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VYKSTA KUNIGŲ IR PA-

Sovietų Rusija siunčia Radeką
j Kauną
Lietuvos pranešama, kati
kovo 26 <1. Vilniaus lenkų ra
dio kalbėjo apie santykius su
Lietuva. Pastatė klausimą, ko-lriomis' sąlygomis Lenkija su
tiktų su Lietuva susitarti.
Tom sąlygom, kad Lietuva tu
rinti atsisakyti nuo savo rei
kalavimų (t. y. nuo Vilniaus).
Lietuvos reikalavimai tegul
palieka ateičiai.
Taigi' lenkai* nori parodyti
lyg nuolaidumo, nes anksčiau
jie sakydavo, kad Vilniaus rei
kalas jau baigtas.
Laikraščiai taip pat piane
Ša, kad Pilsudskis nutaręs nuo
savo sumanymo važiuoti j už
sienius atsisakyti. Atsisaky
mo priežastis esanti Prancū
zų užsienio reikalų niiųisterio
Barthou laukiamas atsiirtakymas Varšuvoje ir oficialios de
ųytets
lietuvių santy
kiams sureguliuoti.
Ik

SAULIEČIŲ

Kitos žinios skelbia kad žy
mus Sov. Rusijos žurnalistas
ir politikas, ofieijozo *‘Izvestijos” vyr. redaktorius Radekas, šį pavasarį atvyks Kau
nan, susipažinti su Lietuvos
politiniu gyvenimu, patyrinėti
Lietuvos nusistatymų svar
biais užsienių politikos ireikalais.

Jtadeko kelionė turi ryšio
su numatoma Sov. Rusijos už
sienių komisaro Litvinovo ke
lione Lietuvon, tačiau Padė
kas atvyks anksčiau, negu Litvinovas.
Iš to aišku, kad lenkai nori
taikos su Lietuva ir dėl to da

ro spaudimų į Sovietų Rusi

jos vyriausybę, kad' ji tarpi
ninkautų. ‘ Tuo tikslu į Kauną'

VO

NAMŲ

APSAUGĄ

TABASCO, Meksika (per
paštų). — Tabasco valstybės
gubernatorius nusprendė su
griauti čia istorinę katalikų
San .Juano kate irų, pastatytų
1640 metais, ir toje vietoje jtai
syti tvenkinėlį maudimuisi.
'Gubernatorius pareiškia:
“Žmonės yra daugiau reikalin
gi kūno, negu dvasios švaru
mo.” Katalikai deda pastan
gų su teismo pagalba sulaiky
ti gubernatorių nuo to žygio.
Tai kraštas, kur kiekvienos
valstybės gubernatorius yrn
diktatorius ir bedievybės pla
tintojas. Meksikos konstituci
ja nustato, kad gyventojai ren
ka gubernatorius. Bet per rin
kimus balsai suklastuojami ir
centro vyriausybės skirti kan
didatai užima *gnbemato»ių
vietas.
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VYSKUPAS SERGA
HARTFORD, Conn., bal.
13. — Hartfordo vyskupas J.
.T. Nilan sunkiai serga.
Jo
Ekscelencija yra ligoninėje.

ORAS
(’inCAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien nepastovus
oras ir kiek šilčiau.

SVEIKI, SOUTH CHICflGffiCIAI!
“DRAUGAS” SU JUMIS
_ ’’

• v>

Didelis sujudimas mūsų dien
raščio prietelių Marąuette
park kolonijoj
So. Chicagos lietuviai kata
likai!
Šiandien
dienraštis
“Draugas” yra jūsų ir jis vi
sada pasiliks su jumis, jei jūs
patys savo laisvu noru jį pa
kviesite į savo namus. Šian
dien, aplankęs jūsų visų na
mus, jis tikisi, ka? turės pro
gos jums nuolat tarnauti, pa
dėti jums dirbti kilnius Ba
žnyčiai ir Tautai darbus, pa
dėti jums vargti kasdieninius
šio gyvenimo vargelius, ginti
jūsų reikalus, registruoti jū
sų veikimą ir skelbti'įvairius
lietuvių gyvenimd nuotikius,
šviesti ir vadovauti. Šioj ga
dynėj negali būti sąmoningo
kataliko ir susipratusio lietu
vio, kuris neskaitytų religinės
ir tautinės minties dienraščio
“(Draugo,” .

■

Šia proga norime padėkoti
kleb. kun. Pr. Vaitukaičiui ir
muz. K. Guubiui už nuoširdų
pasidarbavimų “Draugui” va
jaus metu, taip pat biznie
riams ir visiems kitiems už
paramų.

STASYS
STANULIS,
•
r"
' •• Z’-5 kuris ligšiol tebėra “Draugo’*
kontestininkų vadas, mums
prąnešė, kad šv. Panelės Gi
mimo par., Marguette Parke,
prasidėjo didelis judėjimas ge
rai susiorganizuoti “Draugo**)
platinimo darbui. Kadangi už
poros savaičių išeis šiai para
pijai skirtas dienraščio nume- *
ris, biznieriai reiškia poro ta- 5
me istoriškame numeryje pa
siskelbti. Tuo reikalu rūpin
sis St, Stanulis.
1.
« 4

vyksta. Radękas, o vėliau at

vyks ir patu Tdtvinovas.

Gerb.. kun. Pranciškus Vaitukaitis, šv. .Juozapo

NORI GRIAUTI KITAS STREIKAS
PRANCŪZUOS KARO VETERANAI
KATEDRA
DETROITE
PRES VYRIAUSYBE -•*'
DIE

SUĖMIMAI

VARŠUVA, kai. 13. — T>au
giau žinių pareina apie kata
likų persekiojimus sovietų Ru
sijoj. Taip pat praneša, kad
tarp milijonų rusų pravosla
vų (stačiatikių), kurie neturi
reikalingi) dvasios vadų, vis
daugiau reiškiasi sąjūdis už
susijungimą su Rymo Katali
kų Bažnyčia. Šis ypatingas
reiškinys sukelia daug baimės
bolševikuose ir čekos agentai
dar smarkiau puolasi spausti
ir persekioti katalikų kunigus
ir pačius katalikus. Bolševi.kai bijo, kad milijonai pravo' slavų nepatektų Apaštalų So
sto globon, nes Apaštalų So
sto milžiniška įtaka greitai pa
veiktų bedievių propagandų
Rusijoje. •
J. E. vyskupas A. Malockis,
Petrapilio ąpaštaliiikas admi

par., So. Chicago, klebonas, kurio vadovaujamo/ pa
rapijoj dabar eina dienraščio “Draugo” vajus. •*
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DARBDAVIAI NEPILDO
KODO SĄLYGŲ

DETROIT, Mich., bal. 13.
— Apie 2,600 darbininkų su
streikavo įrankių ir gvintrėžių
dirbtuvėse. Streikų paskelbė
Mechanics Educational Society of America.

Šių dirbtuvių Detroite yra
62. Iš jų 17-oj, kuriose dirba
apie 1,200 darbininkų, susilai
kyta nito streiko, sakoma, pa
darytos atskirtos sutartys.

PARYŽIUS,

bal.

13.

—

Prancūzijos karo veteranų or

ganizacija. turi nepaprastų
kongresą, kurs sušauktas ap
tarti krašto vyriausybės nuo
sprendį, kuriuo sumažintos ve
teranams pensijos, kad suba,
.
, ,
.
lansuoti valstvbės pajamų ir
'
* •
išlaidų sąmatų.
Veteranų suvažiavimas su
tiko pensijas mažinti ir įdav8
vyriausybei ultimatumų, ku
riam tarp kitko pažymėta:

LATVIJA NUSIKRATĖ
ŽYDU KORESPONDENTU
BERLYNAS, bal. 14. — Iš
Latvijos ištremtas laikraščio

Ncw York Jewish Daily ir ki-

norėtų grįžti pas savo tikin
čiuosius. Tačiau jam nelei
džiama toliau Irkucko vykti
ir nėra žinoma, kada galės gau
t i leidimą.

Čekos agentai suėmė Kijeve
kun. Slechmaną, kunigus Šubertą ir Illi Odesoj, kun. Gaconbellerį — Eicbenvakie, arti
Mariupolio, kun. Kun — Aleksandrovske ties Dniepro upe,
ir kitus. Čekos agentai imą
labiau spausti ne vien kuni
gus, bet ir pačius pasauliečius
suima ir kankina. Yra atsiti
kimai, kad dėl tų persekiojimų
daug katalikų moterų ištinka
beprotybė.
Vyrai katalikai
yra atsparesni.

. . . ...
.
tų žydų laikraščių korespondentas B. Chartiey Cladeck,
buvusis New Yorko aktormonas. Jis rašiuėjo ir Kauno žy
dų laikraščiui Volksblatt.
Cladeck išvyko j Prancūzi
ją. Jis sako:
__
“Vienam mano straipsnių
WASHINjGTON, bal. 13. —
Kauno iVolksblattui aš para- ^Prezidentas Rooseveltas grįžo
šiau, kad per penkiolikę metų
atostogų. Apie 160 demoLatvija turėjo 9 premierius, kratų kongresmonų ir apie 40
o laikraštis atspausdinai “pre-1 demokratų senatorių pasitiko

PREZ. ROOSEVELTAS KA
RAUŠKAI PASITIKTAS

SENATAS DIDINA
MOKESČIUS

LIMA, Peru respublika,
WASHINGTON, bal. 13. —
Senatas dauguma balsų pri pa- blal. 13. — Šiemet beatifiknožino senatoriaus LaFollette tas (paskelbtas palaimintuo
priedų, kuriuo didinami feddju) Santiago de Kuba arkivy
raliniai mokesčiai ui didžiuo
skupas Antonio Maria Claret
sius turtus.
y Clara ir iš Rymo pranešta,,
Ikišiol už didžiuosius turtus
kad tai pirmas Amerikos vy
iki 60,000 dol. vertės nemoka
skupas šventasis. Tas prane
mi mokesčiai, o sulyg šen. La
šimas pasirodo klaidingas Pir
Follette priedo — vienas nuo
mas Amerikos šventasis yni
šimtis mokesčių mokamas pra
Šv. Turribius Alfonsas Modėjus 40,000 dol. vertės tur
grobejas, Lima ark įvys kupOM
tais ir paskui palaipsniui mo
Šv. Turribius gimė lapkri
kesčiai pakeliami iki C0 nuo
čio mėn. 6 d., 1538 m., Mayoršimčių už 10,000,000 dol. ar
goj, Leon karalystėje, Ispani
daugiau vertės turtus.
joj. Mokinosi Valladolide ir
Turtuoliai ir vėl dejuoja.
Salamankoj. Pagarsėjo kano,
Girdi, jie dar daugiau bus
,!nų ir, civilinių įstatymų
“skriaudžiami.”
vu. Karalius Pilypas Antra
sis paskyrė jį teisėju Grana
doj.
«•

Streiko priežastis yra ta,
kad šių dirbtuvių (šapų) savi
“Mes norime naujos Pran
ninkai nesutinka mažinti dar
cūzijos. Duodame jums laiko
bo valandas iki 36 per savai
tai atsiekti konstitucinėmis
tę ir pripažinti 20 nuoš. dide
priemonėmis. Iki liepos m. 1
snį atlyginimų.
d. turite parodyti rezultatus.
VIENA, Austrija, bal. 13.
Jei rezultatai pasirodys nega
jį geležinkelio stoty. Buvo ma — Bukarešte, Rumunijoj, po
nėtini, mes patys imsimės sa zidentus.”
______________
_
1
rynų orkiestras.
licija sukvietė pas save užsie
vo pajėgomis vykdyti savo
Prezidentas nuoširdžiai kai nių laikraščių korespondentus
BEVERLY HILLS
programų.”
tėjo į susirinkusiuosius. Jis ’r iU0R išklausinėjo dėl siunti“SAUSAS”
sakė, kad jam ne galvoje, kaip nėjimo žinių į užsienius apie
WABHINGTON, bal. 14. — GAISRE ŽUVO VIENUOLE
Bedarbių šelpimo krašto ad
•City New's biuras paskelbė ilgai kongresas turės sesiją, susektą sankalbį prieš karalių
MONTREALIUS, Kanada, žinios pataisymą.
Anksčiau Tas priklauso ne nno jo, bet Karolį.
ministratorius H. L. Hopkins
Po išklausinėjimų New
apskaičiuoja, kad šiandien vi bal. 14. — St. Gregoire mie-lbuvo pranešta, kad 19-am war nuo paties Kongreso.
-*
* •*
»
sam krašte šelpiama 4,700,000 stely, Que., gaisras ištiko ka-'de esantis distriktas Beverly
Be kongreso atstovų ir šiaip York Times korespondentas
šeimų, kurių galvos yra be talikų vienuolyną. Be vienuo- Hills išgelbėtas nuo “sausų- žmonių minios pasitiko pre dr. E. Kovacs sulaikytas ir
pasiųstas j Malmaison tvirtodarbiai.
lyno sudegė dar ir. tryB kiti jų” diktatūros. Dabar pasiro- zidentą.
vę, kur militariniai autoritetai
Tas reiškia, .kad šis bedar- trofcjesiai. Viena sesuo vienuo- do, kad įvykusi klaida. Bever
HELSINKIS, bal. 14. —. jį išklausinėjo. Paskiau jis vis
bių šeimų skaičius yra didžiau lė gaisre žuvo.
ly Hills piliečiai dauguma bal
Rias koks kada buvęs.
sų savo distriktą pripažino Suomijos seimas
ratifikavo gi paleistas.
Bedarbių skaičius staiga pa
ŽENEVA, bal. 13. — Spė- ^“sausuoju.” Visos ten vei- (patvirtino) padarytą drauŠiuo įvykiu daug domiIi J.
didėjo nutraukius civilinius jama, kad sov. Rusija įstos kiančios smuklės bus uždary- ’ gingimo ir prekybos sutartį Valstybių atstovas Rumunijo
T. Sąjungon.
'tos.
darbus.
su J. Valstybėmis.
je A. Owsley.

MILIJONAI BEDARBIO
ŠEIMŲ ŠELPIAMA

-

PIRMAS AMERIKOS VY
SKUPAS ŠVENTASIS

RUMUNIJOJ BUVO SOIMTAS KORESPONDENTAS

Kada Lima vyskupija nete*
ko vyskupo, T. A. Mogrobejo,
vardas pasiųstas Ryman su;
pasiulymn paskirti jį Lim<
vyskupu. T. A. Mogrobejo lai
vo pasauliečiu. Rymni sutikus, g
Mogrobejo gavo reikalingas
instrukcijas pasirengti kuni
gystėn. Po nepaprastai i)
rekolekcijų jis buvo įŠvc
tas kunigu ir konsekruotas vr
sirupu. Į Lima atvyko 1587
m. Mirė Santa mieste. 1736
metais Popiežius BenedttA|O
XIII jį kanonizavo.

f
■

\VASHINGTON, baL 13.
Grįžęs iš atostogų prezidento*

RoosevcltAs šiandien pasirašė
27 bilius.
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“DRAUGAS ”

geriausią ir moderniškiausią observatoriją
Jungtinių Valstybių vakaruose ir pats žino
mas kaipo geras astronomas. Gaila, kad toji
observatorija, kaip velionis norūjo, neteko
Lietuvai. Tai buvo Lietuvos vyriausybės ne
apsižiūrėjimai.
y

•

fteštadienis, balaud. 14, 1934
■«
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sidurbavimas yra pagristas vi- > kas naujo esminiai, kuomet
sais krikščionybės pagrindais, Katalikų Bažnyčia, kurios Ga
Uelna kasdien. VSskyrus sekmadieniu*
tuomęl daug gero nuveikiama lva yra Dieviškasis Darbinin
JMKRATOM KAINA: Matams — HM. P»- H.10; Trims mėnesiams — 11.00; Vienam
ne vien socialiniam, bet taip kas iš Nazareto, kurs visada
■ llo. Europoje — Metams 9T.00: Pasai ma30. Kopija .Mo.
buvo labdaringas ir visame
pat ir Religiniam gyvenimui.
šauliui; taip pat turi daryti ir
P0PIMIAU8 LAI&KAS
kame
gelbėjo darbininkams,
biams lr^koraspoadsatama^raMa mct*Taigi, katalikų veikimas tu
kiekvienas krikščionis: gyven ri, neimant politikos pačioje juos suburdamas apie save ir
aapraOema tai padaryti lr neprftdunttama tam • *
LISB0N06 PATKAR
ee
* '
'«
•"‘"’T
---z’ -7/ v "
Agronomijos mokslas yra gilus ir sun
damas antgamtinį gyvenimą, žodžio esmėje, ruošti savo ka mokindamas, ir Jo mokslo ga
IU! NUSTUMIA PA
jrllaa — ana UtM M WM >aaL itus. Dėl to U v. Juozapo parapines klebonui
SAULIEOIŲ APAS
jį turi duoti ir savo artimui. reivius, kad imtų dafyvumą lybė ir nenuilstama darbuotė
sakančiai diodai priimami BH
z
reikėjo daug laiko jam pašvęsti. Savaime
Kai sąmoningai apmąstoma politiškuose .reikaluose, juo* juos išlaisvinu iš vergijos ir
TALAVUfO PA
6 rai. po piet.
aišku, kad tai, jį- atitraukė nuo tiesioginių
RNlGAS
pagrindiites tikėjimo tiesas, be įkvėpti kilniais krikščionybės pakėlė į Kristaus brolių verpareigų,,nuo vadovavimo katalikiškai ir tau
abejonės, to naujo apaštalavi pagrindais, kad žmonėms ga- .tybę. Šiandien įsteigtoji Jo
“DRAUGAS"
tiškai akcijai parapijoj, kuri dėl tos prie
Šv. Tėvas, Pijus XI, šiomis mo dvasia išjudina mūsų vei Įima būtų duoti ir ramybę ir Bažnyčia vis žengia pirmyn su
LITHUANIAN DAILY FKIEND
žasties mažai-kam ir .tėra žinoma.
dienomis pasiuntė Jo Erninen- klą ir uoliai dedamės prie gerovę. Tie, kurie išpažįsta sa- ypatinga rūpestingumu, kad
Publlsked Oaliy.
Klebonui
astronomui
išvykus
į
Lietuvę,!ciai
Emmanueliui“ Kardinolui intensyvio veikimo, nes tikra ve esant katalikais, neturi tu patikti puolankiausių darbini
;iuniONS:
TIONS: Oae
Ona TaniM ___ __
kolegijos profesorius (gamti- Gerejeira, Liabonos Patriarkui, sis gyvenimas negali būti be rėt' vienos sąžinės privatiniu
lj Thrae Moatks — (LM: Ome Motttl nkų minias, ir ne vien dėl to,
— Oae Taar — »T-M; fa* Moatfea —
— .Ola
niiikas)*kifn.-B^;*U/bą.Mlšklebonavus trejetą turiningą laišką, kuriame su veiklos, kuri duoda tikrojo gy- me gyvenime, o kitos viešame
kad jie apturėtų labdarybę Ir
_ ta "DRAUGAS" Ma«a best ramlta.
v
ūmo
gyvenimui,
lr,
kad
Diei
gyvenime.
metą,
jis
vėl
paskirtas
mokytoju
ir
kapelioglausta
Katalikų
Veikimo
pripaspirtį tikslingam gyvenimui,
ring ratas oa Application.
vui patikti, Šv. Tėvo traški
nu.
Į
jo
vietą
neseniai
Jo
Eminencija
Karncipai,
liečiantieji
pasauliečių
Daug yra darbų, kuriems kas, pagal teisingumą ir lylUGAS” 2334 S. OaHey Avė., Chioago
dinolas paskyrė Šv. Kryžiaus parap. vika- apaštalavimo pareigas.-įSekda- mas yra, kad šie Šventieji At Katalikų Veikimas turi atsi gybę, teisėtai jiems priklauso,
rą kun. Pr. Vaitukaitį, mūsų dienraščio nuo- mi pagrindines Šv. Tėvo laiš- pirkimo Metai kiekvieną atgi duoti ir pasiaukoti. Ir krikš tačiau, jais dar rūpinasi, kad w
latinį bendradarbį, kuris visa savo energija ko mintis, jomis pasinaudosiu, mdytų nauju krikščionišku gy čioniškame gyvenime nesiran neįklimptų į pražūtingas ko
DIENOS KLAUSIMAI
ėmėsi darbo, kad išjudinti So. Chicagos lie kad lietuviams katalikams nu veniniu. Dėl to Šv. Tėvas, Pi da tokio plataus veikimo dir munizmo pinkles, kurs su vel
tuvius į katalikišką ir tautišką darbą. Žino rodyti, kokios garbingos yra jus XI, daug pasitiki iš tikin- vos, kurios Katalikų Veikimas nioniškų užsidegimu darbuo
MAŽAI TEŽINOMA PARAPIJA
damas , kaip didelę jėgą ir reikšmę turi ka katalikų pareigus tame svar- &ųjų> kad jie nuoširdžiai dės negalėtų apimti.
jasi užgesintų religijos šviesą
talikiškoji spauda, naujosai klebonas pasi b i ame šių dienų apaštalavime, visas savo pastangas, kad vie
pasauly ir darbininkus vėl j
Mūsų dienraštis pasiryžo uždėti ant žem
Socia/inia teisingumas ir
kvietė ją į talkų.'Dėl to dabar Šv. Juozapo į kurį šv. Tėvas; kviečia jun ningai triūsti ir darbuotis ka
klampinti į nupuolimą ir ver
io ir Šv. Juozapo lietuvių parapiją So.
,
. . .
.
labdarybė.
.„
... - .
1
»•
jii parap. eina vienintėlio Amerikoj lietuvių gtis viaients pasauliečiams.
talikų veikime, kuris sėkmin
giją, daug bailesnę, iš kurios
joj.Tam tikslui pavedame sios dienos “
j:_____
Tarp tų visų darbų, tačiau,
tautinės ir religinės minties dienraščio
gai plinta ir neša išganingų
prieš amžius jie buvo išlais
lugo” numerį, kuriame rasite Šv. JuoSekant Šv. Tėvo laišką, ayra dar svarbesnių ir neatidė
“Draugo” vajus. Vedant spaudos vajų, pa
sėkmių kiekvienoje pasaulio
vinti dideliais pasiaukavimais.
parapijos istoriją, susipažinsite su So.
paštalavimas yra viena did
liojamų, kurie žmonėse labiau
jutome, kad So. Chicago lietuvių dauguma
dalyje, neskiriant nė misijinių
jos lietuvių draugijomis, biznieriais ir
Dėl to Kutalikų Bažnyčia
žiausių pareigų įš visų kitų,
siai atjaučiami ir reikalingi
tebėra gyvi religiniu ir tautiniu atžvilgiu.
kraštų, gelbstint ne vien Ka
njųoju tos kolonijos vadu gerb. kun. Prakurios pridera krikičioniškąypatingai Šv. Tėvas kreipia Sv. Tėvo balsu kviečia visus
Kas kart vis didesnis jų skaičius užsirašo
.talikų Bažnyčiai, bet ir civi
Vaitukaieiu.
jam gyvenimui. Geirai supran
savo dėmesį, kad šiandien atė savo vaikus, dvasiški ją ir j>aliam gyvenimui.
,
,. . ,
“Draugą” ir jį pamyli.
tant katalikiškas pareigas, nu
jus į pagalbą darbininkams. sauliečius, o ypatingai tuos,
»>
Perskaičius Šv. Juozapo parap. istoriją,
Reikia tikėtis, kad nuo dabar Šv. Juo vokiame, kad Krikšto ir Pa
Gerai žinome, kad katalikų *j0 šventenybės troškimas yrd* kurie triūsia ir darbuojasi Ka
i iš viso pirmu kartu pasirodo mūsų spau
zapo parapija pradės stiprėti ne tik rtie- tvirtinimo sakramentai, apart veikimas, lygiai kaip ir Baž- darbininkams duoti ne vien talikų Veikime, kad jai gelbė
pamatysime, kad tai yra viena seniaudžiagine savo būtimi, bet ir dvasiniai, kad kitų pareigų, kiekvienam tei ny&ia, tolinasi nuo politikei: dvasišką pagalbą, kuri turi tų šiame šventame pasiryžime,
lietuvių parajujų Amerikoje. Kadangi
padidės lietuvių katalikų organizuotas vei kia ir katalikų veikimo parei ii . nesikiša į paskyrų grupių visada užimti pirmutinę vietą, ir atsižvelgiant į pasibaisėti
’hieagoj yra' daug didelių dirbtuvių, iš
kimas ir kad ta ligšiol mažai težinoma ko gą, kuri yra dvasiškoji pagal- veiklą, tačiau — imasi uolaus bet taip pat duoti ir medžia ną pražūtį, į kurią veda ir
tuvos atkeliavę mūsų broliai noriai ten
lonija pasidarys viena veikliausių. Šiandien ba mftaų artimui. Per Patvir- darbo sielų išganyme, plečiant, ginę pagalbą per visas tas į stumia komunizmas, kad di
raudavo, nes nebūdavo sunku ten gausužinojome apie Šv. Juozapo parap. pra tinimo sakrameiitį įfliėš tom- ’koip galima, Kristaus Karalv- staigas, kurių spedifiškas tiks dėsniu atsidavimu ir uolumu
darhą. Prieš kelioliką metų So. Chicagoj
eitį, bet nuo dabar,* dienraščiui tarpininkau pame Kristaus kareiviai. Kie- *dę atskiruose asmenyse,, šei- ia.s yra įgyvendinti socialinio visi stotų po Kristaus vėliava
'gyveno daug lietuvių. Apie juos mažai kas
jant, stebėsime jos darbus, dirbamus Dievo kvienas-kareivis triūsia fr ko- moję ir draugovėje, kad tai- J teisingumo ir evangeliškos la ir teiktų, kaip dvasišką, taip
lątiųojo, nes buvo neorganizuoti ir lyg izoir materialę paspirtį ir para
garbei ir tautos gerovei.
voja M ttok dėl
kaip kingai sujungti po Kristaus bdarybės principus.
ttnoti nuo viso bendro Amerikos lietuvių ka
'dėl kitų gerovės. Krikšto sa- vėliava tvarkingoje ir tobuloTada Katalikų Veikimas pri mą, kad Kristaus Atpirkimas,
imiško ir tautiško veikimo. Nesant kam
rJ-. ,, Šjenuež važiuojantieji į Lietuvą, turėtų kramentos mun\s’'te&ia apaSvienybęje(^ri^^lĮliipčiufli- gelbės tokioms įstaigoms su- duotas pasauliui, o ypatingai
mizuotį fr prilaikyti* pritj^ntr^.—*
j •
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kurją ryįtasf fr aukojasi dvirtėti,
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norš Reikalas vervi« nuolankiems darbininkams, vi
>s, daug lietuvių fsvyko apsigyventi ’ p
<*« .* U
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. w
zuojamos į Lietuvos tautinį Eucharistinį kon apturime tą są^ramentą; esą stoti j taip išganingo ir šven- i jonis palikti atskirą atsako siems būtų gausus ir išganin
kolonijas, "kur gyviau veikė lietuvių
x
gresą. Pirmoji ekskursija išplauks iš Netv me -Bažnyčios’arba mistiškojo to apaštalavimo eiles.
mybę ir laisvę techniškuose fr gas.
įjos, kur buvo lietuviška mokykla. Tuo
Yorko gegužės ntėn. 26 ch, antroji — birže-' Kristaus Kūno nariais; ir tarp
ekonomiškuose dalykuose. Pa
Gelbsti fr patrijotizmui
KEAVS1MA& laiškas, ku
parapija, turėjusi gerą progą išaugti į
lio 16 d. Kongresas, kaip jau buvo pranešta, to Kūno narių, kaip ir kituo
grindinė priežiūra visada bu?
Tačiau, visa tai Katalikų
didžiausių parapijų, nuolat mažėjo,
se organuose, turi būti užda
dėta, kad laikytųsi katalikiš- rį siunčiau vienai kompanijai,
prasidės birželio 28 d.
Veikimas
nedraudžia nė vie
ižas lietuvių skaičius susimaišė su lenvinių solidarumą^ jurgyvasvei nam katalikui imti dalvvum,; kų« PrinciM f A|>*«*ll6ko man buvo sugrąžintos ir ant
•
s.,.#
.
, kurie So. Chicagoje turi net tris gauvoko paiymūta *‘fraud orkimus. Taigi, .kiekvienas na- ptllitiško pobūdžio'organini- j“ S“‘°
•*>
ftielnet, gegužės mėn. 7 d. sueina lygiai
parapijas.
? ‘
. /'
Vyš thri gelbėti kitą narį; ir
der.’ ’ Ką tai reiškia? Prašau
jėse, kai jų programoje ir vei- Įdymų, ypatingai, kad atsižvelŠv. Juozapo Įiarapijos gyvenimo istori 30 nietų nuo atgavimo spaudos laisvės Lie
turi veikti ir dar kiine užtikrinama reikalinga «l11 ' ,U0S
»urody paaiškinti.
ją aiškiai sako, kad ten, kur nėra gyvo reli tuvoje. Tikimasi, kad tas reikšmingas sukak kiekvienas
buotis, ir kiek ganha, tiek tu Dievo teisių ir eįžinėa nelie- mu8’ kur,e yra nuS’i‘sti ‘Qua
ATSAKYMAS. Reiškia, kad
no ir tautinio veikimo, kur nėra lietuviš- tuves tinkamai paminės visos lietuvių kolo
ri ir duotu
člamybė. Be to, dar reikia pa- ^“ge£U“° A”"° “Mkllk“^ paštas rado, jog toji kompani
mokyklos, tos parapijos neauga, bet nv- nijos Amerikoj.
iymšti, kad dalyvaujant poii- k“n“
ja veda kokį apgavingą bizneKrikščionių pareigos
o lietuviai tautiniu žvilgsniu skursta.
tiniame
gyvenime,
imame
S
oci-'
”
dln
“
"
c
™
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K,tallkli
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lį, ir kad jos pranešimų ir laiKadangi kiekvienas krikš
Jei So. Chicaga nedaug tebuvo žinoma
:
kimus,
bet
ir
kai
kurių
valul^
r ®
Vakar mūsų dienraštyje buvo perspaus čionis gauna antgamtinį gyve alinės labdarybės pareigą vien- ’^as’
nepriima; todėl ir
lietuvių kolonija iršv. Juozapo para'aini°t°jaidinta iš angliškųl aikraščių rašinys dėl lietu nimą, kurs palaiko mistiškojo dėl to, kad kiekvienas pilietis,
grąžina laiškus, kurie būna jai
kaipo tokia, užtat plačiai buvo pagar
vių lenkų santykių. Tos žinios matyti buvo
tik adresuoti. Kitais žodžiais,
Kristaus Kūno gyvenimą, tą pagal sūvo išgalę, tirri ką nors
Bažnyčia eina į pagalbą
bos Ilgametis klebenąs knn. Ant Petimtos iš lenkiškų šaltinių. Savo nuomonę tuo
tai kompanijai draudžiama ve
z darbfruzikaiDi
ktirls prieš porą metų pasimirė Lle- klausimu pareikšime pirmadienio laidoje, M>» gyvenini,, kur, knip.Pnts Kri-į duoti ar aukoti savo tėvynSs
stus sako, atėjo, kad dboti pn-1gerbūviui. Ir kuomet toks pa
Argi Katalikų Veikime yra sti biznis per paštą.
>j. Parapijos kieme jis turėjo įsitaisęs šiandien pritrūkome vietos

j Atrašė efr. jur. fr m©d. G. R. Kreitneris prie moderniškos, į Vakarus orijentuotos,
1 prekybos ir pramonės politikos.
Išvertė Jonas Labanacnkas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
'

Su didele reklama ir dar didesniu
I triukšmu — tuo turėjo būti simuliuotas
I masių judėjimas — buvo pradėtas telklI mo darbas. Ypač taip buvo pietinėse sri

; į (Tęsinys)

“Naujoji Kinija’' ir joe prayrama *
“Naujoji Kinija0 ėjo kitais keliais,
riaon* vietose, kur tik buvo svetimšnlių,
buvo prasi {dėtųsi inteligentijos sluoksniuoM*. Jie buvo organizuoti; daugelį slap
tų sąjungų, kurios varė slaptą agitaciją
sluoksniuose prieš vi<lana poNekeučiumos mažos Japonijos guduoKinijui pnžemtAatativ smūgis buvo vie
lą* įrodymas dinastijos Isjėgiškumo; ji
pataitėje padaryti ateity nuolaidų, prasi
dėjo reformų era, kuri turėjo pi ilntigli
ralių gadynę.
,/ “Naujosios Kinijos valdininkai” da
bar susilaukė ilgai trokšto galimumo ra
udu būdu prieiti prie to, kad Kinijos vi
daus gyvenimas būtt^ sutvarkytas Vaka
ią “deiuokratinėmis reformomis” ir kad
ibūti.i galiniu tokiu būdu
arčiau prieiti

fcn

t

tyse, nes ten svetimoji įtaka dėl ūkiškų
ir geografinių sąlygų buvo ypatingai stip
riai'įsivyravusi. Kantonas buvo pagrindi
nis agitarijbs centras. Ten 1895 met. pasiro<lė imagas, kuris tikrai vertai ir tei
singai gali būti {išvadintas Kinijos pra
valytoj u. Tai buvo Dr. San Tat Senai.
Kun Yat Senas gimė 1866 m. lapkri
čio m. 12 d. Kvangtungo provincijos žio
mos vakarinėje dalv, Tsui Hengo kaime.
Jis buvo neturtingo ūkininko sūnus. Vie
nas jo brolis Iškeliavo į Honolulu ir pasi
darė turtingas pirklys. Jis importuodavo
Kinijos darbininkus ir gaudavo po 100
dolerių premiją už galvą. Tai padarė jį
dnr turtingesnių. Nuo 1879 m. iki 1884 m.
Sun Ynt Senas gyvena ims brolį Honolulu
mieste. Jis lankė krikščionių misijonierių
mokyklą, to|>o krikščionis ir laimi jis do
mėjosi Amerikos teise ir jos untykiaiz.
Jis daug karių pabrėždavo amerikiečių
užėmimą Havajų salų jr jų valdžią kaip

geradarriię gyventojams. Būdamas 18 me-

Kun. Fr. J. Vaitukaitis

tų, jis sugrįžo į savo gimtines kaimą. Ten
jis vedė pinbą žmoną. Kadangi ta jo žmona neparodė jokio supratimo apie jo Vakarų idėjas, tai jis pametė ją. Pasikartojusi žeminanti senąją Konfucijaus tvarką
kritika įvėlė jį į konfliktą sn bendruome
nės nariais ir jis turėjo galvatrūkčiais bė
gti iš savo tėvynės, nes kitaip būtų buvęs
giminaičių užmuštas. Tuo ^is nutraukė vi
sus ryšius mi savo tėvyne. Jis nuvyko į
anglų Hongkongą, studijavo mediciną
(U887 - 1892) ir, pabaigęs savo studijas,
nuvyko į Portugalų koloniją Mnkao ir ten
vertėsi gydytojo praktika. Gydytojo dar
be nerado jis jokio pasitenkinimo. Kilęs
reformų judėjimas davė jam lauktą progą
pakeisti gydytojo pašaukimą i>olitiko ptPrasidėjusi reformų era nunešė jį į
Kantoną, kur jis susirinko mųmtcnkintų
elementų iŠ turtingųjų ir inteligentijos
tarpo. Bruzdančia tautos mase ir jos socijnlmiais reikalavimais jis visai nesi inte
resavosi ir neturėjo apie tai jokio supra
timo.
Jis parašė karaliui nuolankų prašy
mą, “maldavo” pakeisti valstybės formą
konstitucine monarchija iv įvesti Vakaru

reformas, “kurios turėjo įvesti Kiniją į

į

pasaulinį ūkį fr ją padaryti didele galin- į
ga prekybos valstybe”. Nesulauktas atsakymas sukėlė jame pyktį. Jis pakeitė savo pažiūras; dabar jis jau sakė: “Kinija
tori būti išgelbėta, pakeičiant ją rmpnblika“. Taigi: “šalin Mandschu dinastija!”
Jis susirinko keletą revoliueijonierių ir
“demonstravo”, “drumstė viešąją ramy
bę” Kantone, bandė užimti Jameną (ad
ministracinės įstaigos rūmai), bet nepa
vyko. Jis buvo ieškomas, sekamas. Tadu
jau pasidarė karšta; jis išbėgo į užsienį,
kaip “kankinys”. Visur, kur tik gyveno
turtingų ūkininkų, jis iškeldavo, agituo
davo ir rinkdavo pinigus. Galop, po ilgų
nepasisekimų, jis apsigyveno Tokio mies
te.

Ten stengės gauti iš japonų Įiaramos,
kurią jam buvo atsisakę duoti jo tautie
čiai, — pas japonus jis ją gavot Jis gavo
iš Japonų pinigų, karininkų, ginklų ir
amunicijos; 1899 m. įsteigė Hongkonge re
voliucijos biurą ir pradėjo organizuoti Ka
ntono užnugary “tautos sukilimų”. Buvo
renkami neturį darbo darbininkai (jų bu
vo užtektinai; tai vis ūkiškos pažangos
padarinys), aprengiami, dresiruojami ja
ponų karininkų ir pavedami jų vadovy
bei. Dabar jau galėjo prasidėti sukilimas.

Ir jis prasidėjo — ne tik apie Kantoną
bet visame krašto!
Karalius Kwang Ilsue nebejautė tau
toje sau jokio pritarimo. Jis ieškojo nau
jo atramos taško ir jį rado pas “Šimto
dienų” reformistus.
1898 iii. birželio 11 d. jis paskelbė
naują valdymo programą:
“Letargija ir moralinis pakrikimas
žudo kraštą. Išgelbėjimui mes naudojame
vaklžios reformą. Tad įsakome, kad tau
tos švietimas būtų pakeltas ir visiems le
ngviau prieinamas, kad hto padarytume
žmones geresniais o valstybę galingesnę
ir turtingesnę. Tam įvykdyti turime šauk
tis į {>agailią Vakarų mokslininkus ir jų
mokslą. Vakarų tautos šiuo atžvilgiu sto
vi už mus aukščiau. Konservatyvūs vals
tybės vyrai, kurie niekina Vakarų valdy
mo meną, nieko nesupranta. Vakarų tiek
valstybės valdymo, tiek ir auklėjimo siste
mos tikslas yru musių padėties pakėlimas.
’ Vakarų tautos yra gudrios, nos jos savo
valdymo sistema yra pasiekusios turtin
gumo, (Mitogumų, ilgo gyveninio ir galy
bės. Mes ištvrėme palaimą nešančio Va
karų mokslo padarinius ir nutarėme jį
įvesti ir savo krašte!”
(Daugiau bus)

šeštadienis, baland. 14, 1934

Pirmame susirinkime įsira
šė 18 narių ir lapo surink ta
$23.00 pinigų. Antrame susi
(Tęsinys 1 , usl.)

priaugdavo, nebuvo lemta išAv. Juozapo draugija i suoraugti iki šiol didelei. Matyt, gonizuota nuo pat įkūrimo šios
nemažai iš čia lietuvių katali- parapijos — J901 metais. Tuokų iškeliaudavo į kitas kolojme£ lietuviai katalikai, pasi-

ruja.,. Priežastis bene bu. ta,’
kad eta per taip ilgų. laikų ne-i
buvo įsteigtos parapijinės mo-1
kyldos. Nes katalikai žmonės
mėgdavo kuodaugiausiai bur
tis ir apsigyventi, augindami
šeimynėles, prie tų parapijų
bažnyčių, kur būdavo parapi
jos mokyklos, arba buvo ma
noma jas įsteigti. Galėjo būti
ii kitų priežasčių. .
Dabar , nąrs parapijos mo
kykla yra, bet nemaža dalis
pa rupijonų, apsigyvenusių lo
linu, ir įsigijusių nuosavybes
neturi galimyliės atsikelti ar- 1
čiau savosios parapijos nuosayybių ir bažnyčios. Daugelis I

žmonių kalba: “kad galėtume
parduoti namus, apmainyti atba atvesti — mielu noru ir
i džiaugsmu gyventumėm arčiau •
i bažnyčios ir mokyklos.’*
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I'art imta galima gauti visokių skanių gfrlmfllų, kaip ta)
degtlnf-s. vyno Ir tt.
/
Nt nomlrtkli. anirtAo:

8819 HOUSTON AVENUE

Po vadovysto
KUN. JURGIO G. M. ČESNA
Dėl informacijų kreipkitės pas

A. KtGOVICIUS
z. t
’ *

-

O. E. JAČOBSON,

BUCERNft IR GltORERNE
Pas mus galima gauti visokios mėsos ir Groserių
Patartinu jam greitai ir gerai.
Atsišaukite:
8718

COMMERCIAL AVEftUE

jos klebonu buvo kunigas M. /jų
P. Pėža. Kun. M. P. Pėža va!- .
,
.
rie i
dė parapijų iki 1903 metų. Nuo
1903 metų iki 1905 m. klebu U'.’

P. KONDROTAS

Moderniška užeiga an vi.'ais patogumais. Visokių gėrimėlių

Kun. M. Pėžos rūpesčiu ta
po pastatyta bažnyčia, o kun.
A. Petraičio pasidarbavimu pa
statyta didelė mūrinė klebo
nija.
e
Prieš išvykstant kun. A.'Pe
traičiui į Lietuvą, bažnyčia
tilpo pakelta ir išmūryta pobažnytinė parapijos svetainN |
Kun. B. Urbos klebonavimo i
laiku atremontuota iš vidau/
’ klebonija, pristatyta prie kle
bonijos gražus mūro ‘porčhis’
iš pryšakio, pastatyta medinė
parapijos mokykla. Be to, kun.,
Urbai čia klebonaujant, didelė
dalis jmrapijos nuosavybės aptverta dratine gražia tvora'
ir apsodinta iš gatvių pusės
aplink medžiais.
Mokyklos statymas, kleboni
jos atremontnvimas, ‘porčiaus’
pribndavojimns, tvorų aptvė
rimas, medžių apsodinimas.
depresijos laikams žmones pri
spaudus ir kitos įvairios ap
linkvbės buvo priežastimi per
♦
praėjusius keturis metus žy
miai padidėti parapijos sko
lai.
Parapijos nuosavybė, arba
turto vertė, dabar įkainuoja
ma maždaug apie 60,000 dol.

Puiki užeiga Patarnavimas mandagus, šaltas alus,
gardi degtinė (dar nuo senų laikų!) Jeigu kas nori, pris
tatome ir į namus. Nepamirškite antrašo:
'

8139 VINCENNES AVĖ.
-t

.
■

■*

Tel. VINcennes 6724

P. MASOKIENĖ

Renduoju svetainę visokiems parengimams

BUČERNĖ IR GROSERNE

8793 HOUSTON AVENUE

Pas mus galite gauti visokių valgių. Orderius pristatome
į namus \
s

Tik pašaukite: South Chicago 6505
8857 HOUSTON AVENUE

, Goldett Drops Tavem
Jei Tamsia mėgsti gražių užeigų. nepamiršk mūsų
ėionai galėsi gauti visokių gardžių gėrimėlių.

z;

8814 Houton Avenne

A. ADOMAITI*, SartaMuu

.

t

. , . .

ŠIANDIEN IR RYTOJ
William Rupshlaukis
BARBĖK 8H0P
407 W. 81>t Street

4

yra paskutinės dienos,
kad Jūs dar gailio
įsigyti MAYTAG
skalbiamųjų mašinų

•

Kerpam ir skutam kas tik reikalinga

Vaitukaitis tuo reikalu jau tu-

navo kun. Girdžiūnas, o nuo s4
1905 iki birželio mėnesio, 1930
metų, klebonavo kun. Antanas
Į”
Petraitis. Nuo pradžiom birže
lio mėn. 1930 metų iki vasario
24 d., 1934 metų, klebonavo
kun. B. Urba. Nuo vasario 24
g
d., 1934 metų, klebonauja kun.
j
Pranciškus Vaitukaitis.

HAMBURG - AMERICAN LINE

PAUL’S TAVERN

Katalikiškų draugijų yra 9:
užkandžiu. Atsilankyk, o bfci patenkintas.
Šv. Juozapo — vienų vyrų,
8746 OOTTAOE GROVE AVĖ.
Šv. Juozapo parap. bažnyčia, kurioj rytoj per sumų‘sa Į Saldžiausios Jėzaus Širdies P. PETRUS, Savininkas
kys pan. ūdų did. gerb. kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., Tėvų
vyrų ir moterų; Šv. Izidoriaus
Marijonų Provincijolas.
— vienų vyrų; Apaštalystės —
Maldos — moterų ir vyrų; pa-! f
merginy n
rupijos choias
K. DENIUNAS
vaikinų; Sigma Jota Sorority
Puiki užeiga. Gardus alutis, degtinėlė ir vynuti*.
-----------;
\
Į Parapijos ribose šeimynų yra — mergaičių; Alpha Mi Soro
Gana sunku yra ryškiai ap-apie du šimtai, gal, kiek su
rašyti šios parapijos istorijų, virš. Parapijonai yra gana -pla
nes maža yra galimybės su- čiaį visoje apylinkėje pasklygraibyti dokumentus. Kitaip, dę. Didesnei parapi jonų daliai
surašo iš praeities su įrodv- reikia į bažnyčių gatvėkariais
mais jos gyvavimo eigos nė-\ažiuoti.
ra. Todėl turėsime pasitenkij .
nti trumpais faktais.
..
o
• • • u'-ul ■
-i
1 1
/ rarap. jau buvo suorgani- 2moi
zuota l$01 metais. Pirmutiniu gčįų,

Hioux City, Iowa

E. & W. Ruildg.

NORTH GERMAN LLOYD

Tel. MlGent 0377

j.

rity — mergaičių; Mažosios
Gėlelės — jaunesnių mergai
čių choras; Trečiojo ordeno
(tretininkų)
organizuojama, j
Tretininkai yra čia nuo seniau,
bet nebuvo, po organizacijos
vėliava. Seniau buvo suorga
nizuota Lietuvių Kat&likų La
bdarybės kuopa, dabar jos jau
nebėra; vienok, laikui bėgant,
manoma jų atgaivinti. Taipgi
manoma suorganizuoti Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų
1 kuopų. Gerb. klebonas kun. P.

Į LIETUVA
BREMEN Birželi# 13,1934

V. Gribinas
Užeiga visiems tl«<na. kurte lik mėgsta gardų alų. degtinę ir kitus
Of rimus _

Tel. VINcennes 4374

510 W. 8lst Street

■B _ ■ I
H

į

Hk

■

Nuo Pirmadienio jų
kainos pakyla ir bus

H J®11
H1 B
E B 1

SIUVĖJAS

{H

-g
R

■

Rifitus darau ant užsakymo. Taipgi tft senų padarau naujus.
Reikale kreipkitės pas mus:
RIM VTftCKftffF.fc AVĖ. Tet. VI Nertines 4OS«

Aplaikėme visų vagonų (carload) karpetoms pads
(pakišimui po karpetų). Šių savaitę spec. išpardavi
mas: 9x12 ditl. $3.50 vertės dabar tik
pa
kol jų užteks.

- fe r
fe7 ‘

J. ŽUROLIS

I

Jeigu Jums yra reikalinga kas iš Groscrio, saldainių,
arba senvičiams mėsos, tai nepamirškite šio antrašo:

8140 VINCENNEfl AVJ
JUOZAPO PARAP., SO.

CHICAGO,

Tel VINcennes 1830

KLEBONIJA

P. GIDMINAS
Užeik ir iSgcrk skanaus alučio, gardžios degtinės, kvepiančio
vyno. Galėsi ir užkasti, jeigu esi ižaįkęs.
NepamirSk antrašo;

10001 COMMERCIAL AVENUE

J. DERENGIS
GAZOLINO STOTIS
Taipgi Orysuojome ir aliejuojamn visokiu* automobiliu*.
Sutaisome maitina* greitai, gerai ir pigiai
—
925 W. 79th St
Pusė bloko j rytu* nuo Yinrennes Avė. Tat TRlangle 3832

2 gabalų seklyčių

setai vertės
.................

$79.00 dabar tik

Charlottė Beauty Shoppe
2062 E. 93rd St

. TrL RE<

Permanent Wave. nuo $2.60 Iki $3.50
Klnger Wave 35c, Marcei 50c.
Plaukus kerpam ir autaiaom.

D. Sokowicz Bakery
Kepam Juoda Ir balta duonų. Vlaoktų pvragaieių... Orderius Mvc
žiojame J Oroaernes, nučemes ir namua Mūsų antroko*:

1208 E. 03rd Stroat

n ror m n e m nueF.RMg
Pas mus galite | .ut| visokių valgių. Jeigu negalite ateiti, tai patelefonuoklte: VIN' ■nnc* 11 M, o mea priatatyalme | JOsų namus
Rt 19 VI1WEWKER AVENUE

INO.
(ĮPĖDINIAI CITY EURNITURE CO.)
M. P. Jovanauskas ir J. P. Bertulis. Sav.

2310 W. Rodsavelt Road
x

/

J. Waite’s
AUTO RKPAIR RHOP

,

f

Sutaisysiu JOaų automobilių, padarydama* ka* tik yra relkslinea.
Darbų gagamuoju. Kaina oebrangt Tik nepamlrtklte »lo antralo:
1
RRtl HOURTOM AVEM K

Phone: Scetcv/ 8760
tdara kasdien išskyrus
mktadienius iki 10 v.v.

Atidarė. Sekmadieniais
nuo 10 v. r. iki 5 v. p. p.

$t tapi Parapija, So. Chicago, M.

ris gy- iryta parapijinė mokykla rug- nėra lietuvių vaikeliu? Jei >
neseniai tapo perorganizuota
Ponas Cickevičius, kuris
o baž *ėjo 3 d., 1930 m. Mokytojau-j ra, tikimės, kad ateinantį ruir išrinkta nuuja valdyba.
(v ona skersai -gatvės nuo
nyčios, pirmas buvo lietuvis,'ti buvo pakviestos seselės Ka- 'denį tėveliai visus juos leis j

Sigma lota Sorority yra su
u,ne. įstojo
narių 1«, ir
l«k«k «« tik ™- būrusių 13 jaunesnių mergai
ilgahuui iki pabaigos tų ir,ni ,'K)lai 8uiJ°’ k“‘P Sl d,a“- čių, kurios dar lunko mokyk
džiioje kitų inetų draugija
“^‘vėrė ir tokiu trumpu las. Dtaugijėlę sutverti padė
ėjo suvirš pusantro šimto!M” P"1* Simt« dolen’»j jo gerb. kun. Urba bai. 1 d.,
yra
ių ir visi buvo pasitenkinę i P*"*^08 naudai sutaupė. Jųl 1932 m. Visos mergaitės
Sekmadieniais

fc-įSt (Tęsinys iš 3 pusi.)

eitų ir pasidarbuotų bažnyčios

kurs prieš 34 metus šliūbų ė- zimierietės. Kadangi nebuvo savųjų mokyklų.
galimybės tokiu greitu laiku
mė Šv. Juozapo bažnyčioj.
Persiorganizavo
Ponas Kigovičiusr senas Šios pastatyti mokyklų, tat laiki
So. Chicago* —1 Draugijos Aparapijos gyventojas ir biznu liui nuomuota Šv. Petro ir Po
rius 28 metui yra vienoj biz
svetainė ant Erchange ir paštalygtės Maldos susirinki91-mos gatvės. Čia mokino dvi i mas ir persiorganizavimas į
nio vietoj.

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TB8TAMENTA3
Evangelijos — Apaštalų
Darbai — Apaštalų Laiškai •v. Jono Apreiškimas. Pusią
pių 620. Kaina, su aptaisais
$1.28.

Temo iŠ Zzempio APIE SE
sesutės. Mokiųių surinkta še vyko bai. 6 d., Šv. Juozapo KIMĄ KRISTAUS iŠ lotynų

Ponia Vištartienė, sena gy
Mfc» įstatais, narių drau- aukos b*1 pa»nla>bavunas, gal, »10» paiapijos. Sekmadieniais
ventoja ir gera jiarapijos da šiolika — šeši berniukai ir parapijos mokykloje. Susirin kalbos vertė Jurgis Baltrušai
kuinu ir savitarpiu sueitai- nfra v“iems žinomi, nes drau- per pirmas Mišias chore gieda.
dešimt mergaičių. Skyrių bu kime. dalyvavo daug žmenių. tis. Poslapių 384. Audeklo ap
gijos narėse nėra noro savim Kiek gali, prisideda prie pa rbuotoja.
up, reikalui esant.
vo trys. Sesutės važinėjo iš Pirmiausiai, mūsų gerb. kle taisais. Kaina — $1.20.
Ponia Šegždienė tuipgi sena
girtis. Tikimasi, kad dr-ja su rapijos reikalų, jei ne pinigišĮ Roselando iki buvo joms parū bonas kim. Vąitukaitis plačiai k- Vyskupo J. Pelčaro TIKĘ
Dabar ši draugija yra kiek
nauju klebonu gerb. kun. Pr. kai, tai darbu. Dr-ja atostogų šios parapijos gyventoja.
pintas namas So. Chicagoj.
išaiškišo draugijos tikslų; pa JIMAS, VILTIS IR MEILE
um užėjus, nes per tiek metų
Vaitukaičiu priešakyje ir to metu yra suruošus išvažiavi
Paminėjau tik tuos, kurie
ug narių išmirė, o iš Lietu- j
Lapkričio mėnesyjĮ 1931 me skui įvyko valdybos rinkimai. Puslapių 267. Kaina 45c.
liau, darbuosis šios parapijos mų. Pirmoji valdyba buvo su yra seniausi Šv. Juozapo pa tais, buvo baigta statyti (por-!Išrinkti: pirm
KATALIKIŠKAS LAIDU
M. Cickevičiėatvažiavimas tapo suvar
daryta iš šių narių: Ona Kanaudai.
,
A
arapijos gyventojai ir parapi
JIMAS, puslapių 16, kaina 10c
tos. Čia gimę lietuvių sūnūs
zakevič-iūtė — pirm., Veronika jonai, išgyvenę šioj parapijoj table) mokykla bažnyčios kie-, ne, vice pirm. — A. Kaspara
Šios draugijos narės dau
DRAUGAS , ,
me. To pačio mėnesio 15 die vičienė, rašt. — Jonas Gini
.ugijon nesirašo. Nors drauŽiVatkauskaitė —vice pirm..
po 33 m. Gal ir daugiau yra
giausiai rūpinas sudaryti tam
2334 Se. Oakley Avė.,
nų gerb. pralotas M. Krušas kas, iždininkas ir dvasios vad.
ja yra sumažėjusi, visgi geSylvia. Sivereekaitė — sear.,
tokių, bet šiuo tarpu nesuži- i
tikrų fondų, kaip tai pirmųChicago, IU.
»
iškilmingai pašventino naujų, gerb. klebonas. Išrinkta ir Se
ai laikosi, savo narius, išti
ir ižd. Dabartinėj valdyboj y|iiojau. Sužinojęs parašysiu ir j
jam mėnesio penktadieniui ar
mokyklų.
ši prohiotoriai, kurie pasiža
es kokiai nelaimei ar ligai,
ra: Ona Kazakevičiūtė — vice
apie juos, nes dienraštis ‘Drau l Sekančiais mrtaia .nokini,,',inkti *»•«** nau« "" Ar Jfts Esate Supančiotas
ba Uitoms didesnėms šventėms
rijusiai sušelpia iv aprūpilr su "suirusiais” nervais — jaučiai pirm., Elena Vasiliauskaitė —
,gas* laukia tokių žinelių, c
papuošti altorius gėlėmis. Tai
.
-i
.
168 »Hpnas tr pavargęs — tik pusiau
Turi gerų valdybų, kuri
nų Apostalystes Maldos tifau .žmogus. Jeigu taip. Štai yra geras
sekr., Mary Stulgaitė — ižd.
mes, So. chieagiečiai, rašykim buvo trisdešimts — keturioli
pgi suieško priemenių atsikrei
tonikos, sutelkiantis geresnes dledraugijos reikalais nuoširdžiai
Dr-jos narės yra laimi gyvos
ka berniukų ir šešiolika mer- gijaijas.
'
pti į kitus geraširdžius žmones
ir darbščios; yra surengusios J
tūpinasi.
gėlelių fondui padidinti. Bū
Ęiznierių taip p«t yra. Jie galėjų. Kasmet priauga po vic, Prol„„tOTiaia iSrinkta sekauDabartinė Šv. Juozapo drau
keletu vakarėlių, kurie buvo
tat šiemet jau tu-,.. .. ,
... ...
relis nūrių nedidelis, tik 17,
prie parapijos priklauso ir vi nų skyrių,
;
v
.
.
.
tieji:
Jonas
Cinikas,
M Ged-1
gijos valdyba yra sekanti: pi
sėkmingi. Praeitų sekmadienį
rime
sesis
skyrius.
Ateinanti
‘yra užvardlnlmas TONIKO, kur} Gy
bet visos darbščios, kaip bite
sus jos reikalus remia. Sumi
rimienė, Elz. Mažonienė, ti dytoJas Specialistas ISrado, ir kuris
rm. — Jonas Baltuška, pilni,
buvo surengusios šokių vaka
rthlenį
turėsime
ir
septintąjį.
,
, dabar parduodamas visose valstinylės.
nėsiu čia biznierių vardus: p
elbininkas — Izidorius 2iKiselienė, Justina Cickevičiū- -i°3e- nuga-tone yra kombinacirėlį ir pusę pelno skyrė para
tam tikrų tonikų alterativų. kuKigovieius, P. Masiokienė, P
Pirmojoj valdyboj buvo: Mo
Gaila, kad lik trisdešimts į tė ir Julijona Živatkauskienė. 'ja
tkauskas, protokolų raštini
pijos naudai.
irlos stimuliuoja, atgaivina visus or”
•'
, ganus, duoda naujų gyvenimų ir eRimkienė, P. Adomaitis, P. vaikelių lanko mūs mokyklų.
as — Antanas Kasparavi- rta Buckler — pirmininkė, A.
I Sus-me įsirašė
dau
0- naujų
nauiu naner
Kijų- saugau.
J®s valgysite
geriau, vyrų
mierous-me
įsuast
uuug
na
|g
O8ite
Tūkstančiams
us, iždininkas — Jokūbas Sarpalius — pagelb., Marijona ' Šv. Juozapo parapijos cho Deniu nas, P. Gedminas, P. Gri Ar daugiau mpsų parapijoje
1 ir moterų tapo pagelbSta. TrisdeSimReporteris
nų.
[ ties dlęnų treatmentas už Vienų Do
binas, P. Kundrotas, P. Pet
ukleris, finansų rašt. — Vi Kazakevičiūtė — iždininkė.
ras tapo suorganizuotas 1930
leri — gaukite tlkrųJi—garantuotas.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Dabartinė valdyba susideda■ m. Narių nors ir nedaug buvo, kus, P. Vištartienė, P. Šoko
ncas Maniokas ir pagclbrnin
LIRTUVIAI DAKTARAI:
iš sekančių: Marijona Živat- bet pas visus matėsi didelis virius, P Waitės, P. Direngis,
kas — Mykolas Cliiplis.
TcL LAFsyelIe 1067
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
kauskaitė — pirm., Ona Tta- pasišventimas lavintis giedoji P. Radzevičius, P. Žurolis, P.
Rupsjilaukis, P. Mikoliūnas, P.
Alpha Mi Sorority, mergai gashius — rašt., Irena Wen- me.
TOL OROvekUl lfttB
Kleiva,
P.
Kaulakis,
P.
Peče

čių draugija yra viena iš dar zer — iždininkė. Kaip senoji,
GTDTTOJAS lr CHIHUROAg
Pirmų susirinkimų laikė laDENTIBTAH
liūnienė,
P.
Tūbelįę.
X—SPINDULIAI
bščiausių ir smagiausių gru taip ir naujoji valdybos yra pričio 4 d., 1930 m. Valdybon
74M
BO. 4»th OT., CICBRO. IU
3051 Weat 43rd Str.
Mūsų pareiga "'remti šiuos
pių So. Chicagoje. Jų pagel darbščios.
OTDTTOJAB lr CHIRURGAS
Utar., Ketv. Ir pėtn. 14—• vaL
išrinkta: Dvasios vadas —
biznierius, nes jie.irėmia para (Prte Archer Ava, netoli Kedele)
n«7 BO. HALBTBD BT., CHIOAOt
VaL: »-ll ryto 1-4 tr 7-1 vak
bėjo suorganizuoti kun. Urba
kun. Urba, pirm. — K. Gau
■eredtmls po pietų tr HedSldiealM
VaaetL, Bared. ir «ukat «—• vai
Valaudoe: nuo S Iki I ral. vakaro
pijos ir tautos reikalus. Ne
tik sueitame
Apaštalystės Maldos draugi
kad mergaitės šios parapijos
Beredomls lr nedėliomis p<yrel
•z
bis, pagelb. -— Juozapas Urbo
eutarti
MSI V. MARQUBTTB ROAD
Dienoms Tet LAFayettr RTW
taip plačiai išsklaidytos Į ge ja ateityje daug žada pasidar nas, rast. — Teresė Plukiūtė, pamirškim savo biznierių.
i
Hakttmki Tet CARa* MOS
resnį tarpusavęs pažinimų su- buoti parapijos naudai. Dr-ja kasiu. — Vincas Burneikis, fi
SV. Juozapo Mokykla
TeL LAFnyette 7i
Ii/.
nansų rašt. — Ęerųięe Kv.ict- / Gerb. kun. Urbos ir uolių
---r
“ ’r--------1
J
DENTISTAS
1.1,
1
...... ta-V
Įr i r r
kiūtė, organizatorius — Ber Šv. Juozapo parapijos parap; ‘
=Š=S3=.1
Office: 2643 W. 47th Streel
4204
ARCHER AVĖ.
VSL: > Iki s popiet 1 Iki • vak
nardas CickeviČius, maršalka jonų pastangomis tapo atida.
Nedėlioję pagal eutarti
corner Sacramento
OTDTTOJAB lr CHIRURGAS
Pranas Urbonas, korespon
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
4140 Archer Avenne
Offlse TeL REPuMk- 7«»«
dentė —- Ona šukiūtė, Toji pa
VaL: >—4 Ir 7—• v*L vakare
Rea. TeL GKOvehtD 06i7
Office Tei. VVcntvvorth 6330
ti valdyba ir dabar yra išsky
IMI 7 R. WASHT£NAW AVĖ.
lies. Tel. Hyde l’ark 3395
Bes. 2136
24th Sk
rus nut. rašt. (dabartinė Ma
Tet OABal MOS
rijona Kazakevičiūtė ir kore
GTDTTOJAS ir CHIRUGAS
spondentė S. Miknaitė).

Nuga-fone

OR. A. RAČKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

DR. A, P. GURSK1S

DR. A, J. JAVOIŠ

DR. f. C. WINSKUNAS

DIDŽIAUSIAS

W.

REFRIGERATORIŲ
Išpardavimo VAJUS
Dabar Eina

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Siųloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigetatoriai prieinamomis kainomis ir lengviau*
siais išmokėjimais mieste.
PASIRINKIMAIS
General Motors Frigidaire
Nuo $99,50 T O.B.

Westinghouse
kuo

$132.50

Norge Refrigeratoriai

1,00 S99.5Č)
Bpct to-n Refrigcraf oriai
k»o

$i 09.00

Cioslev Refrigeratonai

N«» >99.50
Gibsdn Refrigeratonai
Nao

$99.50

Choras yru skaitlingas ii
muzikoj gerų pažangų padaręs.
Dabar, tuęinrt darbštų klebonų,
kdn. Vaitukaitį, sykiu ir cho!ro dvasios vadų, jis dar aukš
čiau pakils mene ir darbštu
me.
.
J

Nuo pat choro susiorganizaIvimo iki šiol vargonininkauja

K. Gaubis, kuris tų chorų ir
soorganizavo, nes 1930 m. cho
re buvo tik 6 mergaitės. Dar
bas buvo- gana sunkus, bet
šiandien yra kuo pasidžiaugti,
nes jau per 4 metus kas šven
tadienį girdim gražų giedoji
mų. Ir, jei geras Dievulis paĮ| dės, ir toliau choras lavlhsis

MOTERŲ IR VAIKŲ
SPECIALISTĖ

LIGŲ

ISskyrus Seredoms

.i, . , !■■,

■

Ėmimas skysto lluosrotojo gali bū
ti migruojamas. Akcija gah'tna val
dyti. Nedaro jokio pripratimo: ne
reiklu imti “dubeltava porcija” dlonų arba dvi vėliau. Jlsomis skystas

Wt. VAITUSH, OPT.
I

Negeras liuosuotojas gali laikyti |
Jūsų vidurius užkietėjusius tol, kol:
j) vartosite! Ir tankus vartojimas
piktinančių druskų, ar stiprių gyduolių labai koncentruotų tabietų fr
piliau gali labai kenkti sveikatai.

I VA T B O

LIETUVIS

Optom< trk-*Ily Akių Specialistas .
l*a.cngvlns aklų įtempimų, kuris

Ava

t labos

•

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo lž tkl II vai. ryto. nuo t iki 4
vai pa pietų tr nuo 7 Iki S:Sė vai.
ro. Nedėtlomls nuo 11 lkf 1»
>dal dien*.

TelefonM MlUway 2880

...

,.

Ofiso Tel. VlCtory Mlt
Rea TA DRKrel

•(•$

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k
visų chroniškų li<ų.
Ofisas 316S So. Halsted St
Kampas Žįst Street
balandos: t—4 popiet, 7—9 vai. vak
Nedėlfnaele Ir šven tadIsnlale

9

4183 Archer Avenue 2536 W. 63rd Street
Tsl. Hemlock 8<C0
Tel Lafayette 3171
CliK-ngn. Illinois

;
■_

Justln Kulis

!«■■■■■■■■■■

MOS W. Mtd St., Chlcuo

GYDYTOJAM «V CHIRURGAS

OTriCB KO URS
f to 4 and 7
* "
Appolntment

2201 W. Cermak Boad
Valandos 1—B ta- 7—Š vak.

t>R. STRIKOL’IS
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
Telefonas REPubUo 7SM

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo S IM 4 tr nuo ž tkl B vak

Namų Td. PROspnct ICO

Ofleo: Td. CALumd 40M
Mes.: Tel. HEMIock 628S

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJAS lr CHlRURGAA

3147 So. Halsted St
TOL BOLIevard 7S4S

DR. C. Z. VEZEL’IS

Ofleo valandee: 1-4 Ir B-S vai. vak.
Realdendjm Ofisas: MM W. Mth SI
▼alandoe: XB—IS ryto
Seredomla tr Nedėliomia pagal eotarg

DENTISTAS
arti B7fh Street
VaL: »ue 9 Iki S vakare
Berods) tatai sutarti

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARGU EB AVENUE /
Tet VIRginia 00»A
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomia pagal sutart)

TeL OANal 0157

PROapect B«99

DR. P. Z. ZALATORIS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

IMI SOUTH HALSTED UTRKJBI
BsmMemnia Stoto Po. Arteebu. nve
Valandos: tl ryto iki 4 popiet
t Og l:BB vakare

TeL OANal BlM

BR. G. I. BLOŽIS
DNNTIPTAB
2201 W. Cermak Road
(Kampas Ldnvltt Bt)

Valandos: Nuo B Iki 11 ryte
Nuo 1 Iki

tfBOto'tooe BB4I

OTrine Phnr,«
TRIangle 0044

OR. A. R. McCRADIE
A
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

7889 ie.

liti BO. HALSTED PT.
Ckleapa, IIL

DR. S. BffiŽIS

4645 So. Ashland Avė.

U A K T A B A I

M. CHARUS SEGAL
4729 Bo. Aehland

neone CAMal B1M

Seredomla tr Nedėliomis pagal sutoM

Pritaikintas
skystas lluosuotojas
priveda gerų vlrftklntnų Ir nepadard
jokių nesmagumų tuo laiku, ar vė
liau.
K
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MM W. MARQCETTE ROAD
Vat S-4 ir 7-» vak. Ketv. p-11 rvN
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UuoMMHoJas ncorzina Inkstų.

I»t parapijos suorganizavimo'/

a ir dainai aat p<tol«
CAPilCO COMrouMD ae*■ etle lengveJ praėaltna vlrfcnlDėto JHU: arai* Madto tugybė* Žmonių siunčia paėėka" vonee perveikę. Kaina Bže per
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.
Knyga: tALTTNTg
I
<A*XOK* eugalaie gydytina
ea te

DR. J. J. K8WARSKAS
to t r. M.

I’onai Bukleriai gyvent nuo

Pirkite sau Refrigeratcrį iŠ PEOPLES krautuvių, pasi
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
gom kainom ir lengvais išmokėjimais.
Didelė nuolaida, uz senoviškas ledaunes į mainus ant
naujų refrigeratoriu Informacijų galite klausti per te
leftaį.

Ren. and Otffoe

UM BK Deėftrftt Bt
CANAL 07M

Valandos: 1 iki 4 pb pi'etų, 7 iki 8 vak.

Ligoninės ir gydytojai visados varto
jo skystus lluosuotojua. Ir visuome
nė greitai grįžta prie liuosuotojų
skystoje formoje. Ar Jus žinote prie
žastie?

parapijonai

$-106,00

Office Phone
rROepect 1MB

IB0OO SOUTH HALSTED ST.

ėst! priežastimi _
galvos
.
.skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotu
mt>
. skaudamų
karšt}, atitaiso
*trumparegystę
--------. .....Irakių
toliregystę. l’riren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
Savaitės vartojimas gerai sutalsv-; elėktra. parodančia mažiausias klalto skysto liuosuotojo kaip Dr. Ca'd- i das. S pečiai ė atyda atkreipiama
Į
weH'n Syrup I’epsln daugėti Jums | mokyklos valkus. Kreivos akys atlparodys. Kelių savaiffų laiko, ir ju- taisomos. Valandos nuo 10 iki
8 v.
sų viduriai gali būti "reguleniki kaip : Nedėlioj nuo 10 iki II. Aklnfų katiripno ir knis tiihsii SirrTK nrip laikrodie”. Dr. Calderell'g Pepsln Sy- nos per pusę pigiaus, kaip buvo pirllient.
ll Keis musų siruis pilt rup yra pr„,nlag RkygtaB Iiuosuotu-, mlaus. Daugely atitikimų akys ati
los, kur) vaistininkai laiko dėl rei- taisomos be akinių. Kainos pigiau
Aukščiausiojo.
kalų. Geras visai šeimynai; ve.*kla kaip pirmiau
visiems amžiams. Ir galima duoti,
4713 SOI,Tll ASHLAND AVĖ.
I*hone ItaMrievsrd 7OKS
Seni Sv. Juozapa parapijos jauninusiam vaikučiui. Narys N.R.A. I
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f vakare

Seredoj pagal sutarti

Trt Ofleo ROUlevard MIS—tė
IL-« VlCtory BS43

Of. ir Bes. Tai. HEMIock 6141

DR. A. J. BERTASH

Valandos:

Ofleo vsl i nno 1-S* nno t-«a-|:I»

12-4 popiet; nuo 6-8 vakąrąis

766 W-

SUeet

F-i»u

4?

šeštadienis, baland. ■ 14,: 1934
1 V7
I*

TIKĖJIMAS ir PROTESTONAI

Protestantų vardas ir religija atsirado
pinn keturių Šuntų septyniolikos metų, kuo
met popiežium nepatenkintas vienuolis Mar
S tynas Liuteris ėmė skelbti, būk užtenka vien
stipriai tikėti Kristaus apreiškimu ir Išgany
tojo kančios vertybę, kad gavus neabejotinų
sielos išganymų. Liuteris taip aukštino tikė
jimų, kad išdrįso sakyti, būk geri darbai nesą
reikalingi išganymui.
Prisilaikydamas tos
nuomonės Liuteris sulaužė savo vienuoliškuo
sius įžadus.
Vienuolę Katarinų Borah jis
įtikino padaryti taippat if juodu gyveno,
kaij) vyras su pačia. Nors tat buvo paleistu
vystė, bet juodu jų vadindavo moteryste, vis
smarkiai skelbdami, kad tereikia vien tikėji
mo, o ne gerųjų darbų.
Augštoje Chicagofe mokykloje, vadinamo
je Northwestern TJniversity, nieks nedės* j
katalikų tikybos, bet ten dėstoma protestan
tų tikybos pažiūros. To universiteto profe
sorius Betts 1929 nu buvo išsiuntinėjęs pro
testantų dvasiškiams tam tikrų klausimų są
rašų, prašydamas atsakyti. Iš atsakymų ga
lima buvo numanyti, kiek tikėjimo beliko pro
testantų dvasiškiuose penkto šimtmečio pra
džioje po Liuterio laikų. 1933 metais profe
sorius Betts išsiuntinėjo kitų klausimų sųišų ir pastaruoju laiku pagarsino, kų yra
radęs atsakymuose. Ir mums neprošalį pa
žiūrėti, kaip stovi tikėjimas toje nuo katali
kų atsisiskyrusioje krikščionių dalyje, kuri *
atsimetė neva tikėjimų garbindama, o gerųjų 1
darbuj reikalo nepripažindama.
—•
Žinias apie atsakymus paduoda nekata
Ūkiškas laikraštis “Literary Digest’’ 3 Kovo
1934 m. vol. 117, No. 9, p. 20. Iš tų žinių nu
manu, kad klausimų sąrašas ne visai tinka
mai buvo nustatytas. Be to, laikraštis ne vi
sus atsakymus pažymi. Iš tų nepilnų žhrių
yra užtektinai aišku, kad tikėjimas protestan
tuose nyksta. Todėl minėtasis laikraštis savo
straipsnį užvardijo; “Nykstąs tikėjimas į
dangų ir pragafų.”

“Yro.dor

daug.ir

kitų

dalykų,

kuriuo3

uiularė.. 7et
./kielcrimAi
paderu.
kiekvienas ii ji, kttm.nk
būtų atskua, parašytas, tai manau, kad .r visas pasaulis negaišti, sutalpinti visi, knggy kurtos
reikti, paraiglt. (Jon. kl, 15)
8 v Jono .Evangelija spausdinama Nau
jojo Įstatymo viduryje, bet .ji yra parašyta
vėliau už tas Naujojo įstatymo dalis, kurios
spausdinamos knygų pabaigoje. Protestan
tai pirm 400 metų nepaisė tos ftv.. Kašte už
rašytos tiesds, o dabar jau ir patį Sv. Ka
štų paneigia.
Sv. Mato Evangelijoje 25-tame persky
rime nuo 31 eilutės iki galui aprašytas pa
skutinysis teismas. Tariaus jį pripažino tik
48 nuošimčiai apklaustųjų protestantų dva
siškių, tai yra, mažiau negu pusė. 39 nuošim
čiai nepripažino, o 13 nuošimčių abejojo.

Toje pačioje Evangelijoje paskutiniojo

gyvenimui

DULK

ruošiasi

or-

___ i,__ a_______
v . iJeivių že»
ganizuoti
’ lietuvių
mia ūkio.kolonijas, kaine kle... . .... ,. , .
.
stct’
dvaaia'
Bet visam tam tikslui DŪLĖ
reikalinga didelės visuomenėkos dvasiškos bei-m ėdžiagiskos paramos. Todėl steikite
DULK skyrius arba rašykitės
į jos narius ir visokeriopai re
nikite DULR, nes, remdami
mūsų Draugijų, remiate užsie
nio lietuvius ir palaikote juo
se tautiškų dvasių.

Tikrieji DULK nariai mo
tams moka 12 lt., o nariai rė
niėjai vienų litų mėnesiui. Ii
vieni, ir kiti dalyvauja DULR
dovanų suskirstyme, kuris bū
na kas mėnesis 23 d. Paaiški
nimu tuo reikalu gausitę kiek
viename pašte. ,

sinias

bus

svarstomas

tarptau-

tinės aeronautikos federacijos
konferencijoj, gegužės mėnesį.
Šiame susirinkime kalbant
apie antrąjį lietuvių skridimą
per Atlantą, apsidžiaugta, kad
lakūnas Janušauskas jau rin

feipirko lėktuvą Aero klūbas
Amerikos lietuvių sumanymu'
patenkintas ir žada naujų žygį
visomis išgalėmis paremti. (Antram skridimai klūbas pas
kyrė ir jau išsiuntė 10,000 li
tų).

BELGIJOS KARALIAUS
ALBERTO I PASKOLA
LOVOS STU
DENTUI

teismo aprašymo pabaigoje pasakyta, kad
blogieji eis į amžinų kentėjimų (Mat. 25, 40)
ir ten pat truputį aukščiau pasakyta, kad tas
kentėjimas bus amžinoji ugnis (Mat. 25, 41).
Bet 80 nuošimčių protestantų dvasiškių pa
reiškė, kad negahma tų sakyti, jog pragare
yra ugnies. V. Jėzus pasakė, kad toji praga
ro ugnis surengta velniui ir jo pasiuntiniams
Reikalui esant DULK val „ Prieš porų metų Belgijos
(Mat. 25, 41), bet 54 nuošimčiai protestantų dyba siunčia savo atstovų į
Aukštojoje prekybos mokyklo
uvasiškių pareiškė, kad nėra velnio, gerie
įvairius^ susirinkimus, susiju je ėjo mokslus vienas lietuvis
siems žmonėms paskučiausiojo teismo Teisė
p. K. Negaudamas reikiamų
jas paskiria dangų, tai yra, paskirta jiems sius su DULK reikalais.
DULK
adresas:
Draugija
pragyvenimui lėšų iš tėvynės
amžinojo gyvenimo karalystę i(Mat. 25, 35.46), bet ,4i nuošimtis protestantų dvasiškių Užsienio Lietuviams Remti. ir neturėddmas vietoje pažįs
profesoriui Betts’ui pareiškė abejonės, ar Kaunas, Nepriklausomybės a. tamų, iš kurių būtų galėjęs pa
ęsųs dangus. V. Jėzus mokino, ir Šv. Povilas 3.
siskolinti, atsidūrė dideliam
rašė, kad žmogaus siela niekuomet nemiršta
Draugijos Užsienio Lietu varge. Kurį tai rytų suskaitęs
(1 Cor. 15, 22), bpt 8 nuošimčiai protestantų
viams Remti Valdyba: Pirmi pinigus, jis pamatė, kad turi
dvasiškių pareiškė, kad to nepripažįstu.
vos tik tiek, kiek reikia
Iš šitų minėtųjų pavyzdžių jau matyt, ninkas R. Skipitis, iždininkas
kad dabartinė protestantų dvasiškija netaip V. Daudzvardas, nariai: Prof.1 užmokėti už kambarį. Nerasskelbia, kaip V. Jėzus mokino ir netaip tiki, M. Biržiška, O. Karrrūkštienė, dainaš jokios išeities, jis nu
kaip Jo buvo apreikšta. 26 nuošimčiai tų dva J. Kalnėnas, K. Kasakaitis.
tarė grįžti į Lietuvų. Bet ku
aiškių pasisakė nebetiky į Kristaus Dievybę.
Sekretorius P. Ruseckas riuo būdui Geležinkeliais, kad
Ne-gi stebėtina! Juk paneigus Kristaus skelb
ir neturtingiausias žmogus ve
tusias tiesas, negalima pripažinti Jo Dievybę.
ltui juk negali pasinaudoti.
Protestantai, kuomet, ėmė skirtis atsimeMatydamas, kad nepasinaudos
sdami iš Katalikų Bažnyčios, labui didžiavosi
Protestantai atmetė popiežių teisę pri
savo tikėjimo stiprybe, tačiau kaip liūdnai
šia patogia priemone, p. K.
valomai skelbti grynų Kristaus apreiškimą;
tas jų tikėjifnas išnyko. Mums katalikams iš
pasiryžo eiti pėsčias.
jie nepripažino visotmių Santarybių neklai
to nėra džiaugsmo, o tik nuliūdimas, kad Die
dingumų, paneigė Bažnyčios Tėvų reikšmę.
Susirišęs į ryšulėlį truputį
Kovo 25 dienų įvyko Lietu
vo apreikštosios tiesos pažinimas sumažėjo.
Tat visa vadinosi Šv. Padavimu. Jį atmetę
Visiems-gi yra pamokinimas, kad neilgai te vos aero klūb«4 susirinkimas, skalbinių, p. K. jau norėjo at
protestantai sųkė, kad aprefkštasis tieses ga
išbūva nė labiausiai gtfianfoji dorybė, jei jos -kuriame buvo svarstomi klfl- sisveikinti* su1 Seimininku, bet
lima pažinti vienui-vien iš Šventojo , Rašto.
branginto jai atsimeta nuo tikrosios Kristaus bo gyviausi reikalai. Pirmoje prieš tai dar žvilgterėjo į lai
Tai-gi svarba žinoti, kaip protestantai dabar
Bažnyčios. ’ *
>
eilėje buvo aptartas Dariaus kraštį. Laikrašty netikėtai ra
gerbia tą, Šv. Kaštų, kurį sakėsi brangina la
Toji Bažnyčia brangina Šv. Raštų ir ti
biau už katalikus. ,
ir Girėno paminklo statymas. do straipsnį, kuriame buvo pa
kėjimo dorybę, brangindama drauge ir Šv.
Specialus prie kero klūbo su sakojama apie belgų karaliaus
Iš profesoriaus Betts’o gautųjų atsaky Padavimų ir kitas dorybes bei apreiškimo tie
mų matyt, jog Šv. Rašto neklaidingumų nei sas. Bažnyčia neišpučia perdaug to, kų jį darytas tam 'tikslui komitetas Alberto I geraširdingumą. Pe
gia 96 nuošimčiai episkopalų dvasiškių, 80 brangina ir neduoda sunaikinti to, kų ji iš yra surinkę^ jūį’/apie 110,009 rskaičius straipsnį, p. K. stai
nuošimčių liuteronų pastorių, 63 nuošimčiai Kristaus yra gavusi.
litų. Taigi piniginių sunkumų ga atėjo į galvų drąsi mintis
Mums reikia džiaugtis, kad esame toje jau nesusidaro. Tik kyla klan — kreiptis pagalbos ieškant
baptistų, 20 nuošimčių presbiterijonų ir 9 nuo
šimčiai kongregacijonalų. Jei-gu klausimų tikroje Kristaus Bažnyčioje, Ne pro šalį bū simas, kur paminklų statyti. pas jį, pas Belgijos aukščiau
lapas būtų buvęs pasiųstas katalikų kuni tų pasimelsti, kad į jų sugrįžtų ir tie, kurie
Ligšiol buvo trys nuomonės: sių žmogų. Nieko nedelsdamas
gams, tai nė vienas iš 29 tūkstančių katalikų prieš jų protestavo. Jų protestai buvo netei
kunigų Amerikoje nebūtų paneigęs Šv. Ra singi, nes iš įsikarščiavimo nematė tikrosios statyti ant Aleksoto kalno, jis parašė Albertui I laiškų,
što neklaidingumų. Tai-gi dabar jau katali tiesos. Bet matant, kaip sumažėjo tikyba Vienybės aikštėje ir ties gele- išdėstydamas savo bėdas ir
kams reikėtų protestuoti prieš Šventojo Ra protestantuose, mums reikėtų saugotis, kad žinkelių stotimi. Visos trys prašydamas paskolinti porą
ji nesumažėtų mumyse.
,
što vertės paneigimų protestantuose.
nuomonės atpuolė. Ant Alek šimtų frankų. Pasiuntęs laiš
Šv.
Jokūbas
yra
parašęs;
“Tikėjimas,
Katalikų Bažnyčia brangino Šv. Raštų
soto kalno negalima statyti kų, p. K. pradėjo laukti. Lau
apaštalų laikais/ jį labai brangino tūkstan jei jis neturėtų darbų, yra pats savyje mi
todėl, kad ten tuščia vieta ir kė vienų dienų — nieko, lau
čiui metų praėjus, ir protestantų atsiradimo ręs’’ (Jok. 2, 17). Protestantai, paneigdami
dienomis. Gerbdama Šv. Raštų katalikų Ba gerųjų darbų reikalų, išmetė Šv. Jokūbo lai aukštas paminklas sudarytų kė kitų dienų — vėl nieko.
žnyčia žinojo, kas jame yra parašyta pasku škų iš Šv. Rašto. Keturių šimtų metų prity pavojū skraidymams. Vieny Trečios dienos rytų, jau nete
tinės knygos pabaigoje, būtent; kad ne visos rimas parodė, kad netekęs gerųjų darbų ti bės aikštėje nenorima statyti kus jokios vilties, kažkas pa
V. Jėzaus skelbtosios tiesos tilpo jame. Skai kėjimas neišlieka nėmiręs. Tai-gi mes, norė todėl, kad esant netoli Vytau sibeldė į jo kambario duris,
tyk Šv. Jono Evengelijų 21 perskyrimo už dami išlaikyti savo tikybų gyvų, turime ją to Didžiojo muziejaus, pamin p. K. iš karto pamanė, kad
• P- &•
baigų.
•
...
!
;. ?.t.\ vykdinti gerais darbais.
klų čia ir šiaip daug. Ties ge atėjo šeimininkas išmesti jį iš
visiškų savo reikalų nesupra vių -reikalams apsvarstyti, y- ležinkelių stotimi tokiam pa buto. ‘Nusiminęs jis atidarė
timų, net neleistinų apsileidi pač jų tautiškumui išlaikyti statui vieta nepatogi. Esant duris ir nustebo — prie slenk
mų, lengvapėdiškumų. Taigi DULK ruošia dar 1935 m. sn tokiai būklei buvo pradėta dai sčio stovėjo belgų armijos ka
susirūpinkime šiais 40 nuok šaukti Kaunan viso pasaulio rytis kitur ir sustota ties Vy L‘rininkas.
*
✓ ,
u;
lietuvių, organizuokime juos Ir lietuvių išeivių atstovą kon tauto kalnu. Čia pastatytas
— Ar tamsta esi ponas K. f
nfiliinišk’as paminklas bus ma
neduokime jiems atskilti nuo gresą. Atstovai, atsilankę lai
— paklausė atėjusia.
Daugelio }>o visų pasaulį —
mūsų tautos kamieno.
kinajame mūsų valstybės cen t tn nas visame mieste ir labai
Azijoj, Australijoj, Afrikoj ii
— Taip, tai aš, — atsakė
tro u* išsprendę savo reikalus, derinsis su gražiomis apylin
Draugijos Užsięnio Lietu
Lt. - išsiblaškiusių lietuvių tau
7*
•
išsiveš į savo tolimus gyvena kėmis. Kol kas1 šis klausimas P- K- *
viams
Remti
(DULR)
tiesiogi

tiškaį dar nesusipratę, nesusi— Jo Didenybė Belgijos kamus kraštus ir sustiprintų Tė dar tebėra studijuojamas.
nis
tikslas
ir
yra
suorganizuo

organizavę, visuomeniškai daT
...........
■■ ■
Paminklui konkursas bus
vynės ir tautos meilę ir atgal
ti
viso
pasaulio
lietuvius,
su
negyvena. Jie, būdami taip
vins jų mūsų brolių išeivių ta paskelbtas netrukus. - Pamink
‘ išblaškyti ir nesusipratę, ny rasti net tokius, kurie niekam
lo statymo darbai bus pradėti
rpe.
ksta tarp svetimųjų, nutaustą nėra žinomi, nėra prisidėję
šių metų liepos 17 diėnų, did
Tautos
kultūrai .stiprinti
atskyla nuo lietuvių tautos ii prie lietuviško gyvenimo.
vyrių žavimo sukaktuvių pro
DULR pinigais ir knygomis
tuo būdu mus silpnina. O mes*
ga. Visus tecbniškua darbus
Savo
tikslo
besiekdama
remia lietuvių mokyklas, stei
ir šiaip juk esame nedidelė tau
DULR skelbia viso pasaulio
sutiko padirbti nemokamai
gia ir šelpia išeivių kokmijoee
ta. Todėl brangus mums kiek
lietuvių išeivių dieną, kuri
Aero klūbo garbės, narys inž.
lietuvių bibliotekas, siunčia
vienas lietuvis, ypač gi jo šei
pavadinta mūsų garbingiausių
V. Landsbergis.
mūsų užsieny gyvenantiems
ma, jo jaunoji karta.

APIE DARIAUS IR GIRĖ
NO PAMINKLU

NEUŽMIRŠKIME UŽSIE
NIO LIETUVIU

J

Atminkime, jog nemažiau 40
nuoš. visos mūsų tauloų gy
vena už nepriklausomos Liėtn
vos sienų. Taigi turime kut
susirūpinti. Ir jeigu mes nes*
rūpinsime tokia didele sava
tautos dalimi —- parodysime

išeivių vardu — Dariaus ir Gi
rėno išeivių diena. Ji — liepos
17. Tą dienų viso {rasaulio lie
tuviai iški/rningui mini garbi
ngus tuutbs žygius ir pažymi
viso pasaulio lietuvių tautos
v,“
įsaulio lietuvių išei-

Didvyriams Dariui ir Girė
broliams laikraščius ir visais
nui pagerbti Lietuvos aero klū
kitais būdais palaiko lietuvių
bas pradėjo rūpintis, kad jie
kultūros dvasių.
būtų apdovanoti tarptautiniu
Į vargus patekusiems išei aeronautikos aukso medaliu.
viams DULR siunčia ir pinigi Kaip aiškėja viso pasaulio ae
nę pašalpą, o tautiškai glau- ro Mlftbai šį sumanymą sutiko
dži&m ir medžiagiškai tvirtam palankiai. Apdovanojimo klau

raKus įsakė man perduoti ta- komisija svarsto darbų* planą
šio sezono pabaigai. Ligi kovo
matai šį laiškų.
P. K. drebančiomis ranko 15 d. į viešųjų darbų fondą
mis paėmė paprastą vokų, at įplaukė apie pusė milijarrO/J
plėšė ir ko nesuriko iš dž au tų. Apie balandžio mėriesį, (
gamo. Vok^ buvo 1000 fra įkų fondų pradės mokėti dari
ir

paties

karaliaus

Albertlo

I

viti

»

ligonių

kasbs.1 Tuo

b

du, valstybės, savivaldybių,
darbdavių ir ligonių kasų fo
ndui mokesčiai sudarys apie
du milijonu litų. Tie pinigai
bus paskirstyti savivaldybėms,
kurios apmokėk viešuosius daNuo šių metų pradžios prie rbus dirbantiems darbinin
vidaus reikalų ministerijos y- kams. Šiuo meta Lietuvoje
ra sudarytas viešųjų darbų fo prie viešųjų darbų jau dirba ndas. Dabar vyriausioji fondo 2500 žmonių.
me

jis

rado

i

reiškė

progos

atsidūrusiam

to

laiškas,

rašytas

ranka

Lietuvos

•

kuria-

džiaugsmo,

kad

varge

pagelbėti

kraš

malonaus

žmogui.

Tsb.

ACCRDIONAI

*■ *
rf

BUDRIKAS importuoja tiesiai iš užsienio ir dabartiniu
laiku apturėjo didelį siuntinį acordionų, Italijos, Vokie
tijos ir Amerikos išdirbysčių. Karna pradinių
.00

$<y

20 lekcijų DYKAI. Garantuojama išinokinimo groti.

KAINOS KYLA ANT
SKALBYKLŲ

Kol dar turime iš pir
miau prisipirkę, tai par
duodame dabar už že
mas kainas. THORskal
bykla ir prosas krūvo
je.
Vertės $99.00, abudu
UŽ

*69.00
BARTON Skalbyklos
' PO

<27.50
Keturkampės
MAYTAG Naujos

- PO

•

<89.50
Kitos MAYTAG
PO

<89.50
Lengvus išmokėjimai. Lietuvos Bonus, Tax Warrantus
ir kitus visokius bonus priimame.

M F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 4705
RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO, ACC0RDI0NŲ

KRAUTUVE
Budriko Lietuvių Radio Programai:

WCFL—970 kil. nedėldier.iais nuo 1:00 ikį 1:30 popiet
WA AF—920 kil. nedėldieniais nuo 1:30 iki 2:00 popiet
WHFC—1420 kil. ketvergais nno 7:80 iki 8:30 vakareJ
,ilW«

Kiti
IltLAUKtMAf

M. L. (rripsholni, balandžio 21
M. L. Kun^sholm, gegnžėi 7
ri.S. Drottningbolm, gegul. IS
M. L. Kungsholin, birželio 4
Informacijų ir UfvaMortių kreipkitės j vietinius agentus arba j
SVVEDISH

AMERICAN

LINE

Boston n$’AT» s-B -Ntv vrrou . !'TATf s’5 - CnifACO NO.MKMICAM
--- B'rt'urėlė 4X> rkskuHijdS Tjrfbfci bus iuttflkU veltui Mt p*reikjUvfmO.-»»

n

6

r

xr

pas
■

ŠIS - TAS Iš MOSĮI
PADANCĖS

•ftv. Juozapo parap., So. Chieago, pradžios mokykla, vedama seserų Sv. Kazamiero, ir
dalis mokinių su gerb. kleb. kun. P. Vaitukai eito.
me už jį, kad Dievas suteiktų
tokiam atsivertimo malonę. O
. parapijoje daug atsiranda to| kių nelaimingų. Taigi visi at
laidų
dienomis melskimės,
WEST SIDE. — Baland
kad Dievas apsigyventų
ir
žio 15, 16 ir 17 d. Aušros
tose sielose, kurios jau seniai
Vartų bažnyčioje 40 vai. atlaidai. Prasidės rytoj, halanPrarado Par 8uPki» n.u0'
Hilo 15 d. ir baigsis bal. 17 d?m« ir dahar “įgyvena ad. Rytoj per šamą 10:30 busn,Hnoaios mirties P^ojuje.

MŪSŲ BAŽNYČIOJE
ATLAIDAI ’

i kilmingos šv. Mišios ir pro-į
cesiįa. Popiet 3 v. rąžančius.!
Vakare pamaldos 7:30 v. v.

Pirmadienį ir antradienį pask utinės iškilmingos mišias 9
\';il

’ “ j susirinkimas įvyks sekmadie-

Praeitais metais šiuo laiku
įdomus bus margučių kontes- Illinois Central R. It Co. Butas. Už gražiausius margu- rnside dirbtuvės^
. _ dirbo vos
čius pripažintos dovanos O. 100 žmonių, gi dabar dirba
Jucevičiui,* A. Sasnauskau^i jau 700. Daug vestpulmanieir O. Bankevičienei. Jos pasi čių minėtoj dirbtuvėj turi gerodė tikros dailininkės.
1 rus darbus. Be to, jr kitos di------ ------į rbtuvės mūsų apylinkėj pra
Su atėjusiu pavasariu drau dčj° smarkiau dirbti ir darbigijų veikimas dar padidėjo. n‘n^us priima į darbų.

I 'amokslų sakys sekmadie
nio vakare kun.
Pr. Vaitukai
tis; pirmadienio rytų kun. P. kad Dievas apsaugotų jų jau- t<TU draug. kų tai nepaprasto
nystės dienas nuo ištvirkimo
surengti. Visoms geriau-. /
t* -i u
• »
Lukošius, vakare kun. A. VaSv. Kazimiero 'Akademijos
šio
pasisekimo.
lančius; antradienio rytų kun. ir atšalimo ir atsitolinimo
s Petrauskas, vakare kun. A. nuo Dievo. Jaunime, laikykis
tvirtai ir būk pamaldus. •
SVEIKINAME DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ’,’ SU
Tankus.
' JUBILIEJAUS PROGA
'r
Kun. J. Mačiulionis,
l'asimelskime vieni ui kitras
DKAJJGYdTA. APASTALYSTĖS
■
k *
•
klebonas
* •
Diegas myli žmones.
.Tis
Narių yra. suvirs trys- šimtai. Susirinkimus laiko ntrmų JįiknklsdlcnĮ
trokštų visų išganymo ir laikas mėnesio, S vai. vakare, ftv. Antano parap. svotafciėje^ Cicero, IU.
KUN. H. J. VAIČIŪNAS, .
................... Dvasine Vartas
m»'s. Jis padeda žmonėms aA. VALANČIUS. .............................................................. Plikiinbikas
M. DAMBRAUSKAS,' ..7......................................... ..
Virė įflnn. >»’
n,žinos laimės džiaugsmus įT
VILN,y
;
M. METEUYNIENfc........................................... ..
k i gyti; Taigi ir mes vienas ki
A. STUUG1NSKAS, ............................................................... Fta. rfa£t.

BALSUOKITE TIK UŽ VffiNft

Mį laimę pasiektu
tris atltoidų dienas tu
rėjime gerų progų malda ir
pn\ > džiu kitiems ateiti į pa
galbų. Jeigu atsiranda šeimoj< narys, kurs jau seniai neI bu\ « išpažinties, paaimelskiPIRMĄ
r

SYKI AMER1KOJF

BUS RODOMI JUDAMIEJI
* ■

',

PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI

DIEVO APV. PARAP. —
Ateinančia antradienio' vak.
balandžio 17 d. parap. salėje i
bus rodomi kratomieji ir ga
rsiniai paveikslai, vaizduoja
ntieji Lietuvos ir Vilniaus
lietuvių gyvenimų. Paveikslus |
nutraukė p. J. Januškevičius,
praėjusių vasarų lankęs Lietuvų. Tur būt, jis pirmas yra
aplankęs Okupuotųjų
Lietu
vų ir pagaminęs paveikslų iš
vilniečių gyvenimo. Tai/> pat
bus rodomi Dariaus ir Girėno
nelaimės ir laidotuvių pavei
kslai. ) Taigi aštnoniolikiečiai
turėtų nepraleisti šitos nepa-

Atėję į Uncs paveikius pamaty
garsųjį visame pasaulyje
Pramftaijoe miestą LIURDĄ, kuri prastos progos pamatyti tik
is-'^ metais ivenč. Panelė aprireii-' rai įdomius payeikslus.
kė Šv. Bernadetai. Tenai suvažiuo
__
Ja ii viso pasaulio ligoniai nepagy'
domenui ligomis sergantieji, kad
Praėjusių savaitę pasklido
gkutt atebftklingą per kvenč. Fane į
kad gprb kun M ftva.
lės užtarymą išgydymą.
1 v •», v
•»

site tą

BUS IR JUOKŲ
T»Hl bū. ..rodyt. t.WI Joo- i

rbs iškeliamas is musų parapi jos ir skiri aihas Roekfordo
lietuvių kleboną. Labai gaila
kad taip trumpai su mumis
darbavosi, nors ir per šitų
trumpų laikų, kaipo uolus ku-!
nigas, suspėjo įgyti žmonių

kingą komedija, kurioje dalyvauja
tarnu pasaulinis juokdarys —
CI1UMB CHAPLIN, kuria didžio
jo karo metu pateko į Prancūsijos
apkasus ir Jis paėmė į nelaisvą net
pat) Vokietijos anais Bakais valdo
meilės ir prisirišimo.
vą - Kaiserį. Juoką bns iki soties

h........................

Uflintake

Ifcfca <k»b.

.,..4,

J -

SubaAoje ir Nedėlioja, Ba
landžio April 14 ir 15 d. šv.
Jurgio parap. Detroit, Mich. i

Parapijos rengiami margu-'
kontestas ir bunco party

gražiai pavyko. Vakaras bu
vo tikrai jaukus. Skaitlingai
atsilankę žmonės smagiai pra
leido laikų ir parėmė savo parap. reikalus. Daugelis^ laimėk
P’ngu 26c
Vaikams 10c
jo labai gražių dovanų. Ypač
Visur pradžia 7:00 vaL vak.

Pėtny&oje ir Subatoje Bal. Į
(April) 20 ir 21 d. tv. Anta'
no parap. Lietuvių svet., DeV
roit, Mich.
•
'

■

_________

i

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
ant

DRABUŽIŲ
PLOVYKLIŲ
ir

KAURŲ
VALYTOJŲ

Balsavimo vietęs atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 vaL vak.
------------ —— --------------- a,--------------------- -——*—;-------- 1
T.--------------------

..........................................................

Si

-V-

±=

PASKOLOS

Westinghouse naujos mados
Plovyklės

Simono Daukanto Skolinimo ir Būdavojimo Bendrovė
(Spųlka) Skolina pinigus ant pirmų morgičių, ir ant len
gvų išmokėjimų.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.
2242 WEST 23rd PLACE

*49.50
A.B.C. Plovyklės

*49.50
Naujos mados MAYTAG
drabužių plovyklės po

*69.50
Naujos THOR Plovyklės po

*28.50
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio ‘‘Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, ižgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važjuoti į
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
;Į,

INSURANCE

PERKAM

NOTĄRY

Lietuviškus

REAL

8IUNCIAM

/i
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
ijiformacijų kreipkitės f

ESTATE

PINIGUS I LIETUVĄ

laivAkorcių

Naujos APEX Plovvklės

PO

$39s5O
$65.00 naujos BEE VAC
PLOVYKIJftS

J

*32.50

AGENTŪRA
PRISIRAftTKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

GEGUŽES. MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu

DERIK VIII”.'
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.

BONUS

PUBLIC

2608 WEST 47th STR.

sotus
'

STOMACH

Uleer Powder

TeL LAFayette 1088

Tai yta geriausias—vienatinis vais
tas nuo
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VATSTINft

3201 S. Halsted Street

Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386 7048

■

<
$35.00, kaip nauji HOOVEK
ftl^AVTKAT
PO

M 6.50
$20.00, kaip nauji
EUREKA SLAVIKAI

PO

*9.95

Todėl
naujoje darbo dirvoje gerb.

Paveikslus rodys A. PELDtlUS, Į tėveliui linkime geriausio pa
sekančiose parapijų svetainėje:
sisekimo.

.

Cicero Lietuviai! Neapsisaudinėktte! VieSų)ų mokyklų colRavi’muosc BALANDtUO 14 D.,
1®84 m., du lietuviai negali laimėti. Lietuvių
organizacijos ir jaunimas remia tik. vieną lie
tuvi, A. F. POCię. Kitas lletuvtfj yra kažin
keno pastatytas, kad suskaldžius lietuvių bal
sus. ir padarius politikierių vergais visus lie
tuvius. BALANDŽIO 14 D., VISI RAIKUOKITE Už A. F. POCIf. Jis yra tikras lietuves
ir tvirtai stoja ui lietuvių teises.

RODYS LIETUVA IR

O. AIJCKIENf: ir Jl'L. MITKIENE.........................

iŠ*1
" .

ANTON F. POCIUS

Ski

O. KEIKAISK1ENL...................................................

r'i

nės bilietais (kovo 4 d.) arha
dar nesusitvarkė vajaus rei
kalų, prašomi tai (atdaryti šia
makquette park. —
me susirinkime, kad būtų ga
ftv.
Kazimiero Karalaičio drlima suvesti Centro knygas ir
prirengti raportus 15 seimui. ja rengia puikų vakarų su
Valdyba šokiais, balandžio 15 d., 7:30
v. vakare. įžanga 25c.
Širdingai prašomi visi atsi
SKAUTŲ PRAMOGA
lankyti ir su draugais pasiį linksminti. Bus proga įsirašy
North Side. — Mūsų jaunua
ti draugijom vyrams, mote
lin skautų pasilinksminimo
rims, vaikinams ir mergino
vakaras bus balandžio 15 d.,
ms. Įstojimas $1.00; mėnesi
parapijos svetainėje, 7 valan
nė mokestis 25c. Pašalpos li
dų vakare. Visi kviečiami at
goj mokama $5.09 į savaitę.
silankyti. Bus gera muzika.
Pomirtinė $55.00. Nepraleis
Jaunimas turės progos pasi
kite šios progos.
šokti. Atsilankydami į »ri< Ii lo
\Jlen/Įimo Komisija
sime jiems drųsos toliau vei
kti.
PLATINKITE “DRAUGĄ’
Kviečiami visi mūsų biznie
riai. Tikimos svečių įr iš ki
tų skautų skyrių.
. Tikietai įžangos pigūs.
PAVASARINIS
Rengimo Komitetas

nį, bal. 15 d., 2 vai. popiet,
ftv. Kazimiero Akademijoj.
Visų A. R. D. skyrių pra
šome atsiųsti įgaliotines susirinkiman, nes tai bus bendras
pasitarimas visų rėmėjų prieš
Katalikams netinka ir to
15 seimų; kurs įvyks gegužės kia spauda, kuri nors nestoja
20 d.
atvirai į kovų prieš tikėjimų,
A. R. D. skyriai, kurie dar bet ir negina tikėjimo, nei
neatsiteisė su Centro vakarie-1 nesirūpina katalikų reikalais.

Rengiama visa eilė įdomių va
karų.
Balandžio 14-d. parap.! Bal- 13 d-, vakare, parap.
Jaunimo Adoracija
visas Aušros Vartų, para- choras rengia pasilinksmini-'Svetainėje įvyko susirinkimas
pįjos jaunimas kviečiamas su mo vakarų, balandžio 21 d.'parapijos komiteto ir darbuosirinkti per tris dienas vaka- milžiniškas vakaras parapijos tojų, kad pasitarus kas link
raį8 7 val. įr atlikti pusės va- naudai ftv. Vardo draug., L. parapijos rengiamo bankieto.
landos adoracijų šv. Sakra- V3^ 4 kP- ir sodaliečių su- Metinis parapijos bankietas su
jungtoms jėgoms, ir vėl ba-jjvaroa programa įvyks balan
mento. Jaunimas žada pasi. .
. . . . . t . .
melsti už savo reikalus, ypač, H^lžio 28 d. Dievo APv. mo- dzio 22 d., parap. svetainėje,

lta labiau mylėkime, vienas
Ik it am linkėkime amžinos laiJ
Bniės džiaugsmo ir padėkime

'J

KAMMIERINĖS VAKARAS

Wm Pullman. —Jlal. 8 <1.
įvyko linksmas balius ]>arupi
jos naudai. Vakaras gęrai pa
vyko. Už tui širdingas ačiū
K. GAUBI S, ftv. Juozapo
priklauso mūsų veiklioms mo
parap. vargonininkas, Beetho
terėlėms, kurios lierengdamos veno Konservatorijoj piano
vakarėlį daug padirbėjo.
mokytojas ir gabus chorvedis.
Laisvas nuo savo tiesioginių
Bal. 15 d., parap. svetainė- pareigiu valandas p. K. Gau
katalikiškai
je parap. choras, kuriam va biu pašvenčia
spaudai platinti, ftių
.metų
dovauja varg. S. Raila rengia
“Draugo” konteste p. Gauhis
linksmų šokių vakarėlį. Pelnas atRtovauja savo parapijų, Kneis parapijoj nuodui. Choras glęwoodo ir kitas pietrytines
su vadu maloniai prašo skait Chicagos lietuvių kolonijas.
lingai atsilankyti ir paremti
parapijų.
(Rėmėjų Dr-jos priešseiminis

!

Aeštadienis, baland. 14, 1934
e j.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKMKOS, RUSIŠKOS SUT.FBRINM VANOS IR ELEKTROS
’
TREATMENTAI
■rtallftkl mankirlnlmai Ir riek (raa nmrtrir
Treatmental rteokti) lirą. ran m atlrm o. narni atltalayma. lalHe
Ir taip tollana an elektrlntaia prietaiaala Violetiniai Saulė* Spin
dulių treatmental.
Mlnerallnėa. aulferlnėe vanoe duoda dldSIanat* kraujo' cirkulia
cija kuomi salima Maiitelbėtt nuo visokių ligų.
Kambariai dėl porrulėjlmo.
\
Moterų skyrių* atdara* Utarnlnkal* nuo** Iki 1* vai. naki

1657 W. 45th Street
So. Panltaa St.

Tri. Boulevard

3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. Kalėdinsk&s

Išgirskite mūsų radio prog
ramų nedėlioję, ll-tų vai.
prieš piet, iš WGES stoties,
1360 kilocycles.
■

šeštadienis, baland. 14, 1934
DR JOS “LIETUVOS ŪKI
' KINKO ” KARIŲ D*

/£ S4JVUGIEČIŲ
VEIKIMO

MESIUI

________
CICERO. — M. S. 2 kp.
,,
i, i j., 'laikytame aua-me, bai. 9 d.,
Cit EltO. — Balandžio 10 . /. . . „ ’ .
*.
s . , .
..
• .
plačiai kalbėta apie būsima
1. rinkiniai praėjo ramiai. Ke
,
....
,
...
. . ...
...
• tekinadienj šokių vakarų, sa
turi lietuviai liko išrinkti i
įdomia programa — “Faurecinkt
coniniitteemanus, v.
_
,, „
. T
r
- ... ,_A ... , .
. sluon Revue . kom. A. Jaunors galėjo būt išrinkta ir ,Vx. , .
.
.. ....
iluutifu
Bet ka ~1___ _ W“'!"e ,r P,r' M- G“rdz,u,,lc
... .
nė daug dirba jo pasisekimui
kad lietuviai dar"nėra atpra
tę būti žydelio pastumdėliais;
Raginamos kiekviena narė
kaip žydelis diktuoja,
taip paimti nors po du bilietu ii
mūsiškiai daro. Žinoma, nevi- pakviesti savo drauges, kad
si yra tokie nesusipratėliai, ateilankytų į vakarų. Madų
Laimėtojai lietuviai yra Šie: paroda — tai nepaprastai į2 prec. — Petras Saikus (de- domus įvykis Ciceroje; ji tu
mokr.), U — Charles W. EM »®tų suįdominti netik vietinį
lis (deni.) ir L. Žukauskas jaunimų, bet ir apylinkės,
(rep.), 12 t— X Mažintas (deTaip vadinama “Fashion
mokr.).

•- , ’

Hevue” bus vedama S. Stat

l’rieš rinkimus visų preciuktų eouuuitteemanai žadėjo 1
dirbti dėl A. F. Pociaus 100
nuoš. Dabar matysime, kaip

kiūtės iš Brighton Parko. Su
kė, turės modelius net iš did
mierfiu, kurios rodys sukne
les ir kitus papuošalus.
B UcMai lš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

šiandien visi lietuviai turi 

me labai sunkiai padirbėti,
kad išrinkus A. F. Pocių į
Board of Education District
99. Kad tai atsiekus, turime
visi eiti balsuoti; kad nei vie
nas neliktų nebalsavęs. Taip
gi turime prašyti svetimtau
čių, kad ir jie balsuotų už
A. F. Pocių. Nors šiandien yra šeštadienis, daug darbo no
mie, bet vistiek darbų paliki
te kitai dienai — eikite ir
paduokite balsų už savo tau
tietį. Vienas balsas gali lai
mėti arba pralaimėti.
Kas norėtumėt liuosnoriai
padirbėti prie “polling” vie
tų, paikinai ,ar ^piergaitės, (gbai kviečiami. Daugiau darbiniukų, geresnės bus sėkmės.

Reporteris
1 jabdaringos Sąjungos
j
kuopa rengia balių su serijų
mis balandžio 14 d., parapi
jos svetainėj. Žadama turėti

VAKARAS SESERŲ

labdarių 3 kuopos susiri
nkimas įvykt, sekmadienį, l>akmdžio 15 d., 1 vai. poplei,
bara p. mokyklos 8 kambary.
Kviečiami visi atsilankyti.
Daug yra svarbių reikalų sva
rstyniui. Taip jtat reikia ruo
štis prie viešos rinkliavos, ku
ri įvyks Ciceroj.
,
Praeitų sekmadienį Sv. Antano bažnyčioje įvyko nepaprastOH iškilmės — kun. VI.
Urbos priinicija. Po iškilmių
bažnyčioje, parap. svetainėj
buvo pietūs. Čia primicijantui
sudėtu daug gražių linkėjimų.
Pirmadienį kun. trim lai
kė Mišias 8 vai. rvto ir pt
Mišių mokyklos vaikučiams ii
augusiems, kurie išgulėjo se
kmadienį dalyvauti, suteikė
palaiminimų.

Telefonas SEEiey 6103
Chicago, Illinois

SMAGŪS ŠOKIAI

RAUDAI

Ryt Lietuvių Moterų Pilie

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI OBABORIAI
Patarnauja Taldotuvįaa kuoplftauata
Reikale meldUn ztzitaukU. o muo
darbu būsite užganėdfritl
Tek CANai Mlft arba 86K

METINES MIRTIES
•SLKAKTCVįS

PERSIKĖLĖ
Antanas Petkus-, graborius, j
laikęs savo įstaigų adresu —
4830 West 15th Str., dabar
persikėlė į kitų vietų, kurių
moderniškai įrengė. Naujas adresas yra toks: 1410 S. 49th
Ct., Cicero, III. Seniau toj vie
toj buvo grab. J. F. Eudeikis.
Antanas Petkus yra rašt
Šv. Vincento a Paulo draugi
jos ir daug darbuojasi beda
rbių ir vargšų šelpimu. Kiek
vienas lietuvis reikale turėtų
kreiptis į A. Petkų. Visuomet
maloniai jmtarnaus.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

527 N. WESTERN AVE.

visokių painargiuiruų.

Pociaus Būsteris

KITĘ “DRAUGI”

švie tos draugija su Vakarines
Žvaigždės Pašalpos klubu ren
gia bendrų programų.
Tow^ of I.ako — Draugija
Komfeija
Sv. Elzbietos moterų ir mer
gaičių laikys mėnesinį susirin
kimų, balandžio 15 d., 2 va
Marąuette Park. — Labda
landų popiet, parapijos sve ringos Sujungus 23 kuopos su- ytainėje.
Valdyte sirinkimas įvyks balandžio 15 ,
d., parapijos svetainėje, 2 va: į
landų popiet. Visi labdarybės I
Oioero. — Kas norite sma
nariai, rėmėjai ir darbuotojai
giai laikų praleisti, atsilanky
prašomi atsilankyti, nes tarė <
kite į parengimų dviejų drau
me keletu svarbių reikalų sva
gijų, o tikrai rasite smagumo,
rstyti.
Valdyte'
šeštadienio vakare Liuosvbėe
svetainėj vyrų ir moterų Ap- SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SUNKIAI SUSIRGO

‘b išpildys savo pažadus.

SKAITYKITE IR PLATIN

Pranešimai

JOB AS BURBLIS
Jau sukako vieni metai, kui ne
gailestinga įnirtis atskyrė li
mūsų tarpo mylimą pusbrolį.
Neteku*.c savo mylimo pus
brolio bai. 17 d,, 1938 iu. Ta
po palaidotas bai. 20 d. 1933.
Nora laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime Užmiršti.
Lai gaUeattngas Dievas suteikia
jam amžine atilsi
Mes atmindami tą jo liūdną
praSlšullnimą lš mūsų tarpo,
yra užprašytos gedulingos kv.
Mišios už Jo sielą balandžio 17
d., 1984, Dievo Apvelzdos par.
bažnyčioje, 7:30 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, dra
ugus. kaimynus fr pažystamus
dalyvauti šiose pamaldose.
Kviečia testamento vykdyto
jas, Jonas Muzeliauskas.
Nuliūdę: Pusbrolis ir Pttaec-

2314 W. IBrd^L, Chicago

Mir6 Baiundžto lt d^. 1.94 m.
9:45 vai. ryto, sulaukęs pusės
amUaae.
į Kilo iii I Lasei n ii, aptkr, Nau
miesčio purup., A'auaffų kaimo.
Amerikoje išzyveuo 32 metus.
Calik-o dideliame nuliūdime
'niy'itiną inoter) Elzbieta, po tė
vais SloiutUė, dukterį Zofija, 2
siinus: Petrą ir Pranciškų, žetvlą Joną Kkuzlnskį, jų Šeimyna,
marčia BcnevleVe ir Šeimyna,
seser, Marijona ir Švogerį Juo
zapų Stonius ir Šeimyna, brolį
Juozapa ir brolienę Ievų fr ji,
šeimyna. švoącrką Marijona ir
švogerį Kazimiera blaškus, ir
ghpinen; o Lietuvoje seserį Ro
zalija
gimines.
Kūnas pašarvotas 2937 So.
Parnell Ave. Tei. Victory 1.14.
Laidotuvės įvyks plrmadfenį,
balandžio 18 d. 1# namų 8 vai.
bus atlydėtas į Sv. Jurgio par.
bažnyčią. kurioje Įvyks gedulin
gos Pamaldos ui velionio sie
lų. A pamaldų bus nulydėtas
j iv, Kazlpilero kapines.
.KuoMt-džlai kviečiame visus
gimines, dratfgus tr pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulibdų
' Moteris iMikiė. Sfinai, Ztntas. Marti. Meram, kzogertal. Bro
lis. Krolienė, fivugerlta ir Gimi
nės.

*1439 8. 49th OL

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Oioero, DL ,

Visi Telefonai:

8319. Utaaoioa Avenue
-

Chicago, III.

Tel. CICERO M27

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4880 WEST lfitfc BTBBEI
Cicero, ZUKaab

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

TsL CICERO 2100 ir 859-J
f

LIETUVIŲ ŪątAMC

A. MASALSKIS

Palaidoja UŽ tlt.M tr
Moderniška KoplrCta
IM W. lStfc M.
C
Ckloago. iu.

GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

M.

UUO

TaL CTCKBO

Laidotuviy Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Bonlevard 1138

m

SYRBWICZB

Ialdotuvėmn patarnaują grali.
J. F. Eudeikis. Telefonas Yar
ds 1741.

Liūdnoje valandoje pan
vo rūpesčius. Pasaukite:

Cicero 2100
ANTANAS BITINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d., 11:50 vai.
vakaro, 1934 m., sulaukęs 63 metų amžiaus, gimęs Eimontų kaime, Gaurės parap., Tauragės apskr. Ameri
koj išgyveno 42 metus.
.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų po tėvais
Bukauskaitė, 2 sūnų Antanų ir Jonų, 2 dukteris Onų
ir Josepliiiie; 5 švogerius: Antanų, Andriejų, Stanislo
vų, Jonų ir Vincentų Bukauskius ir švogerkas ir gi
mines; mylimų draugų Julijonų Strumilų ir'jo šeimy
nų. Kūnas pašurvotas raudasi 3958 W. 111 St. Alount
(Jrcenuood St. Tel. Beverly 0003, corner CraaTord.
Izaidotuvės įvyks piru adienį, liftlandžio 16 d., 8:30
vai. ryto iš Uamų į Sv. Petro ir Povilo parap. bažny
čių, kurioj atsibus gedulingos pamaldos už velionio
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Av. Kazimiero kapines.
Visi a. a- Antano Bitino giminės, draugai ir jmžįstaoii esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnai, Dukterys,.tvoge
riai, Svogerkos ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tele
fonas Boulevard 5203.

ANTANAS
PETKUS
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškta, mandagus, priimnus, ir asmeniškas patarna
vimas.
\
r*
rf?.j
*

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. I)ėl užganėdinto darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Tcikin Reriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausių
kainų.
5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apieliukiųe.

A.-,PEThus
•
•
4830 W. ISth St. Cicero, III
OIOBftO 2109

Tel. REP. 3100
Svarbus pranešimas žmonėms ir grahoriams, kurie

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,
“u r ' ‘
/
prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už |48.

UOZAPAS EUDEIKl
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVtSE......... PAŠAUKITE........

REPubiic 834
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturi— "yrių ta Iteaa to. pačiu vardg)

AvAutdivni., baland. 14, 1934

D RAUPAS

GRAŽUOLĖ
OI
ORIGINALE

0PERE1Ė

“DAINOS” CHORO
“GRAŽUOLES”
PREMIERA

ir Kazys Smagcris, Akvilė Ančiūtė.
Pirkliai turistai, gyventrrjai, kareiviai, policija — L.

L. V. “Dainos” choras su
rytojaus vakaru liaigia savo j
E 1933-34 metų darbuotės sezo- j

Kompozicija,
J. SAURIO
žodžiai
J. PO8KOS

CHORAS
J. SAURIS, vedėjas

j

BALAND.

cyk-

L, V. “Dainos” choras su-j
sideda iš suvirš 80 dainininkų
ir visi jie dalyvaus vaidini. me “Gražuolės”. •

nininkių. Be to, bus gražio*
muzikos, įdomių kalbų, praneŠimų. Nepamirškite jiasiklan
svti.
R et

1 he best Lithuanian team
e.ver seen on a Chicago Bas-

nisi- Viscoųnt, Johi^ Tenzie and
unco 'Frank Žukas. Ą- . .
ov?r

Pranešimai

Įn the South ’Tpivn Economi$t tournament 'played at the
Englewoml Y.M.C.A., this allistar Lithfiapiap quintet play
ed bang up balt to defeat such

RADIO

teams as the “Sccond AVard
i jSi Dem.,” “Toman Boosters”
klesJi(Quigley K. C.) and “Acme

3224* Steel.”
ražlų

In the ei

ship game

Jhii/iznkant nučtaką^joA ciqatetą

Leiskite savo skoniu

tte Books by a 34 to 31 score,
A beautiful tropliy and inilividual silver medals wero presented to the team by the tour
nam?nt officials. Ben Bu 1riek and- Antbonv lauraitis
were easily the outstanding
, piayers in this meet.

The Brighton, Cicero and I
lik?. Harbor teams were invited to attend as gtiests of the
ehampion s.

OOLFININKŲ

Budrikas, r. f.
Tenzis, 1. f.
Žvibas, 1. f.
Karcis, l.f.
Stankus, c.
Balsis, r. g.
P. Beinoris, r.
Iifluraitis, 1. f.
Totais

K OF L VICTQRY DANCE
WED. EVE., APRIL 18th

l’AHANKUS HHAU.IsKA
TVIi: 1 \S
"1

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK
St. ir Kttn I’!

S

1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedėliomis iki 6 vak

skridimui New York - Kau
nas paminėti Uetuvoje L V.
š. m. išeina oro pašto ženk
lų serija 20, 40, 60c., 1, 3 ir
5 lit.
/
Hluo.'i tenkins kiu m'lu

1
Pilna serija d ton.
Serija .20. 40. «0c.
Persiuntimas atsk.
Pinigai pirmyn.

kmpl. 10 kmpt,
$2.00 »13.00
$ 25
2.25
$0.20

Reikalaukite kai'nlnlnkų vlrdems
Lietuvos p. ~£enMaros.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

Italijos g. 83
Kaunas (Lithuania)

Tel.: YARda 08C1
1934 Leagrte Champions.
Mųrųuette K of L’s will be
honorcd on VVednesday eveApril 18th at a Victory Danoe
M’hich is Ifeing held in theii
l.-anor at the Nativity Pari’Ji
Auditorium at Marąuette Pk.
A good orchestra will furnish the music and all are invited to attend. The comnlittee
present a

arba

kiekvienam "bičiuoliui” pasirinkti ...

lulĮfiK

Kavinlnkon IJctuvfo USlalkom gerai Riedančias KAMARKAS. Reikale užpraAnm lie
tuviui] atsilankyti.

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos
ir apielinkinių miestelių
TOMAN BOOSTERS — 31
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus ųtlankyti mane mano
Raginis, r. f.
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokiu degti
Gplden, 1. f.
nių; visokių rūšių ‘vyno i|
Andresunas, c.
alaus. Pristatome aludėms. ’
Barskis, c.
Dovanos visiems atsilanku
Vaičkus, r. g.
siems.
JorJan, r. g.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
E. Beinoris, 1. g.
, jums mandagiai.
Novak, 1. g.
Reikale esant, atsiminkite
Totais
• Žydelį. 1
-

“URAPOAS" llog
3:13-1 ScuUi Oakley Avc.

Ir tai yra būdas

Bnlansu.v turi t,utį
m.i/i

PAKVIETIMAS

£. J. PHILLIPS
2254 W. ldth St.

Jis pati nusitaria.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI < I KIL
SĄSKAITA

J. . B.
-"7* • ’ KBIRO
„L... w ■*. STORE
S ■ rj * ~

PAIN-tXPELLEK

PARSIDUODA

J

G. S. sekr.

Narjs FEDERAL
l\Sl RAM E KORPOK \D : »s

Niekai taip nepadarys lanksčiais Ja
lų susiingusius, skaudamus sąnarius,
kaip peras, vikrus ilsitrynima* eu
ANCHOR PainEapelleriu. įtrinkiu
užtenkamai Pain-Kxsetlerio ir apriUite
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiai*
atsitikimais iitrinkite Pala EzpeUcriu
vakarai* Ir rytai* Iki palengvės.
• Pain-Expe:leris yra labas persisun
kiančiu per od* ir jų* galite patirti va
kokiu greitumu varomi* skausmas lauk.
Visose vaistinėse kaina 33c. ir'70c.-—
■kirtingo didumo ho n kūtės.
•
Tiktai tikrasis turi Inkaro Taisbaženklt.

KUMSKIS LltHS

Agrortninkystės blsnis. Visa arba pu
sė. laitai pelningas amatas vasaros
laike. Turtu du bltnlu. Vien* priva
lu man aplolatl.
r>CI platoentų Usltl kreipkitės:

medus Ive/mu cigaretas atatiks jums

3133 So. Halsted St.

Halsted
-Nuo Sustingusių Sąnarių

MAINYSIU 200 akrų neapleista ūkį su gyvuliais, ant l‘hipp«-wa I'pės,
Glidtlen, VVisconsin.
AtMftauklte:

nesivaduoja kito žmogaus skoniu.

DĖMESIUI

Lietuvių Gnlfiprnkų Sąjun
ga šaukia susirinkimų pirmad., balandžio 16d., Sanda
ros svet., 814 W. 33r.]‘ St., 9
vai. vakare. Sus-me bus svar
stoma kokių golfo žaidimo vie
tų Sųjunga pasiskirs šiam se-

The place te the Parish
Hali at 68tli and \Vash ten ap

Gal bot tu ultra-iengvas, kaip

LIETUVIU
AU0IT0KI1DJ

——

The Kumskis Liths are now
playing in another vity-wido
j tournament at the ITarper
j 1 Ligh Sehnol gym, G5th ati d
į \Vood St. ln the/opening gaįine they will meet the strong
l’latt Orioles. .

assures evcryone
good tini c.

AUNAS vyras manydamas apsivesti

7:30 v.
vak.

radijo programų. Dalyvaus ko-,the Kumskis Liths were up-'Ave., and the time is 8.-00 o’ tonui. ViRi golfininkai prašo
ktas žymių dainininkų ir dai-1 sėt by the well knhwn Fouąue- elock.
.
mi atsilankyti. Dr. G. Bložis.

įky- ketball court,
certainly
duo showing the bo|» around town
•
• »
ėne- ,|ust how its donjį,
d.
Sonic of the bėgt piayers in
lyba tlie city were oi the. Al. G.
kumskis teunxg The capterų tain of tlie tetųp during the
o su tournament was Antltony Lau
Į., 2 raitis. Besides liaving an allViso star line-up, thįs team was
. Be organfaed, manąged and di•e į- rected by four, outstanding
Mi- Lithuanian athkUc leaders in
irte- this city, Jack Juozaitis, John

Operetei “Gražuolė” J.
Sauris parašęs apie 18 įvai
raus tempo, dainų.

15d.
——

L. Rcčkauskienū, rast.

šė Juozas Sauris, L. V. ‘Dai-į
nųs* choro vedėjas. Praeityje
L. V. “Dainos” choras dai
navo daug J. Saurio kompo
zicijų, kurios paliko neužmir
štamo įspūdžio girdėjusių at
mintyse.

štaitė, Ona Juozaitienė, Leo
nas Norkus, Juozas Norkus,
Vincas Dambrauskas, Kazvs

SEKMAD.

b *.>.'

sirinkinias įvyks balandžio lb
d., 2 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Visi rėmėjai
ir rėmėjos prašomi dalyvauti,
lies yra daug svarbių reikalą
svarstyti. Prašome atsivesti ir
naują narių.
*

nų. Tuo tikslu stato operetę (
“GRAŽUOLE”, kuri Chiea- ,
gos lietuviams susirinkusiems ]
rytoj vakare, Liet. auditori- .
jon bus tikras surprizas. Snr- |
prizas tame, kad operetė nėra
vergta iš svetimų kalbų, kaip
kad iki šiol buvo daroma.
“Gražuolė” yni originale lie-.
tuviškh. Muzikų, dainas para-'

Svarbesnius roles vaidins:
Ieva Lukošiūtė, Irena Aitutytė,
Fideliu Jasnauskaitė,!
Kazys Pažerskis, Sofija Kukj

Stato L. V. DAINOS

rengia

_

»

VYRŲ IR MOTERŲ AP4VIETOS DRAUGYSTĖ
VIRŲ IR MOTERŲ AMVIETOS DRAUGYSTĖ

Šeštadienyje, Balandžio 14 d., 1934
. LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
14 Street ir 49 Court, Cioero, UI.
7:30 vai. vakare.
Dainos, muzika, šokiai prie geros orkestro*. Įžanga iš
kalno 30c, prie durų 35c. Kiekvienas gaus didelį stiklų
alaus.
KOMITETAS.

Į JŪSŲ TAUTINU KLAIPĖDĄ
|.
1.
i.
i.
I.
).

DIDELĖ

(per Copenhafcą)
IŠPLAUKIMAI 11 NEW YORKO
S. UNITED STATES .. Balandžio
S. FREDERIK VIII .. Balandžio S
8. UNITED 8TATE8 .. Gegužė. 1
8. FRBDERIK Vm
.. Gegužėe 9
8. UNITED STATES .. Birželio 1
8. rRBDERIK VUI
.. BirMio 3

EKSKURSIJA

Po priežiūra Lietuvių Agentų Drangijojt
laivu “UNITED STATES
iž New Yorko Gegužės 18 <
Prislėkite prie vlcnbučlės ofkdalto ICfcntairMJoe |
Tantln| Kuka ristini Kongrese po vadovyste J.letnvhj Ry
m<» Kataliku Folcrm-tjos.

IApianka laivu
“TREDERIK VIII”
Iž Nevr Yorko, Gegužės 86 d.

... bet OLD GOLD nori, kad leistu

mėt savo pačių skoniui spręsti.

net dgaretui, kurį jus rūkote.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA

Yra daug gerų cigaretę. Jeigu da

ypatižkai vadovaujama Juoso Januak’o, Jr.
laivu
FREDERIK VIU”
'
iž Nev Yorko Birželio 90 d.

bartinė jūsų cigaretę ruiis patinka

jums .

laikykitės jot. Bet jei ne

sate tikri, tai galite pamėginti OLD

Dėl informaeijtj kreipkitės pas vietinj aRėnti$ arba j
“DRAUGAS”
2SS4 8o. Oakley Avenne.
Chicago, Illinois

GOLD&
Turi daug karAėio. matei pelenu; la-

AMERIKOS CIGARETA1

bai geras pavaduotojas Pneahontaa
Black Oold lu#np or egg $4.09; Mln,

run |t.7t. Bcreeafng $4.75.

OKtmnY MINING OO.
Odarcrcst MII

