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METAI-VOL. XVI

Dar vienas kinų ultimatumas japonams
PREZIDENTAS HOOVER’IS MANO 

MAŽINTIKAROSKOLAS
Japonai nekeis savo nusistaty

mo dėl Mandžiūrijos

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ VADAS ĮSPĖTAS 
NESIKĖSINTI PRIEŠ ESAMĄ TVARKĄ

KINŲ ULTIMATUMAS 
JAPONAMS

SKOLŲ SUMAŽINIMO 
KLAUSIMAS

ColumbuiDaųŽENEVA, spal. 11. — T. 
Sąjungos viltis sutaikyti kinus 
su japonais dėl Mandžiūrijos 
sumažėjo, kada pranešta, kad 
kinai įteikė japonams kitą, ul
timatumą. Reikalauja, kad ry
toj japonai būtinai apleistų 
okupuotus Mandžiūrijos plo
tus.

Ką kinai mano daryti, jei 
japonai neklausys, — T. Są
jungos taryba nežino.

Taryba tik žino, kad ir ja- 
nonai pradeda statyti kinams 
savo reikalavimus.

AVASHINGTON, spal. 11. - 
Yra Įvairių gandų, kad pre
zidentas Iloover’is yra linkęs 
sumažinti karo skolas Euro
pos valstybėms, jeigu jos su
tiks nusiginkluoti.

z--------------i----------------------------- J—

TEOLOGIJOS DAKTARA
TAS SUTEIKTAS PASAU-

LININKUI

JAPONIJA NEPALAU
ŽIAMA

TOKIJO, spal. 11. — Japo
nijos vyriausybės nusistaty
mas Mandžiūrijos klausimu ne 
keičiamas.

Vyriausybei iš Ženevos pra
nešta, kad šiuo reikalu ten po
sėdžiui susirenka T. Sąjungos 
taryba. Neoficiališkai praneš
ta, kad tai tuščios pastan
gos. Japonai neleis kam nors 
pašaliniam kištis į tuos reika
lus.

Sakoma, šis klausimas bus 
svarstomas atvykus čion pran' KOELNE, Vokietija, spal. 
cūzų ministeriui pirmininkui. 10. — Labai retas Įvykis, kad

------------------- į teologijos daktarato laipsnis
HINDENBURGAS PRIĖMĖ būtų suteikiamas pasaulinin-

HITLERĮ k»i.
________ Šiomis dienomis tos garbės

BERLYNAS, spal. 11. — pelnijo kunigaikštis Aloys von
Vokietijos prezidentas von Hi- Leowenstein’as. Muensterio u- 
ndenburgas vakar priėmė tau- niversitetas suteikė jąm gar- 
tininkų socialistų (fašistų) va- kės teologijos daktaro laipsnį, 
dą Adolfą Hitlerį, su kuriuo Tai Įvyko jam minint savo 66. 
tarėsi ilgiau kaip vieną valan- metų amžiaus sukaktuves, 
dą. Pasitarimuose dalyvavo ir Į Kunig> Aioyzas Von Loewe- 
naujas krašto apsaugos ir vi-1 nstein’as yra kilęs iš nepap- 
daus reikalų ministeris gen.1 rastos vokiečių šeimos. Jo te-

CHICAGOJE

PATARIA PARDUOTI 
MOKESČIŲ “VVARANTUS”

Miesto kontrolierius Szym- 
czak’as pataria parduoti šiaip 
žmonėms, .numatytų nemokėtų 
mokesčių “warantus”. Ban
kai daugiau neperka tų “ga
rantų”, o miestui ir apskri
čiai reikalingi pinigai.

ATSAKYTAS ĮSIKIŠIMAS

Groener’is. vas našlys kituomet Įstojo do-
Sakoma, fašistų vadas mė- minikonų ordenan ir 1920 mė

gino, įtikinti prezidentą, kad tais jis mirė vienuoliu, sulau- 
Vokietijai pakelti reikalinga kęs 70 m. amžiaus, 
fašistų vyriausybė. Bet jis įs-i Kunigaikščio Aioyso dvi 
pėtas nesikėsinti siekti vai-' seserys ir viena duktė yra vie 
džios viršūnių, ypač neteisėto' nuolės, o du sūnūs jėzuitai, 

imis priemonėmis.

Illinois’o valstybės vyriau
sias teismas atsisakė kištis į 
dviejų Cook’o apskrities žmo
gžudžių, Popescue ir Rocco, 
reikalų, kad sutraukdytų jų 
mirti elektros kedėje.

Spalių mėn. 16 dieną jiems 
abiem mirties bausmė bus Į- 
vykdyta drauge su kitais 
dviem žmogžudžiais, Bell ’u ir 
Sullivan ’u.

KETURI ATIDUOTI 
“GRAND JURY”

LIETUVOJE
ARIOGALA

Rugp. 16 d. buvo šv. Lau
ryno atlaidai. Kadangi oras 
iki pietų buvo gražus, tai žmo
nių buvo labai daug. Sumą lai- 

j kė Butkiškės klebonas, pamo- 
'kslą šventoriuje pasakė kun. 
dr. P. Raščiukas.

Baigiama statyti mūro baž
nyčia. Jau išvestos sienos ir 
uždėtas stogas. Lieka išmūryti 
2 bokštai ir visas vidaus įren
gimas. Tam darbui atlikti dar 
reikia lėšų. Tuo tikslu 16 rugp. 
buvo surengta Įvairi ir gausi 
loterija, tačiau popietinis lie
tus jai kiek pakenkė. Ateinan
čiais metais tikimasi statybą 
baigti. “R.*’

Alkoholio gamykloje, 9353 
Cottage Grove avė., sumuštas 
prohibieijos agentas Kral’as. 
Suimti keturi mušeikos, tarp 
kurių yra viena moteriškė. 
Visi atiduoti “grand jury”

v- •nuožiūrai.

KAUNE STEIGIA PACIFIS
TŲ SĄJUNGĄ

STIMSON’AS PASITIKS 
LAVAL’J

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
PLINTA

Chicagoj ir valstybėj plinta 
liga, vadinama “kūdikių pą- 
raližius” (infantile paraly- 
sis). Žmonių sveikatos autori
tetai sako, kad tuo daugiau
sia kaltas šiltas oras.

Kaip girdėti, tam tikra gru
pė buvo pasiryžusi įsteigti 
Katine pacifistų sąjungos sky
rių. Jos centras yra Paryžiuj. 
Kadangi sudarytuos įstatuos 
buvęs punktas prieš kariuo
menės reikalingumą, tai tos 
sąjungos įstatų apskrities vi
ršininkas nepatvirtinęs. Dėl to 
įspėtas prabilęs centras, kuris 
prašo Lietuvos vyriausybę, 
kad tokiai sąjungai būtų leis
ta kurtis. “R.”

NEW YORK, spal. 11. — 
Šio miesto valdžia jau paruo
šė planą atvyksiančiam į A- 
meriką prancūzų ministeriui 
pirmininkui Lawal’ui iškilmin 
gai sutikti.

Lawal’is atvyks šio spalių 
mėn 22 d. Vyriausybės vardu 
jį sveikins valstybės sekreto
rius Stimson’as, o prezidento 
vardu — gen. Lord’as. Aukš
tasis svečias pirmiausia bus 
nulydėtas Į miesto rūmus (ci- 
ty hall). Ten jį sveikins mies
to majoras Walker’is.

DARBININKAI PRIEŠ 
NAUJUS MOKESČIUS

VANCOUVER, B. C., spal. 
JI. — Amerikos darbo federa
cijos suvažiavime griežtai pa
sipriešinta sumanymui įvesti 
federalinius pardavimo mokės 
čius. Suvažiavimas nesiprieši
na mokesčiams už pertekliaus 
daiktus.

SUVAŽIAVIMAS REMIA 
STREIKĄ

NEMANDAGŪS VEŽIKAI

VANCOUVER, B. C., spal. 
11. — Amerikos darbo federa
cijos suvažiavimas pritaria 
darbininkų streikui Lawrence, 
Mass., audeklų fabrikuose. 
Ten streikuoja apie 25,000 da
rbininkų. Tai protestas prieš 
atlyginimo mažinimą.

REIKALAUJA DAUGIAU 
PINIGŲ

Vokietijos vyriausybės prie
šaky šiandien yra Hindenbur- 
gas, Bruening’as ir Groener’-

KINIJOJ NEPAPRASTAS 
JUDĖJIMAS

ŠANGHAJITS, spal. 10. — įg. gi trejukė yra galinga. 
Gavus, žinių apie japonų vei
kimą Mandžiūrijoj ir miesto 
Činčow bombardavimą, gauta, 
stipraus Įspūdžio, kad japo
nai kinus provokuoja, velia 
juos Į karą.

Kinų vyriausybė kol kas 
vengia pasiduoti tai provo
kacijai. Ji pasirengusi dar 
kartą apeliuoti į pasaulį dėl 
neteisėti] japonų žygių prieš 
kinus.

DARBO SEKRETORIUS I 
KATALIKŲ VYSKUPUS NUBAUSTAS KALĖJIMU

I WASHINGTON, spal. 10. — Ed. Katowsky’s teismo nu- 
1 Darbo departamento sekretą- baustas kalėti nuo 1 ligi 14

NORI PATEKTI PARLA- 'rius Doak’as laišku kreipėsi į 
■ visus šio krašto katalikų vys-MENTAN

metų. Vienoj slaptoje smuklė
je jis nužudė du patarnauto-

[kupus bedarbių šelpimo reika- jus (bartenderius)
LONDONAS, spal. 11. x_'lu. L»rašo vyskupų, kad kuni- 

Komunistai sudarė partiją ir pasaulinių praneštų ti-
veda kampaniją, stengdamiesi kintiesiems apie nedarbą, apie 
pravesti kelis savo atstovus į aP8ailėtiną krašto stovį dėl ne 
parlamentą. Rinkimai įvyks ^ar^° ii* patiektų įvairių būdų

šio spalių mėn. 27 d. kaip kovoti su nedarbu ir kaip 
bedarbius šelpti.

KALTINA AMERIKĄ

ŽMOGŽUDYS NUGALA
BYTAS

Cook’o apskrities asesoriai 
(turtų įkainuotojai) reikalau
ja iš apskrities dar 115,000 
dolerių savo išlaidoms.

SUMAŽĖJO ATEIVYSTĖ

AVASHINGTON, spal. 10. - 
Darbo departamentas prane
ša, kad praėjusį rugpiūčio 
mėnesį ateivystė į J. Valsty
bes sumažėjo 74.4 nuošimčių, 
palyginus su 1930 m. rugpiū
čio mėn. ateivyste.

Šiauliai. Vienas Šiaulių ve- 
| žikas Pr. Masevičius dažnai 
prasižengia su važiavimo tai
syklėmis. Kartą jam policini
nkas padarė pastabą, kad ne
galima važiuoti kairiąja gat
vės puse. Tačiau vežikas vie
toj to, kad paklausytų pasta
bos, policininką iškoliojo.

Policininkas už tai jį sulai
kė ir surašė protokolą. Reikia 

tikėtis, kad tas “receptas” 
pamokys visus. ,

TAIKOS PALAIKYMUI

AVASHINGTON, spal. 11.- 
Tarptautinė moterų taikos ša
lininkų s-ga įteikė Baltuose 
rūmuose prezidentui peticiją 
su 125,000 parašų, kad prezi
dentas pasiaukotų pasaulinės 
taikos siekimė reikalams.

KUBOS SALOS VARGAI
HAVANA, Kuba, spal. 9. 

- Kaip J. Valstybės turi daug

DIDELĖS RISTYNES

“R.” vargo su Capone, taip ir Ku
bos vyriausybė su M. Castil-

SUNAIKINO GELEŽINKE
LIŲ MAZGĄ _

ŠAN3HAJUS, spal. 11. — 
Japonų lakūnai vakar bombo
mis sunaikino kinų geležinke
lių mazgą Taonan’e, Mandžiū
rijoj. Kiti japonų lakūnai 
skraidė netoli paties Peipingo.

Atplaukė-japonų karo laivas 
Tokiwa ir išsodino 200 jūrei
vių saugoti japonų gyvenama
jam distriktui.

LONDONAS, spal. 11. —
Kalbėdamas konservatistų par 
tijos susirinkime, lordas Ro- 
thschild’as kaltę už ekonomi
šką ir finansišką krizį Brita
nijoj verčia Amerikai ir Pran 
cūzijat

MIRĖ VANCOUVER’O 
ARKIVYSKUPAS

Jolieto kalėjime praėjusio 
penktadienio rytą elektra nu
galabytas žmogžudys J. Pres- 
ton’as. Jis nužudė vieną mer
giną iš Chicago.

KINAI AMERIKOJE

NEW YORK, spal. 11. — 
J. Valstybėse gyvenantieji ki
nai ėmėsi boikotuoti japonų 
prekes.

VANCOUVER, B. C., spal. 
10. — Šv. Pauliaus ligoninėje 
mirė vietos arkivyskupas Ca- 
sey, 69 metų amžiaus.

VSAN FRANCISCO, Cal., 
spal. 11. —» Vidumiesty sude
gė nedidelis viešbūtis. 3 asme
nys žuvo ir 4 sužeista.

GRYBŲ AUKOS
TOLfeDO, O., spal. 11. — 

Penki akmenys mirė, pavalgę 
nuodingųjų grybų. Tarp mi- 

[rusiųjų yra 3 vaikai.

CHICAGOS DALIS — 
46,000,000 DOL.

Iš prezidento Hoover’io su
manymo gerbūvio atstatymo 
fondo Cbicagos bankams bfl- 

• tų skirta 46,000,000 dolerių 
dalis (kvota).

“Chicago Clearing House 
Association” praneša, kpd pri
reikus vietos bankai galės pa
naudoti tą sumą paskoloms.

SINDIKALISTŲ RIAUŠES

GIBRALTARAS, spal. 10.- 
Ispanijoj vyriausybė įsakė už
daryti vyriausias sindikalistų 
būstines La Linea ir Algeci- 
ras miestuose.

Sindikalistai sukėlė riaušes. 
Įvyko kova su'policija. Daug 
moterų su vaikais pabėgo iš 
miestų.

DETROIT, Mich. — Ne
paprastos ristynės įvyks spa
lių 15 d. 8 vai. vak. Detroit 
Armory, ties Brush and Lar- 
net st. Risis lietuvis gerai lie
tuviams žinomas Komaras ir 
pasaulinis čampijonas Ed. St- 
rangler Lewis. Risis dėl pa
saulinio čampijonato. Koma
ras sako, kad jis gerai jaučia
si ir tikisi laimėti pasaulinį 
čampijonatą. Kai abu susi
kibs, tai išrodys, kaip milžinų 
susirėmimas. Abu ristininkai 
sveria po 240 svarų. Detroi- 
tiečiai turės progos pamatyti 
ristynės dėl pasaulinio čampi
jonato.

lo, kurs visoje saloje valdo 
daugybę lošimo užeigų ir kitų 
nedorybių urvų. 1

Pagaliau, vyriausybė suska
to, prieš jį kovoti. Areštuota 
apie 720 Castillo’s agentų. Jis 
pats kol kas nesurandamas.

Kalbama, kad Castillo savo 
tarnyboje turi apie 10,000 vy
rų ir moterų. Jo turtai siekia 
10 milijonų dolerių.

PINIGŲ VERTE

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.88
Prancūzijos 100 fr. 3.94
Italijos 100 lyrų 5.18
Vokietijos 100 mrk. 23.65 
Belgijos 100 belgų 14.00
Šveicarijos 100 fr. 19.62

- -........ ......... ........—-..... - ______
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DRAUGAS'

“D R A U G A S’* Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVENTOJI
Išeina, kasdien, Iftskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00. Pu- 
4i Metų — »3.M. Trims Mėnesiams t- $2.00. Vienam 
Mėnesiui — 7 Be. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų — 14-00. KopUn .00a

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą- 
Uns, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunCiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:06 iki 12:00 vai.
8kelblmų kainos prisiunOiamoa pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LIIHUANIAN DAILY FRIEND i

Publlahed Baily. Ezcept Bunda?.
8UBSCRIPTION8: One Tear — $6.00. Slx Montb* 

— 03.50. Three Months — |2.00. Onr Montb — 70c. 
Burope — One Tear — 07.00. S’i Months — $4-00. 
Copy — .Ola

▲dvertistng ln “DRAUGAS" brlngs best resulta.
Advertiaing rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

Antra vertus, telkti visus parapijos or
ganizmus vienon krūvon aplink savo vys

kupą.* vyskupijos draugijų priemonėmis.
Tas reiškia, kad parapijų katalikai, be vei
kimo savo parapijose, turi dar sudaryti vys
kupijos organizacijas ir pasiduoti vyskupo 
globai. Vienas- dalykas yra būtinas: pasau- 
lininkų apaštalavimui visada turi 
vuti vyskupas ir kunigai.

Trečia vertas, vyskupijų veikimo orga- * „aii. T.Tikėio»č«« nas aPsau«“«Augustinų. Kai
mamai taip pat susigrupuoja, susikoordmuo- - S* 7 Augustinui sukako septy-
ja ir sudaro vieną viso krašto katalikų vei- tai » . . niolika metu kni inmo n«ui
, . . _ ...... , • minim savo namnldimm ir nuo moUKa metų, kai jame pasi-KD1O
viso

Pavyzdinga krikščionė mote
ris ir motina.

DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ VEIKIMAS.

Mūsų laikais visi popiežiai, pradėjus 
popiežiniu Leonu XIII, sėkmingai plėtė ir 
tobulino katalikų veikimo (akcijos) planus. 
Tuo tikslu išleista visa eilė enciklikų, kaip 
antai apie praktiškus socialinio žmonių gy

venimo santykius, ’ apie darbo sąlygas, ir 
kt. Popiežius Pijus X išleido garsią encikli
ką “Atnaujinti viską Kristuje”. Benediktas 
XV karo metu siekė to paties • tikslo. Pa
galiau, dabartinis garbingai Bažnyčių val
dantis popiežius Pijus XI tuos visus planus 
galutinai suformulavo taip, kad būtų galima 
tai visa vykdyti praktikoje. To vykdymo 
išbandymui Jo Šventenybė pasirinko savą 
vyskupijų — Romos vyskupiją. Po to liepė 
katalikų veikimų praplėsti visam pasauly
je.

Kas yra katalikų veikimas arba kata
likų akcija?

MONIKA

Pirmadienis, Spalio 12, 1931

PĖDU VUAUPAUPliblitji RUlTOfllič.kėdamosi, kad jos maldos bus 
išklausytos ir, kad jos sūnus 
pradės gyventi krikščionišku 
gyvenimu.

Apie tai visa &v. Augusti-
j “Draugo” knygyne galima 
gauti šiuos svarbius veikalus:

pavyzdžiuk kuri rodė ir'teikė nas i?ani; VADOVAS SAKYKLAI
nys dėka gražiam ir šventam

vado-' Nors Šventoji Monika gyve- ^on‘ka> J° niotina. Tačiau, 
no pirm šešiolikos šimtelių, pats dėjimas, be antgamti- 
tačiau ji ir šiandien yra gra nių malo™b nebuvo užtektis

devyni metai, kuriuose aš vis 
klimpau į gilesnio purvyno 
dumblą ir skendau klaidų tam 
sybėse, dažnai ryždamasis iš 
to viso atsikelti, bet dar daž
niau nuslysdamas į niekin

iu
Pamokslai apie Dievo malo

nę, sakramentus ir maldą. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta' Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45 

■ $1.25
kanų. «. pastarieji, pugaliuu, sudaro 'j»Z^tai. ^... 

pasaulio katalikų veikimą Ir jo pne- latlBe iMUsunyne motei ystes - . R . Ka-|kais toji tauno3I» Dl«v,i “‘J:
šaky yra aukščiausioji Bažnyčios valdžia. Parei£ose Ji atvertė pagonį f Bažnvčios domini ov- ,inti ir rūpestinga motina, vi.^ KATECHETISKI PAMOKY

.Kitais žodžipis, parapijos tikintieji koo-j“™• ' »*>»). ‘ai Patricijus, jo tė
poruoja su savo klebonu ir per jį, bendrai . vgg> varggi) kad žavus jaunį.
su kitomis parapijomis, sudaro vyskupijos <**■*«« lttgOT kaltis būtu įvesdintas pa go-,
veikimą tiesioginėje vyskupo vadovybėje, i w^as J08 VUUUb i nizman. Augustinas būtįlua J<iėlei. savo maldose užtarti ma-
Visų vyskupijų veikimai sudaro krašto vei-■ ’1UO einiago gyvenimo ir tapo -aunuose ,netu’ose> tgvo ne pas Tave, Viešpatie. Ir jos 
kimą krašto jerarchijos (visų vyskupų) va-'kuB1^u ev0 A onaUb ar'į ariamas ir priėmęs pagony-

dovybėje. Visų kraštų veikimai, pagaUau. °Je‘ . bes, kultą, įpuolė nuodėmių
sudaro, vyriausiųjų pasaulio katalikų veiki
mą paties Šventojo Tėvo vadovybėje.

Tas tai yra katalikų veikimas.
Šis katalikų veikimas neturi jokių poli

tiškų siekimų, nes stovi aukščiau politikos. 
Neturi jokio “biznio” ar prekybos reika
lų, nes užsiima kilnesniais dalykais.

Katalikų veikimas reiškia Bažnyčios 
veikimą. Viso pasaulio parapijų vienetai 
Šventojo Tėvo vadovybėje per vyskupus 

darbuojasi, stengdamiesi vykdyti Viešpaties 
Kristaus -viešpatavimą visame žmonių gy- 
vemme — visuose jų darbuose, žygiuose, U. 
labiausiai jų širdyse. Tas daroma išimtinai 
Katalikų Bažnyčios mokslo ir šv. tikėjimo 
dėsniais.

klanam Apie tai jis mini, ra 
“Aš troškau užge-

lukėriuodama su viltim ir nie- ’ MAI.
kam nerodydama savo ašarų 1 Parašyta kun. Juozapo Rv- 
ir sielvartų^ neliovė nei valan meikio. Dvi knygos. Pirmoje 

— yra iš “Tėve Mūsų”, 
“Sveika Marija”, “Tikiu į

maldas Tu, Viešpatie, išklau- Dievų Tėvą”. Antroje — yra 
sei”. j “Iš Dešimts Dievo ir Penkių

Nereikalinga čia aiškinti, Bažnyčios Prisakymų”, Iš 
kaip Šv. Augustinas atsiver- nuodėmių: Septynių Didžių-' šiaurinėje Afrikoje 322 rne-, „

itais. Jos gimimo vieta nezi- įį-v- atsiduo tė ir’ kaip šv* Amr,rozas Pa“' šešių prieš Dvasių šv., ke-
irgi H..,,., ekscesa,„K-. kristino jį. Gi šv. Menikos turų Šankiai,™ Dangun at-'

kgs buvo jos tevaL Jos jau- Allyllwfįwni sukako-aš neaPsakomam džiaugsmui re-1 keršijimo, Devynių svetimų-
1 nystės gyvenimas nurodo, kad g .' alizuojant, kad jos maldos bu- įų" ~ ~
jos tėvai buvę krikscionys,' v 7’ . . „ . . . vo išklausytos, trūksta Žodžiųtėvas. Prieš mirsiant. Patnci- J vi j -i apibūdinti. Nors sv. Monika kad Monikos ,, .. .... .... .. ,. . meldėsi be paliovos už Au-dorybese gludi tikroji tiesa ir ..gustiną, kai jis gyveno nuo-

nes ji apturėjo gražų krikš
čionišką išauklėjimų. Dar 
jauna būdama ji ištekėjo už 
Patricijaus, kurs buvo įtek
mingas Tagasto pilietis. Pat- j... , . , v. kramentą. Tas dar nepadarėncijus buvo pagonis, tačiau .

jus prisipažino,

sutiko patenkinti jos troški
mą, priimant šv. Krikšto sa-

jis atsižymėjo kilnumo ir lab
darybės geromis ypatybėmis, 
kurios vėliau buvo pas jį be
veik išnykusius, kuomet atsi
davė laisvam gašlumui ir vi
siems ekscesams, kuriuos jo 
laikų pagonybė ne tik pavėli
no, bet ir drąsino jų imtis.

perversmo Augustino nuodė
mingame gyvenime. Po tėvo 
mirties Šv. Augustinas rašė

dėmingą gyvenimą, ji nepasi
tenkino vien maldoms; ji vie
na nuvyko pas tų moteriškę 
su kuria Augustinas nuodė
mingai gyveno ir įtikrino su
tikti ją atsiskirti nuo jo taip,

Už abi .......... >1.50

Šį rudenį sukanka trisdešimt metų nuo 
poeto Petro Vaičaičio mirties. Vaičaitis 
mirė visai jaunas būdamas. Bet gana daug
ir gražių poezijos kurinių prirašė. Ne vienas paėicijra'aukštai'vertino Mo

apie savo gyvenimų šiaip:,. , ..... . . . jog tapo ji sutvirtinta Mom-“As nebijojau gyventi palai- j •_
dunystėje ir slaptoje laisvoje 
meilėje pasitenkinti džiugu
liais. Mano veido skaistumas

kos pasiaukojimu ir kilniu 
pavyzdžiu.

vienų tik išpildyk mano mel
dimų, kurio maldauju, būtent, 
kur būsi. kur nebūsi, kad at
mintum mane ties Viešpaties 
altorium.”

It neįstabu, kad Katalikų 
Bažnyčia pagerbė tų garbin
gų , moteriškę, kaipo visų 
krikščionių moterų ir motinų 
globėją!

Visus geradėjingos ir kil- - 
nios savo. sielos turtus, pagra
žintus krikščioniška kultūra, 

aukavo Dievo
Netrukus, po Augustino a t

išnyko ir Tavo akyvaizdoje, sivęrtimo, Šv. Monika susiigo šv. Monika
kritikas yra. pasakęs, kad jei a. a. Vaičaitis ^įko^ ^krikščioniškas dorybes Viešpatie, aš buvau niekas ki- ir mieste Ostia, Italijoj, j? į garbei, ’ kad atvertus pagonį 
ilgiau būtų pagyvenęs'ir tinkamesnes gyve- tas? kaiP tik ^mata, paguos-j atidavė Kūrėjui gražių <ir ; savo vyrą ir vienintelį savogyve
nimo sąlygas turėjęs, jis ir garsųjį rusų 
poetą Puškiną, būtų pralenkęs.

tačiau/jis buvo nepastovus ir 
" net kenksmingas, dažnai pa damas save ir ryždamasis pa- skaisčią savo sielų. Pirm at į sūnų. Moterystė tankiai ne

tikti kitiems žmonėms.’ siskyrimo nuo šio pasaulio ji teikia daug gero dviem asme- 
Po to Augustinas gyveno 'savo sūnui išsireiškė: “Vie-'nini. sutapusiem iš vieno gy- 

ieškodamas vien atsižyrn^ji j nam dalykui aš norėjau ilgiau venti. Tačiau, apie tai nėra 
Patricijus ir Monika 354 mo ir garbės., Jis nesistengė dar tęsti šį* gyvenimą, kad teisingesnio išsireiškimo, kaip

Amerikos lietuvių kolonijų dauguma metais «asilaakė sūnaus, ku- atsispirti* pagundoms, kurios prieš mirsiant galėčiau tave Apaštalas kad pareiškė, sii-
spalio 9 d> tinkamai minėjo. Rengiamos^ pra- riam dav® vard^ Aurelius Au‘ ateidavo į jo galvų. Savęs matyti katalikiškuoju krikš- kydamas: “Krikščionė moie-
kalboa gana daug žmonių į sales sutraukė. Sustinatb 0 kuri šiandie žino- mokslinimosi ir kitus berno- čioniu. Mano Dievas išklausė rifc yra jos vyro išganymas.
Tas faktas rodo, •kad* Amerikos lietuviams lne ka*P°
Vilniaus atvadavimo reikalai gyvai rūpi.

T . x , .... šiepdamas jos pratybas dory-
Laetuvos spauda gana plačiai Vaičaičio i-

Šventasis Tėvas Pijus XI laiške kardi- .,„jrties sukaktis paminėjo. ' ,
nolui Segura pareiškia, kad Katalikų Vei- . ________
kūnas yra ne kas kita, kaip tik tikinčių
jų (pasaulininkų katalikų) apaštalavimas 
teškamomis priemonėmis gelbėti Bažnyčiai 
jos šventoje pasiuntinybėje siekti galutinį- 
tikslą. Tas galutinis tikslas yra Kristaus 
mokslo paskleidimas ir prigydvinas visam 
pasauly visose žmonių giminėse.

Argentinos vyskupai, bendrai su apaš
tališku atstovu toj respublikoj, smulkiau

Šv. Augustiną kinant jis prisiminė ir sklei- manęs, gausinčiau apdovano- Jj gajj vyrą atitraukti nuo 
didingų šventąjį Ka- dė daug* klaidų, pasitaiknsių damas malonėmis, kad maty- blogo, nes ji yra gyvuojąs pa- 
talikų Bažnyčioje. Visu šir- anose dienose. Jis buvo apa- čiau tą viską, ir matant tave veikslas to viso, kas yra to- 
dingumu ir pasiaukojimu sa- kintas literatine gražiakalbys- tapusį Jo tarną. Ką aš gir-ibula ir visada prieš jo akis.”

Tuo viskuo Šv. Monika bu
vo Patricijui. Av. Monika yra

. .. ,JV. . . aingumu ir pasiauKojimu sa- Kintas literatine gražiakalbys- lapus j
s va zia stato naujas pinkles ka- Vyruį meldė jo su- te- ar suklaidintas klaidžiais džiu?”

aiškina apie katalikų veikimą.
Katalikų veikimas pirmiausia reiškia:

būk visada pasirengęs gelbėti savo para
pijos kunigui, su juo kooperuoti. Parapija 
yra pirmutinis katalikų veikimo vienetas. 
Parapija yra to veikimo šaknis. Iš tos pa
rapijos šaknies gausiai eina veikimo sultys.

kati knlih J-61 • kraSto» kaip ir tikimo leisti Augustiną išauk- sofizmais. Tačiau, tais »»
tų r ų, e n®pU 8aT0 kaipo krikščionį. Patri- laikais, jo motina niekada ne- vo taikomi pačiam Augustinui pavvzdis kitoms moterims sek

visais Paskutinieji jos žodžiai bu-

duotų žodžių neišlaiko, sulaužo.

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKES.
Vertė A. Šulinskas ir J. Prunskis

krikščioniškam liovė melstis į Dievą už savo kurs reiškia pasigailėjimo, ti, kad būtų tokiomis pat ir 
bet neleido jo sūnų ir nejovė maldauti Vi- kad taip pasitaikė, Jog ji mi- savo .vyrams. Tokie sekiniai

Spaudos žiniomis, vokiečių mokslininkas pakrikštyti. Šv. Augustinas, sagalio Dievo malonių suteiki- rė toli nuo savo tėvynės, moterystėje gyvenant kasdien
prof. Vageman pranašauja, kad pasaulio ū- vėliau pats rašė, sakydamas, mo jos sūnui atsiversti; ir ji “Pašarvok mano palaikus atverčia ir pataiso daug vyrų,
kio krizis gali užtrukti net iki 1940 metų. kad namuose visi, išskiriant meldėsi be paliovos ir didžiu bent kur,” ji tarė jam, “ir ne- Jeigu nelaimės, bičiulių geros
Nemalonūs pranašavimai. tik Patricijų, buvo kpkščio p?isitikėjinin, laukdama ir Ii sirūpink, kur jie palaidoti; * (Tąsa 3 pusi.)

V. turėjo laimės gauti teisę gyventi, ga- mane patį suareštavo ir pasodino į kalė- 
vo nuo jos pasą, kuriame stambiomis rai- j jiiną, esantį Špalerių g-vėj 2 nr. Man pas- 
dėmis buvo įrašytas “baltasis”. Jie buvo j kirtoj kameroj aš atradau kažin Kokį P., 
priversti kiekvieną dieną registruotis seną generolo Judeničo kareivį, 1923 m. 
vietinėj U. P. U.; jiems buvo uždrausta i sugrįžusį į tėvynę. J?., pagyvenęs 3 me-

cijus sutiko 
išauklėjimui,

pasamdė garlaivį ir juos išveždino į No- 
vorosijską, pirmiausia pasiuntę , tą uostų 
pargrįžtančiųjų sąrašą. Nanseno misijos 
atstovas turėjo juos čia pasitikti.

*Nors Novorosijsko ųiiestas ir buvo

turėjo gauti iš G. P. U. pasą. Lageryje 
raudonarmiečiai savo veikimą prbdėjo 
nuo to, kad negailestingai ėmė plėsti grį
žusius į tėvynę. Iš jų atėminėjo geres
nius rūbus, jų vieton duodami jiems su-

(Tęsinys)
Štai antras dar tragiškesnis pavyz

dys. Tarp tautiško komiteto misijos dar
bavimosi metu teikiant R-joj badaujan- 
,tiems pagalbų, prof. Nansenas rūpinosi 

i, organizuoti ir padėti grįžti į sov. Rusiją 
rusų politiškiems emigrantams, kuriuos 

^CIK’as buvo amnestavęs. Ši amnestija lie- 
tuos emigrantus, kurie gyveno sovietų 

raidžios nepripažinusiose šalyse ir todėl, 
aišku, neturėjusiose sovietų atstovų. Prof. 
Nanseno įgaliotiniai tose šalyse šiuo emi
grantų grįžimo reikalu lyg ir ėjo sov, at-

m^n pavestosios teritorijos ribose, tačiau driekusius, po to kai kurie jų buvo G. P. 
aš kategoriškai atsisakiau dalyvauti toj U. agentų išvesti, kaip jiems sakė, “tar- 
operacijoj, nes gerai žinau sov. vyriausy- dyiaui”. Nežiūrint jjokios amnestijos,

išvykti iš gyvenamo miesto ar sodžiaus. 
Po kiek laiko nelaimingieji emigrantai 
gavo teisę registruotis vietinėj' G. P. U.

bes papročius ir metodus. Aš paprašiau jie buvo sušaudyti. G. P. U. iš anksto sus- tik du kartus per savaitę ir, pagaliau,
centralinę administraciją pasiųsti į Novo- tatč atskirą surašą, kuriuos laikė pavo- 
rosijską speciališką atstovą. Taip ir buvo ! jingais palikti gyvus, ir tai nežiflrėda- 
padaryta, ir į Novorosijslcą nuvyko p. »•*, kad jie buvo pasirašę po pasižadėji- 
Sinionė, apie kurį jau aš kalbėjau šio skv- ' n*u, kari atsisako nuo bet kurio kovoji- 
riaus pradžioj; kada gailai vis, atvežęs e- mo prieš sovietų valdžių.
migrantus, priplaukė prie kranto ir išmetė Po to likusiems išdavė pasus, galio-

tris kartus per savaitę ir, pagaliau, tris 
kartus per mėnesį. Kad galėtų išvykti iš 
savo gyvenamosios vietos, kiekvieną kar 
tą reikėjo gauti atskirą leidimą. Kai ku
rie jų, G. P. U. priversti, rašė užsieniui, 
kari jie sveiki ir “gyvi” ir tikisi, kad jų

tus gimtąjame sodžiuje Pskovo guberni
joj, buvo pašauktas į Petrapilio G. P. U. 
Ten jam pranešė, kad paskutinis jo drau
gas, su kuriuo jis susirašinėjo, jau sugrį
žo į sov. teritoriją. “Dabar, tarė jam, 
pasirašykite po šiuo raštu”, o ten buvo 
parašytas pasižadėjimas likti slaptu G. 
P. U. bendradarbiu.

P. atsisakė, ir tada jį pasodino į mi
nėtą kalėjimą, o praėjus penkioms die-

inkarą, p. Simone patikrino pagal sąrašą 1 jančius tik jų pasirinktoj.gyventi vietoj, nemalonumai pasibaigs. Tai buvo tam nouts po mūsų pasikalbėjimo,'jis buvo nu-
visus atvykusius. Patikrinęs jis paklau- įsakydami neatidėliojant nuvykti į vie- : reikalinga, kad jų draugai, gyveną už- teistas penkeriems metams į koncentraci
nė, ar neturi kas ko pareikšti prieš gar- tinę G. P.' U., ka<l ten užregistruotų savo sieny, jais pasektų — grįžtų į Rusiją. jog stovyklą. Tuo būdu aš esu liudininkas

to režimo, kurį sovietai taiko tiems, ku
riems jie patys yra suteikę amnestiją.

Kai G. P. U., skaitydama tuos laiš
kus, įsitikindavo, kad kuris nors emi
grantas nebegalėjo būti' užsieny gyvenan
tiems rusams masalas, jį šaukdavo j 
G. P. U. ir pasiūlydavo tapti slaptu ben-

laivio administraciją dėl jos elgesio kelio- dokumentus. Juos paleidusi, G. P. U. pra 
stovų pareigas: jie priiminėdavo noriu- j nės metu. Kadangi jokio skundo nebuvo, dėjo juos sekti, kad žinotų, kokie asme-

; čių grįžti į Ruųiją emigrantų prašymus atstovas sustatė emigrantų atvykimo pro- nys juos lanko. Taigi G. P. U. ir pradėjo
ir, lyg kokie tarpininkai, įteikdavo juos I tokolą, ir tuo jo, kaip delegato, pareigos areštuoti tiek apsilankančius, tiek pas

' vykdomajam komitetui, kurs kai kuriuos J ir pasibaigė. Nelaimingieji ^migrantai dk- ką apsilankydavo. Prasidėjo bylų bylos,
prašymus ir patenkindavo. Bulgarijoj su- ! bar perėjo iš Nanseno misijos į sov. vai- , tardymai be galo, be krašto, ir visa tai dradarbiu (seksotu). Tie, kurie nuogto at- i

• rinko į vieną grupę visus tuos, kuriems džios globą. Jiems pastatė laikinį lagerį, pasibaigė tuo, kad daugelis emigrantų sisakvdavo. būdama ištremiami ar į ka- 1
buvo duotas leidimus grįžti į Rusiją. Kai ir čia prasidėjo jų nelaimės. buvo sušaudyti, daugelis išlrcmti. Į Įėjimus grūdami.
ją skaičius pasidarė pakankamai didelis, Visų pirma kiekvienas emigrantas Tie, kurie po tardomo vietinėj G. P. 1926 m. balandžio mėn. Petrapilyj { (Bus daugiau)
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ŠVENTOJI MONIKA.

’aupumas Ir Mūsų Spulkos
-------Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS-----------

IRGI MADA.

SAUGUMAS IR PAGARBA.

Statybos ir skolinamosios ‘ 
n; . s-gyvavo Kinijoje 200' 

Hel. prieš Kristaus gimimą, 
uiglijoje pradėjo gyvuoti, 
ai ii '‘statybos k Ii ubai”, 1795 
actais.

'buioji statybos ir skolina-
oji spulka Jungtinėse Vals-
bė'f buvo “Oxford Provi-
nt Buikling Assoeiatien”

uorganizuota Filadelfijos
nemiesty Franfforde (Pa.)
<31 metu sausio 3 d. O šian- 

• .ien yra jau dvylika milijonu

(Tąsa iš 2 pusi.)

patarmės, gėda, pragaro ar 
dangalus apmąstymai negelbsti 
vyrui ir neišduoda gerų sėk
mių, tai vyras yra verčiamas 
pagerbti savo moters dorybes, 
kuriomis ji pasiaukoja Dievui 
ir laiko savo širdyj vyro da
barties ir ateities laimę.

mlkininkų, daugiau kaip try tikėjimas apsauga ir didžiavi- 
<a tūkstančių spulkų ir jų masis savais namais! 
irtas siekia per devynis bili-

plius dolerių.
Tas spulkų judėjimas, pra
dėjęs prieš du tūkstančiu' 
►etų, paragino daug žmonių 
ekti aukšto ir kilnaus idea- 

— įsigyti nuosavybės, turė- 
gražius namus, kurių gal 

turėtų, jei spulkos nebūtų 
idėjusios įsigyti.

■i

<

C

likų Bažnyčios Daktaro gar- ZARASŲ NAUJIENOS 
bės vardą.

Kur gi rasi didesnę garbę,
Į koki duota Šv. Monikai, kaipo 
[motinai. Ir tai dėka Šv. Mo-

Kamariukėse (Zarasų ap.) 
baigta statyti nauja pieninė 
moderniškiausia ir gražiausiu 

laikos, kaipo motinos, nuopel- į Zarasų aps. Kainavo apie ai 
į narus. Visos pasaulio moterys tūks. litų. Be to, ir Zarasuose
[turėtų pasekti jos pavyzdį. Už 
, tai ir Dievas palaimintų mus
šioje ašarų pakalnėje sekmin-

baigiama statyti nauja pien - 
nė, kuri “suės” apie 60 tuk;.

Zarasų darbininkai džia 
giasi, kad esą darbo. Tik bai- 

Missouri universitete studentai pradėjo barzdas auginti ir Patl Dievą, nes gti mokyklos rūmai, pradeda-
protestui prieš merginų taip vadinama Eugenie drabužių ma
dą.

Šv. Monikos iSauklėjiraas 
ir krikščioniškos motinos pa
vyzdis nesulaikė jos sūnaus 
nuo gašlaus gyvenimo siau
timo ir užsikrėtimo. Tačiau. ........ ■ 1 -— ------------------- ----------------------------
ji nenusiminė ir neatsidavė l***ka taip — jau begyventi sielą Dievop, negu kūniškai 
sielvartams apimti, kai jos nuodėmingu gyvenimu. Šv. pagimdydama jį savo kūdi-

gesniai siekti krikščioniško
sios tobulybės* per kurią pel-

Sv. Augustinas sako: “Sau, [ ma statyti šaulių namai. Meks 
A įespatie, mus sutvėrei ir 
mūsų širdys nenurimsta! Nu
rims ir pasilsės tik Tavyje, i gų orų darbas trukdosi. Bu-

falta.vimo darbai eina pilnu 
tempu, tik gaila, kad dėl blo-

sūnus gyveno palaidunystėje; Monika taip nesielgė. Šv. Mo-Įkiu.”
neigi ji kėlėsi į puikybę, nei nika, visais skaudžiausiais ir į g L’ame Šv. Monika yra gra- /J 
didžiavosi, kad ji yra dora ir užsivylimo laikais, kentėjo ir j žus ir tikras pavyzdis sekti 
pavyzdinga. Ji tik meldėsi ii- kantriai pakėlė viską, parodv | visoms krikščionėms /noti-

Viešpatie!” 
Cap. I).

(Conf. Lib. I, l išmeksfaltuota daugiau, kai})
numatyta. “M. M.”

Žmogus, turintis savo na-i gus metus, niekada neabejo- dama savęs pasiaukojimą Dienoms. Ji buvo Šv. Augustinui 
mus, yra laisvas ir apsaugo—dama, kad ateis tas laikas, vub kurio be paliovos melde motina ne tik prigimtimi; ji
tas. Jei pasitaiko koks reika-j kuriame Dievas išklausys jos ilgus mėtus, meldžiant, kad irgi buvo motina jo sielai ir
las ir pinigai reikalingi, jis i maldų. Koksai didis nuopel- po vyro mirties Dievas at-, jo širdžiai. Ir Viešpats Die

nas, kai motina supranta, kad verstų vienintelį jos sūnų iš vas nepaniekino Šv. Monikos
ji atsakinga už jos sūnaus am- kląidaus ir gašlaiis nuode- kilnios motinystės nuopelnų,
žiną'jį gyvenimą. Šv. Monikos niingo gyvenimo. Šv. Monika, ,]os gyvenime Dievas teikė jai

gali pasiskolinti arba specia
liai imti pąskolą (tiek, kiek 
reikia) namų, įkeisdainas (už- 
statydamas), o vėliau atmo-. "v
keti lengvais išsimokėjimais.

i Žmogus, pradėjęs taupyti 
ivl namai paaukština žmogų, spulkoje, kad galerų
Sakoma, kad be namų nege- namus, rodo visą savo pasiti- 

li. Betgi pirmiau namų nuo- kėjimą spulka, to dėka gali 
įninkai mažai tesidomėjo na- realizuoti savo tikslą, norėda- 

ir visai nesirūpino grą- mas turėti nuosavybę namų,ai

toksai pavyzdis buvo prieš karštose savo maldose į Die- 
Augustino akis visame jo gy- vą, išliejo daug ašarų ir 
venime. Ir nesiras nei vieno, daug kentėjo. Del to sv. Pran-, po mirties, Dievui velijant, ji 
kurs skaitydamas jo raštus,1 ciškus de Sales tokį reiškinį tapo įskaityta į Viešpaties 
kad nerastų ir nematytų to reikšmingai nušviečia, šaky- į Altoriaus šventųjų tarpą, o 
visko pažymėta jo būde. šv.'damas, kad Šv. Monika “tu- šv. Augustiną, jos sūnų, Ka-‘ 
Augustinas visuomet pažymi rėjo didesnę tikrąją laimę pa-jtalikų Bažnyčia šiandien ger
tą veiksmą. Niekur kitur ne- dariusi jį (Augustiną1) savoįbia, kaipo didžiausi šventąjį, 
surandame didesnės pagarbos, ašarų kūdikiu atverčiant jo į suteikusi jam garbingą Kata- 
suteiktos Šk Monikai, kaip
kad Šv. Augustinas jai teikė,1 
pats pareikšdamas neišdildo-

didelę laimę matyti savo sū- 
įnų ties Viešpaties altorium.

nti tuos namus, kurie ne- židinį.
įklausė-nuomininkams ir bu Visi nepatogumai ir rūpes- 

kito nuosavybė. Nuominin- čiai pašalinami nieko nevei- 
ii nesodino gėlių nei medžių, kiant, jei žmogus priklauso
eko netaisė ir nepuošė vie-zprie spulkos. Ji daug gelbsti mais žodžiais: “Tai yra mano
s aplink namą. žmonėms ir kartais išgelbsti ,motinos nuuopelnai, jog aš
O dabar tie nuomininkai, nuo didžių nelaimių. Tada turiu amžinąjį gyvenimą.” i 
ui ir su mažomis pajamomis, visi nusiminimai ir sielvartai
mlkoms padedant įsigijo nuo dingsta, išnyksta, lyg dūmai 
vyrios, turi savo gražius na- ore- 
us, dailina ir puošia juos, o 
rtu tuo būdu dailina ir a-

Knygos
Be to, namų savininkai įgy

ja pagarbos. Jiems dangus 
linkės. Turėdami nuosavy- neūkanotas ir neapsiniaukęs.

namus, jie rūpinasi dai- jr jjems nereikia mokėti nuo
ri laikyti ir darželį, pagra- mOg kas mėnesį.
it i išorinę namų dalį ir pra- ,
rtinti namų vidų rinktiniais Nuomininkui saulė neSvie- 
Idais ir gražiais meniškais f,a> ka‘ ^minkąs ateina kas 

^veikslais. Vakaro sulaukus, m«ne8! r<“lkalauti pinigų už
sa šeimyna patenkinta susi- . ;

Visi nori savo namų, visiįria prie namų židinio, gėrė- 
teiosi savo pastangomis ir 
ažiomis pasekmėmis, pasidi- bos ir »er0 vardo- Tai visa l?h 
iuodama, kad tai jų nnosa- ir »<”*“ Padeda sPulkos- 
bė, jų namų židinys. Jpl ""Pnlilausa! prie spul-
fiiamlien ne viena, bet dau- kos ir ™™ido.ji ««* »•»-
•lis šeimų yra patenkintos 
džiaugiasi, įsigijusios nuo- 

,vus namus. Šiandien Jau
nu žmonių turi savo nuosa- 
ries,^ negu - kada nors RTta- 
s ^pasaulio istorijoje.
Tai visa yra statybos ir sko- 
įamųjų spulkų dėka. 
Kiekvienas gerai žino ir sti- 
•anta, kad namai tai vienin- 
lis pastovus žmogaus gyve- 
me dalykas. Troškimą turėti 
mms turi visi; jie nuolat 
ios namus sapnuoja. Net ku
kio pirmutinis žaidimas yra 
mm statymas. Tas pat ir mo- 
ridojo. Tai reiškiasi, kol jis 
auga vyru, tada jau tie sap- 
ii išsipildo, jau turint sa- 
losius, juos įsigijant po ilgi} 
pėsčių ir darbų.
Taupumas veda į pagarbą. 
Tie sapnai apie namus kelia 
>vn taupyti, o tam padeda 
ftlvbos ir skolinamosios 
mlkos. Tos spulkos įgyven
ti! saugumo pasitikėjimą ir 
“lia pasididžiavimą nuosa
ki'“. Kiek tai gražaus aksti-

gėfėtis ir gyventi! Pasi-

Kita motina, matydama, 
kad sūnus eina paklydimų 
keliais, visai nesirūpina apiesM0KSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
jo išganymą, o tankiai pamirš- j ^00 puslapių kaina .................................................. $2.00
ta toki bei išsižada arba pa- i BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 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 ............................................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

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

Pranas Jakštas, kaina................................................i 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 Profesorius,
246 puslapių kaina .................................................. $1.75

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

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽTETTS. trvvenimo aprašy- 
I 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.
5,009 ALKANŲ 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”

nori saulės, visi nori pagar-

lonėinis,
save.

tai kaltink vien tik

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 
storą. 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. ’

Murina Co., Dpt. H. S.,9B.OfcioS«.,ChiM<«

Tyma. AMkion, Hvvdkm

ORAHIOS AKYB
r ' ■ ■

Yra dlrirlla tarta*

Murins valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jut Ja pamėnltt 
Knyga “Ere Care" arba “Eya 
Beautjr” ant pareikalavimu

___ . . _______ . - - - A ................ - -

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

RADIOS
1932 MODELIAI' t

Philco Baby Grandu 
su tūbomis su vis
kuo ............ $36-50

Philco su gražiu ka
binetu • • • $49,95

Brunswick Baby 
Grand 7 tū
bų $39.50

Victor R C A Ra- 
dio už $37.50

1931 Midget Radio 
6 tūbų • • • • $1 9.75

Parsiduoda ant len
gvų išmokėjimų.

NAUJI REKORDAI PO 45c VIENAS 
Naujos Pianų Rolės Vertės $1.00 po 49c.

LIETUVIŠKI REKORDAI
26018 Noriu Miego

Suktinis — Kauno Kariškas Benas-
26065 Susgodojau Aš Godeles

Kazbek — Juozas Babravičius
26057 Pas Darželį Trys Mergelės

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio—J. Babravičius
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Juozas Olšauskas
2)5087 Sibiro Tremtinys

Bernužėl Nevesk Pačios — J. Olšauskas
26080 Godeles — K. Kraučiflnas

Urėdas Maiše — Antanas Vanagaitis
26073 Saulelė Raudona

Aš Bijau pasakyt — Juozas Babravičius
26078 Panemunės Valcas

Plikas Kaip Tilvikas — Armonika Solo
26106 Ar žinai Kaip Gerai — Polka

Mano Tėvelis 4— Valcas — P. Sarpaliaus Ork.
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Netnunas ir Dauguva — J. Olšauskas

Didelis Pasirinkimas Pečių, 
Rakandų, Simmons Lovų, 

ParJor Setų

Jos. F. Budrikjnc.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių Programai Duodami BUDRIKO 
iš WCFL Radio stoties, 970 k. kas nedėl- 
dienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

J . .-t

-M
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• DRAUGASI
i

SERGANTI PRAMONĖ Tai dėlto, kad
' šiandie nei nereikalinga

apie Dievo malonę, 
mentus ir maldų”.

Pirmadienis, Spalio 12, 1931
Sakra- kalingi. Viskas taį “Vadovu 

Sakyklai” sudaro lyg visai 
nauja knyga. O be to kalba

maloniai prašoma arba užsi- nas gaidys arba senas 
sakyti šiuo adresu: Rev. S. nas.

Šiandie serganti pramonė y- da ūkiuose gyvuoja 
a auglio pramonė. Kitos pra- gamyboje perviršis (viršpro- 
nonės yra sveikos ir daro pa- dukcija).
angos. Anglio pramonė kaip iš tikrųjų nesuprantama,

Naujoji laida tikrai žymiai,
padidinta: senoje laidoje buvo,ft<‘rokai pataisyta ir išleista 

tokia žemė 258 puslapiai, naujoje 34ti.'“nt ger0 P»Pier*°- Tuo tarpu 
, k»>-

didelis buvo pirmoje - ---- x .
sako pats autorius: “dabar klal Ūkiai sveikinantis daly-
bent ketvirta dalimi padidin-.kas ,r daugehui kam, dirbau- 

tiems Kristaus 17----------- '

Stonis, 147 Montgornery St.,

žųsi- Per šių metų pirmuosius aš
tuonis mėnesius visoj Lietu*

— Vienam vokiečių gydyto- voj išleista apie 750 knygų. Y- 
Paterson, N. J., atsiunčiant jui Vestmanui pasisekė* išrasti pač šiais metais padidėjo pa- 
$1, arba tiesiog persigabenti 'tam tikrų aparatų, kuriuo čių autorių veikalų leidimas.

“Ž. P.”Joje net tie pamokslai, kurie, te^“‘s\rod6 trečias tomas, j iš Kauno Šv. Kazimiero drau-Įbus galima apšviesti tam tik- 
buvo pirmoje laidoje, kaip ..Išleidinias “Vadovo Šaky- gijos. rais spinduliais žmogaus vidų

K. S. S-nis. ir jais gydyti ligas. ,1
— Visi mano, kad anglų

Lik priešingai.

Šios milžiniškos anglio pra- 
gydymuiaones

ti”, o be to Įdėta visai naujų J u°gyn<-,, _ j^aį j^r Klaipėdos kraš- kalba yra daugiausia pasan-
kodei prezidentas Hoover’is Į W pamokslų, kurių seniau ”emaia suteiks patarnavimo.. te yra jprasta arkllų tvartely vartojama. Tuo tarpu ki- 

piiešingas ledui alinei nebuvo, pav.: apie sustiprina-J * laikyti ožį dėl arklių sveika- i.iečių kalba vartoja daugiau
kaip 400 milijonų žmonių,

visiems
sukviestas* bedarbi^ pagalbai. Jis sako, i pįevo malonę, apie Die-Kumgams patartina jį įsigyti. | t0S- persįjoj tuo pačiu tikslu 

vo malonių sunaudojimų, apie1 l°dėl jei l|as norėtų “Va !kartu su arkliais laikoma 
baimę dėl išpažintų nuodėmių,,dov$ Sakyklai” gauti, tai kiaulė, Olandijoj kai kur se-

• . v • r kad tokia pagalba būtų lygipgeialistų suvažiavimas. Lap . . • °
6 4 i ii n m L1 u i ’ ’ i Ii 4 * i,3rr»a l/4« * *

nčio 1 d. j Pittsburgli’g, Pa.,
: uvažiuos keturiolikos vals
tybių (tautų) mokslininkai ir 
nžinieriai. Suvažiavimas tęsis 

penkias dienas. Kiekvienas 
ų speeijalistų turės progos 

paduoti savo minti ir pažiūras 
raip anglio pramonę pagydy
ti ir pastatyti ant stiprių ko
ji-

Kad tai atlikti, pirmiausia

išmaldai”. Gi “išmalda 
štai jau apgriovusi Britanijos 
iždų. Jis laikosi nusistatymo, 
kad bedarbius turi gelbėti ne 
federalinė vyriausybė, bet at- 
skirios valstybės, apskritys, 
miestai ir visi valsčiai.

nors ta kalba ir yra tarmėmis į 
labai susiskaldžiusi.

apie mišrias moterystes, apie — 
Sakramentalijas, apie maldos 
reikalų, apie kasdienes mal
das, apie Rožančių, apie Škap 
lierius, apie Kryžiaus Kelius, 

'Matome, kad naujai įdėti pa
Toks nusistatymas yra dau- mokslai visai aktualūs ir rei- 

giau kaip keistas. Atskirios

< -
Z

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis,'! 
išbėrimais, spuogais

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant) antiseptiką Žemo—

valstybės, apskritys ir mies-J
s tai bedarbius gelbėjo tiek,

. ,. v. .. , kad susilaukė patys didelių'eikes surasti pačios ligos clia- , r * .
.... . . v .. nvi ižduose nepriteklių. Šiuos ne-rakterį ir jos priežastį. Tik . v.
... . v. . pntekhus dabar turi padeng->askui bus ieškoma priemo-

įių ir tinkamų vaistų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

saugus.
$1.00.

Aptiekose. 35c., 60c.,

žemo
FOR S K! N iRPiTATiONS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa- j 
tyreli. Tikras specialistas, arba pro- • 

.. ... v- . , v, _» • f-esorius, neklaus jūsų kas jums ken-iti piliečiai aukstesniais mo- ar j[ur 8icau(ja( bet pasakys pats,
kesčiais po pUno iSegzaminavimo. Jus su- :

taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis ’ 
Pati visuomenė taip pat pa- kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums . 

<spniKii ii ... dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-seiutji vargo aukodama įvairiems pa- tyrlmo> BUradymui žmogaus kenks-

Y ra žinoma, kad 
gamyboje naudojami
uetodai. Tas pat yra ir ang- gaibos fondams. Tad dabar ml”gumų‘ ‘ _ .
įo vartojime, senieji gi meto- jau laikas tuo susirūpinti pa- x-itay Roentgeno Aparatas ir vi- 

.lai yra tik anglio eikvotojai. Hai kražt0 vyriausybei.
Kurioje pramonėje gyvuoja . ... . v . ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu.. . ,. .. .. .... Britanijoj bedarbių i Šelpi- jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-lideli eikvojimai, tokia pra- . . . . , . . vumas sugryš jums taip kaip buvo- , • • 111 UI išmalda nei a tiek blo- pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-:uoue yra nepastovi ir sergan- Amerikoi isiTaizJu0 U -anS
■_į_ 8ai kdlP St-Ulenkoj Įsivaizjuo- Slrdles „„matmuo. Kirminu |F
' * v. ... . iama. Tenai iždų apardė ne Uždegimo žarnų, silpnų. plaučių, arba

buvaziavę specialistai nuro- u.v J-‘— —“ -*-*—- —, , . , ta išmaldadys

anglio

I

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
*'*

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This 1b a Famous Vlvani Sėt and ln- 
eludea face powder, $1.00; Rouge, 75c. 
Tįsaus Cream $1.00. Depilatory $1.00. 
Faclal Astringent »1.75. Bath Salt 1.00, 
Toilet Wator $1.26. Perfume $2.76. Brtl- 
liantine 75e, Skln Whltener 75c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlce. $1.07 for aU 
ten pleces to Introduoe thle line.

Vardas ......... .. ....................
Adresas.................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas. '«

Vau 580-5th Aveaua, N«w York

PROBAK

priemonių ir najovmių 
metodų, kaip atsikratyti ne
reikalingų eikvojimų ir kaip 
tinkamai anglį naudoti, kad 
jo naudojimas iš tikrųjų bū
tų naudingas. Specialistai pa
sikeis mintimis ir, kaip spė
jama, anglio pramonei imse -
aušti nauja gadyne.*"

Anglis, kaip

jeigu turit kokią užsisenėjuslą, jsi- 
, bet didelės ne-- kerėjusią, chronišką ilgą, kurj ne 

pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
neatėjp pateisybės mokesčių mokėjime neatidS?

ir turtų paskirstyme. Kaip 
Amerikoj, taip ir tenai turtuo
liai moka mažus mokesčius ir 
todėl sunkiausia mokesčių naš-' 
ta tenka vilkti darbininkams, ofiso valandos: Nuo įo ryto iki i
Nedarbo metu ir iš darbininkų

manė.
DR. X E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

ABIEM PUSĖM 
ASTROS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. už 5 — $1 už 10

Sempelis — jOc.

PROIAK CORPORATION
Meram «mmm

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

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

po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

piet___ ■____ *

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

vyriausybės iždas mažai pel
nė. Kadangi pokarinės išlai- ‘

v. . 11 dos valstybėje yra milžiniškos,
šiandie dar yra svarbiausias , .. ..J turėjo pritrukti pajamų. i
jėgos gamyboje produktas.
Kol-kas su šiuo kuru negali laigi, kaltinti tai.amų dar-i 
sulygti nei žibalas, nei van- bimnkams išmaldą yia ADVOKATAS
duo, nei kas kitas. Kaip tok- daugiau kaip neteisinga Nes Adams St. Rm. 2117
sai jis turi būt laikomas jam “išmalda ’ yra menkutė
prigulinčioje aukštybėje ir palyginus su kitomis valsty- 
pagarboje. Jo gamyboje turi J^s išlaidomis.

žinoma,

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Malonumas
Pypkorlams 

Ir oigaretų 
rūkyto
jams

būt laikomasi nustatytos tvar-, 
kos. Jo gamybai turi būt nau-j 
dojami kuonaujausi metodai.

Be kitko, suvykusių specia
listų tikslas yra paduoti pa- i

Akstinas.

Telephone Randolph <727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

VADOVAS SAKYKLAI. s A. A. SLAKIS
I ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. 

Lietuvių pamokslinę litera- Roam 1502 Tei. centrai 2978
šauliui žinių apie priedines an . ... „ ' valandos; 9 ryto iki 4 po pietų* 1 1 turą yra dar neturtinga. Be- ______
gho pramonėje gamybas. Ne- n<j Keriausieji kateketoiBi v.k«u.i ir Kub.ua
turėtų niekais eiti nei mažiau geriausieji _ < lki 9 vai

pamokslai iki šiol buvo žino- Archer Avė. Tel. L*fayette 7887

mi vysk. K. Paltaroko “Va- 
1.0 pasauly ir taipjau nedau-, Sakyk|ai.,; w ir Ue,
giausia — gal užteks keliems . . . ,. . _ i° on patys jau senai buvo įssisemę

sioji anglio dulkytė. Nes ang
Namų Tel. Hyde Park S89S

šimtams metų.
X.

ir niekur jų nebegalima buvo 
gauti.

•A. A. OLIS

FEDERALINĖ PAGAL 
BA.

Anų dienų per Cliieagos vyk 
darnas į Wasliingtonų senato
rius R. M. 1.& Follette is AVis- 
consino valstybės pareiškė, 
kad jis kongrese rems fede
ralinės pagalbos bedarbiams 
sumanymų. Jis sako, kad to 
sumanymo programon įeina 
vandens kelių išvedimas, ke
lių tiesimas, federalinių butų 
statymas ir žemės rėk Baniu- 
cija.

Žinovai tvirtina, kad ši pro
grama yraziuenkute palygi
nus su didžiuoju nedarbu. 
Ji yra kai vienas lašas van
dens kibire. Visgi geriau, kuip 
nieko.

Kai-kas pastebi, kad žemės 
rekliamacija yra ne vietoje.

ADVOKATAS
11 SOUTH LA S-ALLE STREET 

i Dabar kų tik pasirodė nau- i Room 1934 Tei. Randolph 0332 

Ija, padidinta laidų vysk. K. Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 

iFalturoko “Vadovas Sakyk-»!«« »• «•“*«' «• T«‘ 
lai, trečioji dalis, pamokslai Valandos — 7 Iki 9 vak&.f 

Utarn.. Ketv. Ir Shbatos vakare

UlVN.VfcVLO 
jvArtv. voe

I Visais spaudos reikalais kreipkitės,

"Draugas” Piib.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt 7791

OH.VUAC> A.M

lUJOUVVMT VV.V VAEy 
GO

\S> A
c«oot> va v

v G o
SiUMbAY L ‘

This new cheese 
treat

Digestible 
įsmilk 
Itself I Patented

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
nent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
whole9ome, digestible form.

Volveeta retaira allthe valuable 
elemente of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerale. Etery oru 
caneatit freely! į

Velveeta spreadn, elices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KBAFT

ThtOoliciout N«wCh«u* Food

Kub.ua
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CHICAGOJE

EUZABETH, N. J.
Lietuvių miliono dol. bendro 

vė.

tai nežinojo, net išsižiojo ir 
stebisi, ypatingai B-vės kuklu
mu.

Pasirodo, jog yra per 1,000 
šėrininkų. 9 direktoriai buvo 
keletu metų iš eilės. .Jie gau
davo 10 nuoš. Šiais metais

Nuo 1913 m. pradėjo veikti 
lietuvių organizuota Atstaty
mo Bendrovė su $700. Šių me-'numato gauti 5 nuoš. Svetim- 
tų rugsėjo mėn. 23 d. vakare,' taučiai nors ir pradėjo į jų 
Lietuvių Laisvės B-vės svetai-1 skverbtis, bet jie sudaro ma
nėje buvo Atstatymo B-vės zuinų, tikresniems dalykams 
direktorių susirinkimas, po tvarkyti turi du advokatu, 
kurio buvo gražiai paruošta Vakarienėje kalbėjo kleb. 
vakarienė. Vakarienėje daly- j Simonaitis, adv. J. T. Kirk, 
vavo 31 asmuo, kurių tarpe1 adv. W. T. Floherty sekreto-I
buvo nemažas skaičius ir sve- rius P. P. Mack, dr. T. J. Kra- 
tinitaučių profesionalų. Taip likauskas, komp. J. Žilevičius,
pat buvo kleb. Simonaitis, dr. policijos kap. Winkelmen, praeitį. Newarkų ir smarkiai
Kralikauskas, komp. Žilevi- Stankus, ,J. Budreckis, Fr. triukšmaujanti Brooklynų. 
čius ir visa eilė žymiųjų Eli- Savickas, Ribinskas, policijos Gal ir teisinga: kas mažiau 
zabetho biznierių. sergentas J. Kennedy ir ke- kalba, tas daugiau dirba.

Vaizdas statomos liydro 
prie Dniepro upės, Rusijoj.

Direktorių pirmininkas, M. 
Saliklis, trumpa kalba atida-

liolika kitų įvairių kalbėtojų. Į 
Visi sveikino kalbose ir džiau-

rė vakarų ir vedėju perstatė gėsi pasiektais rezultatais, 
jaunų biznierių Cli. Brazaitį. Į Ramusis mūsų kampelis-. 
Iš kalbėtojo sužinojome, jog si “bitiną” visų kuo visas kitasj 
B-vė šiandien turi jau $1,-' apylinkės kolonijas kt.: išdi-

* Netikėtas Svečias.

Likviduojąs R. Kryžiaus 
Skyrius.

Elizabetk ’o Lietuvių Rau-
. . i donojo Kryžiaus’' skyrius,’

300,000. Tą išgirdę kurie apie I džiai ummąscius, apie savo m liepog ? die

jie aukos ir toliau, kaip kad 
iki šiol davė.

Vietinis korespondentas.

CHICAGOJE

PAGERBĖ VARDO DIENO 

JE.

Tel. Cicero (766

GRAB ORIAI:

J, F, RAflZUJS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S, D. LAGHAV1GH
LIETUVIS GRABORIUS

!nų organizuotas, savo susirin-
I kime rugsėjo in. 23 d. nutarė1 . 4 , , , ,
i . •• j , Dievo Apveizdoe par. klebono,;padarvti likvidacijų: dokumen . . . , j. . ... , varduvių proga susirinko veik:
i rnc nucmcTi i AtetnvvhP >1 a

Gerb. kun. Pr. Vaitukaičio, ;•

DAKTARAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS '
DENTISTAS 

1UB SOUTH 49 COURT, CICERO, ILLIKOIS 
Priedais lietuvių Šv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5360

DR. A. RAČKUS •
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomis tik 
lškalno 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 0222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Telefonas Gravelllll 3262

DR. A G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vaL ryto 
Nedėliomle pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRK0L1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisas į 
naujų vietų po num, 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Ave^ 
TeL Prospect 1930.

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

visi Chicagas lietuviai kuni- i DR. J. P. POŠKA 
./, 3133 ei.

į tus pasiųsti į Atstovybę,
esamus ant rankų likučius, ... ..... ~ ,... . ... gai jį pasveikinti. Tai buvo,. _

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ! $31.00 per Atstovybę pasiųsti e į* \ v. ... ~ . Antras ofisus \r Rezidencija
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano SyĮįg priklausomybės praeitų trečiadienį. Prie pie-1 6504 g ARTESIAN AVĖ.

g P tų Išreikšta kun. Pranciškui ofiso Val. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Pradžioje buvo pirmininku daug> nuoširdžių linkėjimų. I™*; N*uo°
St. Markevičius, sekr. D. Ani- įJuvo J. M. d- g. pralotas M. Šventadieniais pagal sutarimą, 
lionis; paskutinioji valdyba Krušas, gerb. kun. A. Skryp-! 
yra: Pr. Savickas, pirm., St. kus, gerb. kun. H. Vaičunas į 
Markevičius, vįce-pirm., R. įT daugelis kitų.
Džiovelis, sekr., St. Radžius, r

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

OFISAS j oa-iinuo į

668 West 18 Street 1439 g. 49 CoUrt, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 ’ ’
SKYRIUS: 3238 So. Tel- Cicero 5927
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2616 arba 2516
2314 \V. 23rd PI., Cliicago

SKYRIUS

HALSTED STREET

Ras. Tel. Midway 5612

DR. R. C. GUPLER

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėlioinis ir šventadieniais

10-12

DR. 1. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Residencija 2369 So. Leavitt SL 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

r »

TeL Weutworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 800*

DR. A. R. MCGRABIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Ketfzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nekėliomis
Tel. Ciceroz/2888 Susitarus

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
^ply^A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALZAMUOTOJ Ag
Turiu automobiline viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
nąina.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

inž., S. Kačinskienė ir St. 
Baldudienė, kasos globėjos. Skaitykite ir platinki*

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277 /

S. M. SKUOAS
' LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 z

Yarda 1138
Chicago, TU

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Per visą laiką savo gyva-
vimo, Lietuvon Raudonųjam “ “
Kryžiui pasiųsta iš Elizabe- (įraštį “DRAUGĄ” ir 
tli’o $1,500 ir viršuj minėti
dar $31.10 liekasi ant rankų remkife tuos biznieriw
siunčiama. Į. *

ir profesionalus, kurtf
Baigdamas komitetas savo r 

darbuotę reiškia didžiausių garsinasi jame. 
padėkų visiems aukojusiems; (
visi pinigai buvo pasiųsti Lie
tuvon, kurie gelbėjo kovojan
tiems dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

Kaip matyti iš ciizabetiečių ; 
pasiryžimo, drųsiai galima pa-! 
tikrinti, jog, jei tik Tėvynei 
rastųs koks rimtas pavojus,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. VVllmette 196 arba 
Canal 1712

Valandos; 2 iki 4 p. p. Panedėliak 
ir Ketvergala vakare

D E N T I S T A I

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 S. Artesian Av6 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 9 iki 8 v .v.

Nedėliomls nuo 10 iki 13 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 9099

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

i

3-jų Metų Mirties 
Sukaktuvės

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

H

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalinga*.

J. F. EŲDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽKIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland A ve.

Arti 47 Street

Tel. Canal <222

DR. 6. L BLOŽIS
DENTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLĄND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

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

pietų: 1—tM vakare 
Nedėliomls 19 iki II

Telefonas Midway 2880

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

TeL Hemloek 8700 

Rea. Tel. Prospect 9811

ONOS JUREVieiUTŽS
Mirė spalio 13. 1928, sulau

kus 22 metų amžiaus, gimus
Chicago. Ui.

Paliko motina Oną po tėvais 
Šidlauskaitė, tėvų taurinu ir 
scscrj Joana, du - broliu Kazi
mierų ir JurgĮ—Ir gimines.

Mes tavęs brangioji dukrelė 
ir seselė niekad neužmirštame. 
Todėl liūdnai atminčiai tavo 
mirties paminėjimui /Sprašėttte 
Av. Mišias, kurios Jvyks Gimi
mo Panelės šv. parapijos utar- 
ninke spalių 13, 1931, 6:45 va), 
ryto.

Kartu darome atminimų ttž 
a. a Kazimierų Šidlauskų pa
minėjimui vieno mėnesio jo 
mirties sukaktuvių. Už a. a. 
Kazimiero sielų (vyks šv. Mi
šios tų pat dienų toj pat baž
nyčioj’ 8 vai. ryte.

Visus gimines ir pažįstamus 
maloniai kviečiame pagal išga
lę atsilankyti J minėtas pamal
das Ir pasimelsti, kad Gailes
tingas Dievas suteiktų Onos ir 
Kazimiero sieloms amžinų at
ilsi.

Nuliūdusį:
J< TIKVI«V AKIM YNA

6949 So. Arteeian Avė.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 
ino. skaudamų akių karštj. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su- elektra, parodanča mažiau
sias klaida*.

Speclale aty.da atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki * va
kare. Kedėllomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IĖRABIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

S. ASHLAND ATE 
Tek Boulevand 7580

Boulevard 7629
Rea. Hemlock 7«*1

DR. A. P. KAZLAUSK1S
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ei.: Nuo 1A ryto iki S

South Slde Office North Side Offloe 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chio. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 8-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0070

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South KedMe 
Rea 6426 So. Califomia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Tele. Cicero 1260

DR.GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo' 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabaoh Avenue 

Tel. Pulimo.n 0866 
Gezas. X-Ray, etc.

DR. MAUBiCE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. Yards 0994

/
Rezidencijos Tel. Plasa 3209

VALANDOS:
Nuo 1« iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedeb nuo 10 iki 12 dienų

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Rėš. (707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M, Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 691h Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:30 Iki 8:90 vak. 
A.part Šventadienio ir Ketvirtadienio

Tel. Republic 7(92
Tsl. Yards 1929

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų fa* Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais; Utacnlnko Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedčliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Pa r k 3395

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

l Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10— ♦; nuo <■—2

Nedėliomls: nuo 19 iki lt.

Phone Hemlock. 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

_ Gao Eztractlon
▼ai. 2-2. Ned- 2-lY 

6658 80. WE8TERN AVĖ.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6912 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR BERTASH DR NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼«lj 1-2 ir 4:20-2:89 vai. vak. 

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

Nedėlioj susitarus
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C H I C AG O J E
APIE LAIKŲ PAGERĖJI

MĄ.

P-nas H. C. Laycock, Peo- 
ples National Banko preziden
tas, 47 St. ir So. Ashland avė. 
yra vienas tų, kurie su pasi
gerėjimu kalba apie biznių 
pagerėjimų po to, kai prezi
dentas Hoover paskelbė savo 
pienų. P-nas Laycock sako, 
kad prezidento patvarkymai 
pasuks biznius ir pramones 
geresnėjen pusėn ir nuo šio 
laiko dabar padėtis pradės 
taisytis.

Prezidento Hooverio suma
nymu dabar bankams bus 
suteikiama parama. Bankams 
dabar nereikės taip daug gry
nų pinigų laikyti, o galės sko
linti bizniams ir pramonėms. 
Pritrukus pinigų bankai galės 
gauti paskolos iš fondų, kurie

Dievo Apveizdos Parap. —
Spalio 5 d. rytų r parapijos 
vaikučiai, gerb. seselių kazi- 
mieriečių prirengti, išpildė 
gražų programų parap. svetai
nėje pagerbimui gerb. kun.
Pranciškaus Vaitukaičio, ku
rio globėjo diena (Sv. Pran-

yra sudaryti prezidento suma- cįgkaus) buvo sekmadienyje, I pįrm p. Nedvarienė ir kuo- 
riymu, Gerai vedami bankai 4 spalio. i poS Garbės Narys p-lė M. I,
dabar galės paskolos teikti Programa buvo trumpa, Gurinskaitė pakvietė sųjun- 
huosiau.^ > bet labai gražiai ir įdomiai gįetes į mergaičių sodalicijos

P-nas Laycock toliau sako, atiįkta. kambarį. Ir koks malonus ir ’
kad žmones dabar gali būti. Garbė užtai-seselėms kaži- gtažus reginys sutiko mus! 
drųsesni ir su geresne vilti- mierietėms! Kambarys puošniai įrengtas,'
bu žiūrėti į ateitį. Maisto, dra- > corpore. spalvotų lampų apšvietas; sta-
buzių, avalų reikmenys pinga. lftg papuo§tag kvepančili rožių

dos bažnyčioje ėjo “in corpo- bukietais ir prirengtas arbatė- į 
re” prie šv. Komunijos šv. lei su skaniais užkandžiais. 
Pranciškaus trečiojo ordeno Jauku, gera gražu. 1

n , ir Rožancavos draugijos. Mi- Susėdus visoms arbatos gero laikyti tuos Rur nors bab- „ ° - j » 1 •_____ šias laikė kun. Pr. Vaitukai- ti, prie draugiško pašnekesio
tis; pats celebrantas pasakė rimtai pakalbėta ir apie Sų- 
gražų pamokslą ir pagyrė dr- jungų.
jas už taip gražių dvasine' Paskui įteikta gražus ,ro-

gerai vedamus bankus. Depo-. Puo^ 
zitoriai gaus nuošimčius, o \ Sutuoktuvės, 
bankai galės skolinti pinigus i Spalio 3 d. kun. Vaitukaitis 
tiems biznieriams ir pramo- moterystės sakramento ryšiu 
ninkams, kuriems to reikia ir surišo L. Sviantek su Stase 
yra atsakomingi. 7 Rašinskaite. Iš to matosi,

P-nas Laycock sako, kad kaip šioje kolonijoje šeimy-

Pinga taipgi "rakandai, baldai, 
rendos. Dalykams taip esant 
pinigus slapstyti kur nors pan 
čiakoj, rūsyje yra beprotystė,

kinese dėžutėse yra neišmin
tinga. Pinigus reikia leisti apy 
varton. Atliekamus pinigus 
reikia depozituoti į saugius ir,

, . v , ... XT . . niau per trejus metus centroprie blogų laikų pašalinimo uos pradėjo daugėti. Naujai ........... f, . , • valdyboje, kaipo vice-pirm. irprivalome visi prisidėti. ---- ------- -

SUSIRINKIMAS.

Brighton Park. — Moterų 
Sųjungos 20 kuopos jauname- 
čių skyrius laikė susirinkimų 
spalio 6 d., parap. salėj. Bridgeport. — Spalio 6 d.

Nutarta gruodžio mėnesį įvyko M. S. 1 kps. susirinki- .............. ...
, , . . .,. .. . at- 1 ma veiklias ir susipratusias •(advente) suvaidinti veikalų, mas, Sv. Jurgo parap. moky- ... .
Komisijon išrinkta: O. Ivins- klos kambaryje. Susirinkiman s^upSie ės_ savo uopoje. 
kaitė ir Norbutaitė. atsilankė visos 1 kps. valdy-

Nutarta įsteigti siuvimo bos narės ir gražus būrys sų- 
kursus (sewing class). / 'jungiečių.

Nutarta, kad butų tveriama Apsvarsčius kuopos bėga- 
jaunamečių apskritys. Tėmy- tuosius reikalus ir išklausius maloni’gj bet moka jr gr^į 
kitę “Drauge” pranešimų, ka- 15 S*11?0 atstovių pranešimo, pakalbgti Linkėjimus reiškė 
da bus paskelbta diena ir kur eita Pne naujų tarimų. šiog g^ungietgg vįce.pirm p.
jaunametės susirinks. Jauna-; “Sočiai” vakarėlis. Aleksiunienė, pp. Balienė, Gu- 
mečių organizatorė yra p-lė 1 kps. pirmininkė p. E. Ne- dienė, Sekleckienė, Kučins- 
O. Ivinskaitė. dvarienė yra ideali mūsų kuo- kienė, Saltenienė, Ambrazienė,

Susirinkimai bus kas pir- pos vadovė. Ji visuomet žiū- B. Bytautienė, p-lė-Gurinskai- 
mų savaitę (nedėldienį) kiek- rį kuopos bei narių gerovės, tė, A. Nausėdienė. Ponia J. 
vieno mėnesio. Visos narės Mandagi, maloni ir inteligen- Volterienė, kuri apleido kele- 
atsilankykite. tiška moteris. Pas jų sumany- tų kuopos susirinkimų, šiame

Išklausyta pranešimas iš mų ir inicijatyvos kuopos ge- susirinkime džiaugsmingai da- 
“sočiai gathering”/ kuris į- rovei niekuomet netrūksta. lyvavo. Ji yra viena pirmųjų 
vyko pas S. Statkaitę. Pašok- Štai, šiame susirinkime nu- kuopos narių. Reiškė pasiten- 
ta “marathan”. Ilgiausiai šo- tarta įvykdinti “sočiai” va- kinimo, didžiavos esanti 1 
ko (pusę valandos) p-lė A. karėlį su programa ir ska- kps. narė ir sakėsi, kad atei- 
Vaičekauskaitė, duktė barz- niais užkandžiais, kuriuos su- ty kas mėnuo regulariai da- 
daskutykioc biznierio. JI ga-1 dovanos pačios sųjungietės. lyvaus susirinkimuose, 
vo pirmų dovanų. Be to, bu-; Kiekviena prisižadėjo skanu- j Ponia Nedvarienė kartu su 
vo naujų narių “initiation”, mynų pagaminti. p-lė Gurinskaitė į visus linkė-
per kurį naujos narės turėjo Vakarėlis bus lapkričio jimus gražiai atsakė ir padė-
atlikti įvairius uždavinius; mėn. Bus pagaminti pakvie- kojo. Kvietė visas laikytis vie-

kaikurie buvo net labai juokin timai ir maža įžanga. Vėliau, nybės auginti kuopų.
plačiau apie tų' pramogų pra-J Visas sųjungietes p-lė M.

Gurinskaitė papuošė “Ameri-
gi-

Lauksime visos kito tokio 

vakaro. Sylvia Statkaiti, 
Jaunamečių 20 kp. koresp.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Pirmadienyje, 8 vai. vak.,
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje įvyks svarbus ka- stitucijų. Visuomet laikytis
talikiškos spaudos platintojų 
susirinkimas, į kurį kviečia
me skaitlingai atsilankyti.

Siame susirinkime bus pla
čiai apkalbėta “Draugo” ir 
“Laivo” vajus, kuris prasi
dės šio mėnesio 15 diena.

MOKYKLOS VAIKUČIAI 
PAGERBĖ KLEBONĄ.

porelei linkime pasisekimo.
Raporteris.

MOTERŲ SĄ-GOS 1 KPS. 
POSEIMINIS SUSI

RINKIMAS.

nešime.
Kuopos prestižas. can beauty” rože. į

Kad išlaikius 1 kps. aukštų Pasišnekučiavus draugiškai,

Pagražina Išvaizdą - Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR/STEBfiTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUV®

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

L

autoritų, prestižų ir solidaru
mų, sutarta jokių pašalinių 
provokacijų nepaisyti. Kas kų 
neteisingai rašo ar neprotin

gai kalba — visai ignoruok O 
veikt taip, kad kuopa augtų 
kad narės gerbtų Sų-gos kon-

teisingumo ir Sų-gos konsti
tucijos bei Seimo nutarimų, 
ir savo teises, reikalui esant 
mokėtų apginti. Pirma kuopa 
buvo pirma ir liks pirma.

“Rožių” arbatėlė.
Baigiant susirinkimų, 1 kps. 

nutarimų rašt. p. B. Ambra- 
zienė dėkojo sųjungietėms už 
lankymų jai sergant ir gėles 
atsiųstas jai nuo kuopos. P-ni 
Balienė, duosnioji mūsij sų- 
jungietėj, kų tik grįžo iš atos
togų iš Bxcelsior Springs, Mo., 
kur maloniai laikų praleido 
ir sveikatų pataisė. Kuopa 
džiaugėsi sulaukus jų susirin- 

! kiman.
Susirinkimui pasibaigus,

žiu bukietai 1 kp. organiza
torėms p. A. Nausėdienei ir 
p-lei M. Gurinskaitei. Taipgi 
rožių pluoštas p. B. Bytautie
nei, 15 seimo atstovei ir mūsų 
kuopos uoliai darbininkei, ku
ri, be kuopos darbų, dirbo se-

iždo globėja. Dabar p. B. By
tautienė vėl tapo išrinkta į 
atsakomingų vietų, būtent Fi
nansų Komisijos narę. Ponia 
Ona Kirienė taipgi 15 seime 
išrinkta į centro Finansų Ko
misijų.

1 kuopa didžiuojasi turėda-

Atsimokėdamos gerb. pirm. 
už gražias vaišes ir gėles, sų- 
tės gražiai jų pagerbė ir pa
dėkojo.

Mūsų narės ne tik gražios, ir

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai {rengtą lietuvių 
aptieką šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS , ICE CREAM
Mes speciallzuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptlekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

/ 1

' R. ANDRELIUNAS '
(Marųuette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus ui |6 ar dau

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

Tel,
Hemlock 8S80

DRAUGAS

pasiklausius gražaus radio 
programo (radio mergaitės tu 
ri savo kambaryje) gailėjo 
mės, kad laikas greit bėga ir 
reikia skirtis.

Atsisveikinusios kiekviena 
grįžo į namus patenkinta iš 
taip kultūringos kuopos gra
žių vaišių ir draugiško susi
rinkimo.

1 kuopoj gražios rožės puo
šia visas, rožės vienybės su
siklausymo ir pagarbos vie
na kitai. Dauginkime 1 kps. 
skaičių, kviesdamos kuopon 
kodaugiausiai narių, susipra 
tusių, gerų katalikių, ypač 
mokslus einančių studenčių, 
kad koilgiausiai palaikius lie
tuvybę moterų tarpe ir kėlus 
lietuvaičių vardų išeivijoj.

Dalyvė.

RKO TEATRUOSE

Palaice teatre rodoma “Hot 
from Harlem.” ir “Skyline.” 
Dalyvauja artistai Bill Robi- 
insen, Thomas Meighan ir ki
ti.

State — Lake teatre rodo
ma labai indomus veikalas 
“The Spirit of Notre Dame.” 
Tai veikalas paminėjimui at
minčiai baseballininko Knute 
Rockne.

.t

ELZBIETA
JUOZAITIENĖ
po tėvais Žukaitė

Mirė Spalio 10 d., 1931 m. 5 
vai. ryte.

Kilo iš Tauragės apskr., Švie- 
kšnos parap., Gutauskų kaimo 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, dukterĮ Valeriją, 
motiną Doinieclę, brolj Adomą, 
dėdienę Venckienę ir Mikalie- 
nę, dėdes Silvestrą Voželj, Ka
zimierą ir Joną Kaptą.

Kūnas pašarvotas 2444 H. 46 
PI.

Laidotuvės jvyks Antradieni 
Spalio 13 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedulln 
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visua 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose laido 
tuvėse. j

Nuliūdęs vyras, motina, duk
tė Ir gimines.

Laidotuvėse patarnkuja grab. 
Eudeikls. Tel. Yards 1741.

BALABAN & KATZ

TEATRUOSE

Chicagos teatre šiuo tarpu 
eina veikalas “24 Hours.” 
Tai didelė drama. Dalyvauja 
keturi garsūs artistai — Clivc 
Broook, Kay Francis ir kiti. 
Bus kitų indomybių.

Oriental teatre eina veika
las “Honor of the Family.” 
Dalyvauja Jim Londos.

Roosevelt teatre rodoma vei 
kalas “Pardon Us.” DalyVau 
ja Stan Laurel ir Oliver Har
dy.

McVickers teatre rodoma 
‘ ‘ Monkey Business. ’ ’

United Artists teatre tebe- 
rodoma “Palm v Davs.”

AVILKES-BARRE, Pa., sp. 
11. — Glen Aklen Coal. kom
panijos kasyklų streikuojant* e 
ji 29,000 darbininkų grįžta 
darban. Streikas vakar atšau
ktas.

NEPAPRASTA SENA 
MOTERIŠKE

NEW YORK, spal. 11. 
Herald Sąuare viešbuty ilgus 
metus gyvena nuo visų atsito- 

j linusi p. Ida E. Wood, 93 me- 
I tų amžiaus, kituomet buvusio

! turtingo kongreso atstovo B. 
Hvocd’o žmona. Jų globojo jos 
brolvaikis Otis F. AVood’as. 

j Pastarasis andai kreipėsi į 
i teismų, kad jo tetai būtų skir- 
Į tas teisėtas globėjas. Jis sa
kė, kad jo teta apsikrovusi 
pinigais, ir yra baimės, kad 
kas iš jos pinigų neatimtų, ar
ba neišviliotų. 93 metų amž. 
moteriškė juk negalį pati sa
vim rūpintis.

Teismas prisitaikė prie jo 
Į noro ir turtų globojimo parei
gų pavsdė vienam bankui. Ba
nko valdininkai nuėjo į senu 
tės kambarius viešbflty ir pa
ėmė iš jos pinigus, kurių bū 
ta iš viso 247,000 dolerių įvai
rios rūšies ir denominacijos 
banknotais.

Keli jos kambariai užkrau
ti didelėmis dėžėmis. Jose ra
sta daug brangenybių, pui-

.1

kiaušių senovės moteriškų pa 
rėdų ir brangintinų mezginių.

Pagaliau, kasdieninėje jos 
senoje nešiojusioje jupoje ra
sta slapta kišenė ir joje 500,- 
000 dolerių 10,000 dol. bankno
tais. Sakoma, šį pusmilijonį 
dolerių su savimi nešiojusi 

- nuo 1907 metų.

! Pranešama, kad dar ne vi
sos dėžės atidarytos.

Senutė Ida E. AVood praė
jusioje gentkartėje buvo tur
tinga gražuolė. Ji daug kelia
vo po Europų. Ji draugavo 
su Amerikoj apsilankiusiu Va- 
lijos princu, dabartiniu Angli
jos karalium. Mirus vyrui, ji 
veikiai užsidarė į viešbutį. Ne
pasitikėdama bankais, pinigus 
laikė su savimi.

PAGROBĖ BRANGENYBES

Hvde Park bulvare plėšikai 
užpuolė namo parvažiavusį 
Moor’ą su žmona. Atėmė 35 
dolerius pinigais ir 4,750 do
lerių vertės brangenybių.

UŽDARYTI DU BANKAI

Valstybinis auditorius šio
mis dienomis uždarė dar du 
bankus Chicagoje.

APIPLĖŠTAS BANKAS

Penki plėšikai apiplėšė Hals 
ted Exchange National ban
kų, 1029 So. Halsted gat. 
Pagrobta 16,319 dolerių.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALI-

MA NIGALftT TIK MOKSLUI

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vlenlntėlė anglų kalbos mokslo Į- 
stalga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvieną žmogų lengvai,' greitai, 
gražia i-taisyklingai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios Įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarą, advokatą, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosą prašyt darbo: išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pilletystės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slą mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, III.

Z
%

Wm. J. Kareiva 
Savlnipkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau- V kit

GRKEN VALLET 
JįT- PRODUCTS

Olselis šviežių klauši- 
nlų, sviesto Ir sūrių. 

4444 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

•a»oa Telef. Namų Telef.

AR 2ADI KRAUSTYTIS? »•«» Repubiio 6688

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St 

Tel. Repnhlio 5099 I
Mes permufuojame pianus, 

forničins ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir j 
į kitus miestus.

Pirmadienis, Spalio 12, 1931

100 SVETIMŠALIŲ SIUN
ČIAMA I EUROPĄ

Iš Chicagos ir apylinkių j 
New Yorkų išsiųsta apie 100 
svetimšalių. Jie bus išsiųsti į 
savo kraštus Europoje. Jų da
lis nieku nenusižengė, bet nau 
dojasi pasiūlymu vyriausybės 
lėšomis grįžta namo.

PRANCŪZIJOS BEDAR
BIAI

PARYŽIUS, spal. 11. —
Oficijališkai suskaičiuota, kad 
Prancūzijoj yra 650,000 be
darbių.

MOKYKITĖS MUZIKOS
Beetlioveno Muzikos Lietu

vių Konservatorijoje sekmin- 
• gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

Vargonai
Pianas
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kometas• *
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

, Ir kiti

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo pamo
kos. Prasilavinusiems proga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
baigusiems išduodami diplo
mai, medaliai ir kiti pasižy
mėjimo ženklai.

Kviečiame naudotis musų 
įstaigos patarnavimu.

3259 S. HALSTED ST. 
Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329. '

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republlc 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamtausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1246
DOUGLAS ELECTRIC OO.

. JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenoe Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą } namui ir 
dirbtuvės.
S1M B. Halsted SL 1 Angfttts


