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MEKSIKOS VYSKUPAI IŠLEIDO
GANYTOJIŠKA LAIŠKĄ

NUMATOMA DIDŽIŲJŲ VALST.
KŪNFTRENCUARDMūf

SAN ANTONIO, Tex„ lap-'miršti tos dienos, pamaldžiai
kričio 25. — Meksikos vysku-jjų praleisti, daryti geruosius
pai išleido bendrų ganytojiš-| darbus, o ypač priimti Atgaiksj; laiškų į tikinčiuosius. Vys-Jos ir Eucharistijos sakramenkupai atkreipia domę, kad• tus. Tik tuo būdu bus galima
DEL KOM. LITVINOVO ŽYGIŲ
Meksikos Globėjos Švč. Mari pelnyti Dievo malonių ir pel
KOMUNISTŲ SUSIKRIMTIMAS
jos P. Guadalupe šventė šie- nyti atlaidų.- Dievo
Motina
met bus pažymėtinai minima Guadalupe yra visos lotynų
VALSTYBIŲ SUVAŽIAVI- į KA9 BUS PREMJERU
iškilmingomis Šv. Petro bazi- Į Amerikos Globėja ir Užtarėja,
MAS ROMOJE
likoj, Romoj, pamaldomis gruo Per Jų raikia melsti Dievų,
PARYŽIUS,, lapkr.
26. —
-----------------------|j
Xdžio m. 12 d. Iškilmėse daly- » kad sulaukus taikos, ramybės
LONDANAS, lapkr. 25. — , Dar tlkrai a?ra hnio8> kas
vaus ir Šventasis Tėvas Po- ir gerovės.
bus
nauju
Prancūzijos
premAnglijos užsieniij reikalų sek-!
piežius Pijus XI.
.
Meksikos vyskupai reiškia
,jeru.
Vyskupai
pareiškia,
kad
vi................
retorius Si r John Siinon pri
x
f ...
. ,,. vilties, kad J. Valstybių vysRespublikos prezidentas Le-j
Tai vienas daugelio viešųjų darbų projektas — Grand Coulee užtvanka Columbia upėj. . sai. mažas
skaičius atierikie- j
’
pažino Italijos premjero Mu
brun premjero vietų pasiūlė: Šio projekto įvykdymas atseis apie 63 milijonai dolerių. Tūkstančiai darbipinkų gaus dar- fių turės laimės asmeniškai kuPai pasidarbuos gauti « ftv.
solinio sumanymų, kad ketu radikalų socialistų partijos va 1ų.
T •
dalyvauti tose pamaldose Ro Sosto pripažinimų, kad Švč.
rių didžiųjų valstybių pasitari dui Camille Chautemps. Jis
moje, tad namie esantieji ti Marija Guadalupe būtų vadi
mas nusiginklavimo klausimu sutiko sudaryti kabinetų. Neži KOMUNISTŲ SUSIKRIM AMERIKIEČIAI STUDEN
kintieji taip pat privalo nepa- nama visos Amerikos! Globėja.
TAI
NUSIKĖLĖ
J
JANICUTIMAS
turėtų įvykti Romoj — be. jo nia, ar jam pasiseks šis dar
LUM KALVA
bas.
x
BUS PRISTATYTI
kio kontakto su T. Sąjunga.
NEW YORK, lapkr. 25. —
Kalbama, kad jei Chautem- Šio krašto komunistų entuzia
REKORDAI
DARIUI IR GIRĖNUI
VATIKANAS, lapkr. 25. —
psui pasiseks sudaryti kabineUŽ T. SĄJUNGĄ
zmas susimaišė su karčiu susi Žiemių Amerikos
kolegijos
Cooko apskrities teisėjas Ja| tų, tai šis bais panašus atsisŽinomas muzikas ir kompo
CIVILINIAI DARBAI
krimtimu. Nuleidę nosis ko studentai, kurie mokosi teolo
recki pareikalavo, kad apskri
ROMA, lapkr. 25. — Gene- tatydinusiam Sarrauto kabinę
COOKO APSKRITY
munistai išlydėjo į Europą so gijos penktuosius metus, pasi zitorius vilnietis K. Galdausties turtų įkainuotojas Jacobs
ralinis T. Sąjungos sekreto- tui.
vietų komisarą Litvinovą.
rengdami siekti
daktarato kas atsiuntė M» Yčui Dariaus
rius J. A. C. Avenol kreipės
Cooko apskr. dar ne visi be- pristatytų teisman rekordus,
ir Girėno gedulingą maršą iš
Komunistai
krikštavo,
kad
|
taipsnio
>.
“
kokgijoa
į Italijos premjerų Mussolinį,
darbiai įsiregistravo, kad gan- kuriais remtasi skiriant 1931
NUTARĖ PADUOTI
išsikėlė į Janamlum kalvų, kur savo simfonijos ir dvi kanta
Maskva
laimėjo
J,
,V.
pripaži

kad pastarasis
neneigtų T.
VALDŽIĄ
tas: Dariui ir Girėnui ir kan. ti civilinius darbus. Registrą-.metų.mokesčius. Jacobs tai
yra
nupirkta
žemė
statyti
nan
nimų. Tuč tuojau turėjo nusivimasis vyksta.
(padarys.
Sąjungos, kuri yra svarbus
ją kolegiją. Kadangi kolegijų Kraujaliui skirtas, šios kauta
.. ST. JOHN, lapkr.k2Q—Jftu-. niintb kada komisaras Litvino
tarptautinis organas.
Kovotojai , prieš didelius
dar nepastatyta, minėti stu tos buto giedamos (Vilniaus . Kad nešaukiama į darbus
foundlando politiniai vadai vas susibičiuliavo su šio kraš
lietuvių gimnazijoje įvykusiuo didesniu bedarbių skaičius, y- mokesčius pareiškia, kad modentai apsigyveno ten vienuo
nusprendė, kad jei Abglija pa to buržujais, neatkreipdamas
NUŠAUTAS VOKIETI
se tų asmenų iškilminguose ra. įvairių kliūčių. Nėra ati-Įkesčiai yra neteisingi,
se senuose namuose.
geidauja, tegul atsiima domini nė mažiausios dpmės j komu-.
JOS KAREIVIS
paminėjimuose. Mūsų muzikų tinkamų darbams projektų,
nistus
darbininkus.
jos valdžios formų.
atsiliepimu, gedulingasis Da tai neturima darbo įrankitį, UŽ PADEGUSIŲ GELBĖ
RAGINA BOT IŠTIKIMAIS
BERLYNAS, lapkr. 25. —
Šio krašto komunistai kitko
riaus ir Girėno maršas esąs ką turėtų parūpinti apskritis
JIMĄ
BAŽNYČIAI
Austrijos pasieny austrų sar VYRIAUSYpE JSTEIGS
tikėjosi nuo komisaro. Dabar
savo kaštais. Daugelio bedar
labai vykęs.
gyba nušovė Vokietijos pasie
įsitikino, kad komisarai jau
STOTIS
bių šaukimų trukdo dar ir tas WARM SPRINGS, Ga., lapAVASHINGTON, lapkr. 25.
nio sargybininkų. Vokietijos
suponėjo ir suaristokratėjo.
faktas, kad įsiregistravę be-Įkričio 25. — Atidaryta šios
GREIT IŠSIKELS
— Šv. Rožančiaus italų para
vyriausybė tyria šį įvykį.
WASHINGTON, lapkr. 26.
darbiai patikrinami apie jų, valstybės piliečių aukomis pas
pijos bažnyčioje sakydamas
— Prekybos departamentas
STUDENTŲ RIAUŠES
Apie šio mėnesio pabaigų stovį. Tas ima laiko ir daug tatyta įstaiga “infantile” papamokslų apašatališkas delega
nusprendė
visam
krašte
įsteig
FILIPINIEČIAI NUSTEBĘ
1 njįtikų, suaugusiųjų, ir vaikų,
tas Jo Eksc. arkivyskupas A ar sekančio pradžią Karo mu- sunkaus darbo.
ti apie 2,000 nusileidimo stočių
EASTON, Pa., lapkr. 25. -,n n............................. 4 ,
Tikimasi, kad per porų sa-'gydymui Tarp jų yra ir pats
T,
, . , A. .
,.
r G. Cicognani ragino italus a a_. aiejus pradės persikelti į nauMANILA, lapkr. 25. — Fili lėktuvams. Tuo būdu bus pa Per dvi naktis ir per dieną La 1 merikiečius, kad”jie ..............
būtų išti-Nai Pa™oštas jam patalpas I valčių bus jau tiek susitvar-į prW5 Rooseveltas, kuris per
pinų salose gauta žinia, kad J. akinta privačios
lakūnybės , fayette kolegijos studentai ko- kimi J. Valstybėms ir Katali-1 Vytautą Didžiojo muziejuje. kyta, kad dešimtys tūkstančių atidarymo iškilmes kalbėjo.
J vojo su Lehigh universiteto
Valstybių vyriausybė pasiry praplėtimas;
Šios patalpos jau baigiamos bedarbių jau galės pelnytis
kų Bažnyčiai.
Prezidentas nurodė, kad šių
žusi NRA vykdyti ir šiose sa
■ studentais.
• ruošti. Iki lapkričio 15 d. ka duonų.
V-------------------lose. Gyventojai labai nuste
! Dėl šio įvykio 56 universite
44,000 KALAKUTŲ
Civilinių darbų sukėlimas paralitikų krašte yra apie pusė
ro muziejus jau bus visiškai
DEL
AUKSO
STANDARmilijono asmenų. Ragino visuo
binti.
to studentai areštuoti ir sus
DARBININKAMS
išsikėlęs naujon vieton. Mies užklupo netikėtai municipali menę susirūpinti nelaimingais
DO GRĄŽINIMO
penduoti, o 2 pašalinti iš įs
to muziejus, kaip numatoma, tetus it apskritis. Iš anksto paliegusiais, kad kiek nors
AR ITALIJA APLEIS T. S. ?
AVASHINGTON, lapkr. 26. taigos.
!•
NEW YORK, lapkr. 25. — U Vytauto Didžiojo muziejų nebuvo pasirengta.
grųžinus jiems stiprumo ir
— Miškų darbininkams vy
Kelios dešimtys ekonomininkų ! belsis tik apie kitų metų rusveikatos.
ROMA, lapkr. 25. — Ar I- riausybė skiria apie 44,600 kn- SKAITYKITE IR PLATffl.
I SUIMTI TRYS PINIGŲ
organizuoja kampanijų dėl auk deni.
talija apleis T. Sąjungų? šį lakutų Padėkonės dienų.
DIRBĖJAI
KITĘ “DRAUGĄ”
so standardo doleriui grųžini-:
NUBAUSTI VAGILIAI
klausimų spręs vyriausioji fa
Ž.
O.
PARODA
iš to, kad nuo altoriaus ėjo mo. Pareiškiama, kad reikia '
IŠ VERGIJOS KRAŠTO
šistų partijos taryba savo su
Vyriausybės agentai suėmė
kovoti
prieš
dolerio
infliacijų,
Šiemet,
neįvykus
didžiajai
stačiai kalėjimam
Žiauriai
PARVYKĘ KANKINIAI
sirinkime gruodžio mėn. 5 d.
tris pinigų dirbėjus, o gal tik Nesenai Klaipėdoje buvo pa
žemės ūkio parodai, buvo su jų agentus. Penkdoleriniai ban daryta visa eilė stambių ir
siais krikščionyhĮės persekioji- kur* graaina kraštui
BUVO TELŠIUOSE
ruošta tik rajonų parodų. D. knotai, kurių daug pas suim smulkesnių vagysčių. Policijai
mų laikais, buvo krikščionių,
NU/AAUDE ADMIROLĄ
flŠDEGE 5,000 AKRŲ
Lietuvoje buvo 12, o Mažojoj tuosius konfiskuota, vos tik pavyko nustatyti, kad vagys
TELŠIAI (per paštų). — vadinamų išpažintojais, kurie
PLOTAS
Lietuvėj — tik viena. Žemės atspaudinti. Agentai ieško tės buvo daromos tų pačių as
HAVANA, Kubįa, lapkr. 25 Grįžusieji iš bolševikų kalėji turėjo kankinio žymes ant sa
menų. Pagaliau susekė keletu
ūkio rūmai premijoms išdali šių banknotų spaustuvės.
— Prez. Martino vyriausybė mų dvasiškiai su Jo Eksc. vys vo kūno. Tokius čia turime sa
LOS
ANGELĖS,
Cal.,
lap

jaunų, nuo 16 iki 20 metų, vai
no 27,000 lt. Parodose išstaty
5,000 dol. nubaudė J. V. karo kupu Matulioniu gyveno kele vo tarpe, kurie daug dėl katali
kričio
25.
—
Žiemių
link
nuo
kinų, kurie naktimis įsilaužda
tieji eksponatai šiemet aiškiai
laivo
Richmorid admirolų tu dienų pas Telšių vyskupų kybės ir rusų tikinčiųjų labo
NETEKO VIETOS
šio
meto
gaisras
sunaikino
aj
parodė
didelę
mūsų
žemės
ūvo į krautuves ir gyvenamus
Freeman, kuris leido iš Ku ir kunigų seminarijoj. Spalių ;darbavosi ir dėl to sunkiai
pie
5,000
akrų
krūmų
ir
miškeį
kio
pažanga,
ypač
gyvulininbos pasprukti vienam vyriau mėn. 31 d. Telšių vyskupas su- kentėjo.
Iš Cbicagos policijos tarny namus ir iš ten visų iškrauRtylių
plotų.
Snnaikinta
keliolika
kystės
srityje
| rengė jiems pagerbti pietus.
Vyskupas Matulionis atsaky
bos pašalintas detektyvas ser davo. Jų specialybė buvo at
sybės priešui.
Pietų metu vyskupas tarp kit- damas kalbėjo, kad žinojo, se gyvenamųjų namų. Nuostolių
žantas Harry Lang, kurs ki plėšti krautuvių dėžes.Jie buvo
Maisto
bendrovę
Tauragė ir Raseiniai jau se tados pašovė Caponės sėbrų apvogė
ko kalbėjo;
jkė, kiek aplinkybės leido, Lie- — apie 4 milijonai dol.
PAN AMERIKONIŠKA
nai rūpinasi gauti pirmaeilių I fv. Nitti. Dėl to pašovimo tei- krautuves Klaipėdoje ir kitas.
Yra sakoma, kad būk lietu- tuvos gyvenimų. Kai vykome
KONFERENCIJA
NEKEIS UŽIMTOS
Vagilių gaujos vadų teismas
: miestų teises. Teko patirti, smas jį pripažino kaltu,
vių tauta neduoda darbininkų ' į Lietuvų, sakė, džiaugėmės,
POZICIJOS
nubaudė dviem metais kalėji
kad dabartiniu metu vidaus
RIO DE JANEIR0, lapkr. misijoms. Tas netiesa. Lietuva kad išsilaisvinome iš pražumo, o kiti kaltininkai gavo nuo
25. — Montevideo įvyksta pan prieš karų davė daug pašau- ties, kuri mus laukė, džiaugė- WARM SPRINGS, Ga., lap reikalų ministerija į šių metų
NORI ĮSTATYMO
3 mėnesių iki dviejų savaičių
amerikoniška
konferencija. kimų ir rusų bei lenkų vysku- mės, kad po daugelio metų pa- kriČio 25. — Pranešta, kad ne- prašymų žiūri palankiai. GaliMajoras Kelly dirba,
kad kalėjimo.
Ton konferencijon vyksta J. pijose buvo daug lietuvių ku-. matysime brangių tėvynę. Ta- paisant/ kritikavimo ir puoli mas daiktas, kad šiedu mies
V. atstovai su valstybės sekre nigų, kurie garbingai ato^jo , čiau su dideliu lifldėsiu sky- mo, prez. Rooseveltas nekeis tai, kurie iki šiol buvo laiko Chicagos miesto taryba iki
Dienraščio “Draugo” va
pavestuose rėmės nuo tikinčiųjų, dėl ku- savo pozicijos dolerio klausi mi antraeiliais, netrukus bus gruodžio mėn. 5 d. parūpintų
torium liuli priešaky. Atsto sargyboje jiems
vai atvyko čia laivu American darbnose. Kaip kilniai jie tų'rių labo sunkiausiose aplinky mu. Naujas auksas ir toliau priimti pirmaeilių miestų šei ordinansų svaigiųjų gėrimų jus vyksta šv. Mykolo para
kontrolei.
pijoje, North Slde, Chlcago.
bus perkamus.
mynom
darbų dirbo, galima suprasti bėse darbavomės.
Legion.

Dar nežinoma, kas bus Prancū
zijos premjeru

LIETUVOJE

CHICAGOJE

DRAU G A S

Pirmadienis*, lapbr. 27 d.,

portfelio, bet eu juo drauge afsisakė būti
|šasso grupė jau prieš porą | vius. Taip dabar į advokatus
minintarin jj A. Stulginskas. Tuo būdu pir
, mėnesių iš|eido savo organą,1 priimtu svetimtaučių veik 100
U«lu* kMdlen. (Mkyru* sekmadienio*
majam kabinete krikščionys demokratai ne
| dienraštį “Volkskurier”. Ta- nuoš. Tuogi tarpu svetimtauPRENUMERATOS KAINA: MeUnu — |«.M, Ptt«
dalydavo,
lygiai
kaip
ir
socialistai
—
liaudiniiacijos sukaktuvės buvo ti- lčidU 3“ mažai
krašte čių nuošimtis Lietuvoje v ra
NORI IŠTIRTI KAUNO
MA metą — 13.60; T rimą mėnesiams — |1.04; Vienam
Mėnesiui — 74o. Europoj* — Metams 17.00: Pusei me
nniKai,
vėliau
pasivadinę
valstiečiais
liaudi

Sukamai paminėtos kiek anks- |ir ue8»l,i Praryti didelės ko ;labui mažas'. Ir į įstaigas bei
PILIES PASLAPTIS
«B — 94.00. Kopija .Oto.
jčiau. Dabar paskiri šaulių bū-' nkurencijos seniems ir šelpia- į inteligeutines profesijas sveninkais.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu negrą*
Darbo sąlygos pirmajai vyriausybei bu
Kaune, ant Neries kranto, iriai mini savo dešimtmečius. miems vokiečių laikraščiams. timtaučių reikėtų priimti til
3ttn/*psSto'tanki* *** P*d*ryU U nePuMunfilama tam
vo labaį sunkios. Kraštas dar buvo vokiečių Nemuno ir Neries santakoje. ; Kas šventadienį, tai vienoj, tai Lietuvių ne visos grupės į ri- toks nuošimtis, koks yra jų gy
^Jtadaktorlus priima — nuo 11:10 Iki 11:00 kai
okupantų rankose. Kad ir prakišę karę, vo yra senovės lietuvių Kauno!kitoj vietoj ruošiamos i.škil- likimus eina susitarusios. Mat, ventojų nuošimtis Lietuvoje,
Skelbimų kainos prtsRmCTkmos pareikalavo*.
kiečiai tačiau nenorėjo leisti lietuviams or pilies griuvėsiai. Nedaug tų'mės, kuriose dalyvauja ir ar- rinkimams pasiryžo eiti nuu- Tada būtų teisybė. Tada nė
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
ganizuotis ir visaip kliudė pradėtąjį valsty griuvėsių yru išlikę, nes am- timų būrių šauliai. Itin gra jai įsikūrusi Klaipėdos lietu- būtų nuskriausti lietuvių tan6 vai. po piet
bės tvarkymo darbų. Ypač vokiečiai nedavė žiams bėgant lietūs, vėjai ir [žus paminėjimas buvo Sau vių draugija, turinti radikalę tybės tarnautojai, kurie dabar
lietuviams organizuoti savo kariuomenės. O- piktos žmofiių rankos tas bra guoše. Čia šaulių organizaci-1Pl°l»raniQ* 1^1 to lietuviai ga- .sfėdi be tarnybų. Nejaugi mūvadovauja seni ūkininkai 11 nU6toti keliM vietll Žemės j sų tautos sūnūs galvas dėjo
kupaeinė vokiečių kariuomenė, buvusi Lietu- ngias liekanas smarkiai apnai- jai
“DRAUGAS”
jai vadovauja
už Lietuvą tam, kad joje šeivoj, pasidavė besiveržiančiai iš rytų bolševi- kino. Iš kadaise garsios pilies -— veikėjai. Apskritai, Klai Ūkio Rūmuose.
LITHUANIAN DAILY FRIEND '
mininkautų ir ponautų svetim
kiškai agitacijai ir smarkiai subolševikėjo. yra likę tik vienas apgriuvęs pėdos krašte šaulių organiza
Pubitsbed Daily, taoept Bunda?.
■UBBCRIPtlONB: tone Tear — »I,H SS* Monthe
PAMINKLAS A. A. J. VO taučiai. Šiek tiek keistoka da
T* )0.«0;
»•••>* "Thriee MoatkO — M.M: One Manta — Tta. Kariuomenėms dalyse buvo išrinktos kareivių bokštas su vartais po juo ir ciją sudaro tik ūkininkai ir
rosi, kai pasižiūri į anuos ir
KIETAIdltJI
Kanape — One Tear — »T.«; SI* Monika — >0.09: tarybos, kurios bičiuliavosi su bolševikais ir buvusių pilies mūrų pamatų kaimo jaunimas. Vadinami kai
Co®y —
Advertielng ln "DRAUGAS" Prince bent nesalta,
užmezgė ryšius su beeinančia į Lietuvą rau dalis.
mo inteligentai: mokytojai ir Kauno kapinėse atidengtas į dabartinius laikus mūsų tėna appilflatlon.
-is
•'■nn.ArjGAS” 2334 & Oakley Ava, Chioago donąją armija. Vokiečiai buvo pažadėję bol
Kaune pilis buvo pastatyta kiti šaulių organizacijai labai didelis paminklas, lietuviško > vynėj.
ševikams atiduoti jiems visą Lietuvą, nors Kili amžiuje. Per visų XIV tolimi. Didesniose vietose pri kryžiaus pavidalo, Įnirusiam PRALOTAS J. MACIEJAU
karo paliaubų sutarty buvo numatyta, kad šimtmetį Kaunas buvo labai sideda šaulių organizacijai dar 1929 m. visuomenės Veikėjui SKAS APLEIDO AMERIKĄ
vokiečiai turi pasilikti tose fronto vietose, svarbus apsaugos punktas ko centro valdžios valdininkai.
ir pedagogui Juozui Vokietai
Lapkričio 4 d., “Iįe de Fra
kur jie buvo paliaubų sutarties pasirašymo vose tarp Lietuvos ir kryžiuo
čiui. Paminklą pastatė žymus
I■ ■
nce” laivu išvažiavo Lietuvon
dieną ir bolševikų neleisti. Savo pažado vo- čių ordeno. Kelis kartus Kau
skulptorius Grybas. Paminkle
. LAPKRITIS — SUKAKTUVIŲ MENUO
VOKIETININKAI
NESU

pi ai. J. Maciejauskas. Pavie
»
I kiečiai nelaikė, traukėsi prieš bolševikus ir no pilis buvo deginama ir ar
yra toks parašas: “Lietuvos
šėjęs apie 3 mėn. ir aplankęs
TARIA KLAIPĖDOS
nedavė organizuoti lietuviams savo kariškų doma. Kauno strateginė (ka
mokyklos kūrėjui Juozui Vo
.Šį mėnesį Lietuvoje minėta keletas reikš- pajėgi]. Taip dalykams esant, suprantama, pi
didesnes lietuvių kolonijas
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kietaičiui
Lietuvos moky
Jpingų sukaktuvių: Kražių skerdynių 40 me rmoji vyriausybė nedaug ką tegalėjo nuvei
pral. Maciejauskas vėl skubia
amžiuj.
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tų, pirmosios Lietuvos vyriausybės sdsidary- kti, nes ji buvo praktiškai visai bejėgė. Ne
nes prie savo kasdieninių užVietoje sustabdžiusios poli
Apie Kauno pilį yra .užsili
mo ir kariuomenės susiorganizavimo Išmetu turint kariuomenės, nebuvo galima ir galvo
tišką veikimą vokiečių dvari Juozas Vokietaitis baigė Vei Į siėmimų, kurie jo senai lausukaktuvės. Apie jas jau esame rašę. (Čia ti apie krašto gynimą nuo raudonųjų bolše kę daug įvairių padavimų. ninkų ir jų pataikūnų Land- verių mokytojų seminariją pa- kia.
dedame “Talkos” spaudės biuro pranešimus, vikų armijos, kurie ėjo vis gilyn j Lietuvos Vienas toks padavimas pasa virtšafts partijos, visu smar- čioj XIX amžiaus ‘ pabaigoj. 1
Gerbiamąjį svečią palydėti
koja, kad po. pilim esama
kuriuose papildoma žinios apie pirmosios vy
žemes. Taip pat negalima buvo palaikyti ir daug paslaptingų požeminių kuinu stoja neseniai įsteigta Lig didžiojo karo mokytojavo susirinko daug švėkšniškių ir
riausybės susidarymą ir kariuomenės susror- vidaus tvarką.
vokiečių socialistinė liaudies j Lietuvoj. Per karą buvo išsi- šiaip pažįstamų, su kuriais
x
.
urvų, kurie veda į kitą pusę
ganizavimą.
bendruomenė, pasiryžusi tau-i kėlęs į Rusiją. Karui pasibaiGreta tikrosios vyriausybės, Vilniuj ir Neries ir Nėmuno. Kaip pa tiškumo šūkiu jungti visus vo- gus grįžo į tėvynę ir čia vi- bendrai ant laivo nusiėmė pa
“Šių metų lapkričio 11 d. suėjo lygiai 15 kitose vietose pradėjo steigtis bolševikų ir prastai, toki padavimai laiko
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priklausomos Lietuvos vyriausybė. Pirmąjį mis Lietuvos valdžiomis.
rint, kad jis eina jau 66 me
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Lietuvos niinistėrių kabinetą sudaryti Lietu
tus, bet gerai atrodo ir svei
mis dienomis visai netikėtai
Reikalai pagerėjo tik tada, kai pradėjo Kauno rotušės požemy buvo' nigo von Sass vadovaujama, džios mokyklų departamento katoj gerai jaučiasi.
vos Taryba pavedė prof. A. Voldemarui, ku
pamažu verčiamą, užleisti vie direktoriaus pareigas. Jis su Jį apdovanojo gėlėmis Ir
ris į savo kabinetą ministeriais pakvietė Plaukti savanoriai, sudarydami pinn».įį M®Šiuos žtnoiies: vidaus reikalų ministeriu — tuvos kariuomenės branduolį. Pajutusi šiokią jjheęlogai, jų tarpe ir Kauno tų pirmajai. Mat, Klaipėdos organizavo ir sutvarkė prad- šiaip įvairiomis dovanomis.
žios mokyklų tinklą Lietuvoj,
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Volteris, tuo radiniu labai suj no miesto burmistru. Pradeministerijos valdytoju — Joną Yčą, ūkio. ir lenkus. Tad jei pirmoji Lietuvos vyriausybė sidųniėjo ir ruošiasi patyrinė liti vokieųĮų, ųitėv.ešus. ...<
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jęs eiti laikinosios sostinės
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buvo sudarytas iš šešių žmonių. Pats prof. kurį' atvaduoti yra svarbiausias Lietuvos už duris buvo galima pakliūti į daJ .ir visų
vokiečių nacional pagydoma — ir jis tais pat
A. Voldemaras, be ininisterio pirmininko pa davinys.
urvus, kurie veda į -pilies po istinių sluoksnių įtakinti va
Tik pradėjusi kurtis Lietuvos valstybė žemius. Jei taip~š tikrųjų būk da L Dėt vis dėlto Masso par metais mirė. Tačiau jo vardas
reigų, dar pasiėmė sau užsienių reikalų ir
atsidūrė tarp pavojų. Iškilo reikalas turėti tų, taį pasirodytų, kad pada tija krašte pritarėjų turi. Įvy- yra amžinai įrašytas Lietuvos
karo ministerijų portfelius.
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•• 1 • •
1 •
->-X • • •* : aprūpinta.Tačiau
fT'’
1*1 drąsa,
1
vyriausybėj,kurioj yra kunigas. Painiavai
ji•• 1 buvo tvirta
pa- aprūpintus priešų būrius. Penkiolika metų ne- j bes, kurios savo karišką patyrimą skaičiuoja
2334 So. Oakley Avė.,
•*
išvengti tadakun. J.Purickis atsisakė
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Kun. J. Navickas-Jonas Širvintas

MITELĖ
(Šaltinis, 1913 m. — NN. 40-41)

(20 metų kun. dr. J. Navicko literafinio
darbo prisiminimui)

(Tęsinys)
Paprasta ir sykiu didelė iškilmė, ku
ri turėjo būti šį vakarą senatoriaus namuose. Viename rūmų kambarių šeimini'nkė įtaisė aukurą, ant jo vidurio, bei kve* piančių ivžių bukietą, pastatė baito kaulo
’Jtryžią. Prie aukuro stovėjo vyskupas Jogarbingfas senutis, prieš jį klūpojo
trtiioji. Povylas turėjo 25 metus, buvo
‘ lakštas, malonus vaikinas. Jo tėvai, pasiJ^Ūriniicji rymiečiai, trumpai po jo gindpriėmusieji krikščionių tikėjimą, išaulėjo savo sūnų taipgi Prikrvžiuotojo moBerte. Morkus sa savo moteriške nė vnindėlės nesvyravo, paprašius Povylui MeteK* rankos, diliai susijaudinęs pirklys
Įifirėjo į klūpojančią jaunavedžių porą.
Uncija tyliai verkė; jaunoji sužiedotinė
fr|»njjo savyje su ašaromis, kurios skverū iŠ d ži augimo, kad sūri jungia su nu

mylėtu jaunikaičiu. Rytojaus dieną Me
telė atsisveikino su savo tėvais. Motina,
ženklindama kaktą kryžiaus ženklu, tarė:
— Ką tiktai Viešpats atsiųs mums
Savo išbandymuose, pasiliki stipri tikėji
me ir neužmiršk mūsų Išganytojo žodžių:
“Kas neims kryžiaus ir Manęs neseks, tas
nėra Manęs vertas”, arba “Palaiminti,,
kurie kenčia persekiojimą dėl teisybės,
nes jų yra dangaus karalystė”.
Kuomet Morkus atsilankė pas prefek
to, tasai pritinę jį gana šaltai ir nepasiū
lė net kėdės atsisėsti.
— Kokią neši man žinią? — paklau
sė Klaudijus.
— 1-ubai man gaila, 1x4 turiu praneš
ti griežtą otsakymą, — atsiliepė rimtai
Morkas.
— Nesvajok apie kokį ten gailestį,
nes tą patį atsakymą galėjai man duoti
tuomet, kai aš tave atlankiau.
— Ar tu putsai turėdamas dukterį
leistum už Julijaus?
— Bereikalingas klausimas; tas da
lykas jau atliktas.
— Leinkie man dar vieną klausimą.
— Ko-norėjai?
— Manau, kad Julijus, prašydamas

mano dukteries rankos, tikėjosi didelės
dalies. Taigi ar gulėčiau aš jo skolas pa
naikinti? maloniai tai gtadaryčiau.
— Kaip tai? Negpna tau vieno pa
juokimo, tu dar ir antrą išreikši? Šalin
man iš akių. Kuomet panorėsiu tavo pi
nigų, tuomet žinosiu, kaip prie jų prieiti.
Nusilenkęs Morkus tyliai apleido pre
fekto namus. Jautė kas jo laukia, bet bu
vo įsitikinęs, kad jįs daro taip, kaip jam
sąžinė liepia. Po kokio laiko į prefekto
kambarį įėjo Antonijus su Julijum.
— Na, ir ką, tėve, ar pirklys nusi
žemino? — linksmai paklausė Antonijus.
— Ne, — atsakė Kliaudijus,
tik
sutiko užmokėti Julijaus skolas.
— Kaip puiku! Žinoma jo sutikimą
priėmei.
— Vai! Ar tai taij aš manihu, sūnau
mano, apie tave?
— Visai ne, — atsakė susimaišęs An
tonijus, — bet Julijui* buvo tai didžiau
sia priežastis.,
— Morkas ir taip jas užmokės, —
patvirtino prefektas, — tik prieš savo
norą. — Tas pasipūtęs pirklys yra krikš
čioniu. Senovės įstatai lokius žmones lie
pia žudyti, o jų turtus konfiskuoti.

.i •

— Tėve! Ar tai nebūtų perdaug aš
trini? — atsiliepė suminkštėjęs Antonijus.
— Juk kiekvienas tėvas gali pasiųsti be
nieko nepatinkantį jaunikį.
— Tylėk ir nesikišk ne į savo rei
kalus.
Julijus iš šalies klausėsi jiedviejų
kalbos ir juigaliaus tarė:
— Garbingasai Kliaudijau! Širdingai
dėkoju tau už .tavo pastangas; labai gai
liuosi kad aš padariau tau taip daug nesniaguinų. Kuomet pamačiau Metelę, vien
tik apie ją ir maniau, būčiau labai lai
mingas, kad galėčiau ją įvesti į savo na
mus.
•
«
•

ĮDOMIAM PASISlAinMffl ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

apsakoma laime. Kokius linksnius išsirei
škimus tėvelis vartoja laiške. Gal mūsų
ryšys nebuvo dar taip reikalingas?
— Metele, ar tau to gaila?

**
— Jaučiuosi perdaug laiminga, kad
galėčiau.
Povylas, jai dėkodamas, pabučiavo
veidą. Morkus ištiesų rašė laišką juokin
gai, kad tik nedrumstus jaunųjų laimės.
Vienok dieną ir naktį kankino jį tai ne
smagūs jausmai, kuriuos slėpė net prieš
savo pačią.
— Kaip senini mudu apsivedę? — pa
klausė linksmai jukdamosi Povylo Mete
lė, — man rodosi kad mes jau keli mė
nesiai kaip daikte gyvennva.
Puikiuose savo soduose vaikštinėjo
— .Keturiolika dienų, mano brangio
Povylas su savo jauna žmona. Abudu šir
ji. Norėčiau kiekvieną valandą sulaikyti,
dingai juokėsi ir žaidė.
nes pergreitai jos bėga. Ar žinai, ką aš
— ‘Metele, kaip
esu laimingas, —
manau?
.
tarė Povylas, — kad u«t galo pasibaigė
— O ką?
tavo Širdyj pulifidimo šešėliai, šviesiai
— Kad rytoj mudu drauge važiuosidabar spindi man iš tave akių dangiška
va į Trevirą. Tėveliai sulauks nelaukia
laimė.
•
mų
svečių.
— Laiškas, gautas nuo mamytės, iš
— Puikiai, — A sušuko iš džiaugsmo
skirstė mano nuliūdimą ir rūpesčius. Kuo
met esu tvirta, kad liuosa nuo rūpesčių, plodama rankomis Metelė.
{Daugiau bus)
nieks man nekenkia džiaugtis mano ne

Pirmadienis, lapkr. 27 d., 1933
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se visi bendrai priėmė šv. Ko nai porelei maldauju Viešpa-i Šios draugijos parengimai LIETUVIAMS LAIŠKAI
to prie Adams, .lackson,
muniją. Katalikiškas pasielgi ties Dievo galinos palaimoa. ĮMaa gana ^(lomfls Jr -is ya.
CENTRALINIAM CHIįborn ir Clark gatvių, •
mas. Nes pp. Žvirbliai ir OuSvetys i
NIAM PAŠTE
’iiniesty. Klausti reikia įėji
karas bus linksmas. Sužinožauskai yra praktikuojantieji
---------------1 Adams gatvės prie Adverti
katalikui, remia kilnias idėjas
jus dienų Ir vietą, tuojau pra- (Adresatai savo laiškus ga-ĮWindow).
ir vykina gerus darbus, tai
! nešiu per spaudų.
Vėjalisli atsiimti iš Cėntralinio paš
j ipeiką, kuris sunkiai serga.
501 Babilius Krank
ir jųjų vaikai seka savo tė
1.
| Buvo visa eilė kalbėtojų. velių gražų pavyzdį.
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nė
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atžvilgiais
pa

LIETUVIŠKA RADIO iii 514 Lebeda Juozapas
VAKARIENĖJ
labai gražiai papuošė altorius
vyzdinga; patarnavimas buvo
517 Naravas Tomy
VALANDA
Praeitam “Kultūros Rate-'
gyvomis gėlėmis, žvakėmis ir
521 Ruyickis Jonas
Sekmadienį lapkričio 12 d., greitas ir valgiai skanūs. Pa elektros šviesa, taip kad ne lio” susirinkime nutarta re
Kiekvieną Pirmadienį 8 vai. vakare
522 Sadauskaitė Agota
erdvioj Klasčiaus svetainėj į- tarnautojos bei patarnautojai jučiomis žmogaus širdį kėlė ngti šokių vakarą. Kaip žino
t’
vyko naujo Maspeth’o klebo buvo minėtos parapijos jauni į aukštybes. Vedybų ląiku pri- ma, “Kultūros Ratelį” suda
B Stoties WHFC 1420 Kil.
i NUGA-TONE SUSTIPI
no kun. J. Balkūno, ir vikaro mas ir apsitaisę tam tikra uni
ro
jaunos
mergaitės
ir
mote
ORGANUS
ūžė beveik pilna žmonių baž
LEIDŽIAMA
kun. J. Aleksiūno priėmimo ir forma sudarė labai malonių nyčia. Vietinis klebonas sutei rys; visos čia gimę ir mokyk
Jeigu Jflsų organai silpni Ir
jaučiatės senu.
prllmkii,
kun. P. Lekešiaus išleistuvių išvaizdą.
TONE — t), piiMtehStlną vaistu,
kė Moterystės Sakramentą ir las lankę.
ris padarė stebuklus dėl inill
vakarienė, kurią rengė MespA Be abejo, tūkstantinę minių
pasakė vestuvėms pritaikintą
moterų Ir vyrų per paskutinius1
Cecilia
Marosaitė,
6059
So.
metus. Nl'OA-TONE pridmlu
th’o parapijonai. Ar nebus lie sudarė ne vien maspetiečiai,
pamokslą. Vietinis choras, va Troy St. išrinkta komisijos
Jon sveikatos Ir sustiprina -usllj
Juslus organus.
tuvių tarpe rekordinis atsižy- bet visų Brooklyno* parapijų
dovaujant vargonininkei pane pirmininke; jos pagelbininkės j
NUGA-TONE yra vaistau kur)
mėjimas, kad į šią vakarienę lietuviai.
kvlenas nusilpnėjęs arba liguistas
ej N. N., gražiui, meniškai iš Ann Kairiūtė, nortbsaidietė,
. muo turCtų vartoti. Jie padarys
susirinko virš tūkstančio žmo Reikia tikėtis, kad sulaukus
kvlenų sveiku Ir tvirtu. I'uisidui
pildė muzikalę vestuvių dalį. 5128 W. George St., ir ftelen,
4916
W.
14th
St.
Cicero,
III.
j visose vaistinėse. Neprllmkit.. pa4
nių (be jokio perdėjimo).
naujo klebono, asmenyje kun.
i duotoji,, nes joks kitas vaistas
Pp. Žvirblių namuose iškel- Pilkiūtė, 2552 W. 69th St?
Pradedant pirmadienį, lapkričio-Nov. 27, ir kas pirpavaduos NUGA-TONE.
Buvo ir iš tolimesnių kolo- J. Balkūno, ši kolonija išaugs
ta
karališki
pietūs,
į
kuriuos
f
‘
Kultūros
Ratelio
’
pirm.
šiais
madienį
po
to,
atsisukite
savo
radio
ant
stoties
WHFC,
nijų svečių, kaip tai: kun? Va- 'ligi aukščiausio laipsnio, nes
Kadway’s Pilis
1420 kil., 8 vai. vakare.
lantiejus iš Waterbury, Conn., mąspethiečiai jau senai laukė prisirinko giminių, prietelių ir metais yra Eugenie (Roges)
Fok CONSTIPATION
šiaip svečių dideliai skaitliu- Lenkartienė, 3308 Evergreen
Nepamirškite atsiųsti savo prašymus.
kun. Pankus, Bridgeport,- Crt- permainų.
,
nnect., kun. Stonis, Paterson,
Lai gyvuoja Mespeth’as su gas būrelis. Visi gerai buvo St.
N. J.,' ir Brooklyno visi dva jų naų,ju klebonu kun. J. Bal- pavaišinti. Pietus gamino garsiškiai, išskiriant kun. S. Re-'kįinu!
Koresp. sios šeimininkės virėjos A. Švi
What Tkey Arei
lpauskienė, Sakalauskienė Ir
A mild rttabl. v .iMtU
wfairh Jot aot (rip* (tat— Ji
Černiauskienė. Prie stalo pata
or dututb digmtiaa. Not
ing. Cnnui n no tarmini dn*.
rnavo miklios, kuklios ir man
What Tbey Doi
MaUiona oi man and womon, anc
1847. tav. uMd (tam to mtav. mck
dagios mergelės S. ir J. ČerĮiamtarhn, nin nins^t iaosua. Ima
Draugijos Lietuvos Karei
o< appctite, poar complnuon and tad
nauskaitės, L. ir An. Sakalau
brmtb wtan thaaa cmditiuaa ar.
ctund by co
vių metinis parengimas pasi
skaitės. ^Pokylio tvarką suma
At AM
Kadmy K Co., Ine., N.W York. N.Y.
sekė. Narių ir pašaliečių ne Lapkričio 19 d., 2 vai. po niai vedė gabus veikėjas J.
mažai atsilankė. Programa pietų, Jonas Žvirblis ir Mar Švilpauskas. Pokylyje dalyva
taip pat buvo patenkinti. Pi celė Cužauskaitė Švenč. Pane vo kilnių, įžymių svečių, pa
rmą programos dalį išpildė lės Karmeliaus bažnyčioje pri sakyta turiningų kalbų ir iŠ- į
Grigaliaus choras, veda-*)ęmė Moterystės Sakramentą. reikšta gražiausių jaunaved
mas varg. A. Mondeikos. Su- Į Abudu jaunieji, jųjų gimdy- žiams linkėjimų. Krikščiūno
dainavo keletą skambių liau-' tojai, broliai, seserys ir sutuo- garsioji orkestrą linksmino ve
dies dainelių. Paskui sekė lo ktuvių dalyviai
Mišio stuvninkus. Aš, taip pat, jau
Liepos 12 d., 1934 m., “Draugui” sukaks 25
šimas “Meilė ir apkalbos”.
metai gyvavimo. Per visus šiuos metus “Drau
Vaizdas iš senosios tėvynės.
Lošimas išėjo gerai. Daugiau
gas” ištikimai tarnavo visiems, tautos, tikybos ir
Nesi rūpink
m u,
siai juoko prikrėtę Kaulas (A.
biznio
reikalais.
išbėrimai*,
Saliukas). Jo rolė sunki, ta
Ir kitais odos negerumai*
VII
i!:;:!:!:!'!:!*;???!*
čiau gerai atliko. JatfTftffeėjo
gauk gydant] antiseptika Žemo—
Parodyti savo dėkingumą už suteiktas ma
•augu*
Aptlekose.
35c.,
I to.
visko pergyventi: būti kvai
Mada No. 934
31.00.
lones, visi skaitytojai ir biznieriai turėtų remti
liu, dainuoji, kad prisimeili
“Draugo” vajų.
nus prie Barboros. Garbė pp.
MISCHA
FASHIONS
F-O R
SKIN lOPiTf.
.'S
MaRkolaičiams už gražų išmo- $ z
“Draugas” sulaukdamas sidabrinio jubiliejaus, nori pri
taikinti ir skaitytojų skaičių. Įteikia 25,000 naujų skaitytojų.
kinimą. Garbė ir visiems lošė
10 PIECE COSlViETK
Kad prirašius tokį skaičių, reikia daugelį kontestininkų. Tai
jams.
•' ,
yra teisingai sukirptos pagal di
A fi
gi šis Jubiliejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir nau
SĖT $1,97
dumą ir yra padarytos iš stiprios
Po lošimo prasidėjo smagūs
Thl» lt a Famoui Vlvanl 8«t and In
dingiausias
lietuvių
visuomenei.
popjęros. Lengvai suskaitomas
eludea fac« pord.r, J1.00; Rnuse. 76c
šokiai. Griežė Curly Evans or
Tlamie Cream tl.tt, DepUatnry |1.00
kirpimo' parodymas ir praktiš
DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Kaclal Aatrlngent *1.71, Bath Salt 1.00
kestrą.
.iv.
Toli.t Watar fl.SS. Perfume »1.76. Brll
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo
v $400.00
Už 5,000,000 balsų
Kantine 76e. Skln Wh1t.nor 7Bc..
Totą
Ant rytojaus popiet draugi
rpdyĮclis, yra sykiu duodąmas.
Valu. 112.00. Rpeclal prie*. U *7 for ai
tJž 4,000.000 balsų
$250.00
tan ploeer to Introdooe t b ta line.
•Bią madą galima gauti didumais
jos susirinkime visi nariai
Itf
3,000,000
balsų
..
$150.00
Vardas .*.•••••••••»•••
’ 8-10-12-14-16 -metų mergaitėms.
AdrMM • •..• •••••••••••
džiaugės geru parengimu. Vie
Už
2,000,000
balsų
..
$
75.00
12-tam didžiui reikia 3*4 jardų
Siunčiame per paSt* COD
Už 1,000,000 balsų
.. $ 25.00
tos jaunas graborius A. Pet
Pinigai grąžinami. Jei
39 colių materijolo arba 2% jar
nepatenkinta*
UŽ
500,000
balsų
..
..
$-10.00
kus įsirašė draugijon, reiškia
dų 54 colių materijolo ir ’/i jar
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos
Bea Vau 58O-5th Aveaue. Pfew Yaai
vienu kareiviu daugiau.
do dėl kombinacijos.
pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame Vajaus Konftiomis dienomis atsimaldateste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
vo paskutinis ligonis V. Ber
CIT!
formacijų adresu:
DRAUGAS
EASH1ON
DEPT.,
notas. Sirgo gana ilgai; jį
BOBUTĖ
2334 So. Oakley Avė.,
?hicago,
Illinois
kankino reumatizmas. Linkime
ATEINA
dėl kiekvieno pavyzdžio slųskitn
jam visiškai pasveikti.
25c

■»«»> '>

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

CH1CAGOJE

MASPETH, N,

I

LIRSKIO MUZIKOS IR RADIO
KRAUTUVES

25

KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO

25

VISI STOKIME TALKON KAD TINKA'
MAI PAMINĖJUS “DRAUGO’
SIDABRINI JUBILIEJAUS
VAJU

MELROSE PARK, 111.

K

Stop
Įtching

r

H Skin

žemo

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY

Į sus-mą buvo atsilankę Lie
t u vos Mylėtojų dr-jos atsto
vai su vienijimosi propozici
ja. Atstovų pareiškimas pa
lankiai išklausytas ir išrink
ta komisija deryboms vesti.
Sekamam sus-me komisija da
rys platų pranešimą.

Kiekviena draugija turėtų
apie tai galvoti, jungtis daik
tai!, bendrinti jėgas. Aišku,
tie ilgiau išsilaikys, kurie mo
kės taikytis prie aplinkybių.
Cicero/ daug yra draugijų,
klūbų. Visos gerai laikosi, pa
šalpas, pomirtines iki šiol iš
moka. Bet klausimas, ar ilgai t
O susijungus daiktan visgi ge
resnė proga pasilaikytį ir pa
tiems nariams užtikrinimas.
Jau keli mėnesiai, kaip 4
d r-jų atstovai konferuoja, da
ro vienijimosi planus, bet prie
sutarties neprieina ir visai dėl
menkniekių.

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Chicago, Illinois

Pattern No.

Slse

ĮiiAk.į
lt

Name
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Addrens

25

VARTOK WELDOKA TABI.ET1 H
Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "Hlatory of Rheumatism" dykai. Kreipkis }:

WGXDOMA OOIIP.
Deak 8, Atlantic City, N.

//V

J.

OUR OFFICE

L
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-
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rkiv. Bartoloni Laidotuvės Jeruzalėje
Palestinos saulutei slenkant vakarop,
galėję italų ligoninėje aprūpintas Šv.
unentais ir ypatingai Šv. Tėvo palai
mimai užmigo Viešpatyje mums

^iams gerai
žinomas ir pažįstamas
įyskupus R. Bartoloni. .Jis sirgo vos
"•dienus ir mirė po sunkios operacijos.
Mirties gandas labai greitai pasklydo
risų miestų. Nuliūdo katalikai, gailėkitatikiai, nors arkiv. Bartoloni išgy-

našo lzaijo žodžiais: “Mano gyvenimas
yra nutrauktas taip, kaip audėjo siūlas,”
patrijarkas priminė kaip prflš kelis mė
nesius žmonės iškilmingai triukšmavo — Į
džiaugėsi sutikdami Šv. Tėvo atstovų, —
o štai šiandien... Kas gali suprasti Dievo
planus J Nelieka nieko kito, kaip tik nu
lenkti galvų prieš Jo valių. Nusakęs, ko
kios kilnios asmenybės neteko Katalikų
Bažnyčia, ypačiai pabrėžė mirusio arki
vyskupo pamaldumų. Kai jis aplankęs Iš
ganytojo Karstų, visi ten-buvusieji susi
jaudino nepaprastų jo pamaldumu. Tai I
buvo jo gyvenimo'valandos, kaip pats vra pasakęs (tai bu\ų^paskutiniai žodžiai):
“Paskutinis mano gyvenimo tarpas visų
gražiausias, už tatai jis Dievo take trum
putis.”

Jeruzalėje vos pusketvirto mėnesio,
tačiau savo maloniu būdu mokėjo patįti prie savęs visų širdis net per taip
jpų laikų.
ūnas buvo pašarvotas ten pat italų
linėje. Ten lankėsi visi,
neskiriant
10 ir tikybos. Kitų dienų didžiulėje
jsijoje buvo atlydėtas į patrijarko
Irų. Šioje liūdnoje procesijoje dalyMėnesis atgal jis džiaugsmingai ap
patrijarko pavaduotojas vysk. Felankė Kurmelio Panelės Marijos statulų;
jer, du graikų katalikų apeigų arkivys
dabar dangaus Karalienė atvyko pas jį
ii, svetinių valstybių atstovai ir konsu revizitu: pasiėmė į dangų kaip tik sa
li, valdžios atstovai)
Jeruzalės burvo Motinystės šventėje, spalių 11 d.
Rtras, žydų Tautinės Tarybos pinninin
Pasibaigus pamaldoms ir išleidus miĮ, žydų agencijos atstovas, Vyriausios
1 nias iš katedros, arkivysk. Bartoloni kūlulmonų Tarybos nariai ir kiti aukšti J nas buvo palaidotas toje pat Jeruzalės
įenys. Be to, mokyklų auklėtiniai, prie- patrijarko katedroje Švč. Sakramento ai- i
įudų našlaičiai, draugijų ir vienuolijų ! toriaus kairėje Evangelijos pusėje.
}iai.

Katedroje jau laukė daugybė aukštų
įų. Jų tarpe pažymėtini kitų
tikybų
^katalikų) Ųraikų, Armėnų, Syrų, KapAbisiniečių ir Anglikonų atstovai.
Po pamaldų Jeruzalės patrijarkas pa
kė labai gražų pamokslų. Pradėjęs pra

MISIJOS

Laidojant Italijos konsulas, mirusio
arkivyskupo draugas, dar bandė kalliėti,
norėdamas tolimos tėvynės vardu atsis
veikinti, tačiau ašaros užgniaužė gerklėje
žodžius ir jis iš susigriaudinimo negalėjo I
nieko ištarti.

IR “MISIJOS”

testantui misijonieiiai bando pasigauti pi
nigais ir dovanomis. Tos “misijos” kaip
kur jiems sekasi. Jie saldainiais, piragaičiais, pinigais ir šiai}) dovanėlėmis, ku
rias teikia neva iš gailestinkumo, o tuom
tarpu juos vilioja į savo maldnainius.
Tuo būdu juos pripratina prie savo “ti
kėjimo” ir atvilioja nuo katalikų. Prive
sau tai garbo.
Bet ne vienas katalikas kartais išsi- dę senesnius prie išsižadėjimo savo kata
i«kiuį “ką čia besidžiaugsi katalikas e- likiškojo tikėjimo ir aukli juos “pryčie|s, kad tiek daug sunkių pareigų katali- riais.” Šie apostatus — atskalūnai ir pa
^bė uždeda ir tokias daugybes
įvairių sidaro uoliausi “klaidų” apaštalai tarp
katalikų. Protestantai turi užtektinas su
įlonumų liepia išsižadėti.”
mas pinigų pristatinėti savo “koplyčių”
, Tai tiesa, kad ji ragina išsižadėti sa ir mokyklų ten, kur protestantų nėra, bet
vęs ir daryti, kas gera, liet tai ir yra jos jie mato progos prisivilioti katalikų ir
lieviškuino žymė. Jėzus Kristus pasakė, juos perdirbti protestantais.
id: “ka« nori būti jo mokinys, turi išsiVienas vienuolis, pranciškonas, iš Da
jžadėti pats savęs, imti savo kasdieninį
las vyskupijos rašo; “Aš darbuojuosi šio
cryžių ir sekti Jį.”
Katalikas 'tik tuomet gali laikyti sa- je vietelėje jau arti du metu. Mano para
Fvc tikru kataliku, jei jis moka išsižadėti pijų sudaro apie 40 šeimynų. Visų laiką
Įto, kų Bažnyčia nurodo, ir daryti tai, kų teko čia vesti kovų su miestelio valdžios
bloga įtaka, su katalikui apsileidimu, o
ji įsako.
ypatingai su protestantiškais “misijonieKiekvienam katalikui
privalo rūpėti, riais,” vaikščiojančiais per namus, dali
id jo Bažnyčia vis labiau plėstųsi. Dėlto nančiais savo literatūrų ir savo protesĮ jis ^privalo prisidėti ir savo pavyzdžiu ir tansiškus “sakramentus,” susidedančius
savo darbu, kad nei vienas iš Bažnyčios iš saldainių, nekuriu valgomų daiktų ir
Į narių neatpultų, bet kad vis daugiau nau
visos krūvos geriausių prižadėjimų, jei ajų narių į jų įstotų.
teis į jų koplyčias ar mokyklas.
^ei jokia kita Bažnyčia neturi tiek
Tie “misijonieriai” pasižymi ir viso
priešų Ibtięk-jos darbo kliudytojų, kiek
[Kat. Bažnyčia. Tuo atžvilgiu vėl ji labai kiais bjauriais šmeištais ant Katalikų
Epanaši į sava dieviškąjį Įsteigėjų. Jis pa- Bažnyčios ir jos kunigų.
Kaip sunku
įsakė; “Kaip mane persekiojo, taip ir jus
Paėmus tik tokius atsitikimėlius gaiš
persekios. Bet “palaiminti yra tie, kurie
ina.
suprasti,
kaip ten sunku dirbti kata
' kenčia persekiojimus dėl teisybės,” kurių
likų kunigui. Sunku yra žmones tik moky
£iŠpažysta, skelbia ir palaiko.
ti ir tvarkyti, o ten reikia dar juos nuo'
Katalikams Būtų Gėda,
visos armijos “mi&jonierių” ginti.
Jei jie mažiau rūpinsis savo Bažny
Kaip dabar karams laimėti, priešui
čių palaikyti, negu priešai rūpinasi j griau nugalėti, išrandami visoki pabūklai, įvai
. ti. Griovikų tarpe yra įvairios protestan riausi ginklai, dujos ir tam panašūs, taip
tiškos sektos. Savo senus išpažintojus jau “pragaro vartai” panaudoja visokias prie
jos senai savo klaidatikystėrnis
privedė niones nugalėti Bažnyčiai.
prie liedievyliės. Netekdamos savo narių,
Pačių Bažnyčių, žinoma, nenugalės, lx-t
lenda katalikų tarpan, ypač ten, kur dėl atskiriems katalikams gali labai
daug
triukšmo katalikų .kunigų ir dėl susisieki pakenkti. Kas menkas katalikas, tas bus
mo sunkumo ir tolumo, nėra kam katali ir menkas protestantas ir, galutinai, liks
kus aprūpinti. Juos katalikų kunigai gali pragaro kąsnis.
paniekti tik kai}) kada.
Veikia plačiai katalikų misijos, kad
Tokių katalikų tarpi- protestantų ‘.misi vestų žmones į dangų, bet ne siauriau vei
jom, riai” veikia. Tie klaidatikiai, kurių kia ir klaidytojų “misijos”, kad žmones
8 didžiuma patys netiki, o tik už pinigus žudytų.
švaistosi tarp katalikų ir iš jų silpnati“Broliai, būkite blalvūk jr budėkite,
kius klaidina.
nes jūsų priešas, velnias, kaip kriokiąs
Jie tų savo “misijonoriavimų” atlie liūtas, suka aplink ieškodamas, kurį praku labai uoliai. A*r mes lietuviai katalikai rvtų. Jam atsispirkite, stiprūs tikėjimu.”
» nematome, kaip uoliai lietuviai bihlistai
V. K.
platina savo “naujų tikėjimų.” Žinome,
kaip lakstė nuo dur.ų prie dujų, dalindami
Ir TlkSjfmas
Įvairias savo knygeles, lapelius ir garsini
mus. Tas uolumas y (Mitingai buvo didelis,
sūriai mokama už “misijonieriaDaugelis šiandienų nusiskundžia, kad
'~Vimų.” Pinigai sumažėja ir jų “misijų” ži ir. mės ištvirko, ypač jautri litas. lhbar
darbas sumenkėjo, bet nesustojo.
jau r.-tai ir kaimuose galima užtikti dorą
Plačiai veikia protestantų ‘‘misrjonic žmogų, o jau miestuose ištvirkimas verda
riai” tarp meksikiečių ir italų pietvakari kai}) pragaras. Nusiskundžiaūia, kad tė
nėse J. Am. Valstyliėse. Ten dirba labai vai vaikų nebegali suvaldyti, autoritetai
daug ateivių meksikiečių ir italų. Meksi negerbiami, paniekinama kiblūs idealai,
kiečiai labai neturtingi. Taigi juos pro niekinama Bažnyčia ir jos vyriausybė, o
Jei ka£ ir abejoja apie Katalikų Baž
nyčios tikrumų, tai yra, ar ji yra iš tikrų
jų toji Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, tai
Batikas jokiu būdu jau negali abejoti.
Įilių eilėmis jam Įrodyta tos Bažnyčios
Įeviškoji kilmė. Taigi katalikas turi labai
iaugtis, kad yra jos nariu. Jis turi laiky
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Pirmadienis, lapkr. 27 d., 1933

----- ,---- ...
APAŠTALIŠKAS DELEGATAS
Be to religija yra naudinga žmogui, Blaekfriars, Oxforde. Iš Anglijos jis at
nes ji valdo ir švelnina blogus žmonių keliavo Kanadon. Dabar gyvena Elkridge,
jausmus. Tai tiesa, kurių pripažįsta net Md.
jiatys aršieji religijos priešai. Bedievybė
Jis parašė į “The Baltimore Cathoyra griaunanti jėga, o tuo tarpu religija lic Review,” iš kur ir imamos tos visos
yra jėga visų statanti. Tų kiekvienas iš žinios. Jis ten rašo;
mūsų galime lengvai pastebėti paprasta
“Pereidamas j katalikus susilaukiau
me gyvenime.
didžiausios laimės ir džiaugsmo,
kokių
Kad be religijos negali išsilaikyti do tik turėjau savo gyvėriime. Kuomet mano
ra, tai jau n atėmė, bet pažiūrėkime, kų draugai klausia manęs, kas privedė ma
gi sako tuo-klausimu tas,visų tai}) bran ne atisakyti nuo vietos pelningos ir pil
ginamas amžinos atminties Popiežius Le nos patogumų Oxforde ir pereiti į Katali
onas XII: “Nesveika bus kiekviena sielų kų Bažnyčią, tai man nelengva trumpai
kultūra:'jaunieji nejpratę gerbti Dievo, atsakyti. Tų priežasčių aš matau labai
negali pakęsti jokios doro gyvenimo drau daug. Kvartiiausia, žinoma, tai Dievo ma
smės ir pripratę niekuomet nesuvaldyti lonės veikimas; o iš kitų čia
pabrėšiu
savo aistrų, lengvai bus prikalbami ardyti tuom tarpu dvi — “Visų Šventųjų Šven
valstybės tvarkų.” Taigi matome, jog re tė” ir “Visų Sielų Dieha.”
ligija ir dora yra du glaudžiausiai susiję
Kas kalba “Tikiu į Dievų,” nežiūrint
dalykai, todėl jei laikytis vieno, reikia tokio tikėjimo jis riebūtų, išreiškia savo
Jo Eksc. Arkivyskupas Amleto Gio- būtinai ir kito. Dora be religijos neįmano
vanni Cicognani J. V. Apaštališkas De ma, nes jiedvi yra vieninteliai visuomenės tikėjimą į “Šventųjų bendrAvimų.” Bet
legatas. Jis dabar gyena Baltimore, Md. ramsčiai, sako didis Amerikos" politikas tų žodžių prasmė niekur tiip vaizdžiai,
praktiškai ir kilniai neįgyvendinta, kaip
Jo Ekscelencija gimęs Brisigliella, Itali- i \Yashingtonas. — Tas nemyli
tėvynės, Katalikų Bažnyčioje.
joje. Ilgų laikų darbavosi Konsistorijos i kas tų tvirčiausių žemiškos laimės paramų
“Aš išaugau protestantu episkopalu,
Kongregacijoje ir Rytų Apeigų Kongre- , ardo. Kiekvienas tikras politikas jų ger
sako
įp. Stead. Niękas niekuomet manęs
gacijoje, kartu dėstydamas Kanonų Tei- i biu ir myli taip pat, kaip ir visi dieVobaisės Apollinarib Kolegijoje, Romoje. J. E. ' minngi žmonės. Protas ir prityrimas rodo, i nemokino švęsti Šventųjų šventes ir ne
tapo paskirtas J. V. Apaštališku Delega kati visuomenėje negali būti rodos be ti- ' paminėjau, kuomet nors i juos pasimelsti,
tu kovo įnėn., 1932 metais ir pakansekruo- kybos. Ji suteikia ir demokratijai gyvy- Į arba prašyti, kad jie už mane melstųsi ir
užtartų pas Dievą. Ir taip šventieji man
tas titulariu Laodįcejos iš Frigijos Arki bės diegų.
buvo labai neaiškios, tolimos figūros, ka
vyskupu — balandžio 23, 1933 m.
Toliau nustojus religijos, nustojama da tai, kur tai žiloje senatvėje buvusios.
ir doros, o be šių dviejų auklėjimas neįma
Aš kartais paabejojau, ar tie, kurie
per tai ir dora. Viso to priežastis yra nomas. — Be šių elementų auklėjimas nūs visuomet buvo katalikais, atjaučia ir g>nustojimas tikėjimo.
toja savo pilnumo ir pagrindo. Todėl ten, vai supranta, kų tai reiškia turėti tokių
Tikėjimas yra doros# pamatas ir jį kur pašalinama religija ir dora iš mokyk priętelių kaip šventieji Petras, Povilas,
paneigus, savaime griūva dora, tiek pavie lų, bei auklėjimo įstaigų, auklėjimas lie Pranciškus, Katarina, Mažoji Gėlė, Tere
nio asmens, tiek visos tautos.
ka vienjmsiškas, žmogus neišauklėtas. sė ir visi kiti dangiškieji mūsų globėjai.
Prisižiūrėję į mūsų dabartinę padėti, (“Rytas” 1931-1X47 d. 2D9). Tų gražiai Aš dabar nesibijau ir nesvyruodamas
giliau, matome', jog doros nusmukimo svar ir teisingai pastebi taip pat net ir nekata- prašau šventųjų melstis už mane; ir jei
lįausia priežastis yra tikėjimo sumenkė likai. Žinomas protestantų politikas ir eko jaučiu, kad mano maldos silpnos ir ma
jimas. Tikėjimas ir tik jis vienas labiau nomistas Alb. Kcbaffle sako: “Krašto ir žos vertės, tai <lidelės vertės yra maldos
siais verčia žmogų vesti dorų gyvenimų. visuomenės ūkis turi žlugti, nupuolus do tų maldos globėjų, mano prietėlių.
Tikįs žmogus pripažįsta Dievų kaip.) sa rai ir tikybai... Tada nustoja žmonės aukš
Motiniškoji Bažnyčios Meilė.
vo Kūrėjų ir Viešpati, ir be to iš prigim tesnės nuovųkos, kada doriškai ištvirksta !
Katalikų Bažnyčia patraukė
mano
ties jaučia Dievo įsakymus turinčius pag ir praranda tikėjimų, tada iširsią valsty- | širdį ir protų savo motiniška meilė, kuria
rindo, todėl ir savo valių palenkia pildy binis aparatas ir žlunga krašto gerovė, i ji myli savo vaikelius, apleidusius jau šį
ti Dievo įsakymus. Tuos Dievo įsakymus kaip tai matyti iš žmonijos istorijos.”
p.iSaulį. Mums bręstant ir sęstant mūsų
jaučia visi, tik ne visi juos pildo. Papras
. Iš tų keletos čia paduotų išsitarimų prietelių ratas vis retėja ir mažėja. Galu
tai prie nepildymo prieina šiai}). Žmogus, tikėjimo ir doros klausimu kiekvienam, ma tinai mirštame. Likusieji priedeliai ir pa
kurio'sąžinė apsunkinta nuodėmėmis, pra nau, bus aišku, jog dora be religijos nega žystamieji palydi mus į kapus, atkalba
deda galvoti, kad tikėjimas jį varžo, jam lima. Ir norint, kad lietuvių tauta būtų mos ten palydėjimo maldos, atiduodamas
neduoda laisvės ir taip pradeda kas kar blaivi ir dora, visų pirma reikia pasirū paskutinis patarnavimas ir, jei mes ne
tų tolyn grimsti Į didesnes nuodėmes. Kuzi pinti, kad tikėjimas būtų stipriai įleidęs katalikai, tai mes paliekame savo myli
nė atbunka, pradeda abejoti Dievo buvi šaknis į gyvenimų, o tik tuomet galima ti muosius kapuose ir grįžtame namon su
mu, pagaliau visai nuo Jo atsisako ir ,ta- į kėtis, jog dora vėl pakils mūsų žmonėse į jausmais, kad jau daugiau nieko negalime
da jau visiškai puola ir dora. Pasitaiko deramų aukštumų, o tas mūsų visų turi bū pagelbėti.
*
iš tokių-atsivertimų, 1x4 yra daugiau, ku- ' ti didžiausias troškimas.
Bet kadangi būsimus gyvenimas yra
rie užmigdo sąžinę ir ji jau'nebeįstengia
Ktud.
J. Rimvydas.
dabartinio tęsinys, o patekti j amžinųjų
tokio perspėti. Toks žmogus, kad nusira
laimę, kaip pats ŠV. Raštas p&Žyhii, re
minus, stoja į atvirų kovą (iries tikėjimų
kam tiesiog pasiseka, tai tie mūs prieir dorų. Pas tokį mirus tikėjimui, miršta
Mokėkime įvertinti tai
teliai pasiliko ir toliaus keleiviais. Tad
ir dora. Tokie pradeda reikalauti nepažamūs maldos yra jiems labai naudingos ir
botos aistroms laisvės ir sako, religija
Daug gražiausių švenčių ir apeigų reikalingos.
esant visai laisvu,, privačiu kiekvienam da yra Katalikų Bažnyčioje, bet jų visa dau
Katalikų Bažnyčia tų bendravimų su
lvku, kad dora visai nepriklauso nuo reli gybė katalikų kai}) ir nepastebi ir neįver mirusiais stipriai ir gyvai palaiko. Joje
gijos ir t. t. Taip iš tikinčio, tampa indi tina. G pas lietuvius katalikus įsigalėjo kasdien Mišiose ir įvairiose maldose yra
ferentas, o'pagaliau ir visai atšąla.
ir dabar veikia net blogas paprotys. Di nuolatos minimos mirusiųjų sielos. Visi
Bet ištikrųjų be religijos neįmanomas , džiausias, garbingiausias šventes jie prip tikintieji Bažnyčios nariai uoliai gelbsti
joks geras auklėjimas, nei dora, nei vi rato minėti geru prisivalgymu skanesnių, mirusiųjų sieloms. Jų naudai aukoja Mi
suomeninis sutvarkymas. Ir čia labai gra riebesnių vajgių ir dar aršiau ir šlykščiau šių auką, savo maldas, gerus darbus, at
žiai pro f. Emile de Lavely stato klausi pažymėti jas pasigėrimais ir ištvirkavi laidus ir t. p.”
4
Taip tai gražiai įvertina
Katalikų
mus: ar gali civilizuota tauta apseiti be mais.
•
Bažnyčios
praktikuojatnų
“
Šventųjų
bend
religijos.’ ar darovė be tikėjimo į vienų
Daugelis katalikų neįvertina katalikiš
Dievų ir sielos nemirtingumų gali būti tik kųjįi švenčių ir apeigų: galimas daiktas, ravimą,“žmogus atąivertęs iš kito tikėji
ra dorovė? — ir griežtai pats atsako, kad dėl to .kad nuo mažų dienų yra su jomis mo.
Visi katalikai turėtų tokius dalykus
ne. Toliau jis sako; “Jeigu aš šių dviejų perdaug apsipratę, o ypatingai
dėl to,
tiesų nesilaikau, tai nelieka nieko, kas su kad nepasirūpina įsigilinti į jų (įrašinę, geriau suprasti už atsivertėlį ir geriau už
laikytų mane nuo smagumų ir naudos reikšmę ir nepasistengia jų suprasti. Vi jį vertinti savo Bažnyčios turtus.
ieškojimo svetiinon sąskaitom.. Jeigu aš siškai kitai}) į šventes ir apeigas pasižiū
galiu praturtėti ir baudžiamojo kodekso ri tie, kurie jas supranta.
LIETUVOS ŽINIOS
išvengti, tai kodėl tai . nedaryti? Aukso
Kurie supranta, tie prieš šventes ap
žibėjimas greitai paskatina žmones pa guloje laiko klausyklas bažnyčiose, o per
PLUNGĖ. — Rugsėjo
24 d., J. E.
miršti Dievų savo sąžinėje. Aš nematau šventes sudaro eiles prie “Dievo Stalo,” Telšių Vyskupas pašventino naujų baž
jokio rinito pagrindo susilaikyti nuo ne priimdami Šv. Komunijų.
nyčių. Bažnyčia pradėta statyti jau prieš
tinkamo elgesio, nuo pažadų laužymo, nuo
Kurie nesupranta, tų neprivarysi va 28 m., liet dėl įvairių, nejmtęgių aplinky
vagystės, jei pabaudos bus išvengta, o ru prie Komunijos. Labai gerai, jei juos bių, statybos darbas buvo
pertrauktas.
man tas naudinga... Garbė’... Kų tas rūpi pamatysi bažnyčioje Mišių klausant.
Taeiaus, darbštaus klebono, kan. P. Pū
smaguriui žmogui? Sąžinė! Be I)icvo nė
Kai}) nekurios katalikų šventės ir a- kio dėka. šiais metais statymo
darbas
ra sąžinės... Be religijos būtų aiškus grį peigos veikia jos suprantančius asmenis, baigtas. Šioji Bažnyčia,yra viena iŠ di
žimas į barbarijų.”
tai rodo štai vienas atsivertėlis į katalikų džiausių ir gražiausių Lietuvoje.
VILKAVIŠKIS. — Grudrlžio
1 d.
Arba toliau labai gražiai išsireiškia tikėjimų.
Jis
yra
\Villiam
Foree
Stead.
Jis
Vilkavišky
šaukiamas
pavas.
regijono
su
Ispanijos nrinisteris Don Al Pidly Mon
pirmiau
buvo
anglikoniškas
dvasiškis.
Jis
važiavimas, kur turės 4 svarbias dilia; 1)
1899 m. katalikų suvažiavime; “.Jeigu ku
buvo
Oxforde,
\Vorcester
Kolegijos
kape

vyrų sąjungos suvažiavimas, 2) mergaičių
ris mokslo žmogus pasakytų; Nėra Dievo,
sųjun. suvažiavimas, 3) eisena į katedrų
tada valdžioje ir teisingumo priešakyje lionas.
Jis
pirmąsias
savo
studijas
atliko
prie Laisvės paminklo ir 4) bendras fede
stovintieji žlmonės su nusistebėjimu tai
Virginijos
universitete
Amerikoje.
Iš
ten
racijos (plenumo) posėdis.
paskaitytų, pasvarstymų savo sąžinėje ir
Vyrų ir mergaičių sąjungų suvažia
pasakytų: Nėra teisybės. Tai nugirdęs nukeliavo- Anglijon ir įstojo į Ridley
Dali,
Camlaidge.
1917
metais
jis
buvo
pa

vimuose
bus rajonų valdybų pranešimui,
kaltinamasis pasakytų: Nėra'jokios kal
tės. Karštas jaunuolis taria pagalvos: Nė švęstas anglikoniškuoju dvasiškiu Here paskaitos, diskusijos ir rezoliucijos.
Eisena bus graži, su muzika.
Prie
ra dorovės.” Iš to matome, jog religija fordo vyskupijoje.
Pasaulinio
karo
metu
jis
tarnavo
kai
Laisvės
paminklo
bus
minimi
mūsų
gar
yra būtinas dalykas, be jos negali išsilai
kyti dorinis gyvenimas. Štai Prancūzijoj pelionu Amerikos armijoje. Po to du me sūs lakūnai Darius ir Girėnas ir žuvusieji
demokratai buvo atsisakę nuo tikėjimo, tu buvo anglikonų nialdnamyje tniniste- už Tėvynę.
Bendrame federacijos
posėdy }mt
bet neilgai trukus Dievo vietoje ėmė gar- ; riu. Tarp 1927-1930 metų jau jis darbavo
si
()x
Forde,
Anglijojet
pranešimus
ir
diskusijas
bus
svarstomas
Junti ant. altoriaus pasisodinę ištvirkėlę
Šiemet
jis
tapo
priimtas
į
Katalikų
savo
regijono
veikimas
ir
perrenkami
vyk
artistę ir įvedė vadinamų “proto religi
Bažnyčių, šventosios Dvasios vjeuuolyue, domieji organai.
ja”
'
<' ■

Pirmadienis, lapkr. 27 d., 1933
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i utsilankusioms už linkėjimus per maža; žmonių negalima
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos Liet. Dakturų Draugijos Nariai
ir dovanas. Paskui Kalvaičio sutalpinti.
mainytė ir sesutė Benetta, taip
Ofiso: Tol. CALiiniot 4039
PeTšliūbų visas choras gie- Pal ren^a K Mondzejauskie- IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Res.: Tel. UKillock <1286
(lojo “Vi ui Creator”, o solo,1“’ M* -Janušauskienė, M. bau
Gruodžio
3 d. rengiama me-I
DENTISTAS
*
Neseniai čia įvyko nepapra tinė parapijos
1418
SO. 49lk CT., CICERO, IU
“Avė Maria” Louis Te„zįs. '^įskaitė, V. Jančiauskaitė vivakarienė, ku-į
Utur..
Ketv. Ir l’ėtn. 10—O vai.
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
stus ir iškilmingas šlifas. Psus pavaisino.
Varg.
ri, sakoma, bus nepaprasta.
SI 47 SO. HALSTED ST., C1UCAG4
b Pocius jaunąją porą ii |'s
3147 So. Halsted St.
Paneli., Sered. Ir SubaL 2—8 vai
mzuyė.ojc subrinkusius i -'“f-'1'1“ ir Pe‘™8
8«ri lė Agnietė lialtrukoniūtė buvo Vakarienės tikietai jau pusklei
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak.
Lapkričio 1S ik, Šv. Jurgio visus
sušliubavotn
su
Antanu
G
rė

šv.
Kryžiaus
}iarapijonui.
A
sti. Sykiu rengiama graži pro- Re**<ien«Ho6 ofisas: 2658 w. b»lu su
parai), choras surengė šeimy sužavėjo skambučiais “chi bu čia užaugę. Yra nariais gor.
gruma, kurių išpildys mažasis
valandos: įo—u ryto
Dienoms Tel. LAT’ayette 5793
niški} pramogėlę. Mūsų gera mės” “I love you truly.-”
Labdaringos
Sujungus 1 kuo
Nuotaka
yra
duktė
pasižy

8ercdomls Ir Nedėliomis pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402
Sveikiname Jaunavedžius ir
ir didysis chorai. Kad davus
sis direktorius, prof. A. Pocius
pos ir Šv. Kazimiero Akade mėjusių šios apylinkės tėvų ir progų visiems vakarienėj da- J
•J
lai
Dievas
juos
laimina.
užleido savo namų pasilinksmi
mijos Rėmėjų, Angelą yra gerai
išauklėta. Ji jyra jjauniau iyvauu, įžanga nustatyta tik Tel, LAPayotlc 7030
Buvusi
.
nimui. Dainos skambėjo po,
Office: 2643 W. 47tb Streel
buvusi veikli Nekulto Prus. P. šia iš gražaus* sesučių1 būrio. i utie.
-n asmenim. Visi kviečiami
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vuk.
visus kambarius. Vienuose ka-'
Nedėlioję pagal sutartį
Šv. dr-jos narė.
Visos vvresnėsės jau seniau iš iš unkšto įsigyti bilietus.
%
mbariuose vieni lošė kortomis, Į
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS
Lapkr. 29 d., 5 vai. popiet tekėjo. Vienas iš p-nų BaltruP. Rep.
kiti šoko, kiti juokavo ir šne
OI. Tei. HEPublle 70UU
4140 Archer Avenue
Šv. Kryžiaus bažnyčioj įvyks konių žentų yra biznyje ir tu
lies. Tel. GKOveldU 0011
kučiavosi.
Vai.:
2
—
4
Ir
7
—
9
vaL
vakare
iškilmingas jų šliūbas. Vestu ri Liberty Bakery, 11926 So. LIETUVIAI DAKTARAI:
8917 S. WA8UTENAVV AVK.
Svečių tarpe buvo ir mūsų j
Res. 2136 W. 24th St.
vių puota bus Dimbalio salė Halsted st. Vestuvių pokylis
TeL CANal 0402
dvasios vadai: kun. ŠaulinsBRIDAL SHOWER
je, 4323 S. Mood St. Jaunave buvo nuotakos tetos MikoliūTol. LAlayetlc 3057
kas ir kun. Petrauskas.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
džiams linkime daug laimės ir nienės namuose, 6112. So. KoRes. and Offi'ce
2423 VV. ALVRŲLEiTK KOAD
Office Phone
Dėkojayie komisijai už pra
Lapkr. 18 d. įvyko pagerb pasisekimo naujame gyveni nienskv avė. Svečių buvo apie
2359 So. Lcavlit St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
PKOspcct 1028
NedėlioJ susitarus
mogėlę, už gardžias vaišes ir davęs A. Mikolaitės ir P. Kal me.
CANAL 0708
Rep. i 200. Abu jaunavedžiu yra weGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
prof. Pociui už kambarius.
vaičio. Susirinkę abiejų gimi
j stpullmaniečiai ir čia apsigy----------------X—SPINDULIAI
Pilono CANal 6122
Lai gyvuoja Šv. Jurgio pa nės ir draugės Kalvaičio bute,
Lapkr. 1,2 d. įvyko Labd. veno.
Rep.
THYSICIAN and 8URGEON
3051 West 43rd Str.
ra p. choras!
4441 S. \\ ood SI., gražiai juos Sąjungos 1 kuopos vakaras su
2403 W. 63r.d St., Chicago
pagerbė. Sudėta linkėjimų ,r programa ir šokiais. Žmonių
(Prie Archer Avė. oeioli Kedsle)
OFFICE HO1JRS:
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
GYDYTOJA^ Jr CHIRURGĄ*
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
beredomls ir uedėhomis pagal
Ji\a 1 uidokaitė įstojo į mo- pado\anota giazus miegamojo 1 dalyvavo gaila daug. Vakarą
sutarti
Sunday by Appolntment
2201 W. Cermak Rrad
terystės luomą su Pranciškum'kambario setas. A. Mikolaitė vedė dvasios vadas, kun. Pr.
Juciu, sekmadienį, lapkr. 19 d J ir P. Kalvaitis dėkojo visoms Vaitukaitis. Programa buvo
t
Valandos 1—3 lr 7—8 eak.
Phooe GKOveldU 0027

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

C H I C A G O J E

Iš ŠV. JURGIO PARAP,,
BfilOGEPORT

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WIN$KUNAS

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

gražiai seselių prirengta.
Ji
G R A B ORIAI:
išpildyta sekančiai: 1. Birutės
daina — 8 skyr. mergiotės; 2.
Telefonas YARds Ilsu
j Vilnius —' G. Varneckaitė; 3.
LACHAViCH
Myliu tų šalį — 5 ir 6 skyr.
IR SŪNŪS
1 mergaitės; 4. Vaikų drilius —
Graborius ir Balsamuotojas
LIETUVIS GRABORIUS
4 skyrius; 5. Vilnius bus mū- į
Patarnauju laidotuvėse knnplgiansla. Turiu automubilius visokiems
sų — Jrene Šimonis; 6. O, liū-;
Reikalą meldžiu atsišaukti. o mano
darbu bualte uiganėdtntl
reikalams. Kaina prieinama. j dna, liūdna — P. Ilgintas; 7.1
Tel. CANal RIS arba 2518
3319 AUBUBN AVENUE Mergelių šokis — 8 skyr. me
2314 W. 23rd PI., Chicago
rgaitės. !S. Lenkas ir lietuvis i
Chicago. UI.
-—J. Navickas ir A. Vencke-1
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TiK CICERO 1827
vičius. 9. Solo — O. Navic- Į
Ine.
kaitė (pianu skambino B. Ge- i
LIETUVIU GRABORIUS
Phone BOUIevard 4139
dvilaitė). Iššaukta ant«u karPalaidoja už 325.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
tu-................................... -.
808 W. 18th St.
Tel. CANal 8174
Chicago. III.
A isi savo dalis gražiai išpi
GRABORIUS
. ..
•
ldė, ypatingai visus sužavėjo
Musų pa tarnavimas
mažytis P. Ogintas, kuris pa
visuomet aažiningan Ir
ORATORIUS
nebrangus, nes neturi
dainavo “Liūdna”; jis ne vie
me ISlaldų allalkymul
Koplyčia Dykai
skyrių.
4830 WEST 15th STREET nam ašarų iš akių išspaudė.
Nauja, graži ko
Programa baigės
gražia
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. kun. I’r. Vaitukaičio kalba.
plyčia dykai.
Po to sekė šokiai.
t
3307 Auburn Avenue
Dovanų suteikė: E. Ogintai
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS tė. Dovanus laimėjo: 1 — M.
Patam avi man geras Ir nebrangus
.Morkūnas ir A. Plienas; 2 —
718 W. 18th St.
%
V. Bučnienė ir M. Laurinavi
Tel. MONroe 3877
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIO
VEDĖJAS
čienė; 3 — O. Jurgaitienė ir
Tel. LAFayctte 2573
1646 WEST 46th STREET
„ J. Ųulevlčius M. Adomaitis. Vakaro pasise
Tel. BOUIevard 5203—8412
Oratorius
kimui prisidėjo: 0. Jeselskielr
l’cl. CICERO 294
Raišam uotojas
nė, E. Ogintienė, E. Gedvilie
Patarnauja Chl- nė, Ivaškevičius.
SYREWICZE
eagoje Ir aplellaGRABORIUS
k«j&
Vakaro komisijoj buvo: M.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Didelė
Ir
grail
galimas ai >35.84
Sudeikienė, E. Ogintienė, Ba
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
E.
3344 S. 50th Ava.. Cinam. Tli.
4092 Archer Avė. gdonienė, Bazbadauskas,
i Ogintaitė. Be to, pasidarbavo
: B. Ogintas, J. Lazauskas, J.
| Sudeikis.
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
Labdarių 1 kuopa dėkinga
j visiems programos dalyviams
. ir kurie tik kuo prisidėjo.
Labdarė

Valandos: 2-4; 7-8 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
AIA

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKOS

SIMON M. SKUDAS

Ū.ZOLP

Didžiausia ir Seniausia

ANTANAS BAČKIS
Mirė lapkilčio 24 d., 19".m.,
11:40 vai. ryto. sula!iki..uft6įfc'a
amžiaus. Kilo iš k<dui,)^Hh>.->krlči'o. Krakių parap., M Odinin
kų kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
seserį Marijonų Ambutienę. se
sers sūnų Antanų Ambutų, bro
lį Mateušų, pusseserę Elzbietą
Gilienę, švogerį Antanų,
pus
brolį Dominlkų Rimšų ir gimi
nes; o Lietuvoje motinų, sese
rį ir gimines.
Kūnas pašarvotas
Mažeikos
koplyčioje, 321'J Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, la
pkričio 28 d., Iš koplyčios 8
vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio
parapijos bažnyčių, kurioje |v.vks gedulingos pamaldos už
velionio sielų, l’o pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai’ kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Sesuo. Brolis. Sesers
Sūrus,
Pusseserė,
Pusbrolis,
ftvbgeris Ir Gluduos.

•

Laidoluiėms patarnauja gra
borius K. P. Mažeika. Telefonas
YARds 1138.

ELudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue

X Lapkr. 12 <1., Š.Š. Petro
ir Povilo bažnyčioje prasidėjo
jubiliejinės
Misijos; baigės
lapkr. 19 d., 4 vai. popiet. Ry
tais ir vakarais minios žmo
nių lunke bažnyčią ir atsidėję
klausė gražių, pamokinančių,
Tėvo A. Petrausko pamokslų.
Per misijas žmonės įsigijo
daug gerų pasiskaitymui kny
gelių ir kitų naudingų Misi- •
joms atminčiai dalykėlių. Rci- J
kia pažymėti, kati tokioms iš-,
kilmėms, kaip tai: Misijos, Ka
ledos, Velykos ir 40 vai. at-'
mūsų bažnytėlėje jau'

Kez. HEMIook 7091

REZIDENCIJA

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6631 S. California Avė.

4645 So. Ashland Avė.

Telefonas KEPubUc 7868

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak.

*

Nedėliomis pagal sutarti
Ofteo telef. UOUIevard 7b20

TcL CANal 0257
Bes. PBOsĮKvt 003t

Namų tel. PKOspcct 1930

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tol. Ofiso BOUIevard 5913—14
Kcz. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJA Ir CHIBUBGAS
Tel. BOUIevard 7042

1821 SOUTH HALSTED STivEET

DR. G. Z. VEZEL’IS

kvezldencija OCno So. Artesian nvfc
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DENTISTAS

8 lkf 8:30 vakare

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. GBOvchiU 1595

DR. A. LYOŠKA

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Office Phone Res. 6107 S. Franclsco
Prospect 2230
Phone Grov. 0951

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. MAltytETlE KOAD

DENTISTAS

DR. J. SZUKIEWIGZ

2201 W. Cermak Road

PHY8ICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cldoago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. .

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

by Appoir.tuient

•

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredoinis po pietų ir Ncdėidiema*
tik susitarus

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 fkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TcL

VIKginla

0036

GRABORIAI:
{TAIKOS
Rea Phone
ENGlevvood 6641

J.J.BAGDONAS

D A K T A K A

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street
vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL

savo rūpesčius. Pašaukite:

Ofiso Tel. VICtory 6292
Be*. TeL DlLKzel 2121

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10— lf

Perkėlė eavo. ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. REP. 3100
. .

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PlIUMAN

BOBlcvanl 7 5bU

Sunday

GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grąbų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teilria ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas
8859 80. VVLbTEKJM A V K.
Chicago, Iii.

Seredouiis lr Nedėliomis pagal sutarį

DR. M. T. STRIKOL'IS

*

2506 W. 63t*d St.

DR. MAURIGE KAHN

SPECU AUSTAS
Diio\ ų, Moterų lr Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius Šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Rekniad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Cb'rsgo. III.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. Y.Utds 090 i
Ro>.: Tol. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldienials nuo 10 iki 12 diong

Rea:

Office:

PROspect 2011

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2355 West 63rd Street

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Skaitykite «r platinkite
dienraštį “Draugę” ii
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznieriuj
kurie garsinasi jame.

O WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

OTDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOa't.KO PER 98 METUS NEMURIJITf
KAIP U*«IHENfc4UHlOH Ir NKIAGYDOSIOS JOS YRA
Hperlsllškal gydo Ilgas pilvo.- plaučių. Inkstų Ir pūslės, ulnuodljlmg kranJo, odos, ligas, talrdHR, renmstlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų 1r paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išg’dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pado- ’
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ryto Iki t
valandai ir nuo t—8 valandai vakare Nedė"omls nuo 11 ryto Iki 1 ral
Ava.
Tel. l'MAvrimM fcJCT

»WJPJiBLWW!!gW

-

6

Pirmadirtiis, lapkr. 27 d., 1933

pftatrgss
- niais užkandžiais. Paskui žai
sta ir šokta.
Garbė priklauso veiklioms
ir sumanioms choristėms: A.
Oželienei, E. Paukštienei, E.
Petkienei ir V. Burneika, ku
rios nuoširdžiai
darbavosi,
kad -vakaras būtų sėkmingas.
Prie progos noriu priminti,
kad šis choras sausio 14 d. pa
LINKSMAS SAVYBĖS
rapijos svetainėj rengia dide
VAKARAS
lį šokių vakarų. Komisija da
Lapkr. 16 d. Gini. Pan. Šv. rbuojasi ir žada publikai pa
parap. choras surengė gražų rodyti ką nors nepaprasto.
savybės pasilinksminimo va Prašomi nepamiršti choro pa
karėlį. Kaip ir visuomet, taip rengimų.
Ieva Lukošiūtė, koresp.
ir ši kartą, choristai susirinko
beveik visi. Susidarė gražus
būrys. Be choristų, atsilankė
ii- svečių: žinomas Marquette
Parko biznierius Pudžuvelis,
S. Pieža ir kiti. Visi smagiai;
žaidė ir linksminosi.
APIE ‘ GUDRIĄ MO

C H I C A G O J E

rnamentą ir kitokių. Šituos
visus paveikslus yra proga pa
matyti dykai. Norintieji tuo
se paveiksluose save ir kitus
pamatyti važiuokite į Lithuanian Vilią, 11212 So. Western
avė., kur juos dykai rodo pats
fotografes Stankūnas trečia
dienių, penktadienių, šeštadie
nių ir sekmadienių vakarais.
Pagal atsilankiusių norų bus
parodoma ir įvairių komedijėlių.
Ten buvęs

ARCHER HEIGHTS

DĖMESIO

i sic and Radio Store, 4916 W.
14th St., Cicero, IU.

Šv. Petro ir Povilo par
DVASIŠKO TURINIO
ą-į j West Pullman svetainėje bus
1 13 !paskaita apie Lietuvių išeivių*
KNYGOS
1
05 Ij vargingą
būklę Brazilijoje | Apie Tai Kas Brangiausia,
j 55 7:30 vai. vakare. Ta proga Parašė K. V. Kaina..... ,5c.
^5 bus renkamos aukos Sao Pau- j
Apeigos R. Katalikų Baž.22 lo liet. kat. bažnyčios statv- nvčios. Parašė Gerutis ..59c.
bai.
Į “DRAUGO” KNYGYNAS
Šv. Onos draugija rengia di
1.11
delę parę su šokiais lapkr. 30
Malonėkite kuo skaitlingiau
ROSELAND BAKERY
2.13
Ii. vakare, Visų Šventųjų pa
Tikros Ruginės Duono:s vien
.74 šiai atsilankyti..
rapijos svetainėj. Bus skanaus
Kun. B. Sugintas, tik tame Specialistai prie duo
7.87
nos kepimo 20-tis metų, užtik
užkandžio ir gėrimo; grieš ge
8.28
rintai kad tai vienas iš Chi
ra orkestrą. Prisivalgius kala
5.75 NAUJA RADIO VALANDA cagos geriausia duona.
kuto, visiems ne prošalį bus
Telcfonuokite arba rašyki
6.24 NAUJA RADIO VALANDA
te,
mes pristatome į visas
smagiai pasišokti.
1.19
miesto
dalis.
Aušros Vartų par. lietuvaitei
Šiomis dienomis, visokių
2.08
ROSELAND BAKERY
rinkusios aunas Dariaus-Girė
Šiuo laiku Hoselande pradė
tautų biznio įstaigos leidžia
2.47
11731 So. Indiana Avė.,
no paminklo fondui
jo tuoktis jaunimas. Kas sek
savo tautos kalba ir muzika
Chicago, III.
7.21
madienis po kelias jungtuves.
Tel. COMmadore 3322
ĮVEST SIDE
radio programas. Tarpe jų vPietums valgių aukojo biznie
Turbūt, prieš gerus metus.
M. Budzinauskicnė
$18.14 riai: U. Zantis, 5940 W. 63rd ra ir gražių lietuviškų prog
Reikia džiaugtis, kad dauge
-Nuo Sustingusių Sąnarių
C. Balčiūnaitė.
3.84 Pt., Malvina Stankienė, 7053 ramų.
Niekas taip nepadaryt lanksčiais jū
lis tuokiasi savieji su sąvo
Štai
šį
vakarų
prasidės
nau

sų sustingusius, skaudamus sąnarius,
S.
G
ėdžius
10.56
ČIUTĘ
”
kaip
seras, vikrus išsitrynimas su
Archer Avė., Peter M. Stara- ja serija lietuviškų programų,
Pasilinksminus, choristai ir
kiomis.
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite
B. Gedžius
8.22 ,'duh, 6947 Archer Avė.
užtenkamai Pain-Eauellerio ir apriikite
.,
.
, . -•
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais
Laiiningiausio sugyvenimo. svečiai buvo vaišinami ska
i
’
. kurias leis Lapsky s Music ir
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu
P.
Pagojus
4.76
Lapkr. 5 d. Labdarių 8 kuo
Rinkėjas suorganizavo J. Radio Krautuvė. Netik šį va
vakarais Ir rytais iki palengvės.
» Pain-Expelleris yra labai persisun*
1.02 Šliogeris.
pai atvaidinta 4 veiksnu) juo M. Skirmontas
kiančiu per odą ir jus galite patirti su
kokiu greitumu varomas skausmas lauk.
karų, bet kas pirmadienio va
2.34
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—•
kinga komedija “Gudri mo L. Navickis Julius Šliogeris
skirtingo didumo bonkutės.
•
karų,
8
vai.,
iš
stoties
AVHFC
2.39
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienkli.
čiutė”. Žmonės dar ir šiandie A. Sakalaitė
1420 k i T., bus galima išgirsti
2.33
apie jų kalba ir stebisi, kodėl E. Černauskaitė
1.51 KLAIDOS PATAISYMAS šiuos programus.
apie komedijų “Drauge” nie * E. Ribickaitė
Lipskv’s Music. ir Radio
2.55
ko nebuvo parašyta ir ar lošė V. Sadauskas
Mano
straipsnio
“
Lietuviai
krautuvės
leidėjai šių progra
1.75
jai nesuvaidintų tos komedi E. Lakavičiūtė
M. Koclievar
.91 kompozitoriai” “Draugo” No. mų, nori, kad visi klausytojai
jos labdarii) kuopoms arba
2 69'271, antram stulpelyje po pir- prisiųstų savo užprašymus.
L. Kuchin
ADVOKATAS
dr-joms kitose kolonijose.
mos
eilutės
viršuje
prasileido
Adresuokite.:
Lypsky
’
s
Mui
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
C. Bagdonaitė
2.37
Lošime dalyvavo sekantieji
Telefonas STAte 7660
keletas
žodžių,
kurie
sudaro
M. Vukelicb
1.54
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
artistai-mėgėjai: A. Gobis, J.
visiškai
neaiškų
dalykų.
At

2201 W. Cermak Road
J. ^Iviūtė
LOS
šušiūtė, T. Noreikaitė, A. LiaPanedėllo, 8eredos fr PėtnyCloc
spausdinta:
Turiu
omenyje
3.84
vakarais 8 Iki 9
kas, O. Aleknaitė ir pats re B. jH'salskiūtė
Telefonas CANal 8122
vien tik simfoninę poemų:
F.
Jasnauskaitg
4.92
žisierius K. Žaromskis. Visi
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
O. Budrikienė
3.97 “Miške” ir kitų — “Jūrų”.
Budriko Tbanksgiving išpardavime netik kad nupirklošėjai savo roles gerai atliko
Vakarais 7 Iki 9
Pirmutinė
buvo
keletą
kartų
Telefonas KEPubJc 9600
E. Brazauskaitė
.40
site piginus, bet gausite gyvų KALAKUTĄ DYKAI su
ir publikų prijuokino.
2.41 Lietuvoje išpildyta, bet antkiekvienu pirkimu RADK), PAKLOK SETO, SKAL
Lapkr. 12 d. rėžis. K. Žaro E. Nausėdaitė
E. Gedžius
1.87 įoji nei kartų. Abi tebėra raBIAMOS MAŠINOS, PEČIAUS arba AKORDIONO.
mskis visus lošėjus, taip pat
y
nkraštyje.
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
B. Valunaitę ir E. Vyšniaus A. Gedžius »e
statau anglis už pigiausias kain»«:
A.
Kulikauskaitė
3.18
Black Barni $7.50; llaeklng
O turėjo būti taip: Turiu
kienę, buvo nuvežęs j SouthNaujos 1934 Radios su
Mll'ers Creek *0.75.
C.
Lazauskaitė
2.93
' omenyje vien tik simfoninę
Pašaukit l.AI'nvetlP HHHC.
town
teatrų,
paskui
pavaišino.
10, 11 ir 12 tūbų. Pagau
J. OKSAS
Š.
Avižas
5.13
muzikų
didelėms
orkestroms
Visas būrelis žadėjo laikytis
na visas tolimas stotis ir
2649 West 43rd Street
7.96 pildyti.
; vienybės ir kvieciantiems at A. Rapšys
iš svetimų kraštų.
3.47
vaidinti sakomų komedijų ki B. Čižauskienė
M. Čiurlionis yra parašęs
Kaina 12 tūbų po
8.50
P.
Rusteikaitė
tose kolonijose. Atsišaukti rei
simfoninę poemų “Miške” ir
Geriausios Anglys Už
$99.00
M.
Balčiūnienė
11.78
kia į rezisorių K. Žaromskį,
kitų — “Jūra”. Pirmutinė
10 tūbų už
Pcrmanent $1.50 & up
J. Žebrauskaitė
4.63
Žemiausias Kainas
4527 S. Šnerarnento Avė.
buvo keletu kartų Lietuvoje
Plione CANal 4674
1.65
P.
Adomaitytė
in Pcrmanent Wavlng
$69.00
Labd. draugas
išpildyta, bet antroji nei ka Rpccialtztng
and <-omplete Beauty Service
11 lubų už
M. Petraitytė
. .34
2302 s. i.eavttt st.
rto. Abi tebėra rankraštyje.
N. Drumsta, Prop.
Chicago
O.
Usaitė
JSl
$79.00
PAGERBTUVĖS
12132 UNION AVĖ.
Midget Radios po
Viso
$145.58
Chicago, III.
Lapkričio
12
d.
pas
Karčau$8.95
Valdyba:
,
Phone PULlman 8296
Šiomis dienomis Mariskus, 4d5O So. Washtenaw A1934 Radio su phonografu
Dabar
laikas prisipirkti
ve., Alkimavičienė surengė su- Pirm., P. J. čižauskas
joni) ūkyje, galima gauti
$39.50
anglių dėl žiemos
Rast., P. Patijonaitis
rprizą savo draugei Gertrūdai
visokių gyvulių, kaip tai:
Karčauskienei gimimo ir var Ižd., A. Valonis
kalakutų, ančių, žąsų, vi
Res. 10742 S. Wabash Avė.
duvių dienoms paminėti. Pa Davė piętus rinkėjoms: pp. štų, visokių didumų par
Phone PULLman 8092
Skalbykla 'i'lllll!
sirodė, G. Karčauskienė turi Sakalai, Dobrovolskiai. Bra šiukų ir veršiukų. Labai
daug draugių, nes ir pati yra zauskai, Balčiūnai, Jusevičiai. gardžių dešrų. Taipgi ga
simpatinga moteris. Po šau V. Zaurienė.
lima gauti visokių pieno
Prosinimo mašina
Crane Coal Co.
nios vakarienės prasidėjo pro
produktų
bile
kada.
Pra

(perkant sykiu su
5332 So. Long Avė.
Patarnavo su automobiliais,
gramelis,
kurį
vedė
E.
Statšome
nepamiršti
apsilan

Chicago, UI.
4
skalbykla)
kienė. Sveikino savo drauge kun. J. Mačiulionis, M. Stan
kyti į Marijonų ūkį.
ir linkėjo sulaukti daug tokių kelis, V. Sadauskas, V. Duo
pagerbtuvių. Paskui kalbėjo ba, J. Krotkus, O. Žalimas, .1.
Jonaitienė, šaškienė, Jagmi- Judikis, Kieta.
Pilnas pasirinkimas
Katrie perkate anglis IS draiMAYTAG,
nienė, Pocienė ir M. Grinčiūtė,
verlų. siųskite Juos Į CRANE
COAIj CO. Oausite geresnes
ENGLEW00D
WEST1NGHOUSK,
taip pat J. šaškas ir A. Stat
anglis, už mažiau pinigų.
APEX,
Poealinntas 51. R. tiktai $7.00
kus.
Karčauskų
dukrelė
Anta

tonas.
E AŠY,
(KAZAKAUSKAS)
nina dėkojo visoms, kad neuž B. Žižiūniūtė
PRIMA,
Laikrodininkas. Auksorius
A. Pečiui i ūniūtė
PEERLESS
miršta jos mamytės. Kalbėjo
ir Muzikalių Instrumentų
A. Musteikaitė
ir kitų.
ir B. Karčauskas, dėkodamas
Krautuvininkas
Kainos nuo $36.00 ir
A. Plukytė
už
atmintp
Ant
galo
gražiai
DVI KRAUTUVĖS
aukščiau.
Lengvi
B.
Leleikaitė
Abiejose
dtdellausls pasirinkimas
dėkojo G. Karčauskienė ir
išmokėjimai.
tiedu, deimantų,
visokios rOSIes
A.
Drasulytė
Visados garantuojame k6
laikrodžių Ir muzikalių Instrume
džiaugės, kad turi tokių gerų
ntu Taipgi taisome visokius laik
7.95 d
M. Kniškifltė
kybę ir teisingą vogą.
rodžius.
muzikalius Instrumentus
draugių. Pažaidus visi pasite
Ir akinius prltafkome.
A.
Žerolienė
Yardas ir ofisas:
Tiirfs 24 metus patyrimo
nkinę išsiskirstė namo. Buvus
J. Drebulytė
4216 Archer Avė.
2049 W. 35th St.
12132 SO. UNION AVĖ..
. Tel. Igtfayctlc *617
Te;. I gi fa yct te .3315
O. Kaupaitė
PROGA PAMATYTI SAVE
Tel. PULlman 5517
B. Barzdaitė
West Pullman, III.
J. Namejūnaitė
Plačiai žinomas fotografas
Galite nusipirkti daugiau
A. Bitaltė
p. Stankūnas, 3315 So. Hals
3417-21 So. Halsted St.
PERKAM
INSURANCE
anglių
žemesnę kaina iš
ted st.., yra nufilmavęs daug P. Drosutienė
Telefonas — Boulevard 4705—8167
N0TARY
Lietuvišku*
Peoples Coal Co.
įvykių iš Chicagos lietuvių gy P. Drehulienė
P. Katinienė
PUBLIC
BONUS
I, 2, or 4 ton*
venimo. Turi nufilmavęs Da
3 tons or mere
A. Kielaitė
Pochy M. R.............. $7.75
$7.25
riaus ir Girėno išleistuves,1 A3417-21 So. Halsted St,
SIUNČIAM
PINIGUS
J
LIETUVĄ
E. Valonis
Kent.
M. R......... $5.75
$5.45
LAITAlOReiŲ
A O ■ W T (J R A
viacijos Dieną, surengtą Da
Lnmp
................. $6.75
$6 25
Radio Programai: Kas diena W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Black Iland
riaus ir Girėno paminklo rei Komitetas: Joseph Bitte, M.
Egg .......................... $6.50
$*oo
W.C.F.L, 970 k., Nedaliomis I vai. popiet.
TEHTWGUMC PAMATUOTAM BIZNIS
kalams, Lietuvių Dieną Pašau Žižunas, Jonas Činikas, Joseph
I.timp
................. 8*75
$*25
W.H.F.C., 1420 k., Ketvergais 7:30 vakare.
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAPayette 1083
J
linėje Parodoj, golfininkų tu- Valonis.

NAUJIENOS IŠ VISŲ
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARŲUETTE PARK

GARBĖS SĄRAŠAS

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

F. Starai!ūbienė
F.• Staradubifitė
J. Staradubifitė
J. Šliogerį ūtė
•L Juzelienė
H. Juzeliūtė
J. Jatkevičiūtė
I. Jatkevičiūtė
M. Stankienė
F. Miliauskienė
M. Kaunaitė
O. Kaunaitė
A. Ruzgifitė
Elsy Neat
Antanina Vaitcbes
Paulina Vaitcbes
S. Baristaitė
E. Baristaitė

$6.76

Kalakutas

PAIN-EXPELLER

DYKAI

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

TUMONIS GOAL CO.

$49.50
$19.50

JOHN A. KASS

PEOPLES COAL CO.

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

t

