, kuris ypatingai yra turalų tabakų, kurio išdžiūvę senieji rymiečiai buvo išradę 
pavestas Šv. Marijos garbei, j lapai visai neturi nikotino. kertamų mašinų, bet ji nebu- 

Kaip gegužės mėnesyje Žano-! Šios rūšies tabakas skonio ir vo tobula.
nes garbina Marijų giedodami kvapo atžvilgiu nė kiek nėra — Gyvuliai, kurie ėda žolę, 
gegužines giesmes, taip spalio blogesnis už kitų rūšių taba- turi daug ilgesnius grobus, 
mėnesyje Šv. Marija yra gar- *ų, nes nikotinas ir jo kie- negu gyvuliai, kurie ėda niė- 
binama kalbant rąžančių. kis nieko bendra neturįs su sų. Taip, pavyzdžiui, naminė 

Šv. Kryžiaus ligoninėje ra- rūkymu. Dr. Konig tęsia savo katė, kuri nevien minta mė 
žančius bus kalbamas kasdien tyrinėjimus šioj srity toliau, sa, turi daug ilgesnius grobus 
per visų mėnesį 7 valandą va- Išradimas turėsiąs Vokieti negu jos giminaitė laukinė 
kare prieš išstatytąjį Šv. Sa- jai didelės reikšmės ne vien katė.
kramentų. Paskui bus kalba- tautos sveikatos, bet ir ekono- i------------------
ma Šv. Marijos Litanija ir po miniu atžvilgiu. Vokietija kas — Iki šiol buvot manoma, 
jos palaiminimas Šv. Sakra- met įgabena iš užsienių taba- kad aliuminijaus indai yra 
mentu. ko už 250 milijonų markių, kenksmingi žmogaus sveika-

Šv. Mišios būna 6 valandų Pradėjus plačiu mastu augin- tai. Tačiau, kaip parodė pran- 
ryto. Kas penktadienis būna ti tabakų be nikotino krašto cūzų chemiko Bertrando tyri- 
giedotos šv. Mišios prieš įsta- viduje, dalis tų pinigų liksian- nėjimai, aliuminijaus nuodin-
tytųjį Šv. Sakramentų. Jos au ti kasmet Vokietijoj.
kojomos už ligonius šv. Kry- ------------------
žiaus ligoninėje. Paukščių rojus.

Ligonių lankytojams patarti Didžiausia pasauly paukščių
na dalyvauti pamaldose ligo- tyrimo stotis yra Boschofe,
ninėje, ypač vakarais. Kiek- 'Bavarijoj*. Tai yra didžiulis , ,. , ,. . , v . , ,.. . ,v. . v. ixr i • • lokių, Lokiai dažnai aplankoVienas ligonis džiaugsis snzi- paukščių ūkis, kuriame augi- , . . .

, . _ . Onnnn • ■ • - kaimus, piauna gyvulius irnojęs, kad lankytojas ateina narna apie 80,000 Įvairių ru- ’
pas jį jau pasimeldęs už jo šių paukščių. Tarp jų ešama U° ar° aU& nU0S ° 1U* 
sveikatų.

Ligonių Lankytojas-.
apie 20,000 kregždžių, kurios) — Generolo de Goys vado- 

\ kasdien išnaikina daugybę vaujama prancūzų lėktuvų es-
------------------- 'kenksmingų vabalų. Stoties kadrilė, kuri buvo ąpsilankiu-

VIEŠA PADĖKA. direktorius dr. Eckhardt' pa- si ir Kaune, pabaigė savo skri-
------------ reiškė, kad visoj apylinkėj dimų aplink Europą. Lakūnai

Malonu man išreikšti širdin- karvės duoda daugiau pieno,' rugpiučio mėn. 7 d. grįžo į
gų padėkų visiems giminėms nes joms netenka tiek kęsti Paryžių, 
kaimynams ir pažįstamiems nuo įvairių vabalų. — ■
prisidėjusiems prie mano su- ----------- ------
naijė kun. Viktoro Juozapo Didžiausias kiaušinių sande 
Černiausko primicijų iškilmių lis.
rugsėjo 20 dienoje Aušros Krefelde, Vokietijoj, pasta-
Vartų Panelės Šv, par. bažny- tytas didžiulis kiaušinių san- 
čioj ir rugsėjo 22 d. lietuvių dėlis, kuriame gali tilpti apie 
bažnyčioj Sheboygane, Wis. 10 milijonų kiaušinų. Sandė-

Ypač esu dėkinga didžiai lis įrengiąs labai moderniš- 
gerb. klebonui kun. L. Drau- kai. Su ozono dujų pagelba 
geliui ir gerb. kunigams tar- kiaušiniai jame išlaikomi taip, 
navusiems prinucijantua šv. kad net po 6—8 menesių jie

Į Mišias laikant.
j myninkėms už iškilmingų pie- šalinami'
tų surengimų ir visiems gera- ( -------------------
dėjams už dovanas. — Pietų Amerikoj, Cilės.va-

Labai esu dėkinga Slieboy- rio kasyklose yra darbininkų, 
gano lietuvių klebonui kun. turinčių žalius plaukus. Tai 
Šlikui už priėmimų manp su- nėra joks gamtos stebuklas, 
naus laikyti šv. Mišias savo Darbininkų plaukai nusidažo 
gimtiname mieste ir visiems žaliai nuo vario dujų, kurios 
giminėms ir pažįstamiems kyla iš pečių. Tos dujos plau- 
Sheboyganiečiams už geros kams nekenkia, tik keičia jų 
širdies parodymų ir dovanėles? spalvų.

Ačiū visiems. j — Tokio mieste, Japonijoj,
Ona Černiauskienė, i statomas namas, kuris bus

....................... i ‘‘giliausias ’ ’ namas pasauly.
Jis bus cilinderio formos, 80 

1 aukštų ir beveik visi jo aukš
tai bus žemėj. Statydami ši
tokius namus, japonai nori 
apsisaugoti nuo žemės drebė-

lio sritis, rusų ledlaužis “Ma- jimu, kurie Japonijoj dažnai 
lygin” rado 1902 metais įvy- pasikartoja.

čio Naldino laišku. Laiškas nas, kurio dabar tiek daug 
pažymėtas 1902 metų liepos suvartojama automobiliams 
mėn. 2 d. data.. Jame rašoma, jau po 50 metų pasibaigs. Mo- 
kad ekspedicijai stinga mais- kslininkai laužo galvas, kokiu 
to ir anglių. (būdu būtų galima automobi

lius varyti radio pagalba.

— Didžiausias pasauly eže
ras yra Kaspijos jūra. Jis yra

. si

gumas yra visai nežymus, 
menkesnis negu, sakysime, ni
kelio ar geležies.

— Daugely Suomijos vietų, 
Rusijos pasieny, atsirado daug

Rmg. house, 8 ir 2 fiatal dauguma 
•šeimyniški, beg. vanduo, visi lSren- 
duotl, 4 metų Hutas, dvigubas gar., 
pulki transp., geros (eigos. Sav. 6342 
Maryland

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai (rengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus

1900 SOUTH HALSTED STREET
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mea speciallsuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na II musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai ilplldytas patyrusių Vaistininkų.

DRAUGAS

1$ VILNIAUS KRAŠTO

— Žinių apie lietuvių moky
klų uždarymų pakartojo visi 
lenkų dienraščiai. Deja, kaip 
visuomet pridėjo pigias savo 
pastabas. Būtent, paduodami 
tų skaudžių lietuviams žinių, 
pridūrė, kad, girdi mokyklos 
uždarytos “suradus žemų mo
kslo laipsnį ir politinę agita
cijų lietuvių mokyklų mokinių 
tarpe...”

Mūsų žiniomis, lietuviškų 
mokyklų uždarymas turi visai 
kitų pobūdį, nes inspektoratai 
nurodė raštu ir žodžiu “Ry
to” D-jai visai kitokias prie
žastis, būtent: tose vietose, 
kur yra lietuvių mokyklos, ku
rios, kaip žinome, būdavo a- 
pytuštės ir negalėdavo su 
“Ryto” mokyklomis išlaikyti 
konkurencijų.

Kas liečia politinę agitaci
jų, kurių prikišama 'lietuvių 
mokykloms, tai yra gryniau
sias prasimanymas, prie ko 
jau seniai priprasta. _

— Nesenai specialiai suda
rytų komisija pradėjo ieškoti 
brangenybių po katedra. La
biausiai atkreipta domė į Lie
tuvos karalaičio šv. Kazimie
ro koplyčių, po kurių šiomis 
dienomis rasta dvi dėžės. Ma
noma, kad jose sukrauti kau
lai ar ir širdis, nes, pasak pa
davimų, koplyčios požemiuose 
yra palaidotas karalius VIa* 
dislovag IV ir jo širdis atski
rai /padėta dėžėje.

Dabar komisija specialiai 
tirs tas dvi dėže^

— Vilniuje žmonės pritrūko 
dfuskos. Dabar girdėti, kad 
draskos mažai tėra ir provin
cijoj, kur, sako* daugiau 10 ki
logramų sunku ir begauti. Tuo 
tarpu cukraus visur pilna.

— Antri metai lenkai pra
dėjo konservuoti Naugardėlio, 
Trakų ir Vilniaus senųjų pilių 
liekanas. Tas darbas ėjo la
bai lėtai. Susyk buvo tikima- 

kad šiemet bus užbaigta
bent Gedimino pilies kalno ko
nservacija, tačiau išėjo kitaip. 
Negavus iš Varšuvos kreditų 
ir neturint vilties jų šiemet 
gauti, visi konservacijos dar
bai sulaikyti. Kada jie bus 
pradėti, nežinia, bet ne anks
čiau kitų metų.

— Paskutinėmis pereito mė
nesio dienomis prasidėjo ne
pertraukiami lietūs, dėl kurių, 
kaip tenka patirti, ėmė pūti

ISREHDAVIMUI
Rendon — S kamb. kamb. 2-ras 

apt., pečium Sild., mleg. porčiai. Ne 
žydai. 4066 Palmer, Bei. 3577.

Rendon 6 kamb. flatas. Stymo 
Šilima, $45, 608-10 No. Peorla.

Rendon, $32 ir aukSčiaų, 4x6 ka
mb. fiatal, pečium ir k. v. S., talllų 
maud., įbudavotos lovos, knygų Šė
pos, k. v. 8023 Cullom avė.-- ----------------- -----——-------- y 

4 kamb. flatas, naujas namas, pe
čium Sild. arti 3 strytk. linijos. Nupi
ginta renda, S. Jacob, 721 No. Troy.

T

dar nesuvežtas iš laukų vasa- 
rojas. Taip pat nuo lietaus 
patvino upės. Pavyzdžiui, va
nduo Neries upėje pakilo virš 
1 metro savo naturalio stovio. 
Jei lietus nenustos, laukiama 
dar didesnio vandens pakili
mo.

— Mergažerio km., Varėnos 
vals. kaimo žmonės pereitais 
metais neleido savo vaikų į 
lenkiškų mokyklų, Už kų buvo 
net kelis kartus bausti. KaT 
kurių pabaudos siekė net apie 
tūkstantį auksinų. Bet žmonės 
nenusiminė. Jie pradėjo raši
nėti prašymus inspektoratan, 
kuratorijon, švietimo ministe- 
rijųn ir pagalios net kreipėsi 
į Vyriausių Tribunolų Varšu
voj. Visur mergažeriečiai aiš
kino ir išrodinėjo, kodėl jie 
negalėjo pereitais metais leis
ti savo vaikų į lenkiškų mo- 

[kyklų ir prašė panaikinti už
dėtas jiems pabaudas. Paga
liau ir laimėjo. Kai tik buvo 
kreiptasi į Vyriausių Tribu
nolų, netrukus buvo atsiųsta 
komisija, kuri viską ištyrė. 
Dabar mergažeriečiai gavo iš 
Vilniaus Kuratorijos praneši
mų, kad bausmės už vaikų ne
leidimų į lenkiškų mokyklą 
jiems jau panaikintos. Vadi
nasi, laimėta ačiū Dievui. ‘R.’

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre eina veika
las “My Sin”. Dalyvauja gar
sūs artistai. Parodoma, kaip 
šeimynos gyvenimas iširo dėl 
netikusio gyvenimo. Tai įspū
dinga drama.

Oriental teatre- — “Perso 
nal Maid”. Dalyvauja Nancy 
Caroll. Be to bus įvairių pa- 
marginimų.

Roosevelt teatre — “The 
Sqaw Man.”

I McVickers teatre — “Mon- 
key Business”, kur dalyvau- 

; ja keturi dideli juokdariai 
jMax Brothers. Smagus veika
las dideliems ir vaikams.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Roominghouse. 24 ■ kam b., naujai 

i lSd., geros ineiges, didis bargenas, ge-
' ra transp. 18 N. Halsted St.

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai išrodantis parlortaua ' 
setas ItailBku aksomu aptrauktas $86, 
vertas (350. Silkinis 9x12 amerkoniS- 1 

j kai — orlentališkas kauras $86, ver- 
! tas (150. Beslulinis 9x12 Wllton kau 
iras |12. Louis XVI rieSuto medžio 
valg. kamb. setas $65, vertas $260. 
Supamasis krėslas $26, vertas $100, 
sutaikytas miegk . setas $85, vertas 
$350, Candelabra lempa $6, verta $36 
rad(o, itališkos firankos, stalai, veid
rodžiai ir tt. ,

8228 iMaryland avė 1-mas apt L 
blokas } rytus nuo Cottage Grove. 

|Tel. 8teWart 1875. Prlstatom.

REAL ESTATE
Bergenas, kur jūsų pinigai bus sau- 

gua 1 % augžčių namas, k. ▼. ž., 
elek., 5 kamb. maudynė apačioj, 4 
kamb. vlržuj, tik ką baigtas, ĮSeina 
2 fiatal, Sav. 57(1 S. La Baile St

$9,000 eųulty 2 flatų name vertės 
$21,00<L-Nuolalda $2,000. 616 So. 19 
St., Mayvvood, III.

PIGIAI; 5 kamb. plytų namas, 
2 karų gar., stiklinis, uip. porčlus, 
karšto v. S. Virtuvė ir maudinė tai- 
llų. Pamatyk, kad (vertyt. Merr. 2216. 
4438 No. Mansfleld.a -

FARM A
Savininkas parduoda 40 a- 

kerių, su galvijais, įrankiais, 
javais, bitėmis. Gera žemė, ge
ri namai. Kaina $1,700. Agen
tų nereik. ___

N. H. COSTELLO,
Route 4, Dovvaglac, Midi.
30 ak., pelną nešantis namas, $8.- 

500, 80 ak., galvijai, Javai, mašineri
jos $8,000; 1(0 ak. pagarsšjusl pieno 
farma $12,000. 8 mallės nuo miesto. 
Glen No. 1. Vaughn, Elkhom, Wls.

United Artists teatre — 
“Street Scėne”. Rodoma ke
tvirtų ir paskutinę sųvaitę.

RKO. TEATRUOSE

Palace teatre rodoma veika
las “The Big Gamble”. Be to 
bus smagių ir juokingų vode
vilių, kuriuos išpildys gabūs 
artistai.

State-Lake teatre roroma J- 
spudingi ir baisūs vaizdai nu
filmuoti rytinėje Borneo sa
los dalyje. Dalyvauja pagar
sėję artistai įspūdingose aplin 
kybėse.

PREZ1DENTSAS PRIEŠ 
IŠLAIDUMĄ

AVASHINGTON, rūgs. 26.- 
Konferencijoje su laikraščių 
atstovais prezidentas Hoo- 
ver’is paskelbė piliečiams per 
spėjimų, kad susirinkus kon
gresui nebūtų spraudžiami jin 
visoki projektai, surišti su au
kštomis valstybei išlaidomis. 
Šiais ekonominio krizio lai
kais yra reikalinga griežta e- 
konomija, sakė prezidentas.

Prezidentas aukštino Ame
rikos legijono patriotingumų 
už jo nusistatymų prieš bo- 
nusų išmokėjimų.

NORI FINANSINES 
KONFERENCIJOS

LONDONAS, rūgs. 26. —

Reik patyrusių operatorių ant dre- 
sių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams .

Savininkas
Del geriausios rųllee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEK VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauli
nių, sviesto if sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
Tai. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai! ir greitai išmokti pagal 
naują būdą mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chtcago, 111.

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORCiy 
AGENTŪRA

Nusiunčiamą pinigus Lietu- 
___ peštu t dvi savaites, tele
gramų | dvi ar trio dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavlma

Darome paskolas pirmų tr 
antrų morglčtų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu tr nuoširdžiu patar
navimu. • *

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.
TeL Yards 4669

Pirmadienis, Rūgs. 28, 1931
Įžymus britų bankininkas ir 
buvusjs ambasadorius Vokie
tijai lordas d’Abernon’as re
komenduoja finansinę konfe
rencijų Britanijai su J. Vals
tybėmis.

Anot jo, abi valstybės turė
tų supastovinti 1929 m. kai
nas ir rasti priemonių išspręs
ti karo skolų klausimų prezi
dento Hoover’io “moratoriu
mo” ruožais. Kitaipgi nebū
sią galima nusikratyti finan
sinį krizį.

IŠGELBĖTI LAKŪNAI 
NEW YORK’E

NEW YORK, rūgs. 26. — 
Garlaiviu “Stavangerfjord” 
čia atvežti žieminiam Atlanti- 
ke išgelbėti trys lakūnai, du 
vokiečiai ir vienas portugalas.

Iš Europos jie skrido į New 
York’ų ir netoli Amerikos pa
kraščio turėjo nusileisti van- 
denynan išsekus gazolinui. 158 
valandas jie buvo prikibę prie 
bangų daužomo savo orlaivio, 
kol išgelbėti.

AZ %

R, ANDRELIUNAS ‘
(Marąaette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar d«

glau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, I
Tel.

Hemlock 8380

*
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSRAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5^99
Mes permnfuojame pianus, 

forničins ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

į AUTOMOBILIAI

I AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis,, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 132 9.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
į Namų Statymo Kontraktorius 
Į Statau (vairiausius namus prieinama 
i kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republlo 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAŠIŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 3867

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
llano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

/O8EPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros rslkmenos ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą į nacius ir 
dlrbtuvėaS1M 8. Halsted 8t. S AugMs


