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Pasitarime buvo paleistos
suaktualėjęs lietuvių lenkų
santykių sureguliavimas. Vil
niškiai Įtikina maršalų Pilsud
skį, kad nežiūrint Lenkijos už
sienių politikas laimėjimų,
Lenkijai būtinai reikia imtis
iniciatyvos! rasti modus vivendi santykiuose su Neprikl. Lie
tuva, nes dabartiniu metu Vil
niaus kraštui šis susitarimas
esąs gyvybės n r suny kinio
klausimas. Maršalas Pilsud
skis net pareiškęs, kad jis pa
siryžęs vilniečių prašymų pa
tenkinti. Ir Vilniškiai lenkai
tada pasišovė patys mėginti
surasti būdų, kaip atidaryti
jiems aklinai uždarytų laikinų
administracinę linijų Į Nepri
kl. Lietuvų. Ir tas vilniškiams
pasisekę. Maršalas Pilsudskis
sutikęs, kad patys vilniškiai
mėgintų pakabuti su Nepri
klausoma Lietuva.
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MASKJVA, bal. 5. — Pabal
tijo valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija, per savo pašinu
tinius pasirašė protokolų, ku
riuo pratęsiama dar dešimčiai
metų nepuolimo sutartis su
sovietų Rusija. Atnaujinta
sutartis bus galioje iki 194-5
metų galo.

MATULIONIS

DIENĄ ŠV. PETRO

PARSIVEŽE JĄ Iš

BAZILIKOJ

SOVIETŲ

KAUNAS. — Grįžęs iš Sov.
Per Šventuosius
Jubiliejaus Rusijos vysk. T. Matulionis
Metus, kuriuos Šventasis Tė parsivežė lazdą, kurių jam ka
vas pratęsė visam kataliki liniai buvo jiadovanoję. Kaip
škajam pasauliui, maldos pa- brangių retenybę lazdų jis ati
liktos tos i»ačios, kokios buvo davė Panevėžio miesto muziepraėjusiais Šventaisiais Me-Įjui. Prie jos rėmuose yra vy
tais, Tačiau Popiežiaus spe- į skupo, bolševikijos kalinio, 2
daliam rašte (bulloje) pažy- i lotogral i jos — kaip jis apimima, kad apart maldų dėl pa plyšęs iš Rusijos kalėjimo grįsaulio gerovės ir taikos, Ba-1
Ir kaip dabar vyskupiškai
žnvčioR vienybės ir misijų prof atrodo. Šalia yra toks prieraplėtimo, turėtų dar būt įjun sas:
•VVvskupaft Teofilis Matu
giamas specialus siekimas,
VATIKANAS,

PABALTUAS SU
MASKVA

A
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Telefonas: Canal 7790

METAI-VOL. XVIII

VYSKUPO LAZDA TIK KATALIKYBĖ CHICABIECiAI MINĖS SPAUDOS
POPIEŽIUS SKIRS MALDŲ ! VYSKUPAS

KAUNAS. - IJetuvos spųu
da paskelbė nauji) Vilniaus
sensacijų. Iš tikrų šaltinių su |
žinota, kad kovo 20 d. Vilniu
je įvyko platus pasitarimas
tarp žyiViių Vilniaus B-B klu
bo (pilsudskininkai) vadų ir
atvažiavusio savo vardinėms
j Vilnių maršalo Pilsudskio.

3c
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PILSUDSKIS PAVEDĖ DERYBŲ
REIKALĄ VILNIAUS LENKAMS
Delegacijos priešaky būsiąs
Vilniaus lenkų senatorius

FRIEND

bal.

5. —

ATGAVIMO SUKAKTUVES

K,™S

Netrukus bus paskelbta minėji
mui vieta ir diena
_ *

VIEN KLASTINGA

VATIKANAS,

Imi.

5. —

Turint galvoj, kad šiemet, Netrukus bus paskelbta
350 jaunų vokiečių maldininkų buvo Popiežiaus audienei- j gegužės i:u7 d., sueina 30 nėjimo diena ir vieta.
i metų nuo spaudos laisvės at-

joje.
į

v »

Jo Šventenybė kalbėdamas į gavimo Lietuvoje, užvakar
maicininkus pareiškė, kad
mak.ininkus
kad įvykęs
ivv|<ps A.L.R.K. Federacijos

šiandien Vokietijoj šalia Ka

talikų Bažnyčios gyvuoja dau

giau niekas, kaip tik klastuo-

Cbicagos apskrities susirinki

mas nutarė šias ' reikšmingas

ta krikščionybė ir tikras pago sukaktuves tinkamai paminė
ti. Su šiomis iškilmėmis bus
nizmas.
Tad' vokiečiai šiandien jau surišta ir Vilniaus krašto ak
negali atvirai kalbėti apie tualieji reikalai. Tam darbui

krikščioniškų gyvenimą, arba išrinkta komisija iš/trijų, ku
krikščioniškas doktrinas. Jei ri kooptuos atstovus iš visų

kai]. Dievas teiktųsi sustahdy- Į Konis, prieš didįjį karų drau- nori tai daryti, jie turi kafljė- j lietuvių
su kitais lietuvių veikėjais, ti tik apie katalikų krikščioni
ti ateistų propagandą, kuri

kolonijų

Chicagoje.

z

pami

Tame pačiame susirinkime
, * ' "r« • 4 w

nutarta aktyviai prisidėti prio
paminėjimo

Tėvų

Marijoii“ ’

kongregacijos atgaivinimo si

dabrinio jubiliejaus. Išrinkta
••
3
komisija.
*
Nutarta reiųti L.R.K.S.A.
naujų narių prirašinėjimo va
jų, kuris prasidės balandžio
mėn. 15 d. iValdvba šiuo rei-'
<alu paskebis rezoliucijų, kuri

priimta apskrities susirinkit
me. r

ISPANIJOS RESPUBLIKA TVARKOSI

šiandien vyksta J prieš religijų, bolševikams Rusijoje jsignlė- škų gyvenimų, katalikų krik
civilizacijų ir pasitvarkymą. i
Ifuvo bolševikų teismo nu- ščioniškas doktrinas.
teistas dešimtį metų sunkių
Šventasis Tėvas paskelbs
jų darbų ka^ėiimo už katalikų
Radikalai tuo daug nepatenkinti
Komisaras Litvinovas daug specialių maldų dienų Šv. Pet tikėjimo išpažinimų. Po keledirbo, kad nepuolimo protoko ro bazilikoje. Bus pateiktas rių metų kalėjimas jam buvo
•MADRIDAS, bal. 5. — Islų-pasirašytų dar Lenkija .ir Bažnyčios pavyzdis, kaip mel pakeistai dMkuntimu į 8olovMI panijos radikalai ir liberalai
Suomija. Deja, Lietuva neno stis už ateistų ats^ertimą.
kn salas Ledinuotojo vandeny
nieku būdu negali atsipeikėti
AA'ASHINGTON, bal. 5. —
ri kų behdra turėti su Lenki
no krašte priverstiniems kator Sulyg priimtos rezoliucijos,
gavę smūgį parlamente,
ja. Prieš pasirašysiant bendrų
gos darbams, kur vyskupas kongreso žemesniųjų rūmų
Parlamentas 291 balsų pr
Cooko apskrities autoritetai
nepuolimo sutartį, Lenkija tu
kartu su tūkstančiais kitų po pirmininkas Rainey paskyrė
kad visuose apskri- ieš 6 pripažino įstatymų, ku
rėtų pirmiau susitaikyti su
litinių Rusijos kalinių dirbo komitot, iš penki!) „ari!), ka i, praneša,
|ips
llli;skl
,Bilk Chica. riuo viso krašto katalikų ku
Lietuva.
sunkiausius darbus žiauriau jis ištirtų ‘‘smagenų trusto
nigams, kurie prieš porų me
Suomija gi atsakė Maskvai,
M’ASIIINGTON, bal. 5. — sių šalčit) srity, kur dėl prasto veikimų ir patirtų, ar dr. AArir- gą civiliniai darbininkai pa
dirbo daug visokių patogumų, tų buvo išimti iš valstybės iš
kad Suomijos prezidentas iš Weirton .Steel kompanijos ve apsitaisvmo, badavimo, nepato
pareiškimai
yra
teisingi.
taip kad vasarų lankytojai laikymo, per visų gyvenimų
vykęs atostogose ir l>e jo nie dėjas E. T. Weir šiandien liu- keliamo darbo ir šalčio sunvDr. AA’irt iš Gary, Inri., tvir tikrai turės kuo pasidžiaugti. mokėti subsidijas.
ko negalima veikti.
dijo kongreso komitetui, kurs ko ir gavo kojų ligų, kad net
tina, kad ‘‘smagenų trusta? * y
Apie 20,000 kunigų gaus
Miškeliuose gamtos grožis
Komisaras Litvinovas pa sprendžia AVagnerio bilių.
be lazdos nebegalėdavo paeiti.
veda kraštų revoliucijon, kad nepaliestas. Tik išnaikintos per metus iki 2,000 pese
reiškia, kad per porų savaičių
Čia
ir
yra
ta
lazda
—
kitų
po

AVeir aštriais žodžiais smer
prez. Rooseveltų skaito Ke- pelkės, kuriose veisėsi uodai. tų. Parlamentas pripažino
Lenkija ir Suomija pagaliau
litinių
kalinių
dovana
mūsų
kė ^Vagnerio bilių. Nurodė,
renskiu, kari ugdo radikali .Jos pakeistos gražiais tvenki- tam tikslui 10 milijonų pesetų
Ryšium su tuo šiomis dieno pasirašys bendrųjų nepuolimo
vyskupui,
kurį,
nors
ir
visai
mis mūsų atatinkamos įstai sutartį. Gal jam teks Lietu kad. tuo bilinm norima visus išvargusį, laimingai palydėjo zmų, ir t. t.
I niais. Daugiur išvesti takai ir per pirmuosius metus.
darbininkus
prievarta
priver

(keliai. Kitur padirbtos žaisma
gos gavusios užklausimų, — vų taikinti su Lenkija dėl Vil
Radikalai ir liberalai atsto
sti,
kari
jie priklausytų Ame kartu su būreliu kitų lietuvių
ar trys žymiausi 'Vilniaus niaus.
vietės
ir
tilteliai
per
upelius
vai, bekovodami prieš šį įsta
rikos Darbo federacijai, o dau kunigų, buvusių bolševikų ka- J
lenkų veikėjai gaus leidimų at
ir
gilesnius
griovius.
Kai
kur
tymų, tarpusaviai susiriejo ir
guma darbininkų, anot AVeir, linių, į gimtųjų šalį, į laisvąją ,
važiuoti į Lietuvą. Jos prie
pastatyta
iš
akmens
patalpų
susiskaldę. Tuo pasinaudojo
to nenori. Sako, dauguma dar J'iriuvos Respublikų
šaky būsiųs Vilniaus lenkų se
ir visa eilė vandens pumpų. katalikai ir šiems pritariantis
1'933-ji metai'
bininkų nori priklausyti kom
natorius Krzyžaivnvakis.
DETROIT, Mieli., bal. 5. — Visai nepaliesti krūmais ir tu? ji atstovai ir pagaliau įstaty
panijų unijoms.
II. Fordas imasi kritikuoti kra džiais apaugę kalvoti plotai - mas pravestas.
AVeirton plieno kompanija
Jš patikimų sluoksnių ‘‘Sek
što vyriausybę, kad ji dirba paukščiams ir žvėreliams nau
Rygoje įvyko metinis latvių
Po šio smūgio kai kurie ra
dėl savo valdomos darbininkų
madienis” patyrė, kad per pa
už kainų didinimų.
dotis.
lietuvių vienybės draugi jos su
dikalai paskelbė, kad jie rengs
unijos kovoja net su NRA ad
skutinį lenki) užsienių reikalų
Fordas pareiškia, kad toks
Tačiau spaudoje pasirodė
sirinkimas, kuriame praneši
naujus sukilimus, nes, girdi.
ministracija. Sis klausimas
ministerio Beko pasimatymą
darbas yra klaidingas, nes ne protestų, kad apskrities miške
mų padarė draugijos sekreto
respublikai y ta aiškus ”pavo
Chicagoj posėdžiauja Illin
Maskvoj su Sovietų užsienių
pavestas teismui.
gali būt suderintas su gerovės liuese sunaikintas visas gam
rius Vilnonas.
jus. ’ T
ois valstybės mokesčių tvar
reikalų1 komisaru Litvinovu,!
grąžinimu. Kainų didinimas tos grožis.
kymo komisija. ' Ji svarsto
Tarp kita ko jis pranešė,
pastarojo buvo vėl iškeltas
kenkia gerovės grįžimui.
Cooko
apskrities
mokesčių
klausimas nepriklausomybei kad lietuvių latvių vienybės
UŽSIREGISTRAVO
Anot Fordo, tik mažomis
painiavas.
garantuoti.
Charakteringa, kongresas, kurs pernai buvo
kainomis galima sėkmingai
SPRINGFIELDE
J
Vakar komisija išklausinėjo siekti gerovės.
kad Bekas į šį klausimų kon atidėtas, įvyks ateinančių va
turtų įkainotojų .lacolisų, kurs
krečiai atsakyti išvengė, mo sarų Kaune. Tai bus dešim
SI’RTNGFIELT), Ilk, Imi. 5.
CONSINE
RYMAS, bal. 5. — Tarptau-,
mokesčių reikale statosi dik
tyvuodamas tuo, kad dabar tas kongresas.
— Gubernatorius llorner už
Vakarų ir žiemių AVisconsitatorium.
šis klausimas esųs neaktualus,
siregistravo čia, manydamas, tinis kviečių derliaus Ir var
no valstybės daliR ištiko po
KOORDINUOJA
AKTO

nes lenkų visuomenė tikisi ar-J
kad Chicagoj jis negali balsvo tojimo tvarkymo komitetas« inIš jo kaliais pnaiški, kad jis
tvyniai, kuriuose 9 asmenys
RIUS IR DAINININKUS
Ūmiausiu laiku sueiti į betar
t i. Paskiau susekė, kad įis ri suvažiavimą. Sužinota, kad
žuvo. Daug žmonių neteko pa yra priešingas vykdyti apskri
komitetas planuoja visam pa
piškas derybas su Lietuva.
ISTANBITjAS,
Turkija, Chicagoj gali balsuoti, tad čia
stogės.
ties teisėjo nusprendimą — už
sauly padidinti kviečių varto
BERLYNAS, bal. 5. — Na
mažus namus mokesčių maži- bal. 5. — S. Insullis yra tur užsiregistravimas išbrauktas.
jimų, kari nereikėtu derliaus
Lake Forest miestelis, arti cių vyriausybė koordinuoja ir MIRĖ SESUO LITERATE
kų kalėjime. Jis gavo iš An
n imą.
varžvti.
Chicago, per 73 metus išbuvo paima išimtinon savo žinion
glijos 10,000 fondų ir jo advo BYLA DEL PREL OLSAU
sausiausiuoju, o dabar jis visus vaudevilių ir cirkų ak DUBUQUE, lova, mirė se
SKO NUŽUDYMO
BUKAREŠTAS,
Rumuni katai ieško priemonių, kari jį
torius, korns ir dainininkų
virto “šlapinoju.”
Šiaulių apygardos teismas
suo Mary Angebta, B.V.M., ja, bal. 5. — Kalėti iki gyvos išgelbėti nuo deportavimo į
draugijas.
jait gavo Žibaus bylą dėl prel.
literatė, autorė ir poetė, an galvos teismas nubaudė tris Amerikų.
Miestelio taryba pripažino
CITTCAOO TR
APYL4Nftį kartų ndvokatni dirba, K. Olšausko nužudymo. Byla
Iš jų bus sudaryta organi glų kalbos departamento Mun jaunus vyrus, kurie nužudė
ordinnnsų, kuriuo leidžiama
parduoti ir vartoti svaigi no- zacija vardu A”okiškojo artis delein kolegijos, Chicago, per premjerų Duca. Kiti 45 are kad jis būtų paleistas užsta bus nagrinėjama šį l>alnndiio j KĖS. — Šiandien rytų numatomas lietus; popiet šalčiau.
menesĮ.
(lėtinė.
tiškumo reicho sąjunga.
čius laidą.
sius gėrimus.
štuoti paleisti.

TIRS “SMAGENŲ
TRUSTĄ"

APSKRITIES MIŠKELIAI
" IŠTAISYTI

KARŠTAI GINA KOMPA
NIJŲ UNIJAS

FORDAS PRIEŠ DIDELES
KAINAS

LIETUVIŲ LATViy VIENY
RĖŠ KONGRESAS

TURTŲ ĮKAINOTOJAS
IŠSISUKINĖJA

9 ASMENYS ŽUVO WISGONSINO POTVYNIUOSE

PLANUOJA DIDESNĮ KVIE
ČIŲ KIEKIO VARTOJIMĄ

S. INSULLIS VIS
DAR KOVOJA
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Penktadienis, kalami. G, lftfSl

DRAUGAS
tarėjų butu. Legislatoriunis nevalia įstatymų
Kun. Dr. F. J. Kelly
keisti, Jie tik ga*li jį priimti ar visai atmesti.
Iteina kasdien. Aakyrua sekmadienius
Jei įstatymas atmetamas, vyriausybė gali paPRENUMERATOS KAINA: Metams — $« 00. Puduoti jį klasto plebiscitui, bet nėra verčiama
Ml melų — $6.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mtnesiul — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tai daryti. Taip pat yra šešios korporacijos
ta — $<••■ Kopija .eta
(Tęniflyą)
padaro įspūdį rimtumo, niaje
Skelbimų kainos prlaiunCfamos parelkalavua
arba gildijos, kurioms vyriausybė uždeda pa
Bendradarbiams lr korespondentams rMtų aecrų>na. le^^nepr^doma tai padaryti lr neprfrlunfitama tam reigu reformuoji visų pramonę Popiežiaus Pišv. Tėvai nuolatos skelbė, stotiškūmo, vyriškumo.
Aukščiau išdėstyta, kaip gie
juus enciklikos “Quadrągesinio Alino” pa-.kad teatrų muzika buvo tii*
Redaktorius priima — nuo U:M Iki 1S:$« vaL
V,
grindais. Tuo būdu
Austrija
bus pirmutinė sioginiai priešinga .bažnytinei, Jojimas vystėsi ir kokio to
•*
\
e
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
valstybė, kuri imsis enciklikos dėsnius vykj- užtat vienų rūšį pasmerkdami bulumo laipsnio pasiekė, šia
u
B vaL po piet
dyti į gyvenimų plačiu užsimojimu, šešios pažymėdavo, kokia antroji rū muzikos apsčių medžiagų, ta
korporacijos kontroliuos krašto žtfiuės ūkį, šis; kartais jie mini teatrų ai čiau labai pakrikusių ir nevivz
“DRAUGAS”
girininkystę, kasyklas, prekybų, susisiekimų stringų giedojimų pustonių pa nodų, Šv. Grigalius šešto ši
LITHUANIAN DAILY FRIEND
ir t.t. Kas rinks tų koiporacijų valdytojus, galba; kartais nurodo labai mtmečio pabaigoje, pasikvie
Iberods dar nėra paskelbta. Demokratybės žy-\ tiiukšmingų giedojimo pobūdį; tęs į pagalbų muzikos žinovus,
Published Daily. Kacept Sunday.
sutvarkė. Tam darbui pavar
8UB8CRIPTION8: One Teai — $«.0«; 81x Months mių šioj naujoj valstybinėj tvarkoj, tiesa, nės kai kada jie pastebi doros žlu
—- $1.60; Three Months — $$■••; One Month — 75c.
ra daug, tačiau visi žmonių gyvenimo reika gimo priežastį, plaukiančių iš tojo tris priemones.
Burope — One Tear —- $7.0; 81z Months — $4.0;
šv. Grigalius, sekdamas BoCopy — .•»©•
lai būsiu aprūpinti kiek galima geriau. Da teatrališkų dainų, bet visados
Advertlslm to "DRAUGAS” hrlnas best results.
bartiniai valdovai pasižada dirbti kontakte jie kartoja Bažnyčios neapy- etius raštuose patarimų išgal
Advertlslnc rates on appilcatlon.
voti paprastesnę notacijų už
kantų teatrųms.
^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago su Katalikų Bažnyčia.

“DRAUGAS”

> graikų įvestus

Ar naujoji tvarka Austrijoj sklandžiau
veiks, ar pasižadėjimas vykinti enciklikos dė
snius ir dirbti kontakte su Bažnyčia bus iš
pildytas, tų parodys ateitis. Jei vyriausybės
priešakyje stovės enciklikos ir Bažnyčios dvašia persiėmę žmonės, jie bus dori ir teisingi,
be abejojimo, kad naujai pasirinktas kelias
valstybiniame gyvenime kraštų prives prie

NAUJA VALSTYBINĖ TVARKA
Pasaulinis karas,

pagrindų

iš

sukrėtęs

> beveik visas valstybes, paliko daug skundžių

pėdsakų. Karas užsibaigė, bet tuoj prasidėjo

tvarkos ir gerovės,

atskirose valstybėse vidujinės kovos. Pasaulį
nuspaudė politiniai

ir ekonominiai

---------

kriziai.

NAUJOS

GADYNĖS

PILOTAS

eksperimentų.

Praėjo keliolika metų, bet daromi eksperime

ntai vis dar neatneša teigiamų rezultatų. Mat,
socializmas yra tik svajonė ir dėl to jo neį

gyvendinsi nei geruoju nei piktuoju. Be to,
socialistams nesiseka ir nesiseks dar ir dėl
' to, kad kovoja ne tiek dėl žmonių gerovės,

kiek prieš religijų, kurį yra svarbiausias žmo

gaus gyvenimo pagrindas.
Ne vien Rusijoj einu mėginimai naujos

tvarkos. Fašistai Italijoj, “naciai” Vokieti
joj, pilsudskininkai Lenkjjpj stengiasi įgy
vendinti kų nors naujo, seniau neišmėginto.
Jungtinėse Valstybėse taip pat eina bandy

tvarkos ekonominiame gyvenime.

įdomiausių eksperimentų

valstybiniame

gyvenime šiomis dienomis pradėjo Austrija,
įvedusi naujų konstitucijų, kuri krašto prezi

patariamųjų tarybų iš 40 ar 30 žmonių, eko
nominę tarybų iŠ 70 ar 80 žmonių, ir provin

cijos tarybų, atstovaujančių federalinius aps
kričiu*, iš 18 asmenų. Legislatyvinis butas iš

59 asmenų yra renkamas patarėjų buto. Vy
įstatymų, sienčia patarė

jų butan diskusijoms. Keturios patarėjų ta

.^luptame posėdyje duoda savo

rekor

mendaeijas. Tačiau vyriausybė padarytus pa
keitimus gali priimti arba nepriimti. įstaty

mas

tada eina į b’gislaty vinį butų, kurs gali

jį užgirti ar atriesti. Reikia žinėti, kud visi
legislątyvinio kuro nariai yra nariais ir pa-
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1

atrodė jau pribrendęs,

f'kio kata>trofa

stovėjo prie pat durų. Pačioje Yokielijo

je puikiai veikė agitacija ii organizacija.
Komunistų

tcyoliiicijn atiode užtikrintu.

Komiritci mis dirbo iš visų jėgų: buvo ap

airūpiriLa
gaiš

piugy\<‘iiimo gerybėmis.

ir jutai-, kiltie

tui'ėjo ateiti

įlipi
j

pa

galbų po įvykusios komunistų revoliuci
jos;

•

taip pat buvo paruoštos kariuomenėn

Šilelis

rgijus U, 845 metais tų “prie sa Katedrų
glaildų” puikiai atremontavo I bet Europoj),
Nors ir mirus Benediktui XI, i laiku

Amerikoje,
bet

kad šiuo

užmirštama, jog pana-

13)95 metais, fiopiežiai persi j-^ns sutvarkymas turėtų būti
kėlė gyventi Prancūzijoje, A-į įvestas kiekvienoje bažnyčioje

valstybės kūnų. Šeimos pryšaky stovi se-

nustoja verkę, ir jų priemonės yra beveik

tos dar nebuvo sudariusios jokios pasto

Prancūzija!” Hadekui buvo pavesta aukš

neišsemiamos.

vios valstybės, jau tada Kinijos istorinis

niausiąs vyras; visos visuomenes prym
k y — valdovas, kai ii aukščiausias tautl

išsivystymas buvo pasiekęs tokio aukštu

šeimų tėvus.

mo, su kuriuo kitos tautos negalėjo ly

Yisų šeimų sųjungų ,ir valstybės
pareiga yra rūpintis bendrąja tautos ge
rove ir socijalinė globa, kurios svarbiau
sios sritys yra šios: jaunuomenės moky
mas, suaugusiųjų verslas, aprūpinimus na
šlių ir našlaičių, paliegusių senelių ir li
gonių globa, pagražinimus paskutinių jų
senatvės dienų.

Kad suprastume, kaip bolševikai ga

lr šitas bandymas nepavyko. Nepasi

lėjo įsibrauti į Kinijų, reikia pirma pa

sekė subolšį vikinti nei \'okietijos, nei Eu

siaiškinti savotiškų Kinų tautos socijali-

nę struktūrų ir tų jos Išsirutuliojimų dur

nepasisekimas
kaip

katas

trofa. Tada analjtinis pasaulio situacijos

prieš bolševikams ateinant. Todėl tegul

būna leista trumpai išdėstyti kinų tautos
išsirutuliojimo istorijų. Ji nuims atvaiz

duos, kaip Kinija, kurį 19 šimtmečio pra

gintis. Bet pabaigoje pirmojo tūkstantme

čio pr. Kristų prasidėjo Kinijos puo'1/unas.
Žlugo senoji putrijarcliulinė

visuomenei

tvurka. Šimtmečiais tęsėsi chaosas, nepa
prasto socijulinio,•ūkiško ir moralinio pe-

rijodas. Tada pasirodė Konfucijus (551 —
47!) pr. Kr.) kaip savo tautos gelbėtojas.

Dabar visa didžioji akcija buvo per

džioje dar buvo Įmtrijarchalinė šeimų val

kelta į Asijų. ši kelių komintemtii nurodė

stybė, sutvarkyta pagal Konfucijaus doro

Jis stengėsi savo dorovės pamoky

auti kritiniai judėjimai kolonijose, Indijo

vės mokslų, ilaike vieno šimtmečio užsie

mais uždaryti žmogaus asmenį savimy lų į

Kinijos santykiai. Svetimša

“bendruomenės varžtus”, sukurti lieasme-

liams priešingi sųjūdžiui skatino pro|W-

nio įtakos dėka padarė
ūkio
revoliu
cijų su visais ankstyvojo kapitalizmo blo

gnoti bolševizmų laisvoje, nepriklausomo

gumais ir kaip vėliau ji kaskart daugiau

kraujo giminaičių šeimos valstybę, išug

je Kinijoje, boikoto ir chaoso sukėlimu

ir daugiau patapo Maskvos agitacijos au

dyti didelį soeij&linį kolektyvų. "Garbin

naikinti europiečių sritis Rytuose -ir vėl

ka, nors loiniali^i jai 4r nepereidama.

goji senoji praeitis vėl turėjo būti pri

je ir ypač

piMdeti bolševiku limbų Azijoje iš Kini
jos, Europoje iš Iii sijos: visa tai turėjo

trupės prie Lenkijos sienos; a..sirūpinta
valdžios ir partijos iuguniznioriais. Visi

visli prie pakulinės revoliueijoa.

'pdrtijos nariai, kurie bent truputi supra-

plano ir tuojau po nepasisekimo Vokieti

to vokiškai, slapta buvo Įgabenti j Yo-

joje pradėjo sistematinį darbų. Bolievik&i

kletijų ir gatavai puruošti tarnybai.

Vėjas pakilo šiaurinis,
Sujudino medžių šakas...
Žiedas nuskintas auksinis’...
.Daugiau jo seselė nebras...

dėjimų, buvo paleistas šūkis; “Karas su

traktavimas radikaliai buvo pakeistas.

rugsėjo m. pradžioje dalykas

W

Jau žiloje senovėje, kada Eurojios tau

Maskvoje buvo |»ergyvcntas

jusi į Vokietijų.

•

viešpataus ramybė. Todėl jie niekada ne-

Tas sovietų taktikos

Didžiausių svečių Maskva buvo sūdė

•

įtrauktų ir nacijonalistils į bolševikų ju-

ropos, nei sukelti kai o su Prancūzija.

(Tęsinys)

Nebuvo tik jai Įiunašių.

,„■1,1.10 ir stov. už Kristų ir Jo Bažnyčių. Ums-1 Aleksandrijos raštuose patie-i mokė bernelius, patsai jiems vignone, Romos muzikos mo-! pasaulyje.
burgo tesėjas, atėmęs teisę, katalikiškai spau. |kta „lintiSj kuri vėliau buv0 padėdamas giedoti,
rykšte kykla toliau tęsė savo užduo- j Atsižvelgus į mažus mūsų
dai gyvuoti nacių valstybėje, pasielgė kaip ,įvykdintaj įv.įati diatonin? ska juos grųsindamas už klaidas tį. Tečiaus kada prancūzai po- ! bažnyčių trobesius ir tikinčiųPilotas su Kristum, jis, matydamas priešių _ vieninMę priderančių ir nepaklusnumų.
piežiai Avignone įsteigė pana(jj(ų skaičių, neprotinga
save nenusikaltusių katalikiškų spaudų, savo bažnytiniam giedojimui,
šių mokyklų, Romos “prieglau skirti labui didelę vietų clioir
ponų liepiamas kalbėjo pats nesuprasdamas, kartu jis pasiūlė retų pasinau Tokia įstaiga buvo daugiau dos” palaipsniu nyko ir buvo
mi; juo mažesnė bažnyčia, juo
kaip paprasta giedojimo mo
dėlko jis taip elgiasi. Taigi, jį galima va
dojimų dviejų pustonių pasi kykla. Buvo pavadinta “prie apleidžiamos. Sugrįžus jiojiie- mažesnis choro narių skaičius,
dinti naujos gadynės Pilotu. Tokiam padėji
taikiusių tose skalėse. Kuris glauda”, tikrenybėje ne kas žiams Romon, abi mokyklos tuom į ir mažesnė vieta užleime yra daug Vokietijos aukštų valdininkų, i
kurie yra priversti leisti ir dėl to, jei kurk |"us""“no .
Kiegori.janiška,nejkilaj kaip sav„ ,f,5i,.s se,„ina. susijunge ir virš pažymėtas|džiama chorui. įsidėmėkime —
iš jų gali išsisukti, pilotiškai nusiplauna ran- į girtieji,,le, tuojau jaučia, kad rija, kurioje geros šeimyninės pasikeitimas įvyko, maždaug i sekdami Bažnyčios pavyzdį pi
I
(Tęsinys 4 pusi.)
kas.
taip pagerinta muzika tikrai kilmės vaikai, kurie vėliau <li- lu šimtmečio pradžioje.

čiausia vadovybė.

Stovi Maskva

Daug y r’ gėlelių daržely:
Lelijų, rūtelių puošnių;
Daug y r’ sesitfių dvarely —

pavadinimus,

mums labai malonų paveikslų
nežino. Jam iš anksto buvo duotas paliepi-{ bažnytin.-s Hlllzįl/os reforn.os, garbingo senelio, kurį liga i;
mas panašių nesąmonę pasakyti ir duoti su kurių Šv. Grigalius padarė, su
senatvė paguldė, tečiaus nesu
prasti katalikams, kati jų spauda bus žiau teikdamas giedojimui
naujų laikė nuo veiklaus darbo, taip
riai persekiojama, nes ji skelbia tiesų, nieko į nnosaV4
Klemenso
kad, nors atsilošęs ant lovos.

daryti ministeriu kabinetų. Kabinetus turės

rybos

Akį praeivio patiaukė
Nuskint jų mėgino visi;
Žiedo didesnio tik laukė,
N'ors buvo gana jau skaisti.

L.

ir pats teisėjas! ^.^1^,,,^ plirįe privedė prie

cių yalstybėje . Ijėl ko

dentui duoda didžiausių jėgų. l’rez. pasiren
ka kanclerį ir pataria jam kokį ir iš ko su

riausybė, parengus

w

•

.M|j,nis miniai snstntvtns nes ! vo Išvadintas “Choro Vyrės-'teko popiežiaus chore, sekdami
Naujoji vokiečių tautos “rykštė" — var nojo Įstatymo žydams buvo Lgiliaus
naujai sustatytos, nes
dinamieji naciai visokiais būdais puola ka leista giedoti Dievo palaimini-1'įsto, ija |įū,iįja, kad jis daug nysis Tos mokyklos išgyve- popiežių kur jis laikydavo pu
talikus, nes jie neina į jokius kompromisus mas instrumentams pritariant J pcrtaj.sė, pakeitė, bet jokiu bū 1,0 780 metusl popiežiams su maldas, ir jeigu popiežius datikėjimo atžvilgiu ir stovi jiems ant kelio šv. Jonas Auksaburnis tų patį i (|u vįsiškai naujų gaidų neiš grįžus iš Avignon o apie 1371 yvaudavo procesijoje, ju gicmetais “Choro Vyresnysis’ įlodavo litanijas
ir psalmes.
vesti tautų į šios gadynės pagonizmų. Žino kartoja, sakydamas kad žy galvojo.
dami, kaip didelę įtakų į žmones turi kata dams, dėl jų silpnybių, buvo To uolaus daliai trečias žin tapo ‘"Popiežiaus Choro Magi Jeigu vėliau būdavo diakonais
likiškoji spauda, naciai labiausių ir susirū leista giedojimus instrumen gsnis — tikrai pagerinti patį stru", kuris su choru sudarė šventinami, Bažnytinė teisė.
pino, kad jai sudaryti tokias sunkias sųlygas, tais pritarti, tečiaus krikščio giedojimų pamaldų metu. Y- tam tikrų kolegijų žymiai ski Kanonu Romos Susirinkimo
kad ji nebegalėtų gyvuoti. Tačiau nežiūrint nims taį nedera. Panaši buvo patingai šiam tikslui atsiekti rtingų nuo pirmykščios “prie laikyto 593 metais, uždraudė
tekiems eiti giedoriaus parei
”.
visų kliūčių, katalikiškoji spauda veikia ir, ir Šv. Ambraziejaus nuomonė. ; teigė muzikos mokyklų kur glaudos
°
.!
dėl neišve- berneliai
,
1 i..„.u i..
,
r... ,<• gas.
kada tik reikia, drųsiai pasako teisybės žodį Šiandien,’ Bažnvčia
*
butų
auklėjami.
Išeiti mokslus tose bv. Grinacių vyriausybei ir jų šalininkams. Dėl to ngiamų sunkenybių kįlančių iš Šiems vaikams pastatė tlu na- * gabaus seminarijose ir kartu
Bažnyčioje skiriama chorui
įvairių
aplinkybių
leido
var

naciai dar didesniu įnirtimu pradėjo kata
mus, vienų arti Šv. Petro Ba parodyti išminties bei pamal vieta — presbiterija — t g i ygonams
pagelbėti
giedojimų.
likiškųjų spaudų persekioti. Anų* dienų vienas
bažnyčios
zilikoj Vatikane, antrų Šv. Jo dumo žymes buvęs tikras pa ra toji grotelėmis
Vokietijos katalikų laikraštis Duieburge pa Kąslink šio punkto, galėtum no Laterano rūmuose.
Jam sas į kunigų luomų, galop ii į atskirta dalis artį altoriaus,
teko į teismų. Teisėjas, neturėdamas prieš jį pratęsti Šv. Tėvų nusistaty labai rūpėjo šių dviejų įstaigų į aukštesnes Bažnyčios vietas. |Mes darome šių Įiastabų ne dėl
kitokių kaltinimų, išnešė keistų, visų kultū- mus, bet, gaį, užteks viršmi pažanga, nors antros mokyklos 11^ tų vaikų tarpo keletas net to, kad kai kuiie tai nežinotų,
ringųjj pasaulį nustebinantį, nuosprendį, kad nėtų, kad pažymėti, kokia tuo gerove patsai užsiėmė.
tokss baznv'iu sutvarkvŠio tapo popiežiais. Vienas tų bu ne
“Katalikų spauda neturi teisės ekzistuoli na- met buvo Bažnyčios dvasia bei popiežiaus biografai nupiešia vusių auklėtinių, Popiežius Se inas matomas daugumoje mū

cializmo išžudyta milijonai žmonių, kurie ne(-

mai naujos

w

sepijus tvirtina, kad vien Se-' ..aį,los antifonale vra Šv.' Gri- I i'kįria,Has prelatas, kuris bu-j įšventinti subdijakonais ir pa-

formų. Jr taip — Sovietų Rusijoj vardan so

daryli

Augo daržely gėlelė,
Ji augo graži išdidžiai,
Skleidė ir puošnu žiedelį,
Kvejiejo maloniai, gardžiui.

Verks ir gailėsis seselė,
Labai galimas daiktas, kad pakeitė buvusius 15 tonus se
Vilgys ašarėlėms akis...
šiose aplinkybėse Bažnyčia net ptyniais, pažymėdamas juos
Skausmas
suspaus širdužėlę —
uždraudė giedojimų instrume lotyniškomis raidėmis, a be d
ilgai, oi ilgai neužgys...
ntais pritarti. Surasime dau-' e f ,r. Antra mrinko visų var
1934 m. balandžio 3 d.
gelį tokių, kurie buvo įsitiki tojamų bažnytinę muzikų, iš- 1
rbtų
^‘ bažnyčios gerovei, buvo.
Auklėjamų vaikų .pirmoji
nę, kad kitokia priežastis pri- sirinko pačias geriausias gai-i!ru
vedė prie šito Bažnyčios įsa- das, jas keitė, trumpino, plėtė,' «uklė>"lį netik moksle, bet, reiga - pagelbėti skiriamiems
kymo. Klemensas iš Aleksan- atsižvelgiant ar tai j savo, ar ir Bažnyčlo» pamaldų dėsnių Įgiedoriams giedoti antifonas ir
Idrijos aiškiai smerkia instru- tai į savo pageli,ininkų skonio !v>'kd> nH1’ užfat gijimas lbu ! psalmes bažnyčioje. Šiame laimentų vartojimų net privati- reikalavimus. Taigi nevisiškai P*s vienas ^varbesniųjų moks-lpsnyje vaikai gavd “Psalmisnėse krikščionių puotose. Eu- i,.įsįnga sakyti, kad Lipusios P° Žakt-L istaio°s vyresniuoju į tų ” vardų. Pagalios, būdavo

Pradėta ieškoti naujų kelių, naujų valdžios

pritarė bolševikams

j

Nuskinta Gėlelė

Baaytne Mnaka ĮniriMs Pairtus

ri1-

. 1*1 mt. 2-gjn » ryt--------- "■»»

n

Maskvos sovietai greit griubėsi

kelta.
2.

SBN0JI KINIJA

—

KONFUCIJAUS

VALSTYBĖ

Jo moralinė teisė turėjo sudaryti \al

stybei atstatymo pagrindų. Jo mokslas nu
statė santykius taip vyro ir žmonos, tarp

šio

Kad žino, kad jie turės žlugti, pi pasauly jsi-

nius kolektyvinius žmones ir, atnaujinus

Kinija iki 19 šiflrim. galo: šeimų valstybė,
socijalinė harmonija, Konfucijaus do^

rovės mokslas, kilnioji demokratija

tėvų ir vaikų, tarp valdovo ir tautos. Sva

rbiausieji jo mokslo dėsniai buvo šie:

i. deimassudaro celę, o šių visuma —

2.

3.
jėga,

Seimą

ir

bet-doru

valstybė

jų

valdoma

pavyzdžiu.

ne

vadų

Iš dangaus

gauta karaliaus valdymo teisė taip pat

yra demokratiška; jeį ji.- nepaiso tautos
valios, tai netenka dangaus suteikto man

dato, ne.- tautos balsas yra Dievo balsas.
4. Yisuoinenės tvarka remiasi prigim

tine teise; jos harmonija negali būti lai
duota jėga ir bausmių grųsinimais,

liet.

kiekvieno doriniu nusistatymu ir jai/.ini-

nm savo moralinių pareigų. Taį turi pa
daryti auklėjimas ir niokynms namie ir

mokykloje.
(Daugiau bus)

/ ,

PenCiauienTs, baland. 6, 1934
y .

,-.'i

j

—it...±j*

i pjūtis apšti, o darbininkų ma-f prie jų sielų, neduoti jiems
jža.“ Jiems talkon trokšta ir žūti. Juk Tretininkai laikoj
X
*
Į Dieviškosios Jėzaus Širdies savo garbe puošti bažnyčias,
naši vartoti opiumų, girtuok Seserys Pranciškonės (mot. • jų altorius, štai Jums gyvo1. Ponuos Nykimas.
namai
Padvariuose
pas
K
resios
Dievo
.
bažnyčios,
štai
liauti, apsukriai vogti ir. . . o
Didelis, turtingas ir gražus buvo Romos
Jums vaikučių sielos, žūstan
Sodoma! teisino diena tau bus tingų) .-Apsigyvenusios su saias miestas, kuda imperatorius Konstantinas su
lengvesnė! . . paleistuvauti.. J vo
Išganytojum
J čios dumblvne! Padėkite
.../ lyriškuoju
,
.a
<c
8av<) kareiviais įėjo į jį, jiergalėjes impera-

Į Misijas Savo Tėvynėje

Leonas Didysis

Chaldikouo Santaryba.

i
Pytų šalyje, kur imperatoriai gyvenda^
vo, kur žmonės grekiškai kalbėdavo, tlygdnvo
įvairios klaidos, kenksmingos tikybai, erezi»,
didžioji, garbin
Hv
jomis
vadinamos. Kų tik buvo perdundėjusi
goji atnaujintoja Karmelitų
pavojinga
Nešto riaus erezija, kurių 431 me
Ordeno, sv. Pranciškaus ir šv.
tais susirinkusieji j visotinų Santarybų vyrdaros netart i dvasiniam gy
skupai
pasmerkė Efeze, paskelbiami, jog ftv.
venimui stebuklingais vaisiais vaikai su vaikais jau pradžios 11,wnel8Je. k«n pereitame Junt-gelbėt,, valyt., papūtai,, gra- tHriy Makwntijy 312 p0 Kristaus užgimimo
Marija yra tikrai Dievo gimdytoja, nes, viemokyklos (jau ll-to skyriaus)
buvo 1*1'M8» nu" n>i-j«nti juos į Dievo vaikų garbę metais.
metais, Kol
noi stabmeldžiai
siaomejoziai imperatoriai
imperatoriai valdė
valdė t nns tėra V. Jėzaus Asmuo ir tas yra DievnJ
sužavėta, savo reformos pantft
skų vilkų, dabar “kultūros, , pr joj išlaikyti. Jei nori sudie prislėgę bemaž ko visas jiems (žinomo paSh.ii- Asmuo. Nors ji nepaginiidė Dievo Prigimtu deda visiškų neturtų ir vi- • ir gimnazijos žemųjų klasių
“vaiko amžiuje“ jos nori jų vinti savo gyvenimų, padėk
, taftas, tol iš visų valdonių žemių Romos ties, bet motina ji yra Tam, kuris tik vienų..
sus savo vienuolinius namus amžiuje! Prie. to būna ir
valdininkai
siuntė į jų visokių naudų. Todėl
rūpinasi apsupti tais ‘.‘tvirto-' žmogžudysčių. Kun. Jonaitis, paversti priebėgų vaikučiams dirbti “dieviškųjų darbų die sostines gyventojai mažai, ar nieko neveik ir tai Dievo teturi Asmenį.
“ Padėk Jėzui ir
I/onui Pirmajam popiežium tapus di-^
vės mūrais.'' Iš čia maldų ir jaunų nusikaltėlių pataisos na nuo pragaro vilkų savo Tėvy- viškiausių.
dami, būdavo visko pertekę, todėl ir triob>s
t
tvirtina
n
čs
sostinėje,
jos
kultūros
emi-j
Jo
pnetelidms
gelliėti
sielas!
delio vienuolyno, esančio rytuose, vyresny
spindėjo gražybę bei perteklium.
aukų galingais siurbliais trau niuose auklėtojas,
Užmirškime
save
ir
savojo
tre,
čia
juos
globi
t
i
ir
auklėti.
sis Etychius, gerai kovojęs su Nestoriaua
kia ii Dievo malones
iš dan- kad daugiau negu pusė Kauno
Krikščionim tapęs imperatorius Konstau klaidomis, jiats ėmė skelbti kitų klaidų, sa- 1
/
Jau dabar, neturėdamos nei “aš“ mažyčius reikalėlius, (tinas sumanė apsigyventi kitur. Jo tarnai
gaus ir lieja Jas j Reformaci pradžios mokvklų ir žemųjų
kydamas, būk V. Jėzus ne vien Asmuo buvęs1)!
jos pragariška ugnimi - Liu gimnazijos klasių vaikų eina ■suu ,luo,>os <'uri ubagauti) - ž.velgkime į Kristų, į Jo su- apėjo jo žemes ir rado neapsakomai gražių vienas, liet ir prigimtis esant viena. Iš ties
terio padegta -- liepsnojantį tais taisiais keliais. O kitai1“' įkalbėt, apie kuki nors plėšytas, kryžiuje ištemptas bei sveikų ir šiaip miestui patogių vietų ant gi anaiptol netaip yra, nes V. Jėzaus yra dvi’
pietinio Juodosios Jūros kranto, kur siauras,
pasaulį. Ir taip ji-silpna mer Kaune tų baisiųjų raganų — i patogumų! — pasitikėdamųs rankas, norinčias priglausti bet gilus vanduo, Gellespontu vadinamas, su pilnos ir tobūlos prigimtys: Dievo prigimtini
gelė “sulaiko Reformacijos iš ne pasakų, bet tikrenvbėje! — Dievo Apveizula ir gerų žtpo- visus prie savęs. Sielų išga sieja Juodųjų su Aigėjos jūrų. Ten Konstan ir žmogaus prigimtis. Jiedvi nesusiliejusios, j
"oru
kilnien,s dar- nymo' darbų vykdinti tolinus
nesusimaišiusios, liet vienas, būtent Antra-’ ’
i-i plėtimų daugiau negu Pily kurios žudo'vaikus su kūnu ir
tinas pasistatydino naujų visokiariopai pa sis, .Dievo Asmuo dvi tas prigimtis vienija/
pas II-sis su savo rvkiuota' siela, panašiuose urvuose va liams, drįso atidaryti vaikų i Jis paliko mums. Ar nies ži- togų miestų, pavadino jį Konstantinopoliu ir nemažindamas nė vienos, o sudarydamas, kad
kari uornene,“ kaip išsireiškia rvdamos velniški} prekybų, darželį gretimuose nameliuo-J irome kiekos sielų likimas yra| pa(’Mrė jaine savo |M.į vį8OS „uloniškos val Jėzus Kristus yra vienas. Jis yra tikras žmo-4;
vienas bedievis Prdncijos vi- pristatydamos jaunutes (vos se be jokios pašalpos iš vai-' sudėtas į mūsų rankas, kurios stybės sostinę, o senųjų Romų užlėkto popie gus ir tikras Dievas, bet ne du yra Jėzūs Kri-'j
džios, be jokios algos. Tokiai bus iš mūsų pareikalautos?! žiams.
stfls, o vienas yra Jėzus Kristus.
10 metų amžiaus!) mergaites
suoineninkas.
Nuo to laiko užkariautų šalių gėrybės
Jungkime
savo
maldas,
aukas
lėšų
stoka
trukdo
darinį,
be
Nestebėtina tat, kad šioji žmonėms-gy v u I i a m s di
Eutycbijaus klaidomis pritarė daugeliai
turčių tarpe (be to dar sese- ir darbus grynoje be klastos. , Pa'į0V^ plaukusios į Romų, nes Konstantinošv. Mergelė - Apaštalas pasi džioms figūroms“ (kun. Jo
nei slapčia neieškančio,, savęs P°"s »s
Naujasis miestas augo, vienuolių ir nemaža kunigų bei vyskupų. Net"į
stengė, kad jos šventėje įvyk naičio paskaita Kaune) ir jų rys yra apkrautos pareigomis
.
... ... . T_
o senoji sostinė ėmė eiti mažyn. Žmonių dau ir pats imperatorius pataikavo jam. Tai-gi1?
kur buv.
gal,M ir Eutychijaus erezija greit plito ir popiežius^
tų naujas Betlėjaus stebuklus šimtai nuvalkiotų, užkrėstų už namus ir daržų). Bet vil meilėje, su D.evtskoju Isgany- guma a])i(,tjsi
Lietuvos sostinėje. Čia, Va baisiomis ligomis, liejėgės si<>- tis Dievuje! Ir iš to garstyčių toju ir minti) bus laimėjimas, valstybės viršūnė, būtent Konstantinopolyje, Leonas matė, kad iš to kyla neapsakomas pa-J
liaine Kalne (Žemaičių gat-' la ir kūnu pūna gatvėse išine- grūdelio turės išaugti visa meilės pergalė. Juk viena vie- Bažnyčios sostinė senoji Roma teberiipejo vo.įus. Jei tik viename dalyke žmonės ima.
vė Nr. 59) mažoje, sulinkusiu- į stos baisaus likimo glėbin, nes vaikų kolonija: Vaiku Auklė nintėlė mylinti siela įgyja iš dvasios žmonėms, liet jų buvo mažiau, negu netaip skelbti, kaip Dievo yra apreikšta, tav
veikiai nebelieka tikrojo apreiškimo. Kaip
Dievo daugiau, negu nesuskai- matomos galybes gerbėjų.
je, žemėn susitūpusioje lušne-itik maža dalelė jų tepatenka į jimo Namai su bendrabučiu
Tačiaus Romos vardas buvo garsus. Ne tvenkinys visas griūva, jei tik viename daik-esantiems
vai tomą daugybė kitų, kurioR neĮėję, statytoje prieš šimtų su jiataisos namus, kurie yra per pavojuose
te truputi prakiūra, taip ir tikyba. Tai-gi pa
kams (nebus atstumti ir tėvų myli, ir permaldauja Jį taip, žinia iš kur atsiradusios šiaurėje labai, karin matęs Eutycbijaus klaidos plitimų, popiežius*
virsimi metų, kada dar čia ža pildyti!
gos tautos buvo girdėjusios apie didžiousios
'turtingesnių prašomi) su vai-j kad (lei jos dažnai visų pasau
Leonas labai susirūpino.
liavo miškai, 15 d. spalio mėn.
Milijonai yra valdžios lei ki) darželiu (kaipo prirengia-|IĮ išgelbsti. (Kristus į šv. Ger Romos turtus ir keliavo grobti jų. Tiems bai
siems svečiams nuolat atvykstant Roma dar
1933 m. apsigyveno Dieviška džiami vaikų nusikaltimams
Būdamas labai protingas, Ikonas Pirma-!
trūdų
IaCg.
div.
p.
III.
30).
ma
mokyklėle),
vaikų
klubų,
labiau sumenkėjo. Imperatoriai turėjo pa
sis neturto mylėtojas, savo ne
sis
įtikino
imperatorių Markijonų, kad nėrap
ištirti, milijonai naujų kalėji pradžios ir kitomis praktifttai mūsų baisi misija: mū reigos ,jų ginti, liet tolymame Konstantinopo- reikalo šelpti Eutychijaus klaidų. Tų patyrę
turtu turtuose žūstančiųjų gel
mų statymui, daug išduodama į •Į<ani gyvenimui priruošian- sų Tėvynė su jos sostine prie- lyje gyvendami, mažai tesirūpindavo tų pa nuo klaidos atsimetė visi tie, kurie norėjoj
bėtojas, Vargšų Prietelis, ju vaikų globojimui įstaigose, j f.jomi.is, specialėmis mokyklėreigų atlikti.
šakyje!
imperatoriui įsigerliti Eutychijaus klaidų'
laimės Nešėjas. O Igangi Por
Bet ar visi “globėjai atjau- J lėmis, kad įkvėpus vaikučiuoplatinimu.
2. Siksfaus Trečiojo Įpėdinis.
ciuncula! šv. Pranciškaus vai
Brangieji Tautiečiai, gera
čia savo kilnų pašaukimų, sa-Įse darbo ir savo pareigų meiPraslinko maždaug šimtas metų nuo to,
kelių širdžiai taip miela! Kaip
Negana to Popiežius sutarė su impera-į
širdžiai Amerikiečiai skubėkit
vo atsakomybę ir pagarbų,^ kurių stoka (liūdnas baukaip imperatorių sostinė išsikraustė iš Ro torium sušaukti visotinų vyskupų santai^ybą.’/
tave aukštinti, kuo daugiau
pagelbon!
mos. Jos vyskupas popiežius šv. Celestinas
prieš vaiko sielų, kad jos ne-įdžiavos paminklas!) stumia
stebėtis: tavo menkutės garbe, nustūmus žemiau kūno reika
\ Sesuo M. Augustina 0. S. Fr. Pirmasis garbingo Kvintiniano sūnų Leonu Nelengva tas buvo, nes visotinė santaryba.
buvo buvusi Efoze pirm dvidešimties metų.
mūsų žmones į moralį o per
tapusia Dievo buveine, ar Die
įšventino
dijakonu.
Neturime
tikros
žinios,
lų, kad, supratus palaidiumą
Norintieji remti ši svarbų
Tačiaus imperatorius apsėmė duoti lėšų nan-.
kada Leonas buvo gimęs, nė kuriais metais jai san tarybai, kurių Leonas Pirmasis sušatt-:
vo maloningumu, su Juo čia kaipo laisvę, neišauginus svei tai daugumoje ir į materialį
darbų, malonėkite siųsti au šventintas, bet,žinome, kad šv. Celestinas mi
skurdų.
gyvenančioms, laimingoms šv.
kų naujos rūšies gyvulių: vilk
kas, kokias kas gali, šiuo ad rė 432 metais, tai-gi Leonas dijakonas turėjo kė į Chalkidlonų 45l metais. Chalkidonas yr»{
neturto ir žemumd meilėje žmogių?! . . visai panašių, Tam reikalinga lėšų ir pri-i
resu: Kaunas, Žemaičių, g. 59. turėti tuomet virš dvidešimties, gal trisde mažas miestas šalę Konstantinopolio.
Dieviškųjų Jėzaus Širdį sekti
kaip aukščiau minėtose landy-l
'1
Lithuania. D. J. A. Seserų šimt, o gal ir žymiai daugiau metų.. Po t !ePats Šv. Tėvas į santarybų nevažiavo,,
ir Jos pasigailinčių meilę ma
Čia
tat
jaunoms,
trokštan

lestino užstojo popiežium Sikstus Trečiasis.
liet pasiuntė savo atstovus. Jie nusivežė L
nese?! Mūsų visuomenės už
Pranciškonių vienuolynui.
žutėlių - vargšų tarpe vykdinti
čioms
pasiaukuoti
Dievui
ir
no laiškų, rašytų Konstantinopolio arkivysk^
davinys: užbėgti blogam už _
.
. . , , | Statyba turime labai skuRugpiučio
mėnesyje
440
m.
popiežius
trokštančioms Assyžiaus Prapui iFlavijonui. Tame laiške aiškiai išdės!
proga stoti i darbu, , . .
....
akių, t. y. gelbėti vaikus iš pa rėvynei
,. .
.
jbmti, nes musų maža vaiku Sikstus III sunkiai singo ir devynioliktų to tos tiesos apie‘V. Jėzų ir apie dvi J-o priį
stūnėlio Seselėms. Neturtas
vojų, kad nereikėtų tiek lėšų 0 kitiems savo turtu ir uta darželio patalpa jau perpildy mėnesio dienų pasimirė. Leono nebuvo Ro tis: Dievo liei Žmogaus. Norėdami tas ties
ir meilė vien puošia tave! Ta
pataisos namams ar kalėji pagelba remti seseles.
ta, o tobulesnėj aplinkoj ge moje, jis buvo nabašninko išsiųstas į Gali i jų suprasti, mes visuomet turime atsiminti,
vo garbė ir garsas vien tyliai
svarbių reikalų atlikti ir grįžo Romon ftven- kas kita yra asmuo, o kas kita yra prigimt
mams, bet kad jas sunaudojus
Seselių pasiryžimo netur riau vystosi vaikų sielos.
tabernaculunie besimeldžiųs,
tųjam Tėvui jau mirus. Po šermenų įvyko Efezo santaryba paskelbė senų tiesų,
auklėjimo įstaigoms, kuriose tas nei skurdas nenugalės!
i rinkimai ir išrinktas tapo I/eonas, Kvintinia- vienas yra V. Jėzaus Asmuo, ’o Ikonas
ir besiaukuojųs Kristus ir ty
vaikai tikrai būtų auklėjami •Viltis Ibevuje! Jei Kristus
jno sūnus. Šv. Mykolo dienoje, t. y. 29 rug kad dvi yra V. Jėzaus prigimtys.
lios Jo meilės aukos - sielos,
atatinkamai žmogaus garbei, ėjo prie sielų per Betlėjaus
sėjo 440 metų, apielnkės vyskupai išventino
ištroškusias, kaip Jis, sielų.
tinkamais visuomenės nariais. tvartelį, Aigipto užkampius,
Tų laiškų popiežiaus jo atstovai perski
Leonų vyskupu irpš tos dienos jis ėmė val
Neturtu ir skaistybe atsipa
dyti visų Katalikų Bažnyčių. Jis buvo pir tė susirinkusiems į Santadylių vyskupai
laidavusios savo sielos ir kū Gelbėti sielas, dalyvauti šia Nazaretp juodo darbininko
masis popiežius Iacono vardu. Ugniniu žmo Vyskupai vienu balsu pritarė visaim 4*aštų|
dirbtuvę
ir
Judėjos
tyrlau

me
kilniausiųjų
Dievo
darbų,
Kovo
28
—
Bal.
17
dd.
—
no galias nuo pasaulio ir sa
nės ėmė jį vadinti Leonu Didžiuoju ir išties') Santarybos protokoluose yra užrašyta, ,
vyskupai neapsakomai džiaugėsi Ijeono
vęs, paklusnumu ir šventąja reikia turėti Dievo pašaukimų, kius ar joms — Jo sužieduoti Apreiškimo parap., Brooklyn, jis buvo nemažas dvasia.
nėms
trokšti
žemės
karalių
ke
reikia
atsidavimo,
kad
neta

štu ir balsiai sakė: * ‘Ta yra tiesa, fa yra
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1.
meile, meile sul.|ūrusias jas j
Dideli
vargai
jam
teko
matyti
ir
aprū

sų tikyba.” Ir pareiškė: “Leono lūpoi
vienų galingų jėgų savo mažy pus auklėtoju-amatninku su lio, turtu ir patogumais nu C.).
pinti. Vieni vargai buvo Bažnyčios ir tiky Šv. Petras kalbėjo.”
čio vienuolyno tvirtovėje, ap paskirtu valandų skaičiumi. kloto! . . O juk visa Tretinin Balandžio 4—11, Pittsburgh, bos srityje, o kiti šios žemės vargai ir dau
(Bus daugiau)
suptoje tikro neturto mūrais, Reikia Dievo palaimos. Tik kų armija stovi už. jų pečiu. Pa., Švf Vincento bažnyčioje, giau negu vargai, nes tikros nelaimės.
malda ir savęs išsižadėjimo pasitikėjimas Dieviškąja Jė- Ar tai Broliai-Seserys, vieno kun. A. Cikoto, M. I. C.
Balandžio 23 iki 29 <1. West-j Balandžio 30 — gegužės 6,
Katalikams netinka ir
Balandžio 15 — 29, Chicago,
aukomis, sujungtomis su Die- zaus *'rfi'nib tik Jos meile, už- serafiškojo. Tėvo vaikai, kuris
viškojo lšganytojaus Širdies in*r-J*Uar,ti save, gali duoti dra- tik vienų j>avydų teturėjo, kad UI., Šv. Jurgio bažnyčioj, kun. field, Mass., kun. A. Petraus-| East Vandergrift, Pa., (Kun. kia spauda, kuri nors nes!
kas, M. I. C.
atvirai į kovų prioš tikėji
i A. Petrauskas, M. I. C.).
malda ir aukomis (kasdieną sos ir jėgų stoti į kovų su tuo j kitas nebūti) kartais neturtiri- J. Vaitkevičius, M. L C..
bet ir negina tikėjimo,
Balandžio 30 ■— Gegužės 13
Balandžio 23 — 29 dd. —
tvlios šv. Mišios ir tyli sese- baisiuoju pragaro siaubūnu, gesnis už jį, ar jie galėtų žiū
Gegužės
21
—
27,
Chicago,
nesirūpina katalikų reil
lių adoracija, kas sekmadienis Į
•‘‘k^ičiuje ryjančiu mu rėti šaltai į žūstančius vaike- Utica^ N. Y., kun. A. Cikota, dd. — Sv. Kazimiero parap.,
III.,
Aušros
Vartų
bažnyčioje,
Philadėlphia, Pn. (Kun. A. Ci
,
ir šventė šv. Mišios tprie iš sų Tevymės vaikučius. Daug liūs ir į seselių pastangas per M. I. C.
(Kun. A. Cikoto, M. I. C.).
kota, M. I. C.).
SKAITYKITE “DRAUGj
statyto švč. Sakramento ir jau daroma toj srvtvj, “bet neturtų ir skurdų prasimušti,C.).
adoracija) jos traukia dangi
škojo T^vo pasigailėjimų ant
OUR OFFICČ
žūstančios žmonijos, savo nmi Į
le, sujungtoje su Dieviškos
ftirdies meile, atsitygindamos
už Jo amžinų, bet žmonių pa
imtų, meilę. Prie Jėzaus šir
dies liepsnų, uždegusios savo
širdis, jop eina iš savo tvirvės talkon j kovų už sielas, ku!
baisiais pragaro vilkais, ku
rių naguose žūsta tūkstančiai
Lietuvos vaikučių, pačioje švei
niansioje jaunystėje.
Juk vienam Kaune su jo prie
mieščiais yra šimtai landynių,
kurias vaikai susiorganizavę
lanko vėlai naktimis ir iš pri
tyrusių - net senių! — moki■r

TĖVy MARUONy
MISIJOS

’r

r.
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k

Bažnytinė Muzika Įvai- ci"“
\

.

j

«vkn.uUieni« ,» sekma-

tenka atsakyti, ir kadangi cho

Mūšy DUOSNŪS
BIZNIERIAI

dieniu, metai, bet pttinuldos ba ro atgiedamos mišių dalys da'žuyčioje pasilieka tokios ap- pildo kunigo maldas pus alto! mirusios, šaltos, rodos
vien įių, ur tai netiesiog keista, ir

nilOSe Perioduose
(Tęsinys iš 2 pusi.)

paprotys. Vieton to, kad cho- juokinga, kad kunigas

būtų

linais amžiais, nesvarbu koks (ras atgiedotu kintamas mišių viename bažnyčios gale, oho
būdavo bažnyčių didumas ar dalis, ai bu pasiskirstęs j dvi ras —' kitame' adba kur nors

dalis giedotų psalmes ir anti visiškai pasislėpęs.

■ankštumas, giedoi iums visuo

met būdavo skiriama vieta ar fonas, tas nemalonumas prime

Be abejonės, senoji presbite
tanias vargonininkui,
kuris
ti altoriaus.
rijos forma, kurių mes virš
Šešto šimtmečio pradžioje I šiaip taip tų priedermę atlie-Į uj)ibudinonie ne kas kita kaip

presbiterija buvo keletu laip- if’guialinį giedojimų savajior1ų i ^įuosjus atstovaudamas arčiau
lelių aukščiau pakelta ir mar- choro, kurio vienintelis tikslas

prie altoriaus nukeltas, tuomi

taurinėmis grotelėmis arba mū ieškoti žmonių pagyrimo,

palaikydamas glaudesnius sa

ru uždaryta. Toks buvo priiinPasakojama, kad senovėje ntykius su kunigu. Kiek vėliau
tas bažnyčių sutvarkymas vi- daugelis atsivertusių pagonų presbiterija vienu laipteliu au
dūriniais amžiais.

,buvo pirmiausia patraukiami

R Nepaisant koks buvo sutvar- Katalikų

Bažnyčios

sios orkestrus. ProgTumoj pa-.Jam už visas malones. Priėjo, vakartis parapijos naudai.
Į
sižadčjo dalyvauti Šv. Myku įtiek žmonių, kad net vietų trū' pasilinksminimų kviečiami i;
lo parap. choras, “Pirmyn’'

ko visiems'susėsti. Dėl to dau-1 visi mūsų biznieriai. Už stip-

ohoras ir keli žymūs solistai geliui teko stovėti.
Į riausį ir gražinusį margutį bus
•Be to, bus ir pats lakūnas Ja- , 5:30 vai. buvo rezurėkeijn, (duodama trys dovanos. Įžanga
West Side. — Kasmet, ren nušauskus ir vienas kitas kai |procesija, kuri dūrė didelio į-Į pigi.
giant metines vakarienes, tino
bėtojaV, kurie pasakys po tru įspūdžio. Parapijos choras graTikimos, kad šis balius ims
anūs mūsų biznieriui gausiai
Lietuvy tis Į žiu i giedojo. Mišias šv. laikė
laputę kalbų.
\ ienas sėkmingiausių. Laukia
aukoju įvairių valgomųjų pro
i svečias kun. Jeskevičius, ma
me ir svočių. Vyrai, rinkim
duktų. Taip buvo ir šiemet.
rijūnas, ir posakė labai gražų
stipriausius
marg uči us.
Pasirodo, kati nors ir sunkūs
pamokslų apie Kristaus mir
Komitetas
laikai, vienok mūsų biznieriai
ties pergalėjimų.
įvairiais būdais rainiu parūpi
Lietuvos Vyčių
'“Dainos”
Altoriai, ir K ristaus karstas
jos reikalus. Visi parapijonai
choras mokinas operetę “lira šiemet labai gražiai buvo pa DR. SUZANA SLAKIS PER
turėtų tai atsiminti ir kiek- žuolė”, kuri bus pirmų sykį
SIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
puošti gyvomis lelijomis ir ki
viena proga juos remti. Dau statoma scenoj Lietuvių Au
tokiomis
gėlėmis.
Seserys
gelis mūsų kolonijos lietuvių ditorijoj, sekmadienį, baland j
1 >r. Suzana Šlakis persikėlė
daug darbo, riųiesčio įdėjo, kol
dažnai nueina į West SideĮžm 15 d., 7:30 vai. vakare.
iš 4145 Archer avenue į nauvisa sutvarkė.
“down town” — į čeinštorius*;! Operetėje dalyvauja
arti
Draugijos Saldžiausio Var- Į jų vietų po antrašu, 6900 So.
dėl vieno cento, kartais, plaka siuitas^ asmenų, daugelis jų zi- m
Ražančiaus ir Vyčių j1 lalsted street. Valandos nuo
kelis blokus, o kai priseina rei nomį Chicagos lietuvių publi- , - kuopa> taip pat daug pnvie- L
T I>o pietų, ir 7—8 vaka-

GRAŽUOLĖ, GRAŽUOLĖ!

ne liturginį, bet j įiankis> kuriuonii choras tikiu-

įvyko permainų presbiterijoje; | ka. Turime

Penkiadienis, lmland. G, 19G4

P B A tT GAS

B

kščiau pakelta kad choras bū
giedoji- tų visų matomas. Bet kuriame

kynias aiJba kaip jis buvo į-• mu; nebėr jokios priežasties, atvejvje tikslas buvo atsiek

nubūtu tas — liturginėse apeigose da kalas, tai tie čeinštoriai save kai artistai - mėgėjai. Kezer- ■ •
•
.... i
.......
* •'
.nių žinomų oje) prie sv. KoKiekvienų
kras, kad 15 šimtmečių choras, i šiandien pakartojama.
Šiuo lyvavo vyrų choras. Štai pa kostumerių “nepažįsta”. ‘Nuo v įlokite ta diena sau ir atvyr.,
muilijus m corpore.
P. Rsp ieiadieiiių.
£- /* be jokios išimties, stovėjo ar-j atžvilgiu Bažnyčia Imtų malo-jtsai svarbiausias punktas į amžių’ nebuvo girdėta, kad to kitę. Praleidę veikalų, gailėsiNauja vieta
čiau altoriaus kaip žmonės. I nesllė tiems, kurie nuo jos da-Į kurį norėčiau atkreipti skai-, kie storai būtų ka aukoję. Tai tės.
BALIUS PARAPIJOS
kesnė ir l)r.
ZKsaine tikri, kati kuris sųmo-^jUr atsitolino dėl jos tarytum tytojų dėmesį.
gi, lietuviai, susipraskime.
Po operetės Ims šokiai. P-lė
NAUDAI
; bus patogiau
ningai pagalvotų, įsitikintų. ,formališkumo. Kasdien girdi(jaiįinc turėti gerų giedoji-!
Metinė parapijos vakarienė

vairus, vienas dalykus yra ti ' kodėl toji

priemonė

j

'kad tai pilnai sutampa su ba-i nie apie kokį nors,naujų pla- in;| U1.,)a tiktaį balsų'bandy-1 įvyks sekmadienį, bal. 8 d.,

IŠKILMINGAI APVA1KŠ
ČIŪTA

žnytim's tvarkos dėsniui.-. Nes, nų sulaikyti tikėjimo dalykuo- j !||y; b(J cjloro kuris ų)fltŲ artį! parap. salėj. Sųjungietės paapsileidėlius, teeinu, jeigu kunįgo negalime apeigoms su- ■ruo* skanių vakarienę, o varg.

jeigu chorų sudaro paprastas ,

■vyrų būrys, kuriems užmoka- v*sos pamaldos buui iskilmin- |eįktį tų vienybe, stiprybe, gy-, Brazaitis su savo menininkų
ma už giedojimų bažnyčioje, j klausiai atlaikomos, jose dau-! vx
klįrįg i armija išpildys gražių progra
. ,)p. jr nuoširdumų,

Margučių

balius Įvyks ba

dienų apait tie-

yra daug paran
šlakis

visiems

pasiekti.

i

Brighton Park.
L. R. K.
landžio 18 d., parapijos svetai j
reį, 7 valanda vakare. Visi S' A“ 160 ku°I)o* susirinkimas

parapijonai kviečiami atšilau Ims balandžio 8 d., 1 vai. poNorth Side.
Mūsų bažny- i kyti. Visį linksmai laikų pra
paiapijo.s mokyklos kavietų bus priruošta I (vį0į Velykos iškilmingai ap-j leisit. Bus gera muzika. Tai ’nbary. Visi nariai prašomi da
ponašiui kaip jie būtų užnio- giuu žmonių dalyvautų, kaip ioIUS bntinui reikalingas. Ver-įn'Q.
dabar
sutrumpintose
net
sku(
,
įau
turėtį
vyrų
chor
.
}
su
(vi
.
400
žmonių.
Užpildykime jas Į vaikščiotos. Ankstį rytų žino- b
Rami jeigu teatre arba kokie
pirmas po Velykų šokiu Į lyvauti.
V. Paukštis, ra
je puotoje dainuotų, nesvarbu įjotai atliktose paniuktose, kurtais suvienytais
balsais —
.
nės skaitlingai rinkosi į baž
kur jie stovės; jie galėtų būt J r'(,s nevisiem suprantamos ir
!
nyčių, kad pagarbinus ptis5
LIETUVIAI
DAKTARAI:
presbiterijoje, kaip išlavinta
*-----pas vargonus arba kokiame nesudaro gražaus įspūdžio. NėAmerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
l.ėlusį Kristų ir padėkojus
nors užkampyje pasislėpę. Te-, ra ko gėdytis bažnytiniu gin

BUS BALANŲ. 29 D.

čiau, jeigu jų pareiga yru šve-, dujiniu, nes

nta; jeigu teigiame kartu su
Bažnyčia, kad giedojimas yra

.

esminė klierikų pareiga, kurių

|»

liktai patogumo dėliai choras

ištyrus

TeL GROvchlll 16W6

įvairias

L atlieka, jeigu mes žiūrime į čiau stovi už kitų tikybų dirb
K chorų netik kaip liturginį, bet tinus pavyzdžius, už moderni-

■>

...

.

UR. A. L. YUŠKA

Tcl. UAFayette 8067

UR. A. RAČKUS

GYbYTOJAJB Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

mis, be pažiūrų skirtumo ren-

Dėliai nuolatai kartojamos

DR.P. ATKOČIŪNAS

LIETUVIAI DAKTARAI:

starasis choras negaii palai Į
giedojimo rūšis, daugelis pri- kyt tų artimų ryšį su kunigu;
North Side - Ši diena di
ėjo išvados, kad kataliku baž-1 •
.
• .• •
. ,
•’
.
..
‘
visuomet girdėsis koks nors delėmis raidėmis North West
nvtinis giedojimas’ su savo L. ,
.
*
•'
■ trukumas, kuris labai žalingas Sidės lietuvių istorijoj bus pa
psalmėmis ir giesmėmis aukš pamaldų gražumui ir tvarkai ^y,nėta. Mat jungtomis jėgo

Vai.: 9-11 ryto 2-4 4r 7-9 rak.
Bered* mis po pietų Ir Nedėldleniat
tik susitarus
MB9 W. HARQUKTTK ROAD

giama didelis vakaras - kon

kartu ir visų tikinčiųjų atsto-' r’V muzikų, kuri bando užka- spragos tarp kunigo ir choro, certas didelėj Vicker Park sa
žmonėms atrodo, kad katalikų lėj, kuri randasi ant North avus, tuojau aišku, kaip nenuo- i riauti jos vietų..
Hk seklu chor# nuskriausti jšski.
Siall<iien Bažnyčiai ne tiek pamaldos yia mechaniškos. Šijve netoli Milvvaukee ir Danien
riant ji iš presbiterijos ir pa- Reikalinga gerai išlavintu gic- pastaba visai teisinga. Tie, ku j ave Koncertas bus toks mar-1
talpinant tolimame bažnyčios Jojimo, kiek nuoširdaus, rim- >,c estl sall'>,nkai vls1 zmonl1'gas, kadyuurgesnio negalima'

(Prie Archer Are. netoli Kedele)
Valandos: nuo 2 iki 8 rai. vakaro
Beredomla Ir nedėliomla pa<al
sutarti

UR. A. P. GURSKIS

DENTI 8 TAS''
1448 60. 4ttb CT„ CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 14—9 vaL
•147 80. HALSTEJD BT., CH1OAG8
Paaed., Bėred. Ir Sukat. 9—9 vai
Dienoms Tel. LAFayette 8788
Naktimi* Tel. OAMal 0401

DR. A. J. JAYUK

Tel. LAFayette 7860

UR. F. G. MUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Offioe: 2643 W. 47th Street
VaL; 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak.
Nedėlioję papai sutarti

4140 Archer Avenue

OfflM TeL REPublIc 7898
DKNTISTAS
Jr smagu, kad!
▼ai.; 2—4 Ir 7—9
vakar*
Rce. TeL GROvehlU 0817
4204 ARCHER AVE.
at(»iQ momentą- kada vi-i li,j
•017 K WABHTE.\AW AVE.
J uiuiucuui., kuuu v i. i n.
Bes.
2136
W. 24th St.
corner Sacramento
tuv iai susibūrę į krūvų ren
TeL CAMal 0402
Vah: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
giasi padarytį didelę lietuvisGYDYTOJAS ir CHIRUGAS
į ky šventę, rengiasi
suruošti Offlce Tel. Wentworth 6330
Res. Tel. Hvde Park 3396
Re*, and Office
Office Phona
2423 W. MARUUETTE ROAD
, 8859 Bo. DeavIU 81
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta
PKOspect 1098
j dideli
vakarų patNedllloJ susitarus
CANAL
070*
I njotimam darbui, parėmimui
moterį; ir vaiki; ligų
...
i •
.
.
.
mas visur aiileidziamas, nieko
S)1 nnsirv/ėlin
I«nnš‘ni<l-n
SPECIAEISTR
Pkone CAMal 9194
-sai mažas skaičius asmenų, ku namų pareigų. Turime nusi- .
.
....
, . .
. ĮniUhV pasiryžėlio Janušausko
59(X) SOUTH HALSTED ST.
„i
: i...
......i,......... 4“au^iau nePalikta, kaip kuni transatlantinio skridimo, kurį
rie atsižvelgdami į katedras, kratyti neišmokytais mišrais f
Valandos: 1 Iki 4 po pi'etų, 7 Iki 8 vak.
PHY81CIAN and 8URGEON
go balsas viename ir papiktikaip parapijinėms bažnyčioms chorais, kurie savo silpnais |nųs riksmas kitame bažnyčios planuoja įvykdyti ateinančių
2403 W. 63rd St., Chicago
vasarų; nugalėti baisųjį Atla
GYDYTOJA*. Jr CHIRURGAI
sektinus pavyzdžius, stengiasi balseliais, pritariant, arba geOFFICE HOUR8:
gale, sujungtas su žmonių šna ntiko vandenynų ir, be nusi
9 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201 W. Oermak Road
dttotuoju pavyzdžiu
pasekti, riau sakant, vargonų triukšmo
bždėjimu, kurie nesibijo tokio leidimo, nuskristi į mūsų nu
gunda? by Appolntment
kiek lėšos išneša. Ar gali ku nuslopinti tik išblaško tikin
Valandos 1—2 Ir T—S Vak.
išsiblaškymo ir drįsta ateiti mylėtų tėvynę Lietuvų. Taigi
Seredomls Ir Nedėliotai* pagal autasi
ris nors skaitytojų paminėti čiųjų mintis ir beveik išvaro
šiame koncerte. Kadangi mū vakaras - koncertas rengiamai
REfclDBNCIJA
bent vienų nūdien jiastatytų juos iš bažnyčios. Kunigas ir
sų parapijos didelės ir būtų tam, kad daugiau sukėlus lė
DR. VAITUS®, OPT.
6631 S. California Ave.
parapijinę bažnyčių,
kurioje choras — kaip liturgijoje aiš
.
LIETUVIS
persunk u atnaujinti bendrų šų, kuriomis būtų galima į tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OpIometri.J'lly Aklų Speelallslas. .
TelefOM* REPubUo 7MS
choras būtų presbiterijoje? Ar kiaį nustatyta — turi sudaryI
ttlengvins
aklų
Įtempimų,
kuris
giedojimų, galime tuomet ras syti tinkamų orlaivį ir reika4645
So.
Ashland
Ave.
esti priežastimi
galvos skaudėjimo.
kas nors nepamųsto, kad tai i L vienetų., t. y. abu turėtų būlinCtlS il,rni kelionei itnisvilill<« ' svaifdmo aklų aptemimo, nervuotuti kitokių išeitį — parinkti ke iiligus
Ofiso: Tel. CALumet 4080
OFISO VAEANDOS:
ilgui KtllOIlLI {taisymus mo, skaudamų aklų karStj, atitaiso
yra didelis apsileidimas, tru- ti presbiterijoje.
Nuo 2 liti 4 Ir nuo 8 Iki S rak.
Kea: Tcl. HEMlock 8288
brangūs
northsidieeini
vi I tr.urneare^>M,ę it toiiregystę. Prirenblų vyrų, kurie užėmę chorui Tat
lltl, HlttlIgtlS IIOIUISIU1CC IHI, M Įgla teisingai akinius. Visuose atsitiNedėliotai* pagal sutarti
kūmas kuris sumažina pamal-j Mes neperdedanie liturgijos
OflHo telef. BOCIevard 1H20
skirtų vietų presbiterijoje, ga Sll TnŪSU Dareiira atsilankvti i i klr7uo-"’e rgzamtnavlmas daromas su
"
■
" "
“
y
l | elektra, parodančia mažiausias klaldų gražumų ir rimtumų? Ar paskelbtų sųlvgų. Mūsų pritaNamų Tel. PROapcct 1930
lėtų visiems tikintiems duoti tų didelį vakaru. Jame bus
u,yf,a atkreipiama i
oYdYtoja8 ir (Chirurgas
darotno kokius nors žy gius a-Irimas sveiku protu paremtas,
1
1
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
katalikiškų pamaldų gražumoj trauktos žymiausios šios apy- taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
8147 So. Halsted St.
Ncdėlloj nuo 10 iki 12. Aklm'ų kai
titaisyti įvykusių klaidų? Pra- Kadangi kunigo maldai chorui
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-2 vai. vak.
ir aukštumo gerų pavyzdį.
įlinkės meno jėgos. Po progra- nos per pusę piginus, kaip buvo'pir- TcL BOLIcvard 7»49

kampelyje, kuris kitam geram lo ir dievoto dalyvaviom cho-!
«““! J’™'
r
■
t
1
mintis
yra
grynai
katatikslui negali būti sunaudotas. laimiame giedomne apeigų ... ..
.....
...
.
I
o
.i
l
n t ūkiška ir kai kuriose mišių
z Nėr reikalo patiekti daugiau įmetu. Būtinai reikalingi mums , .
.......
1
h“”
...
...
I dalyse visi tikintieji privalėtų
įrodymų, kuriai^ šioji prakti- khora!, kurie savo stipriais ju-1
giedoti. Bet kaip atgaivinti tų
ka užgi rta ir kurios tinkamu- *igtiniais balsais, išmokę litnr.
.. .
,
.
nų joks tikis katalikas n.-įta Igiuio giedojimo paslapčių, ga-1 g‘“"i ^l'' 'it '7
į 2
rinoja. Bijome tačiau, kad vi |lčtų priderančiai atlikti ski- i”'1 uz""r!’la!’K'L''loJ'

^^ti.

DR. J. J. SIMONAITIS

UR. SUSANA A. SLAKIS

UR. J. J. KUWARSXAS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

UR. A. G. RAKAUSKAS

rnlaus. Daugely atsitikimų akys ati
Kalnos pigiau
kaip pirmiau.

Vertė A. Z. Jagminas mos prasidės,»ne vėliau 8 va taisomos be akinių.

Nlgbt and Mornlng

VSB

Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar
.Mitulis, vartokite kelis įtikus
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie.
nu sykiu.

.Murinę.

Sale for Inlant or Adult. At all Dragų**for Prtt Eyt Book

Mnrlnc Company, PeĮtt. H. ^L Cblcag^

landų šokiui prie rinktiniail-

MOKINASI Į SLAUGES

IVAI1OB
ginaitė, buvusi I.. V. Dainos
1 choro raštininkė ir seniai dir

čiams.

Ptwah . . . in thb 3 na silverio.1 parksas Ntrrr taU i* bulk

OFISAS

4729 80. Ashland Ave.

įstojo į Šv. Onos ligoninę mo

1 luboe
CHICAGO. ILL.

slauges. Neseniai

ji

! gerai jiavyko

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 18*12 vėl. ryte. nuo 2 iki 4

viska.4 rei. po {llettt Ir nuo 7 Iki 8:30 rai.

! siduoti operacijai, bet

Tik atvyniokite ketvlrtalnlAką. baltų
kaip
sniegą
••phtladelphtH" Urnnd Crentn
Cheese — dubkile j) kaipo
tiikandl sn martnallRdoint't.
kėksltiknls Ir kava! "Phllatlelphln". darytas Ift saldžios
grietinės, grynas. Ir dsltkatn,u-Hkonlti. Nthal aotlnsntls.
yra laite! naudYnjiras veiku
Valgykite Jj tankiai*

DENTIHTAB

DAKTARAI:

DB. CHARLES SEGAL

busi Universal State Banke,

buvo sunegalėįttsi ir turėjo pa

dessert

UR. C. Z. VEZEL’IS

Phone Ilo.Hevar.l 75K9

vakaro.

Nedėliomla nuo 10 Ikf 12

ir

sustiprėjo. valandai dieną.
Keikia palinkėti geriausios kio
Telefomu MIDffay 2880
Į ties jaunos jianolės rimtose pa

stangose geros profesijos. Rap.

Atminkime kad rūpinimasis 1
gera spauda ir platinimas jos I
yra vienas iš geriausių darbų. '

Tik visas savo pareigas, ypač ,

spaudos atžvilgiu,

atlikdami

pasieksime ir sielos išganymų.

Pilone
Mod 8M1

Offioe Phon*
TRIampto 8844

UR. A. I. MfeGRAOE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7868 So. Halsted Street
ROOM 119

vaLi )-< Ir T-» v»L vakare

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Ave.
arti ėrita Street
VAI.: buo 9 Iki S vakare
Berodo 1 pakai au tarti

Cicero. — p-lė Marcelė Sruo

kytis į

Society’s favorite

4712 SOITn ASHLAND AVE.

ReeldeneUae Oflsaa: 4854 W. 88tk M,
valandos: 18—19 ryto
Beredomla Ir Nedėliomla pagal satart

Otleo ToL VIOtory 8888
Boa ToL DREzol

8181

UR. A. A. ROTU
Ruaae Gydytoja* tr Chirurgą*

Moteriškų, Vyriški), Vaiki) fe
visų chroniški) ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampu 2lat 8treet

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai vak
Nedėlfbmla Ir Iventadleniala lt—dl

ToL OAMal 0157
ltm. PROapcct 8858

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tcl. VIRglnl* 0038
Ofiso vai.: 2—4 tr 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutartį

ToL OAN81 8149

UR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojah

«Ml

ir

DR. 6.1. BLOŽIS

chirurgas

DKNTISTAS

SOUTH H4L8TED BTRKn

2201 W. Oermak Road

Banddeonja eeoo Ho. Artenia. «va
Valandų: 11 ryto 1kl 4 popiet

ė

Mcf

(Kampas Leavltt 8t)

1:28 vakare

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryte
Nuo 1 fkl t vakar*

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir OHIRURGAH

<631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAIUl* 0884

Rrc.1

Tel.

PI.Aia

2200

V Al JIN DO8:
Nuo 19-12 v. ryto; 1-9 Ir 7-9 v. 8

Nedėldieaiali aue lFlk| ii

OR. 1. RUSSELL
Lietuvis ('hirurgbs ir Gydytojus

2515 ĮVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

V a 1 a n d o s :

•eredoj pagal sutarti

Tcl. Ofiso BOVIcvard 8818—14
Hm. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai.: nito 1-9: nno t:l8-8:>8

7M W-

2 - 4 popiet j nuo 6 - S vakarais

L
'S■

8»o»

pr y pats

Penktadienis, balnini. G, 1934

llalaburdos, kun. Juozapo Čepukaičio ir Seselės Juozapos, ms, kurie atminė Vilų Šv. Juo je šalyje, Visi sudėjo gr&ž
linkėjimų.
Vilos vedėjos, studentės sure zapo šventėj.
ngė tinkamų šventei progra‘ Seserys 8 v. Kazimiero iš
Ponas Vasalus yra rimtumėlį.
Vilos Juozapo Marijos ir draugiškas žmogus; turi nuo
Svečiiy dalyvavo: kun. J. Če-------------—---------- -r- .
savų gražų namų: 1814 So. 50
pukaitis, klebonas Sv. Andrie SURPRIEAS 8. VASAIŪIUI Avė,; iš užsiėmimo sftiye.ins.
Graborius D. B. Brazis visomis ir žentai rūpestingi, uošvį at- Valatka, A.'l’ošius ir P. Me- jaus parapijos, Phila., Pa., ku
Yra senas “Draugo” ska it yMISIJOS
dienomis pūlines aukojo. Tai jautė, Laidotuvėms patarnavo donis, ten bus juoko iki so nigas I. Vųlančiflnas, klebonas
Cicero. ,— Kovo 25 d. grįžęs tojrfs ir rėmėjas tautos ir BažŠv. Kazimiero. parapijos, Phi namo Su Vasaitis .rado surpri- nyčios reikalų. Gražiai auklė
ties. Tat nepamirškite.
Bul. S d. |>er sumų šv. An-j stambiausia papuošalui auka. graborius L). B. Brazla,-'
Po Vaidinimo šoksim prie la., Pa., kun. Dr. L. Mendelis, zų: kaimynus ir gimines be- ja sūnų jr dukterį, kurk' datano bažnyčioj prasideda Ali- Visiems pnklauso didelė pa
geros orkestros.
Tylutė iš Baltimorės, Md., kun. P. laukiančius jo, o stalai jau bu- har lunko aukštesnę mokyklų,
sijus, kurias ves misijonierius dėka.
Laumakis, iš Phila., kun. J.
Pauliukas, dominikonas, iškal
vo papuošti ir apkrauti gardu- gražiai lietuviškai kalba. LinMartusevičius,
iš
Phila.,
ir
ku

LIURDO
STEBUKLAI
bingas pamokslininkas, nese
PAGERBĖ MOTINĄ
fnyhais.
kime' ponams Vasaičiams prunigas J. Kudirka.
BAŽNYTINIS KONCERTAS
niai utvažiavęs iŠ Lietuvos.
Vakųro vedėja E. Bružienė gyventi dar kitus 25 metus,
PAVYKO
••
Svečiai
savo
kalbose
iškėtė
Šeštadienį
ir
sekmadienį,
ba
Patys naudokimės šiomis miMarijona Andriliūnienė .mi
paaiškino, jog tai paminėjiTen butęs
_______ _ *!'
landžio 14 ir 15 d.,-6v. Jur reikalų lietuviškų aukštesnių
sijomis ir kidems praneškime. nai vieši pas dukreles ir sūnų
Didžiojo Penktadienio baž gio parap. salėje A. Peldžius mokyklų. Linkėjo Vilai augti
Pradedąilt misijas, kas vn- Pas Kučinskus (žentų) jai į,a
nytinis koncertas,'vadovaujant rodys krutainus paveikslus —
karas, išėjus iš bažnyčios, bus I gerbti per Velykas buvo sųir visokio pasisekimo.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
muz. J. Čižauskdi, gražiai pa “Liurdo Stebuklai”. Be to
galiiųu gauti “Draugų” kiek- rengta puota, kurioj dalyvavo
Svečiuodamas pas mus kun.
.
PAMINKLŲ DIEBtJAI
viepos dienos ir kitų laikraš- būrelis svečių kur linksmai lai vyko. ^Programa buvo tokia: busjr juokinga komedija.
J Dr. L. Mendelis studentėms
Specialistai iškalime ir Išdirbi1. “Poptiė Mens’'’, .choras
Pęnktadienį ir šeštadienį, davė vienos dienos rekolekci
čių. Įsigykite ir arčiau susi- kų praleido.
me Visokių rūšių paminkius ir
(chorale dalį išpildė J. Čižau bal. 20 ir 21 d., tuos pačius
grabitamius.
Bal. Š d., Lietuvių svet. va
pažinkite su dienraščiu.
jas. Pamokslai buvo įspūdin
skas).
Mūsų šeimyna specializuoja šia
paveikslus rūdys Šv: Antano gi ir turiningi. Rekolekcijos
kare ruošiama graži progra
me darbe per šešias kartas. > 2. “ lmmutemur”, mišrus
parap. Lietuvių svetainėje. Į- baigtos sų šv. valanda ir pa
ma, kurių išpildys art. A. Va
Veskite paninklų reikalus tie
VELYKOS
kvart.
(p-lės
Lukšaitė,
Jesesiai sa pačiais lšdirbėjais
nagaitis, J. Olšauskas ir kiti.
žanga suaugusiems 25c, o vai laiminimu Šv. Sakramento.
lioniūtė, J uodsnukąitė, Vaičių kaitis 10c.
Rap.
Kristaus garbingas prisikė- Pelnas su parapija pusiau.
studentės dėkin
naitė, Valatka, Medonis, J
limas ir atšalusius sutraukė
------------ gos kun. L- Mendeliui už dva- •
Čižauskas).
ankstį ryto Į pamaldas, šv.
A. a. Kazimieras Karevičius
sinę puotų.
3. “O Meritum Passionis”
Ąntano bažnyčia prieš penkias 72 m., mirė kovo 23 d. Palaido
solo, B. Petkienė.
Vienas blokas j rytus nuo
Ar jūs Esate Supančiotas
jau buvo pilnutėlė. Iškilminga į tas su bažnytinėmis apeigomis
didžiulių vartų
4. “Vnūs ex
discipulis
”
Ir su ‘‘suirusiais" nervais — Jaučia
procesija, galingas giedojimas iš Šv. Antano bažnyčios kovo

DETROITO LIETUVIU

EAST SIDE

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

ir

Sesutės

ŠVENTI JUOZAPO MA
RUOS VILOJ

kėlė širdis prie Aukščiausiojo. 96 d.', Šv. Kryžiaus kapuose.

A'aikučiai SeAičių gražiai iš Paliko žmonų Agota ir

ketu-

mokiuti, muz. J. A. Blažio pa- i ias vedusias dukteris: Petro

sidarbuota su olioru, išmokta nelę Vaičkienę, Onų Dranginaujų giesmių,
kiek galėjo,

Petkienė, Bukšaitė, Juodsmlkaitė, Valatka,
Čižtpiskas.

5. “Dievas

Medonis,

J,

Kurs mus’uiylė

į jo”, mišrus eborąs.
Parapijonai, nienę, Juozapų Sakalauskienę, į

gėlėms

aukojo? Marijonų Serokienę. Dukterys

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

(j. “Coligaverunt”, Jeselionifltė, Petrokaitė, Vaičiūnaitė.
Juodsnukaitė, Valatka, Medo
nis, l’ošius, Belickas.
7. “O vos omiies”, solo, S.
Bukšaitė.

L
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK
PASAULĮ ” arba kelionė j “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su auloraus paveikslu ir pa
saulio -Žemėlapiu. KelrafttT aplink pasaulį iš lietuvių gal
tik vyskupui Bučiui teko. .lis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašvti: Puslapiu 244. Audeklo apdarais $1.00.

II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais $1.50.
III.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI ” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, lai atiduosime
už $3.50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje pri ruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.
Ola nuplėšti

Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
Siunčiu hu šiuo laišku S................. už kuriuos prašau kuogrei'čiausia

atsiųsti

man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KBblONftH —
KI'N. PK. J. VAITIKAlClO
KI'N. J. A. PAII.II'KO
—

$1 00
1.50
2 00

arba:
Siunčiu >3.50 už kurluus atsiųskite man visas tris Kelionių knygos.
Mono

adresas:

Vardas^ Pavardė ...............................................................................................

.Street

t
AIA

PO TfcVAIS hklKMANTAITė;
Mir. balandžio 3 d.. 1934. 7:06 vai. ryto, sulaukus 5fi metų am
žiaus
K-lo IA Tauragės apskričio. Girdiškės parapijos. Klabu
kuiliui Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame iiiil'iūdlme vyrą /Antaną, tris dukierlH; Stanis
lavą. Agniešką ir va-nuolo Hermaną, du sūnus I’elrą Ir Kazimie
rą. du žintus Joną Yušką ir \ValterJ Zabaviėių. marčią Eleną,
seser) Petronėlę Ijiuftienę. o Lietuvoj dvi seseris, vieną brolj,
keturis anūkus ir gimines.
A a Marijona priklausė prie sekančių draugijų: šv. Pranciš
kaus Tr.liniukų. šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų, Apaštalys
tės Maldos Ir šv.nlas Agotos. Kūmu pašarvotas randasi 4423 S.
\Vaslileanw Avė. Tel. lalfayelte 5424 1-lldotuvės jvyks šeštadienj.
balandžio 7 d , iš namų « vai. bus atlydėta j Nekalto Prasid.
I’an. šv M parap. bažnyčią, kurioje (vyks gedulingos pamaldos
už velnines sielą l’o paTnnldų bus nulydėta j šv Kazimiero kapus.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysta
mus rims dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūdę liekame: \jin.s, Dukterys, Sūnui, Žentai, Marti |r

Ibinės.

latidoluvėms

patarnauju

graborius

J.

F.

Eudeikis.

cliorųs.

9. “ln monte olivęti”, vyrų
choras.
10. “Eripe me Domine”,
mišrus choras ir solo S. Buk
šaitė.
11. “Kybo ant Kryžiaus’*,

Telefonas

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Nuga-Tone
yra užvardlnimas TONIKO, kurĮ Gy
dytojas Specialistas Išrado, ir kuris
dabar parduodamas visose valstlnyilose. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tani tikrų tonikų alteratlvų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus, duoda naujų gyvenimu ir en orgiją. Jūs valgysite geriau,—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vieną Do
leri — gaukite tikrąjį—garantuotas.

8. “Adoranius Te”, mišrus

12.

GRABOR1AL
’ '

n

■

Visi Telefonai:

1741-1742

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
.......... ..

Išdirbėjai ankštesnes rūšies Paminklų
ir Grabnamių

LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

bu virš 50 metų prityrimo

“Kursai Kentėjui”, cho-

------- o-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

rus.

»

Choras su pųaįžyniėjimu iš
pildė visus veikalus. Visos gie
sniės buvo pritaikintos dienai.
Apgailestautina, jog M. Čižauskienė, dėlei nesveikatos,
negalėjo dalyvauti šiame kon
certe, kaip žadėjo.

------- o---- g—

Mes atlikome d ariją daugel Iui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

J. F. EUDEIKIS

527 N. WESTERN AVĖ.

LaidotUVių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

VELYKŲ ŠVENTĖ

Velykų iškilmės, kaip ir kas
met, čia būna labai iškilmin
gos. Prisikėlimas buvo 5 vai.
ryto. Bažnyčia buvo pilna žilio
nių. Virš penki šimtai ėjo
prie šv. Komunijos.
Parapijos choras, mųe. Či' žausko vedamas, gražiai išpil
dė rinktiniausias giesmes,* ypač “Terra Trc.inuit”, “Exui
tai e", “llaec Dies” ir kitas,
šiurpuliai ima klausytojus ginlint tų griausmingų Aleliuja.
Pasirodžius muz. J. ČižausI ui su parapijos choru tarpe
svetimtaučių ndblūtų goda lie
tuviams; jis gali drųsiai stoti
j pirmų eilę.
Facultatis”
Visų laukiamas pinnas po
Velykų didelis vakaras įvyks
šį sekmadienį, bal. 8 d„ 6 vai.
vakare.
Visi kviečiami į šį nepapra
stų parengimų, kurį rengia pa
rapijos choras, vadovaujant
muz. J. Čižauskui. f
Jeigu [larengime dalyvauja
A. .liiotlsHiikaitė, S. Buk;
šaitė, T. Jeselipniūtė, F. Va-

i latkevičius, A. Širvaitis,

Alfred Roselli, pres.

.Rez. PEKSACOLA »«11
BELMONT 34S5
, Office: UILLSUDE 3Š#B
Viucent Roselli, scer.

—

mišrus choras.

Operetė "Consilium

MARIJONA NOREIKIENĖ

TARds 1741.

Dėkojame visiems už prisių
stus sveikinimus
ir dovanėles.v
•
Gražiai mums dienų pradėjo
kun. Juozapui J lalaburdai at
laikant iškilmingas šv. Mi
šias asistoje kun. J. Martusevičiaus ir kun. P. Laumakio.
Šventei pritaikintų pamoks
lų pasakė kun. J. Halabunla.
Pagerbimui kun. Juozapo

tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau
žmogus.
Jeigu taip, Štai yra geras
tonikas, suteikiantis geresnes die
nas.

i

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

J.J.BAGDONAS

i— —

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju latdotuvdM kuoplgiausla
Reikale meldžiu ataUauktl, o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. OANal IMft arta 25 M

2314
1439

W. 23rd H., Ghicago

8.

49th Ot

Cicero, IU.

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

'

Tel. REP. 3100

Chicago, III.

Tei. Glosito BM7

• I h ii i

M.SKUDAS

aRABORrUB IR BJLLBA1IUOTOJAB
Patarnavimas gseaa Ir aebrangus

tu

ir. ue

st.

J. f. BAUŽIUS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST lfith STREET
Cioero, Dlisois
*
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

LIDTOVIŲ ORABORITTg
Palaidoja ui tll.oe Ir aukščlaa
Modernilka koplyčia dykai.
M W. Įtik Mt.
Tet CANai «1J4
Chicago. Iii.

A. MASALSKIS

I.J.ZOLP

Tol. Bonlevard 4139

ORABORIUB IR LAIDOTimC
____ VNDRIAB

1644 VVEST 46th STBEET

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

J. Liulevičlus
Ir

M. <TCERO SM

aiULBORIUS
Laidotuvėms pilnos patarnavimas
Neita— a* 4—4—
foPLTOIA DYKAI

K. L3U §. §Qth

Cięero, Iii

2506 W. 63rd St.

1

Svarbus pranešimas žmonėms ir grahoriains, kurie

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,
prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

UOZAPASEUDEIK
— IR-

TEVAS

MM

Tei. BOtlievard »»OB—.K41B

SYREWICZE

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pasaukite:

JZiaU NORITE DAILUMO IS NEBSANGUMO
LAIDOTUVĖ8S........PASAUKITE........

Patarnauja Chloagoja ir aptollakljo.

RE Public8340

Didelė Ir graB
Koplyčia dykai

53<O So. Kedzie Avenue

areteor Avų.

(Neturima sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

<

•*»*

-■ggui

p"
penkiadienis, haiv^L
i&M
^EdBSS9nRS9^SSS9Be5FinillS9EnBS9TtfEBBBSrz^SraSXa3

DRAUGAS
. .f'tf-i.e rae=*—> n

•■.■.u.

nes yra labai daug
reikalų svarstymui.

svarbių, gas eina juu suvirš 20 metų, {padftų tų įnašų kryžiukų po PARAMOS VERTAS KAN- |\cde. Vienų lietuvį uždėjo ant sų tarpe apie 20 metų. Vra
Antunas Kontrimas, Pranas
i mirusios partijos tikieto, kitų vedęs. Augina dvi dukteris,
DIDATAS Į TEISĖJUS
unskio pavardę balsavimo
A. Grynas, pirm.
MargeviČia, Jonas Bogvilas, dienoj, jis be abejonės liktu
' ... aant nebuvusios partijos, kad kurios lanko ftv. Antano pa
Kandidatų 4 teisėjus
yra .
.
1
'
’
So. Chicago..— Balandžio (i
Juozas Sliazas ir Petras .Lee- vienas, iš laimėtojų.
*
įtiktai suskaidyt mus. Baland rapijos mokyklų. Patys ‘tėvai
daug. Tačiau labai nedaug ku
Archer Heights. — Mar. Ko pns.
«!., pirmą mėnesio penktadie
žio 10 d. balsuokime susitarę geri parapijonai. Jau du me
ris iš jų yra susipažinęs su lie
nį, ftv. Juozapo bažnyčioje bus legijos Rėmėjų 41 skyriaus mė
vieningui.
Teisių patarėjas klos Bend
tai, kaip dirba miesto darbų
politikos Vakaras
tuvių ir kitų ateivių reikalais
įstatytas ftv. Sakramentas vi- nesinis susirinkimas įvyks se
Adv.
Charles
P.
Kai
rovės yra adv. Jonas Kuehin
pasiseks
prie demokratų valdžios. Vi
Šiamė didžiuliame mieste. Jo*♦ dtag viešam pagarbinimui.)
bal. 8 d., 2 vai. ponenai|staaU8 yei
■ f',’.
sur stoja kaipo tiktus lietuvis
I
1 iinortu nouninan
seph I. Drucker, demokratų
Vakare *7.0/1
7:30 _vaL
pamaldos j mot
piet, Luljertų
namuose, 553i
kėjas Spulkų srityje, kuris yTrečiadienio vakare, bal. 4
Roseland. — Greater Pull ir, ant kiek išgali, savo tau
partijos kandidatas į teisėjus
prie Svė. Širdies ir pamokslas. &o- Nordiea Avė. Visi nariaira susipažinęs su Spulkų vei d., Lietuvių Aud, įvyko didelis
tiečiams patarnauja, nes turi
žino lietuvius ir dėl to jiems man Lithuanian Better .Gover
Po pamaldų Apaštalystės ės kviečiami atsilankyti it atkimais netik vien Chicagoj, politinis balius pagerbimui Al.
gerų vardų vietinėj valdžioj.
yra palankus. Išrinktas teisė- nment Club, vadovaujant BruMaldos draugijos susirinkimas atvesti nnujų narių.
Valdyba
bet ir visoj Illinois Vąlstijoj. G. Kumskio, kandidato į Conn
jn jis daug mums galės padė-jno Petkui, rengia masinį šil Taipgi priklauso prie didžiu
parapijos mokykloje.
Ponas Kuchinskas šias parei ty knmisijonrorius. Susirinkit
lio Raudonus Rožės klūbo. Yti vienu ar kitu reikalu. Jis sirinkimų sekniad. vakare, baSekmadienio vakare, 7:30 v; SPULKŲ STOVIS SUMKIUO
gas eina per suvirš 18 metų. pilna salė - daugiau kaip 1200
ra pavyzdingas narys. Tokiu
yra Chicagoj gimęs ir užau landžio 8 d., 7 vai. Sis susirin
“jaunų mergelių klubas’’ pa- u BE LAIKUOSE DE
Depresija^ baigiantis, Beta- žmoni.) , antnrąaali 'g<s Tąrnavę„ karįnon.enpj ka kimas bus Visų ftventųjų pa būdu kiekvieno 11 prisinkto
PRESUOS
' '
rapijos svetainėje turės pusi
gai turėtu daugiau kreipti ir škai patvirtino • Al. fl. Kum- rų metu, dirbęs užsienių tar-' rapijos svetainėj, 10806 Wa- gyventojui patariu balsuoti už
lirikeminimo vakarėlį. Pusę pe
. 1. • • bash Avė. Kviečiami* visi lie V. Muraškų. Tiesa, ten randa
Statistika parado kad me "daugiau pasitikėti Spuikomis skio ir kitų (įepjpkratų kandį ryboj, -buvęs 'Sanitary Distrikt
Cho skiria parapijos naudai.
Kalbėjo advokatu, miesto advokato ir tuviai iš VVest Pullman, Ken- si daugiau lietuvių kandidatų.
tai 1930, 1931, 1932 ir 19^3 bu ir vėl pradėti taupyti savo su datų kaiidjdatĮiras,
Rep.
vo sunkiausi metai depresijos, nkiai uždirbtus pinigus, jei ne * lietuvių visuogirnės veikėjai „ valstybės prokuroro padėjėju. sington ir Roselando ateiti ir Bet jie visi žinomi iš savo da
bet Skolinimo if Būdavojimo šioj Spulkoj tai savo apylin ir daug demokratų kandidatų. Visur pasižymėjo. Balandžio susipažinti su mūsų kandida lbų. Kaip ten nebūtų, balsa
Bendrovėms, (Spulkotns), jie kėj. Tėvai turėtų savo vaikus Atvykę dejuok ratų kandidatui, 10 d. lietuviai ųž jį turėtų bal tu adv. Stephen J. Mich ūda j vimų dienoj visi būkite “dar
buvo metai iškilimo. Metai iš- nuo pat mažens pradėti mo nustėbo pamatę ,tokia gausin suoti.
,
Pol. Committeeman 9 warde de be” jf atskilkite draugus nuo
Town of Laite. — Moterų ų rejiino.
kinti kaip taupyti savo pini gų minių žinomi). Ne tik lie
mokratų tikietu. Balsavimai priešų. '
-•
(Skelb.)
Sujungus 21 kuojia rengia ša u.
^TMEAUKIMAS
Į
13
WARbalandžio
10
<1.,
nuo
6
rygus.
Jeigu
ši
auganti
karta
ne

tuviai
remia
Kunuskį,
bet
ir
Iš 912 Skolinimo ir Būda
nų vakarų sekmadienį, balau
DO LIETUVIUS
vojimo Bendrovių Illinois Va bus pratinama tapyti dėl, an daugelis kitų tautu organiza
to iki 5 vakaro.
IŠNUOMAVIMUI įrengta*
džio 8 d., 6 vai. vak., parapi
gliškai
sakant,
‘
rainy
day
’
,
lstijoj, prie kurių priklauso!
cijų.
kambarys. Pietinėj dalvj Chi
*fcmė ilgų laikų kol suskai
jos svetainėj. Visas vakaro pe suvirš 990,000 narių, nėra vie-1>» kaiP ir kitataučiai, atsi
Al. G. Kumskui geriausio
Cicero. — Vinco Muraškos cagos, arti 79-os ir Ashland
čiau lietuvius balsuotojus 13
lnas skiriamas parapijai. Va neš kuri būtų užsidariusi iš durs į ‘bread line’. Žmonės atAvė. Su valgiu jei norėtumėte.!
pasisekimo.
skelbimas, atsišaukimas pats
varde.
Per
keliolikų
mėnesių
kare žada būti visokių niar-’i
Tel. TRiangle 0394
priežasties depresijos ir nėra važiavę iš Lietuvos nepermauž
save
kalba.
Vienok
dėl
iųmano
raštinė
vedė
šį
sąrašų,
guraynų. Bus graži programa,'
neį vieno nario kuris būtų pra tė ‘bread liųe’, nes jie yra pra BRIDGEPORTO LIETUVIŲ
kurį aš dahar paskelbsiu. formacijų galima šį bei tų pa
o po programos šokiai.
PARDAVIMUI
žudęs bent vienų dolerįr Per tę savo uždirbtų grųšį taupyti. MASINIS SUSIRINKIMAS
Daug buvo kalbama, bet nieks sakyti.
Parsiduoda grosernė Labai
Kiek yra permatoma, Spultas 912 Skolinimo ir BudavoMoterų Sąjungos 21 kuopos
nežinojo, kiek yra balsuotojų
Ponas Muraška gyvena mū- pigiai. Gera proga.
jinto Bendroves, susideda ka-'kų ateitis yra labai šviesi, nes įvyks balandžio 9 d., Lietuvių
X. i
•
4429 S. FAIRFIELD AVĖ.,
vakariniai, kursai dar tebetęšiame distrikte. Bet dabar ži
paskolos
dėl
pirkimo
arba
sta

pitalo suvirš keturių šimtų mi
Chicago
Auditorijoj, 7 vai. vakarėlis
lietavių ha|suo,ojl!
sias. Daugelis naudojasi tonos
tymo
namų
bns
gaunamos
tik
lijonų dolerių.
Nuo Išsinarinimų •
susirinkimas rengiamas Bfipamokomis. Be sųjungiečių,
yra virš 5,000.
Knomet jnau puitaiko nikatelėti ko
a ir g n v s
iš
Budavojimo
ir
Skolinimo
jot riek*, iiainariott rask* ar gauti
Chicagoje ir Cook Paviete ydgeporto Lietuvių Politikos
Turi rlntifc knrfc'in. mažai primų; la
kursus lanko gražus būrelis ir
diegi) i pečius ir kuomet ekauaniaa jua
Kaip inžinierius, besiruošda
bai geraa pavaduotojas Pocahontaa;
U proto varo, tai IJutrinkite au
ra 441 Budavojimo ir Skoli- Bendrovių, nes praeityj įstai- klūbo ir Lietuvių Moterų PiBlack Gold lu,np or egg $6.00; Mine
ANCHOR Paio-Expelleriu ir apdcngkit
nesųjungiečių.
mas prie statymo didelio narun $5.7R. Kcrc^niVig $4.75.
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu.
nimo Bendrovių turinčių 130 -gos skolinančios pinigus jau lieK, Lygos. Tai pirmutini.I
pašvenčia kol
OBVNDY MINIMO CO.
I keliai minutei ikannuas pranykę
Cctlarrrrst 2011
' ' .
ir palengvinimas bui laimčtaa.
savo
duris
užsidarė,
būtent,
milijonų
dolerių
investuotų
pi

\ Moterų. Sąjungos 21 kuopos
toks lietuvių mitingas, kuria-’
Per suvirk 60 metų Ancbor Painv—---................
■ "
... —
pagamina tinkai/ius planus,
Eapelleris buvo ir yr* vyraujančiu
naminiu vaistu greitam ikauamų pa
mėnesinis susirinkimas įvyks nigų ir iki šiam laikui nei vie bankos.
me bus aiškinama apie lietu
lengvinimui. Viaote vaistinėse kaina
taip pat ir 13 ivardo lietuviai:
SSc.
ir 70c.—skirtingo didumo konkutča
sekmadienį, 1«U. 8 d., 1 vai. no nėra užsidariusi neišski
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaasbaženkl).
Spulkų ateitis netik atrodo vių, kaipo piliečių, teises ir per metus dirbo planus, bet,
Geriausios Anglys Už
popiet, parapijos mokyklos ka riant lietuvių, bet ir kitatau šviesi paskoloms, bet ir tau- kų jie susivieniję veikdami po
galų gale, išmatavo savo jė-į
Žemiausias Karnas
mbary. Visos sųjungietes pra čių, būtent: čekų, vokiečių, ai pintojams. Kaip jau minėta, litikoj, galėtų, atsiekti.
gas. Dabar klausimas, kada
šomos susirinkti. Yra svarbių rių, švedų, italų, lenkų ir kitų. taupintojai atgavo* ICO centų
Atėjo laikas-Metuviams su mes sunaudosiu! tas savo jė
Už Jienos arba kitos,
bus ant dolerio ir atgaus, neimant sivienyti, apginti savo teises,
reikalų svarstymui. Valdyba
gas ir kokiu būdu! Atsaky
1 įilėta laikraščiuose atskaita ^neaprlbuotų saugumų po nuo kad jie, kąipo balsuotojai, bū
12132 UNION AVĖ.
mas per laikraštį sunkus, ka
Utenos iš, tų spulkų, būtent Lie latinės Federaį ir State prie tų pripažinti Žinonėrais, o ne
Chicago, III.
ADVOKATAS
dangi reikėtų užimt daug špa.4.
»,
tuva Budavojimo ir Skolinimo žiūros. Spulkos narių kaip he* draugijos išmatomis, kokiais
ltų. Mano pldnas yra, kad kie 106 VI Monroe 8t„ prie dar*
Phone PULhnan 8296
Bendrovės 18-toj apylinkėj, ku nuskriaudė
Trirfonos STAte t««O
taip ir
nenu airišiai juos- laūkė ir išjuokė kvienas lietuvis balsuotų su
Valandos S ryt* Iki B popl*t
Dabar laikas prisipirkti
ri ląiko savo susirinkimus Die skriaus. /
Narys per desėtkus metų' Kalbės žy lig jo vado pareiškimo, arba,
2201 W. Oerm&fc Road
anglių dėl žiemos
Brighton Park. — Balandžio vo Apvaizdos parapijos svetai
Seredo* fr Pėtnyėloc
mūs kalbėtojai;:. \
kitais žodžiais sakant, kad ši Panedėllo,
vakarai* I Iki •
3 d. persiskyrė su šiuo pašau nėje, 713 West 18th Street,
Telefono* OANal «1S3
Res. 10742 S. Wabash Avė.
ftis susirinkipitts šaukiamas mtas žmonių nebalsuotu už
Namai:
6459 8. Rockwell Bt
liu Marijona Noreikienė, po kas antradienį. fti bendrovė
Phone PULLman 8092
ne dėl agitacijai už kokių pa- Smitb, o kitas už Jonės, o ki Utarnlnko. Ketverge lr Snbato*
Vakarais T Iki »
tėvais Skirmanteitė. Tai bu buvo uždėta vasario 4, 1904
rtijų< ar grupęAMipetps rfrgfiT- tas šimtas už Coopers ir t.t.,
Telefonas KEPnblIo MOO
vo pasižymėjusi ir daug užsi metais su 2,500,000.00 pavely
n į žarijos yra hepartyvės. Ma kad mūsų balsai nebūtų sus
tarnavusi moteris. Buvo die tu kapitalu, fti liendrovė pri
sinio susirinkimo
.tikslas
-•
f
• r
• — kaldyti, kaip praeityje būda
veiklus
L
ietuvis
,
kan

klauso
prie
Federal
Home
PERKAM
vobaiminga, gražiai išauklėjo
INSURANCE
prikelti lietuvius iš letargo vo. Jeigu tuos 5,(XX) balsus ga
didatas
I
COUNTY
Pu lhlr.WZ£@
šeimyną. Viena jos duktė yra Loųn Bankos, U. S. Building
miego; parodyti, kad lietuviai, lėtume sunaudoti organizuo
NOTARV
Lietuviškus
KOMISIJONIERIUS
vienuolė. Prigulėjo prie ApaS and Loan Lygos, Illinois Buil
kaipo piliečiai, -ir taksų mokė tam balsavime, taip kaip ki
BONUS
PUBLIO
-,»'•* • ;
’ •* e •
talyRtės Maldos, prie Tretini ding and Loan Lygos ir Lith- • • F'.’
tojai, turi apginti sayo teises,- tos tautos daro, mes greit
Balsavimo dienoj, 1»1. 10 d.
R E A L K S T A T E
nkų, prie ftv. Kazimiero Aka nanian Building and pmn
kurios Iš jų dabar yra atim laimėtume politikoje.
nepamirškite
buksuoti
už
Al.
SIUNČIAM
PINIGUS I LIETUVĄ
demijos Rėmėjų. Velionės lai Grupės. Jeigu patėmysite mttos per grobščius airiij politi
13
wardo
balsuotojai,
kas
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
dotuvėmis rūpinasi žentas «j. nėtų atskaitų, pamatysite kad G. Kumskį; kuris kandida kierius. Įžanga dykai.
PRISIRAŠYKITE J M08Ų SPULKĄ
mus skaldo ir klaidinai Mes
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
niZNI8
Yuška, 2419 W. 43 St., Holly šios Bendrovės Reservai siekė tuoja į County komisijonieKlūbo korespondentas
matom,
kds
dedasi
13-tam
wa2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
vvood salės savininkas. Jisai virš $38,000.00. fti suma gara riaus ant dėmokratiško balioto.
yra plačiai žinomas šioje apy ntuoja suugumų šios BendroDaugelis mes jį gerai pa
linkėję biznierius ir malonaus! vės taupytojams ir taipgi gaJONAS A. WITKOWRKIS yra Lietuvi*
kandidato*
dėl
būdo vyras. Laidotuvės įvykt•' rantuoja kad jie pelnų už sa- žįstame kaipo smarkų veikėja
Cnok Apskritie* komisijonierlatis ant Rooseeve't’o Demok
šeStadienį. Kūnas pašarvotas vo sutaupytus pinigus gana lietuvių tarpe, kaip senų taip
ratų partijos baloto. JI* yra
gerai žlncpia* žmogus Brl<1»e4423 So. "VVashtenaiv Avė. Ma- ir prapulties neturės, fti atakai ir jaunų. Jis yra gabus vy
portleCiams ir Townof Eaklefianu. IONACAS WITKOWSklingai žmonelei lai Dievą?. ln taipgi parodys kad ši Ben ras ir pilnas energijos ir mes
KIS, JONO tėvas, buvo vie
na* iž pirmiausių ■ Lietuvių
suteikia amžiną at;'sį.
Rap drovė yra viena iš pinneili- tikri esame kad jei Al. Kum
duonkepių Bridgeporte
apie
nių Chicagoj, ir Direktoriai skis laimėtų, jis dėtų visus sašios Bendrovės susideda iš pa- vo gabumus ir pastangas Tie
JONAS lankė ftv. Jurgio pa
SOLUS
rapijinę mokyklą Ir užbaigų*,
tyrusių asmenų kaip tai: An tuvių naudai.
|«tojo J Orr's Buaine** Col lėgo.
Po to. Mti savo motina. TheoBridgeport. — Michael Me«Todėl remkime sivo kanditanas Tamkevičia, pirmininphilla Wltkow*ki'. Ir broliai*.
atstda.rA grosernę
Ir
mėsos
sar, 3201 So. Halsted st., yra
kas, Jonas Walantinas, vice- datų A. Kumskį, kuris tikrai
krautuvę ant Town of I^ike.
pasižythėjęs lietuvių aptiekini
Ūž žefttų metų. vienos
jo
pirmininkas, Adomas Subaitis, yra užsipelnęs kiekvieno lie
brolių. Walter Wltkowskl, pra
nkas. Užlaiko geriausias gy
dėjo pardavinėti mėsą wholekasierins, Jonas P. Ewaldas, tuvio paramos. Jeigu visi Chi
soJe. Antras broli* taip pat
duoles ir vienų ypatingų gy
Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
(stojo 1 ta hisnj. O JONAS A.
sekretorius, kuris šias parel cagos lietuviai bolsnotuo.iai
WITKOWSKJ dirbo dm Hypaliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
duolę “Solus” nv.o vidurių
grade Food Products Corpo
ration Ir dabajr dirba Oeo. A.
sugedimo. Aptiekininkas MesIki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
Hormel and Co., pandavlnė%
iant mėsą.
kuris
pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
sar turi ryšių su žymesniais lie
Gyvena su
savo žei'myno,
Kuraitis
buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
tuvių daktarais ir jo receptai
1449 Kast 66th Place. Chica
General
Motors
išdirbyslės, ir pirmas lietuvis Buick
go, Illinois.
s.
yra rūpestingai sutaisomi. Pa
DealeriR. Sios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
Visi Lietuviai turi balsuoti ui JONĄ. A. WITK0WStartina lietuviams naudotis pGeneral Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Jums
žinomas
VINCAS MURAIKA
KĮ,
nes
jeųpi
jis
bus
išrinktas
Apskričio
KomisijonieDomininkas
Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
no Messario patarnavimu.^
1442 S. 49th Avė.. Cicero 2314 J eina
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
riumi, jis darbuosis ui lietuvius ir lietuviai visados ga
Rap.
ant komitimapų 11-to precinkto. Bal
Buick
ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
lės prie je šauktis dė pagalbos ir patarimo.
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
savimas 10 dienų balandžio - April;
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
nno 6 ryto iki 0 po pietų.
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
West Side. — Marijonų Ko
Oertilam/eji mano draugai, sent pal|»t«<nl.
naujo,
kreipkitės pas D. Kuraitį—
Turiu garbę kreiptis prie JOaų kaipo ■avo
legijos Rėmėjų 19 skyriaus su
draugų. Nepaminkite balnavlmo dleooa 10 ba
sirinkimas įvyks balandžio 6
landžio antradienio. A* turiu viltie* likt/ ižrinklae Jumg patarnauti 11 precinkto ribom*
Komisijonied., 7:30 valandų vakare, Auš
Bile reikale bfletu Juma atvira*. O daug atros Vartų parapiios mokykloj.'
8096 W. 31 St., - TeL Victory 1696
■leknrme nu demokratų part<jo* *t*tovaia
Prašau visus narius snairinkti, Į
J

DVASINĖ PUOTA

SĄIUNGHEČIĮJ VAKARAS

PAIN-EXPELLER

TUMONIS COAL 60.

JOHN B. BORDEN

LAIDOTUVĖS ŽYMIOS
Įį
VEIKĖJOS
;

BALSUOKITE Už
AL. G. KUMSKĮ

S

R

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

ATYDA CICEROS LIETUVIŲ

Pranešimai

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKĮ, Demok
ratų partijos kandidatą dėl
Cook Apskrities
rių, BALANDŽIO 1O D., 1934

Milda Auto Sales

