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GREEN KLAUSIA, KO
LAUKTL SU DEPOR

IMA SMAUGTI NUKENTĖ

TAVIMU

VARŠUVA, liepos 24. —
Miesto taryba pašaukė visus
vyrus darban stiprinti čia pa
visliu užtvankas, kad apsaugojus miestą nuo potvynio.
Nuolatinis lietus dūlina pavo
ju

PARYŽIUS,. liepos 23. —
VVASHINGTON, liepos 23
Prancūzijos karo ministeris
maršalas II. Petsdh pareiškia, — Kalifornijoj suimta visa
kad naujas karas pasireikš kai ėdė svetimšalių agitatorių,
žaibas su nebūtu siurprizu ir Valstybės gubernatorius krei
brutalumu. Tad Prancūzija pės į kramto vyriausybę, kad
privalo mankštinti kareivius komunistai svetimšaliai būtų
deportuojami. Darbo depar
iš jaunų dienų.
Prancūzija privalo taip da tamento sekretorė Perkins atryti, kas yra padaryta Vokie-į sakė, kad dėl deportavimo reitijoj, Rusijoj ir Italijoj, kur | kalinga palaukti ligi susirinkvisi berniukai regimentuojami | siant naujam kongresui, kurs
ir pratinami vartoti ginklus, turės pataisyti imigracijos
----------------- įstatymus, liurie šiandien yra

JUSIUS NUO POTVYNIŲ

Trokų kompanijos savo pusėje
turi policiją

• MINNEAPOLIS, Minn., lie’pos 23. — Stiprioj policijos
apsaugoj čia pradėjo važinėti
trokai. Keletas tūkstančių
Prūsų Lietuvoje daug stip sugyventi su Lenkija. Seno
WASHINGTON, liepos 23. streikuojančių vežėjų grasina
rinama nacių partija, kuri dir vės vokiečiai junkeriai šian
— Krašto vyriausybė nuspren policijai ir streiklaužiams, bet
ba už Klaipėdos “atvadavi dien čia neturi jokio balso
dė pradėti vykdyti didelį pro pulti nedrįsta, kadangi 4,000
VARŠUVA, liepos 23.
mą.” Naciai savo agentus krašto tvarkyme. Čia nėra
jektą i—« apauginti miškais il- kareivių yra parengta prieš
monarkistų veiklos. Žydų boi
Siautusių
potvynių
plotuose
ėmė siųsti j Klaipėdos kraštą,
kotui partraukta iš kitų Vo
Lenkijoj pasireiškia šiltinės!^
ruožą Šis miškų streikininkus, jei jie sukeltų
kad vokiečius kurstyti prieš kietijos dalių apie vienas mili
epidemija. Apie 200,000 aame- ruoza8- kurs hus aple 100 my' riaušes. Kai kas spėja, kad
lių jdatus, bus paskirstytas į nebus apsieita be kraujo pra
Lietuvą. Lietuva tačiau turi jonas vokiečių kolonistų ir dar
nų yra reikalingi ūmaus šel
valstybes: North Dakota, Sou- liejimo, jei tuo būdu vežėjai
pakankamai pajėgų, kad atsi-( Liniukų. Visa Prūsų Lietuva
pimo ir pagalbos.
provokuojami.
liks apgyventi.
ginti nuo tų puolikų, Ir at- stipriai ir ištikimai stovi uz
i Žuvusiųjų skaičius jau paPRANPii7llfK PRF7IHFN per daug griežtiTrokų judėjimą remia pats
sigina.
•Hitlerį ir jo tvarką..
Tin
kuMICTCmii
Kadangi Šiandien ViSaS kra- i
240 asmenų. .Visose upė- Miško ruožas prasidės Ka miesto majoras. Jis sako,
- - - - - - - - - - - - - - J Pasak Kocho, Prūsų LietuMINIS I tnlU i ^as £>vena komunistų ir kitų ' se užtinkami žmonių ir gyvu nados pasieniu ir drieksis per kad streikininkai gali sau
KARALIAUČIUS, liepos (vos sienos daugiausia susi- I AS Imi
radikalų sukeliamus streikus, lių lavonai. Vanduo visur ne valtybes; North Dakota, Sou- streikuoti, b|et jie neturi teisės
23. — Prūsų Lietuvoj (Rytų ' glaudžia su rytais ir čia susi" kth Dakota, Nebraska. Kansas
Amerikos Darbo federacijos tinkamas vartojimui.
sustabdyti reikalų eigos mie
Prūsijoj) nacių organizacijos duriama daugiau su užsienio
ir
Oklahoma.
prezidentas Green reikalauja,
Varšuvai gresia potvynio
ste ir neigti reikalingą tvar
administratorius ir šio krašto | reikalais, negu kuriais kitais
PARYŽIUS, liepos 23. — kad: vyriausybė neatideliotų pavojus. Vanduo Visloje pa Šiose valstybėse yra derlin ką. Majoras atsišaukia į gy
oberprezidentas E riek Koch Vokietijos pasieniais. Koch
gi ūkiai, bet mažai miškų ir
Tarp Prancūzijos ministeriu komunistų svetimšalių depor kilo iki negirdėto aukščio.
ventojus, kad! jie šalintusi tų
pareiškia, kad Hitlerio vado- mano, kad dėl Dancigo karidotodėl visi plotai vasarą nuken
kabineto narių pasireiškė dide tavimo. Juos deportavus, pravietų, kur važinėja trokai ir
vaujama
nacionalsocialistų i riaus bus gražiuoju susitaikyMIIA UIT A O'(1&
nuo saU8rū- Vano kur pikietuoja streikininkai.
li nesusipratimai dėl žinomo monės centruose bug susilauk-1ny ■
partija šiai Prūsijos daliai j.ta su lenkais. Prūsai yra prieStaviskto skffndulffrPatS' preim ta ramybės, pareiškia Green. ;lllLLlrlufcWw nuSnUlAunia, kati' užaugintais miškais
Trokų kompanijos giriasi,“*’"
davė naują gyvenimą — tai- I šingi karui. Jie pasitiki Hitjeras Doumergue kol kas neį Green karčiais žodžiais kal
į bus pakeistas klimatas.
kad apie 90 nuošimčių streiki
kos it ramybės atmosferą, koilerio ir Pilsudskio nuoširdumu
Darbo
pradžiai
vyriausybė
stengia jų sutaikinti.
ninkų šiandien grįžo darban.
ba apie sovietų Rusijos pripa
seniau čia niekad nebūta.
1 ir sąžiningumu, kuomet jiedu
turi
15
milijonų
dolerių
fonRespublikos
prezidentas žinimą; Sakyta, kad po to pri
Anot Kocho, kurs kalba Hit pasirašė taikos paktą dešimFederaliniai agentai aekma-,(U
jvykdynlui Vežėjų unijos viršininkai tai
griežtai nuginčija.
lerio vardu, Prūsų Lietuva čiai metų. Lenkai 'pagaliau Lehirnn įspėja kabineto narius. pažinimo tarp Amerikos ir dienį. vakare nušovė senai -ieš
reikės
apie
75
milijonai
dole

Sako, kad premjeras Doumer Rusijos padidės prekyba. Pa komą kriminalininką ir žudi
yra nusistačiusi draugingai1 pradėjo pasitikėti prūsais.
rių. Sakoma, darbas būs baig Savo ražu taikintojai su
gue neteks kantrybės, o tada sirodo, kad ko panašaus nėra. kų gaujos vadą Johną Dillinkunigu Haas priešakyje toliau
Sovietų pripažinimas čia tik gerį, jam išėjus iš Biograph tas gal 1944 m.
bus blogiau.
energingai dirba taikos reika
gelbėjo komunistams dar dau teatro, 2433 Lincoln ave. Pa- Visam ruožui bus reikalin
lu.
giau išvystyti savo propagan- ^Jautasis mirė vežant į Aleksi- ga keliolika milijonų akrų.
1
jonų Br. ligoninę. Kadangi jis Vyriausybė tuos plotus iš da
Anot Green, visos lokalūs buvo miręs, ligoninėn nebe- lies pirks, iš dalies paims ilunijos privalo pradėti ener- priimtas ir neužilgo nuvežtas gan nuoman. Ūkininkams teks
. - I ’•
1
Kelinta diena, stačiai kepa
MASKVA, liepos 23. — gingą valymą, kad nusikračius j Cooko apskrities lavoninę. milijonai dolerių.
komunistais. ", San Francisco » Tenai nušautasis identifikuo
vidurinės vakarų valstybės
[Laikraštis Pravda sukėlė allMAŽOJI AMERIKA, Pie
saulės spinduliuose. Kiek lai
| armą ir patarė vyriausybei, nusikratė raudonaisiais. Bet tas.*
tų ašigalis, liepos 23. — Šio
jie neturi noro pasiduoti. Jie
mingesni žmonės, kurie gyve
Anot federaliniu agentų,
ikad ji įsigilintų į religijos
ašigalio ekspedicijos vadas
nusikelia kitur ir kursto dar Dillingeris turėjo su savimi
na arčiau Michigan ežero Ret VIENA, Austrija, liepos 23. Į klausimą.
adm. Byrd nesurandamas.
bininkus.
karčiais nuo ežero pusės pū — Kelinta diena Austrijoj
* ( revolverį, bet negavo progos
Iš Jaranskio miestelio cerk
Nuo čia už 50 mylių jis įstei
Komunistai, sako Green, su j j panaudoti.
stelia vėsesnis oras. Tolėliau įsigaliojo vyriausybės dekre vės, netoli Gorki, gausinga
Jį nušovus, OSSINING, N. Y., liepos
nuo ežero šiluma nepakenčia- tas, kad suimti bombų sprog- valstiečių procesija su ikono- kelia streikus, kad tuo būdu agentų viršininkas paėmė nuo 23. — Nesukontroliuojamas gė stotį orui rekorduoti ir pa
siryžo pats vienas ten išbūti
ma. Antai municipaliniam air- dintojai jr turintieji sprogata. mis nuėjo į laukus ir ten džių- pasiekus revoliucijos. Kuo jo revolverį.
autobusas su daugeliu keleivių G mėnesius. Su vietos vyriau
porte kelinta diena popiečiais niosios medžiagos turi būt stančiuose rugiuose pastatytas met komunistai kalba apie re
Agentams žinomas asmuo staiga nuo vieškelio peršoko
sia stotimi jis susisiekė per
voliuciją, reikia suprasti žmo painformavo juos, kad Dibinįregistruota apie 110 laipsnių baudžiami mirties bausme.
altorius ir turėtos pamaldos,
per iNew York Central gele radiją. Anądien jis pranešė,
nių skerdynes, griovimą, tero geris vyks minėtan teatran.
šilumos. .Vakar ten kaip 3:00
. . .
.
kad Dievas panaikintų sausrą.
žinkelio bėgius ir nušoko 35 kad su juo kas ten įvyko ir
Nežiūrint °’
popiet buvo 109 L, o arčiau
Tas įvyko kolektyviam ūkyje, rą, kad paskiau ant demokra 16 agentų tuojau užėmė slap pMas žemyn į medžio eande- reikalaTO7 kad toojau b#tų
Austrijos dalyse bombos ir to
tijos griuvėsių įsteigus sovie tas pozicij'as teatro priešaky
ežero mieste — 93 1.
o Jaransko komunistų prezi
lį. NuSoknaiam staiga Įvyko, iMųstasi ppr p,ns miegog
liau sprogdinamos. Keletas
tų diktatūrą.
je.
Matė,
kaip
Dillingeris
įėjo
sprogimas ir visas paskendo |traktorius ir j( is ten
Toli blogiau vakarų ir pietų nusikaltėlių jau suimta. Ta dentas Sušencevas neturėjo
teatro
angon,
nusipirko
tikieliepsnose. 16 važiavusiųjų žu
link nuo Chicago. Tenai ūkiuo čiau kancleris Dollfuss dvejo progos sulaikyti procesiją.
Išvyko vyrų grupė su trakROOSEVELT HAYVAII
tą,
o
gal
jų
daugiau,
ir
ra

vo, 21 sužeista ir 7 kitų kelei
Pravda labai bijo suvaržy
se viskas baigia nykti. Dau
torium ir paklydo. Nieku bfy
SALOSE
ja dėl jų žudymo. Jis turi kilmiai įėjo į vidų. Per dvi va vių pereitą naktį dar nesura
tos religinės praktikos grįži
giur trūksta jau ir vandens.
du negali surasti tos stotie#.
nuosius krikščioniškus jaus
landas laukta jo išeinant. Pa- sta. Gaisras sunaikino sanmo.
Visur neapsakoma sausra.
mus ir laukia piktadarių bomWASHINGTON, liepos 23. galiau kaip 10:30 jis išėjo.Įdėlį.
Dėl didelių karščių miršta
PASITARIMAI DĖL MUITŲ
bininkų pasitaisymo.
—
Prezidentas Rooseveltas Agentai gavo ženklą veikti, i Autobusu
SUIMTI DU VAGYS
važiavo
Young
daug žmonių. Nėra tikrų ži
rytoj pasieks Hawaii salas. Nebuvo galimybės jį nutverti Men’s
Dauguma tų piktadarių yra
demokratų lygos nanių apie žuvusiųjų skaičių.
VIENA, Austrija, liepos 23.
Svečią pasitiks ir sveikins šių gyvą ir išginkluoti. Tad agennaciai, kurie pildo Hitlerio
Šv. Daratos bažnyčioje per
Daug žmonių nukentėjo ir
•
.. .
Brooldyno, kai kurie j— žiniomis iš Belgrado tenai
salų gubernatorius J. B. Poinįsakymus.
pamaldas du -vagys pavogė
Chicagoj. Tuo tarpu oro bifl-’
tai jį ir paklojo su keliais S0žmonomis ir vaikais. Vyko bnlgan) ir aerbų vyriausybių
dexter.
viai8.
metu
..... Šaudymo
a-a
*- ilengvai j Sing Singka|8jim, matyti |al8t0Tai ,uri pa8itarimus dfl
trijų moterų pinigines ir iš
ras pareiškia, kad, rasi, rytoj
NEPAPRASTAS JVYKIS
sužeista dvi praeivės moteri kalinių baseball žaidimą.
dūmė gatvėn, kur turėjo pa
bus sulaukta bet kokio paleng
muitų
PABĖGO 1$ KALĖJIMO
škės.
Federaliniam teisme vakar statę automobilį. Viena sesuo
vinimo.
Minėtos lygos nariai važia.
HUNTSVTLLE,
Tex,
lie

Nušautas
kriminalininkas
teisėjas Sullivan leido advo vienuolė pastebėjo automobilio
vo aštuoniais čarteruotais au-|
32
m.
amžiaus.
Savo
pos
23.
—
Iš
vietos
valstybės
buvo
numerį
ir
pranešta
policijai.
katams, teismo tarnautojams
APLANKE MUZIEJŲ
tobusais.
kalėjimo pabėgo trys kaliniai. gaujoj jis turėjo 16 narių. Tš
ir kitiems nusivilkti švarkus, Neužilgo vagys sugauti.
Be to, 1 kalinys nušautas ir jų 3 nušauti, 8 uždaryti kalė- bė, kad 15,000 dol. dovanų bus CJITCAGO TR APYLINKAUNAS. — 45,000 žmo kadangi šiluma pasirodė sta
Sekmadienį Chicagos apy 2 sužeista. Sužeistas dar ir jimuose, o 5 dar yra laisvi. išmokėta informatoriui, tačiau KFS. — Šiandien giedra ir di
nių aplankė karo muziejų per čiai nepakenčiama. Ko pana
delė šiluma.
Agentų viršininkas paskel- jo pavardė nepaduodama.
vienas kalėjimo sargas.
šaus dar nebūta čia teismuose. linkėse 4 asmenys prigėrė.
Eucharistinį kongresą. *

DEL DANCIGO KARIDORIAUS BUS
SUSITAIKINTA

VYRIAUSYBĖ VYKDYS
DIDELĮ PROJEKTU

EJ A

KABINETU

j

CHICAGOJ

Nepaprasti karščiai Chicagoj ir vakare
vidurinėse valstybėse

-

BOLŠEVIKAI BIJO RELI
GINIŲ PROCESIJŲ

NESURANDAMAS ABBYRD
'

AUSTRIJOJ BOMBOS VIS
VIEN SPROGDINAMOS

16 ASMENŲ ŽUVO AUTO
BUSO KATASTROFOJ
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AntradieiiL-, liepos 24 d., 1934

P R A V O A S

m. dirba Amerikoj, grįžta su pranešimais į
Rymą ir kitais metais rudenį iš naujo siun
ISetna kasdien, Iftskyrus sekinadlealus
PftENi M KRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
dėtam* - K.00. Pusei metų — >1.50; Trims mėnesiams čiamas vysk. P. Būčys į Jungt.Amer. Valsty
— >2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
pie Lietuvų ir Kristų, pabrėž-Į NEPAPRASTAI GAUSINGO tarnybų, aplenkiant autonomiNelaimią per Kongresą
treiiuim r&ta: Metams — >7.00; Pusei' metų — >4.00. bes. Pusę metų dirbęs, gTįžta į Rymų, daly
tofUja
OJc.
vauja Marijonų Kongregacijos Kapituloje.
damas, kad Lietuva laisva ir į LIETUVIŲ VISUOMENĖS Įjos statuto ir kitų veikiančių
neįvyko
Bkethimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
SU31 RINKIMO REZO
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina, 1933 m. spalių mėn. 5 d. Šv. Tėvas priima jį
i įstatymų reikalavimus. Lygiai
sveika tokioje pavojingoje ge
lei nepraioma tat padaryti ir neprislunčlaina tam tiks
Oras
visą
laiką
buvo
labai
LIUCIJOS
lui paito ženklų.
j turi būti tuojau šalinami iš taaudiencijon ir iš naujo siunčia į Ameriką
ografinėje situacijoje tegalės
Redak tortus priima — nuo II :00- Iki 12:0* v*L
gražus, o karščiai net per di
:I rnvbos visi valdininkai, kurie
dirbti rusų atvertimo į Bažnyčios vienynę
išlaikyti katalikybė, kuri iie“DRAUGAS”
deli, dėl ko nemaža alpo ir.
.
,
.....
1. Klaipėdos miesto visuo- nepildo prievolių, kurias įstai
darbą. Keliolika stačiatikių šventikų, vysk. . , ,
.
. .. ,
| tuvių tautos istorijoje lietuviLITHUANIAN DAILY FitIHND
keletą susirgusių teko nuga-Į
. ,s
škumui išsaugoti yra suvai- į menė, gausingai susirinkusi goms ir tarnautojams uždeda
P. Bučiui, M. I. G. tarpininkaujant, priimta į
Published Daily, Except Sunday.
benti į ligoninę, bet suteikus
8UBSCRIPTIONS: One Year — >6.00; Stx Months
šių metų liepos mėn. 4 d., rei- statutas ii’Jkiti veikiantieji į...
i,
. . dniusi lemianti vaidmenį
— >3 50; Three Months — >2.00; One Month — 75c. Katalikų Bažnyčių.
medicinos pagalbą ir vikriai, rri iy.
.*
Europe — One Year —< >7.00; Bix Months — >4.00;
Nuolatinių rūpesčių, keliom ų, vargų ir
. _ .
...
leisiu kunigų seni. rėkto- *bia didžiausią padėkų Guber- statymai.
2opy - ,03c.
jais pasirūpinus, visi jau pa-' įius prel.
*
Advertlsing ln ‘DRAUGAS" brings best resulta
Borisevičius skaitė1 natoriui, du Jonui Navakui,
su Dievo pagalba š. m. pasiektą vaisių prane
Advertlsing rates on application.
c) kad autonominių įstaigų
sveiko
ar
baigia
sveikti.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago šimą padarė J. E. Vysk. Būčys Šv. Tėvui Pi
apie Mišių aukų, prof. kun.' kad jis, įšklausęs gyventojų tarpusavio susirašinėjimas bu
Kongreso klausėsi beveik
jui XI birž. 12 d. Kviečiamas į visos Lietu
Padolskis apie šv. Žemę ir p. daugumo balsų, ryžosi pašali tų vedamas lietuvių kalba, o
visoje
Lietuvoje.
Svarbiausie

vos pirmąjį Eucharistinį Kongresų atvyko į
Ladygienė, — kokia yra Eu- nti buv. dr. Šreiberio direkto- uzurpacijos keliu įvesta vokie
ji momentai buvo užfiksuoti ir .
. ..
„ w
.
..
, .. _
, .
Lietuvų pasidžiaugti žmonių meile Kristui, .
DIENOS KLAUSIMAI
... .
r .... charistijos reikšmė vaikų auk- nJ4> veikusią svetimos va.sty- čių kalbos vartojimas turi būt
transliuojann per radio. Vik->
.
*
_____ .___________ □____
bės organizacijų nurodymais sustabdytas ir Įialiktas tik įTėvynės pažanga ir šiek tiek pasilsėti vasa resni klebonai tą dieną įtaisė ėjimui,
vysk. F. būčid sidabrinis
ros metu po 35 kunigystės metų ir 25 vienuo
Prisikėlimo bažnyčios aktai j ir pataikavusi, visokiems su,u
sa8irajinėjimui
at.
bažnyčiose arba šventoriuje
JUBILIEJUS
rtininkams,
kiršintojams
ir
linio gyvenimo metų darbuotės.
skirais piliečiais, kurie vokiš
ruporus (pav., Švėkšnoje, Šiau pasirašyti V. Prezidento, Ar
Mums, Amerikos lietuviams katalikams
kivyskupo,
Vyskupų, Vyriau priešvalstybiniams gaivalams, kai kreipiasi į įstaigas;
.1909 m. Marijonų Vienuolijos Atnaujin ypatingai yra malonu sveikinti J. E. Vysku liuose ir k.) ir taip pat sekė
sybės narių, Kauno Burmistro, rengusiems ginkluotą sukili
tojas, a. a. arkiv. Jurgis Matulevičius, kartu pą P. Bučį šio jubiliejaus proga, nes keletą bemaž visą Kongreso eigą.
d) kad mokyklose tuojau
Kariuomenės, aukštųjų dvasi mą su tikslu atplėšti Klaipė
Gaunama
žinių,
kad
Kongreso
su vysk. P. Būčių pradėjo vienuolinį gyveni
būtų sustabdyta germanizaci
metų jis mūsų tarpe darbavosi ir paliko daug
ninkų, visuomenės ir visos Lie dos kraštą nuo mūsų tėvynės
iškilmių
daug
klausėsi
ir
už

mų. Šv. Tėvui Pijui X leidžiant, vysk. Būčys gražiausių atsiminimų kaipo buvęs mūsų
ja, kad mokslas lietuvių kil
tuvos ir užsienio lietuvių at Lietuvos.
sienyje.
Ypač
jį
sekė
broliai
mės vaikams būtų dėstomas
pradėjo naujokavimą; pasilikdamas toliau dienraščio vyriausias redaktorius, misijoniestovų :
2.
Naujai
p.
Reigio
sudary

vilniečiai,
kurių
į
Kongrbsą
lietuviškai, o visas jaunimo
profesoriauti Petrapilio Kunigų Akademijoj. rius ir lietuvių katalikų visuomenės uolus
Lietuvių
tauta,
suirupinusi
tai
direktorijai
patikriname
galėjo atvykti tik keliolika at
auklėjimas mokyklose būtų
vasarą sueina 25 jo vienuolinio gyvenimo veikėjas.
,
šimtmečių
vergijos
pančius
ir
krašto
gyventojų
daugumo
viwdamas
Lietuvos valstybei pa
stovų. Labai gražiai pavyko
motai.
J. E. Vyskupo P. Bučio kilnus asmuo y vaikų dienos transliacija. Taip garbingai nugalėjusi daug ga sokenopų paramų, priimdami ,ankia ir loįalia dvasia;
J.
P. Būčys gimė Šil^alių km. 18T2 m.
ra tarptautiniai žinomas. Jis žinomas kaipo ,
|abai didingai skan”lWjo j. lingesnius už save priešus, dė to daugumo svarbiausius rei-(
iMgp. 20 d. 1883 m. įstojo į Marijampolės gi
I e) kad būtų mažinamas berašytojas, parašęs daug vertingų, moksliškų Naujalio 5ukon,ponuotos ir di- kodama Dievui už atgautą lai kalavimus:
mnazijų; 1890 m. jisai stoja į Kunigų Semii reikalingai didelis valdininkų
svę ir prašydama saugoti ir
knygų, kaipo gilus mokslo vyras ir profeso- riguojam<>s Mišios,
a)
kad
direktorija
skubio; 8partas įr krašto ljglJ vartoĮi.
Mtriją Seinuose. 1899 m. įšvęstas kunigu gaugloboti per amžius mūsų lais
rius. Dabar Jo Ekscelencijos vardas dar pla,
»a šv. Teologijos Magistro laipsnį. 1902 m. čiau yra žinomas pasaulyje, nes Uoliajam
Žodžiu, Kongresu džiaugėsi vą ir nepriklausomą valstybę, mis ir griežtomis priemonėmis me žiūrima didžiausio taupu
sudraustų priešvalst. gaivalus mo, o sutaupytos lėšos vartoVysk. A. Baranauskas paskiria kun. P. Bučį Vyskupui tenka dirbti labai sunkų ir atsa-i v*s* tikintieji visame krašte,
stato Kaune Kristaus Prisikė
patikrin-1 jamos žemės ūkio kultūrai keKunigų Seminarijos profesorium, bet mokslo ’komingą darbų — traukti rusų tautą prie ‘ Kitų, labai daug negalėdami limo bažnyčią, mūsų tautinio ii jų organizacijas, pauarm-:
dama visam kraštui ir ateki-',,. ir prodaktingiems darbanl3
metams pasibaigus, Mohilevo arkiv. B. Klo- Katalikų Bažnyčios. Šios kilnios misijos dar- Patys atvykti į Kaunu, ta pro prisikėlimo simbolį.
potovskis gauna vysk. A. Baranausko sutiki be J. E. Vysk. Bučiui turėtų eiti į talką visa Sa P^mė Sakramentus savo
narna jo gyventojams saugu- organisuoti) kag sunlažiutų ne
Tūkstantis
devyni
šimtai
mų, tarkų sugyvenimų ir tvar-^^ ir lengvintų s„„kiiĮ da.
mų skirti kunigų P. Bučį Petrapilio Kunigų mūsų tauta.
parapijose.
trisdešimt ketvirtais Kristaus
Akademijos profesorium. Akademijoje dirba
: rbininkų luomo padėtį;
Taip
buvo baigtas Pirmasis gimimo ir šešioliktais Lietu
«tto 1902 m. rudens iki 1915 m. Vienus me
b)
kad
iš
autonominių
ir
sa-|
f) Klaipedos miesto saviva,.
CHICAG0S LIETUVIŲ DIENA
i Tautinis Lietuvos Eucliaristi- vos nepriklausomybės metais
tus dirba su karo tremtiniais Izinailovskoje
vivaldybės įstaigų būtų kuo’ dybės tarnautojų aparatas, ne
!i uis Kongresas.
birželio mėnesio 29 dieną, -vyk
Rošcoje ties Maskva.
skubiausiai pašalinti visi val-^j^ kart(} pasi2yln5jęs vie.
Praėjusį penktadienį įvykusiame CliicaKongreso paskaitos
stant
Kaune
Pirmajam
Tauti

1916 m. per Suomi jų, švedijų, Norvegi gos draugijų masiniame susirinkime vien
Po pietų, laisvesniu laiku niam Lietuvos Eucharistiniam dimnkai ir tarnautoja,, kurie -u -aelojalun‘,u Lietuvos valsty.
ją, Angliju, Franeiją pasiekė Rymų. Tėvo balsiai nutarta organizuoti Lietuvių Dieną
turi bMi neatMėliojant akongreso metu Įtruvo skaitomos Kongresui, Katalikų Bažnyčią traukiami atsakomybėn už
Generolo siunčiamas į Ameriką, išplaukia ten rugpiūčio 5 d., llarlem airporte.
priešvalstybinę
veikslų
arba
pva
|
ytaSj „ pati savivaldyW
paskaitos. Be & seniai pami valdant Šv. Tėvui Pijui XI,
1916 m. spalių 16 d. ir padeda Marijonams
dalyvavo priešvalstybinėse o-, rūpegtingai prižiarima ir aka.
Prieš kiek laiko buvo skelbta, kad Lie
kurti savo namus, mokyti jaunus kandidatus. tuvių Diena įvyks liepos'mėn. 29 d. Bet toj nėtųjų paskaitas dar skaitė J. esant Lietuvos Respublikos
rganizacijose, arba____
nemoka lie (mama švarinti miestą ir ra1917 m. vasarų Milwaukee arkiv, Messmeris dienbj nebuvo galima, nes susidarė daug tek- E. Vysk. Būčyk apie katalikų Prezidentu Antanui Smetonai,_ __
prašo Marijonų pagalbos."Siunčiamas kun. P. niškų kliūčių. Yra rengiami trys dideli pikni būklę kituose ^raštuose (vie- Kauno Arkivyskupu Metropo-1 Kivių kalbos ir yra priimti į cionaliai vesti jo ūkį
nur katalikai laisvės visai ne-j litu — Juozapui Skvireckui,
Būčys į lietuvių parapiją Sheboygan, Wis. kai ir airporto nebuvo galima gauti.
turi, pav., SoV. Rusija, Mek- Į Ministeriu pirmininku — Juo-1 APaštaIU Sosto Atstovui Mons. zoraitienė, K. Matulaitis, PuDevyniems mėnesiams praėjus, 1918 m. ski
Šiemet visi didesnieji Amerikos lietuvių sika, kitur katalikai turi žy- j zui Tūbeliui, Kauno Burmist- -^ntanu^ Aratai, Aukštajai ba- ik. Rusteika, Vidaus Reikalų
riamas klebonu į Waukegan, III. Bet neilgai centrai suorganizavo lietuvių dienas su dai
miai mažiau teisių už kitus| rui Antanui Merkiui, pašven- žnyčios hierarchijai, Vyriausy.Ministeris, f Juozapas, Kaiten dirbo — susirgo, teko atsisakyti. 1918 m, nų ir sporto programomis. Negalėjo pasilikti
bei, kariuomenės ir plačiosios giadorių Vyskupas, j- Eduar
jisai redaguoja dienraštį “Draugų”. 1921 m. nuo to nė chicagiečiai. Chicagos lietuvių die piliečius. Yra kraštų, kur ka-įtintas Paminklinis Prisikėlimo Lietuvos visuomenės atstovadas O’Rourke Episcopus Geatšaukiamas į Lietuvą. 1922 m. skiriamas į nos programa bus tuo įvairesnė, kad apart talikūi yra lygiai traktuojami bažnyčios kertinis akmuo. Lie
ir pozityviai vyriausybių re-j tuvos Jaunųjų Eucharistijos Į Jną bei tūkstančiams Euchau danensis, f Mečislovas Reinys,
Liet. Universiteto Teo-Filos. Fakulteto pro dainų, sporto įvykių, bus daug aviacijos įvai
niiann, pav., Olandija).
Vilkaviškio Vyskupas, Vysku
karžygių, angelaičių ir kitų stinio Kongreso dalyvių.
fesorium ir Dekanu. 1924 m. jis išrenkamas renybių: skraidymų lėktuvais, lenktynės, šo
Prof. Pr. Dovydaitis plačiai mažųjų aukomis iš šventosios (pas) A. Smetona, Valstybės pas Matulionis, Gen. I. Bulo
Universiteto Rektorium.
kimai iš parašutų etc.
išaiškino šūkio “Visa atnau žemės Alyvų kalno atvežtas. Prezidentas, y Juozapas Skvi ta, Tit. Arkivyskupas Karevi
Mirus J. E. arkiv. Jurgiui Matulevičiui
Šventinimo apeigas atliko reckas, Kauno Metropolitas, S. čius, M. I. C., Prof. J. Ton
x Smagu yra pastebėti, kad visas Lietuvių jinti Kristuje” prasmę, iš jo
1027 m. sausio 27 d., prof. P. Būčys eina Ma
^jonų Vienuolijos Vyriausio Vadovo parei Dienos pelnas yra skiriamas Dariaus ir Gi einančias išvadas ir pareiškė Kauno Arkivyskupas Metropo Smetonienė, -j- Justinas, Tel- kūnas, švietimo Ministeris,
gas. Kitais metais išrenkamas Vienuolijos Ge- rėno paminklo fondui. Vadinas bus dirbama vilties, kad, gal būt, galų gale '; litas Juozapas Skvireckas, Pa šių Vyskupas, inž. K. Šakenis, ■ Inž. J. Stanišauskas, Susisie• nerolu ir 1928 m. apsigyvena Ryme. Šv. Tė ir centai leidžiami ne svetimiems, bet sa bus suprasta ir pašalintos kliu minklmės bažnyčios statymo> Valstybės Kontrolierius, j K.;kimo Ministeris, Vikt. Maciuvas Pijus XI paskiria prof. P. Bučį Rytų viems, tautiškiems reikalams. Reikia tikėtis, tys tiems, kurie jau 25 metai, Tarybos Pirmininkas, dalyvau U’altarokas, Panevėžio Vysku- laitienė, Dr. Pijus Bielskus,
Apeigų vyskupu 1930 m. birž. 25 d. Liepos 6 kad lietuvių visuomenė rugpiūčio 5 d. gau kai tą šūkį yra įsirašę į savo j^nt Resp. Prezidentui Ant.' pas, Ant. Arata, a negotiis S. Mons. K. Jasėnas, Latvijos
Smetonai, bažnyčios statymo Sėdįs in Lithuania, Lozoraitis,1 Atstovas, Merkys, Kauno Lui
<1. jis konsekruojamas vyskupu. Naujas pa singai vyks į Lietuvių Dieną, kurios progra vėliavą ir jį gyvendina
Prof. K. Pakgtas kalbėjo a-| Komiteto Garbės Pirmininkui,! Užs. Reik. Ministeris, V. Lo-mistras.
reigas eidamas, aplanko daug valstybių. 1931 ma įvyks llarlem aerodrome.
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KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI
METMENS
.

(Tęsinys)

Katalikų yra visai kitokia nuomonė,
ataliką tikėjimas yra dogmatinis, aiš
kiai numatytas ir visus saistantis. Dogma
yra toikama pagrindiniu dalyku ir jei ka>
nors mažiausios tiesos nenori priimti, tą
IMbi v< ta išskiria iš tikinčiųjų tarpo. Nau
jų laiku žmogus nesupranta tokio rigoriz
mo. Jis nesupranta to, kad Bažnyčia net
kilniausius ir giliai tikinčius žmones iš
skiria i-'i nepriima kurios dogmos, gi tuo
tarpu 'li'lžinusi nusidė.į+Jiai gali pasilikti
tikinčiaisiais. Kmtėl taip Bažnyčia elgia
si ’

Atsakome: Bažnyčia išskirdama atsisakini- n iiii-i ilk- jimo tno nelaiko jo nei
bedieviu, nri kilniu
" imi. Bendrai Ji
neteisina, bet apie kiekvien i sako skau

dančia širdimi: Talis eum sis, utinam nos- 1
t©r esses! Bažnyčia tik konstatuoja, kad Į
kas neturi tikro tikėjimo nepriklauso |
mums ir negali eiti prie sakramentų, nes
tikėjimas yra religinio gyvenimo pama
tas. Ir iš tikro, dalyvauti religiniame gy
venime be tikėjimo yra negalima arba
bent nenuoširdu ir veidmaininga. Protes
tantizmo tolerancija kartais prieina net
prie to, kad vidinis nusistatymas nesutin
ka su liturgijos apeigomis. Žmonės daž
nai abejoja, ar pa:storius tikrai tiki ta
evangelija, kurią skelbia. Bažnyčia tvir
tai laikydamasi dogmų to priėjo, kari ti
kėjimo atžvilgiu nėra joje skirtumų. Ben
drai kunigas nepažįsta prieštaravimo tarp
galvojimo ir veiksnio ir žmonės gali drą
siai manyti, kad kunigas tiki tikėjimo
paslaptims. Tuo atžvilgiu Bažnyčioje yra
aiškus ir sveikas santykis.
Jeigu dogminis tikėjimas .yra religi
nio gyveninio pagrindas, todėl reikia šia
ndien daugiau negu kada norą atsižvelgj ti į gyvenimišką paskirų dogmų vertybę
| Prof. Krcbs visą dogmatiką via parašęs
i iš to punkto (Dogma und Leben, Padcr1 boru, Bonifatiusdruckerei). Aiški yra pra-

ktinė pagrindinių tiesų vertė ir apie tai
šiandien daugiau yra kalbama. Kitos daugiau abstraktinės tiesos turi savo reikšmės, bet kaipo dogmų pamatavimai ar
konsekvencijos. Alpėse ant dangų siekia
nčių viršūnių nėra derlingos žemės, ta
čiau iš jų ledynų susidaro vandens laše
liai, gi šie sudaro upelius, kurie žemumo
mis plaukdami jau drėkina žemę. Taip
pat ir iš amžinų, tariamai negyvų tiesų
išeina visai kitokios — gyvybę nešančios.
j) Dar vieną neigiamą pasėką turi
grynai jausmų religija: nepakankamai vei
kia gyvenimą. Neauk lėja, nenorniuoja gyŽvenimo ir neuždeda jokių religinių pa
reigų. Ji yra patogi ir laisvamaniška, bet
nevaisinga ir nenesanti gyvenimiškų reli
gijos vaisių. Religija neturi būti gyveni
mo tik džiaugsmu ar papuošalu, kaip po
ezija ir menas, bet garbinga Dievo tar
nyba. Tai atlieka tik katalikų religija,
b) Palinkimas į panteizmą
Filosofijoj ir naujų laikų religijoj pa
stebime aiškų palinkimą į panteizmą. Ne
taip buvo nuo pradžios. Spinozos panteizbuvo tiesiog savo amžiaus pasibiaurėjimu.
mas. XVII šinit. mažai rado pasekėjų ir

XVII ir XVIII š. filosofai, kzip Leibnizas buvo teistais. Teistu buvo dar ir Kan
tas. Panteizmo persilaužimas yra skaito
mas nuo XVIII šinit. ir tveria iki šių die
nų, nors paskutiniais laikais pastebimas
persilaužimas teizmo naudai.
Vatikano susirinkimas stačiai atmeta
panteizmą kaipo nekrikščionišką pasaulė
žvalgą. Gi protestantiškoje teologijoje ste
bėtinai sutinkame tvirtinimą, kad galima
kartu būti ir krikščioniu ir panteistu.
Kuo gi skiriasi panteizmas nuo teiz
mo, kur tarp vieno ir kito yra riba?
Teizmas tiki į viršpasaulinį ir asme
ninį Dievą. Visuresantis Dievas savo esy
be apima visa, tačiau pats nėra pasaulio
substancija. Pasaulis nėra Dievo substan
cija, bet tvarinys. Be to Dievas yra as
menis. Panteizmas tvirtina, kad visa yra
Dievas, kad pasaulis nėra iš nieko sutver
tas, bet dievybės pasireiškimas, emanaci
ja ar evoliucija. Paprastai panteizmas nei
gia Dievo asmeniškumą. Jų manymu Die
vas nėra atsigręžiąs |>ats į save, bet tokiu
tampa tik žmogiškoje dvasioje. Panteiz
mas dar netampa teizmu tuo, kad Dievas
' yra aukštesnis už pasaulį ir kad pasaulis

tėra vien tik Dievo dalelė. Žinomas teosofas Rudolfas Steineris į priekaištą, kad
yra panteistu, atsakė: Nesu panteistu, nes
netvirtinu, kad pasaulis yra Dievu taip,
kaip netvirtinu, kad vandens lašas yra
okeanas. Iš palyginimo atrodo, kad Stei
neris visatoje, vis tik mato bent dalelę die
vybės; gi kas neskiria galutinai Dievo
substancijos ir pasaulio yra ateistu.
Svarbiausios naujų laikų filosofijos
palinkimo į panteizmą priežastys yra se
kančios:
d) Pirmąja priežastimi yra stebėji
masis pasaulio reiškiniais, kuris nauju
laikų mokslo šviesoje atrodo didingu ko
smosu. Stebina jame didybės puikuirtas ir
gražumas dievybės. Indijos ir neoplatoniškas panteizmas pasaulį laiko dieviška emanacija, kuri atžvilgiu į pačią dievišką
substanciją yra niekas. Tarp senųjų ir
naujųjų laikų panteizmo galima pažymė
ti šis skirtumas: senasis panteizmas tvir
tina, kad yra Dievas ir kad Dievas yra
visakuo; naujasis tvirtina, kad viskas yra dievybė ir kad viskas, kas egzistuoja
yra dievybės apraiškos.
(Daugiau bus)

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

buvo pasislėpęs toje šventykloje. Pagaliau, mens, kuris gali suteikti tų malonę, iš
jų murks i nes ir bolševistines
kada pagoniškios valdžios tirto krikščioni raliaus, prezidento ar Vyskupo, siunčiatnos teorijas; kuomet žmogus ne
JUBILIEJUS
škomis, pasiūlė šv. Tėvui perkelti pagoniškų skaitlingos delegacijos, nes visi Rupranta, rauda poilsio savo sųžinėje,
šventyklų privilegijas ant krikščioniškų baž kad vieno žmogaus balsas
tos reik savo pasauliožiūroj — protin
1. Pas žtfdus.
kymo Naujame, nes Kristus neatėjo dalinti nyčių, ^būtent kad nevalia būtų imti nusikal šmės, kokios turi daugumoR.
gas, normalus, logiškas žmUJubilėjiniai metai, kuriuos Roma šventė žmonėms žemių, bet vesti sielas j išgany- tėlio bažnyčioje ir vilkti jį jėga laukan.
Kadangi,
kaip
matome,
jubilėjinis
pernai, Šv. Tėvo dekretu yra išplėsti ant viso Į mų, todėl ir jubilėjus turėjo gauti kitokios
Kadangi žmonių bloga valia pradėjo laidas turi visuomeniško pobūdžio, todėl . .
*^ 44
^1 «
pasaulio, todėl, būdami namie ir pildydami prasmės, siekti kitus tikslus Bažnyčioje, ne naudotis blogiems tikslams tomis privilegi naudinga butų visiems perkratyti savo sų- * kiamoj autoritetingo, nepakeipaskirtas išlygas, galime pelnyt jubilėjinius gu kad siekė Sinagogoje.
joms, todėl atsirado reikalo šiek tiek suvar žinę, ar jie atlieka visuomeniškas pareigas, čifimo, visuotino, amžino...
atlaidus.
Jubilėjus Bažnyčioje siekia grynai dva žyti tas privilegijas, buvo paskirtos tam tik nes labai lengvai gali visotinas atlaidas ulKad geriau pasinaudojus tuo šventu lai- siškus tikslus, būtent paliuosuoti žmogų iš ros duris, per kurias jeigu nusikaltėlis įbėgs, J kliuti už tų neigpadyhj
Šiandie klastingame pasau
pareigų.
ku, įžvelgkime giliau j jubilėjaus vedamųjų dvasiškos vergijos, iŠ nuodėmės ir suteikti nevalia jo imt. Pagaliau, kad užkirtus ke
ofceųne, jo pavojinguose sū
Štai keli pavyzdžiai tokio užkliuvimo.
mintį, pažiūrėkime, iš kur jis ima savo pra- jam dvasiškus turtus.
lių blogai valiai, buvo tos durys visiškai už Bažnyčia ragina neskaityt blogų knygų, ne kuriuose, jo audroje randasi
džių ir kokius tikslus jis siekia.
Į
Kada Bažnyčioje yra prasidėję jubilė- mūrijamos, kad nė raktu negalėtų jų atrakatalikiškų laikraščių, nelankyti blogų teat Uola, nepergalima, milžiniška;
Jubilėjiniai metai buvo žinomi Sename jai žinių neturime, reikia spėt, kad labai kyt. Tik jubilėjiniais metais jos buvo ati
rų. Kas neklauso to Bažnyčios reikalaVifho, Cnt tos uolos renkasi žmonės,
Įstatyme, užvedė juos patsai Dievas, apgy- anksti, nes pirmojo jubilėjaus užrašyti do- daromos, kad išreiškus malonės ir pasigai nemanau, kad jis galės apturėti nors
kUr randa sųžinės poilsį, ra
vendidamas žydus Žadėtojoje žemėje ir tvar- kumentai kalba apie jubilėjų, kaipo apie se lėjimo laikų.
atlaidų,
nes
neklausydamas
Bažnyčios,
jis
mumų. Toji uola — tai Šv.
kindamas jų viešųjį ir privatųjį gyvenimų. nų paprotį iš neatmenamų laikų. Pirmutinis
neklauso Kristaus, o kas neklauso
3. Kuo skiriasi jubilėįinis atlaidas nuo
Tikslas jų buvo išlyginti tas nelygybes, ku jubilėjus, kurio yra užsilikę dokumentai, yra
Pėtro...
Katalikų Bažnyčiai
neklauso Dievo, kaip tat jis galėtų
kitų atlaidų.
rios susidarydavo žmonių tarpusavuose san tas, kurį paskelbė popiežius Bonifacas VIII,
devyniolikų šimtų metų
Kaip kam gali atrodyti, kad jubilėįinis nors kokį atlaidų.
tykiuose laikui bėgant. Vieni buvo gabesni, 1300 metais.
toji uOla buvo pasaulio moraBažnyčia liepia tėvams siųsti
atlaidas nėra svarbus, nes visotinų atlaidų
apsukresni, geriau mokėdavo pasinaudot apKas link laiko, kaip dažnai jubilėjiniai galima pelnyti ir kitais laikais ir budais ir į katalikiškų mokyklų. Kas galėdamas
lytjės ir logingo egzistavimo
linkybėmis, todSl teisėtai ar neteisėtai užgrob- • tai tur5tų hflt skelbiami| buT0 labai žy
padaryti,
o
nedaro,
negali
taip
pat
tikėtis
davo kitiems namus,^ laukus, o net pačią jų mj svyravimų. Iš pradžių buvo palinkimo tai labai lengvai, sukalbėsi pav. dalį rožan atlaido. Toliau, Bažnyčia liepia moterims
laisvę, imdami juos ]j vergiją. .Kiti vėl silp- i gke|btj jnbj]pjų ims šimtas metų. Paskui su čiaus, klūpodamas priešai Švenč. Sakramen so, kas pasirašytų išlygų nepildo, jis
(Tęsinys 4 pusi.)
neša, is prigimties, ligą ir šiaip nepalankių gtoto
je
nes 6imt0 met retai tų, sukalbėsi tam tikrų maldų prieš kryžių
aplinkybių slegiami nepajėgdavo pasipne- i kas
n sl]laukti Toliau buv0 manyta, kad po šv. Komunijos ir apturėsi tokį pat viso na nuodėmėje, jis negali gaut jokių atlaidų.
Taigi, jubilėjiniais metais visi turime
tinų atlaidų, kaip ir jubilėjaus metu.
sint anų gobšumui, turėjo netekti ir turto ir
iau (iktŲ kas 33 metaij nes tiek ,aiko
giliau
įžvelgti į savo gyvenimų, nuodugnią
Kas taip manytų, duotų įrodymų, kad
laisves ir nustoti gyventi žmogišku gyveni- I wn(> mfls I8ganytojas ant iem5s. Pagaliau
jis nelabai supranta, kas yra atlaidas ir ko padaryti sųžinės sųskaįtų, pataisyt kas yra
mu'
prieita prie 25 metu laikotarpio, kuris ir lai kiomis sųlvgomis jis yra suteikiamas.
taisytina, o tik tuomet galima tikėtis Die
Kad užbėgus už akių toms visoms nega kosi iki šiandien. Reguliariai tat Bažnyčia >
Pirmutinė iš visų sąlygą būti ne tik be vo pasigailėjimo ir atlaido.
lėms, kad apsaugojus kraštų nuo suirimo ir skelbia jubilėjinius metus kas 25 metai, bet
4. Nuodėmklausiai turi platesnę valdžią.
revoliucijų, apgynus silpnesnius nuo išnau skelbia ir diažniau, kad paminėjus kokius ne nuodėmės, bet neturėti mažiausio prie jos
Kad palengvinus žmonėms susitaikymų
dojimo ir pavergimo, Dievas įsakė turėti paprastus įvykius. Štai dabartinis jubilėjus prisirišimo ir pamėgimo. Gali kas pav. ne
šventus arba jubilėjinius metus, kuriais vi yra paskelbtas devyniolikai šimtų metų su turėt mirtinos nuodėmės, būti pašvenčiamo su Dievu, o per tai visotinio atlaido
sios malonės stovyje, bet jei jis turi prisi mų, Bažnyčia jubilėjiniais metais sutiekia
skas turėjo grįžti į tų pačių būklę, kurioje kaktuvėms paminėti nuo Kristaus mirties,
tauta gyveno prasidedant tarpjubdlėjiniui tvarkyti savo drabužius, neiti į bažnyčių, o rišimų prie atleistinos nuodėmės, jis negali visiems nuodėmklausiams platesnius įgalio
laikotarpiui. Tas laikotarpis apimdavo lygiai ypatingai prie šv. Komunijos su plikom al gaut atl aido. Čia tai ir žūva daugelis mū jimus, todėl didžiausiomis nuodėmėmis ap
keturias dešimtis ir devynerius metus, pen kūnėm, su plikais kaklais. Kurios to nepai sų atlaidų, nes retai kas galės apie save pa sunkintas gali gaut išrišimų, jeigu tik trok
kiasdešimtieji buvo šventi metai. Šias atmai so ir mina po kojų Bažnyčios parėdymus, sakyt, kad jis neturįs prisirišimo prie jo šta tikrai pasitaisyt.
Didelių nuodėmių atleidimas paprastu
kios nuodėmės. Žodžiais jis gal ir pasakyt,
nas tie metai įnešdavo:
nemanau kad pelnys kokį atlaidų.
laiku
būna apsunkintas, vienos būna palik
bet darbuose jis dažnai suklups, • nedovanai
1. Laukai turėjo pasilikt nedirbti, nes
Bažnyčia draudžia maišytas motery juk Bažnyčia liepia mums save vadinti nu tos vyskupams, kitos net pačiam šv. Tėvui,
per visus metus nevalia buvo dirbt, buvo stes, leidžia su skausmu ir tik pasirašant sidėjėliais ir tokiais jaustis Dievo akyvaiz todėl įpuolęs į tokių nuodėmę, ilgai turi ka
Ar
šventa. Visi maitinosi tais vaisiais, kurie tam tikras išlygas. Kas to draudimo nepai- doje, nes tokiais mes esatne.
muotis ir laukt, kolei gaus išrišimų. Jubi Ir šų ‘‘suirusiais” nervais — Jaučia
tės tr pavargęs ..—, tik pusiau žmo
laisvai be žmogaus darbo užaugdavo ar tai
Jubilėjus paprastai tęsiasi du metu:
Jubilėjinio atlaido gavimui kreipiasi lėjiniais metais kiekvienas gali gaut išriši gui
Jeigu taip. Staf yra geras toniant žemės, ar tai ant medžių. Visi turėjo tei pirmuosius Romoje ir apielinkėse, antruo prie Dievo ne vienas kitas žmogus, bet visa mų, jeigu nori pelnyt jubilėjinį atlaidų. Tai kas. suteikiantis
geresnes dienas.
sių naudotis tais vaisiais, savininkai negalė sius visam pasauly.
Bažnyčia, o visos Bažnyčios balsas turi daug gi tie metai tikrai yra šventi ir malonės me
jo kliudyt.
Tokio surėdymo tikslas yra tas, kad da didesnės reikšmės, negu paskiro žmogaus. tai, skubinkime jais naudotis, kad nepasiun' Visos skolos, kurias kas turėjo, buvo pa- vus progos katalikams aplankyti visos kata Juk ir žemiškuose reikaluose, kada norima .dntume sau susitaikymų su Dievu ir atsa
jrra^ųžvardtnimas TONIKO, kur} Gyk naikinamos, visi pasidarydavo be skolų šven likybės centrų Romų, pamatyti tas vietas, išgauti kokia svarbi malonė iš aukšto as- komybę paskutiniame teisme.
Specialistas išradę, ir kuris
tiesiems metams prasidėjus.
dabar parduodamas visose raistinykuriose pirmieji krikščionys meldėsi, kentė
C NUGA-TONE yra kombinacija
3. Visos žemės buvo grųžinamos jų se jo ir mirė, pamatyti tas požemes, kuriose
Bet vis tik nerimstu, nors dar tiek , gujimo?
tiktų tonikų alteratlvų, kurtės
tgiuoja, atgaivina visus organus,
niesiems savininkams, jeigu jie buvo jas par
pridėtų,
Į
šiuos,
ir
kilus,
klausimas
jie slapstėsi nuo persekiojimų, tuos cirkus
‘oda naujų, gyvenimą ir energiją.
davę, užstatę už skolas, arba kokiu kitokiu
Xes
savo
tėvynės
čionai
neturiu.
paliečiant
hitlertaną
atsako
ką
ir teatrus, kuriuose jie liejo kraujų, pama
,
. ...
vyrų
teisėtu ar neteisėtu būdu buvo jų netekę.
P»»*n>ėta.
TrlsdeStmties
Pranas Vaičaitis tik
tyti tas bažnyčias, kuriose .yra saugojami
UK išleistom
išteistos trvs
trys knvcos*
Kiiygus. “Judu ' terV treatmentas
ui vfeną
Dolerj.
4. Vergai atgaudavo laisvę, jeigu norėjo
gaukite tikrųjj — garantuotas.
jų kaulai, aplankyti šv. Petro grabų, to pa
.
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perversmę padarydavo visoje tautoje šven
tieji metai, nenuostabu, kad visi belaisviai,
vargšai, prislėgti ir nuskriausti laukdavo tų
metų su didžiausiu pasiilgimu ir džiaugdavo
si jų sulaukę.
Prasidėdavo tie metai putimu į avino
ragų iš aukštų vietų visam krašte, todėl nuo
to rago gavo ir savo pavadinimų. Vadinosi
jie “jobel,” nes tokį vardų turi avino ragas
žydų kalboje.
Iš žydų kalbos tas pavadinimas perėjo į
grekų kalbų, o paskui ir į lotynų ir į visas
kitas kalbas, bet jau su pakeista prasme.
“Jobelaios” grekų kalboje ir “jubilaeus”
lotynų reiškia džiaugsmų, nes didelį džiaug
smų atnešdavo tie metai visai tautai, išsky
rus gal turtuolius, kuriems turtas turėjo sumažėt, bet tokie sudaro mažumų tautoje.
Bet ir jie nebuvo daug skriaudžiami, nes,
žinodami, kad jubilėjiniais metais turės grų
žinti pirmiesiems jų savininkams perkamus
laukus, nemokėdavo už juos pilnos kainos,
liet tiek tik, kiek išnešdavo teisinga nuoma
už tų metų skaitlių, kuris pasilikdavo iki ju-

2. Katalikų Bažnyčioje
Tš anksto galima atspėt, kad Senojo
Įstatymo jubilėjinės gerybės neturės pritai-

NAUJOS KNYGOS
Ką Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus.
Dviejose dalyse. Viepa 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas gauti
“DRAUGE”
2334 So. Onkley Avė. Chicago, III

Atminkime kad rūpinimasia
gera spauda ir platinimas jos
yra vienas iš geriausių darbų
Tik visas savo pareigas, ypaf
spaudos atžvilgiu, atlikdami
pasieksime ir sielos išganymą

’ P^.mnkn, apturėti jo palaiminimą l5 jo

tnmns Popiežių,
Pftn1p7.ni. DflmflTVįpėdinių rnnVna
rankos, Romos
pamaty
ti pagaliau visas tas iškilmes, kurios yra da
romos šv. Petro bazilikoje, pačiam šv. Tė
vui celebruojant. Kas visa tai pamato, gau
na taip giliaus įspūdžio, kad negali užmir
šti per visų gyvenimų. Verta tat aplankyt
Romų, kari pagilinus savo tikėjimų ir sustiprinius ryšius su visos katalikybės centru
ir su visos Bažnyčios regimųja galva.
Romoje jubilėjus prasideda šventųjų
vartų atidarymu šv. Petro bazilikoje. Ce
remonijų tų atlieka, patsai Šv. Tėvas. Pri
siartinęs prie tam tikrų durų, kurios visuo
met yra užmurintos, suduoda tris kart si
dabriniu plaktuku; mūrininkai, stovintieji
iš kitos pusės, greitai išgriauja mūrų ir pa
daro inėjimų Pirmutinis įeina šv. Tėvas, o
paskui jį visa procesija ir žmonės. Toji ce
remonija ženklina, kad malonės ir pasigai
lėjimo vartai yra adari, kas nori, gali jais
pasinaudot.
Jubilėjiniams metams pasibaigus tokiu
pat budu tie vartai būna iškilmingai užmurinti ir pasilieka užmurintas iki kitam jubilėjui.
Tas vartų atidarymas ir uždarymas sie
kia labai senos gadynės. Pagonų šventyklos
turėdavo valdžių suteiktas privilegijas, kad
policija negalėjo suimti nusikaltėlio, kuris
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O Štai devynbalsės dainelė graži

Po orą nutilusį greitai lakioja

Ir lenda J Širdį tokioj tylumoj;
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Skaitytojai, prisiųskite savo
mėgiamiausių eilėraštį Lietu
vos ir Amerikos — lietuvių
poetų.
*
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Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj...
Ar žinot, tėvynėje kur tai gražesnės
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Ir vakaras, rodosi, kur tai meilesnis...

Hitleriui savo kulturkampfu
paneigus pagrindinius krikščio Pasauliniai literatai virsta
katalikais
Kur Jūrėj pagauta, J prūdą {leista,
nybės dėsnius, pasaulis atkrei
Nors viską jai duoki ir maistą padėk. pė dėmesį į tų: diktatorių.
Šiais modernizmo laikais,
Sparnus tik atriSki — ji nieko neKas yra hitlerizmas? -- klau kuomet populerizuojama seks
geistų,
šia pasaulis. Ar. Hitleris imi- ualūs įspūdžiai ir nudizmo beKaip, maistą palikus, Į jūres nulėkt tuoja Napoleonų? Ar nori pa-Į protybė; kuomet pasaulis, kaip
Ir man svetimoj Saly, rodos, vertėtą saulinio karo? Ar, gal, nori Į Vokietijoj ir Rusijoj, kovoja
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu, (taikos Vokietijoj po žydų iš- prieš fanatikus diktatorius

KraSte svetimam aS, kaip gulbėJt>aita,

ir

Paslėptas Velvaeta's žvai
ri la m akonyj yra avetkatąsBugojantieji faktoriai vi
sokių maistų. Vaikučiams
labai geras. Vartoklt Kraft's V oiv ee tą... tankiai!
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vadinamomis, racionalizmo te cliance”, kaip anglai sako. I**
tūkstančių žmonių. Pati įdo
orijomis. Šiandie jie pastebi, kniskite, kaip literatai, isteri
miausia Šventės programa nukad kas nėra logiška, nėra ra- jų, filosofijų; tenai, gal, ras
(Tęsinys iŠ 3 pusi.)
Girdėjau, kad Jonas Balkus matoma vykdyti prie pačios
yra kandidatu į valstybės se jūros arba jūroje laivuose ties Giliai protaujantieji žmonės cionališka, nei pozityviška. kelių, rodantį patenkinimui
natorius. Jis tinkamas vie- Klaipėda. Visų paruošiamąjį šiomis dienomis pradeda tai Klausimas, kas yra logiška? jautrios sielos, kaip rado viršTaipgi bendrais bruožais at- tai, nes teisingas ir pavyzdin- žymesniųjų programų dalių suprasti. Ant tos/iolos jie ieš- Logiškume randasi mūsų sie ininėti literatai. Pastudijuoki
vuizdavo, kaip tų dienų visuo- ■ gus. Nors yra Omalioje gimęs vykdymų išdirba jūrų šventei j ko apsaugos nuo i'antizmo, fi los ir inteligentiuių fakultetų te save — “gnothi seauton”,
se Marijonų Kongregacijos na į ir augęs, tačiau labai gražiai ruošti Klaipėdoje sudarytas zinio beliaviorizmo teorijų, bo poilsis! Pasaulio rašytojai, Ii-'kaip Socrates sakė, t. y paTsb. J dievybės, ištvirkimo, ltašyto- terntai, mintytojui randa šio’ žinkime save.
Marianapolis. — Liepos 16 iUUOt$e vyksta panašios iškil- žemaitiškai kalba. Net miela tam tikras komitetas.
____ ________ _
jai, literatai, kurie visuomet 1 poilsio Katalikų Bažnyčioje. į
klausytis, kaip jis žemaičiuo
d., Marianapolyj įvyko nepa- mė8 bei pamaldos,
mušto, nagrinėja, knisasi po
Lietuviai daktarai, profesi-|
prastos ir seniai laukiamos išja. Barkus yra veiklus narys
istorijos dapus, šiandie virsta jonajai, atšalę religijoj, duo-J
liilmės. Tų dienų broliai vieTų pačių dienų pasidaugino ’uiflsų parapijoje, draugijose ir
■ - -J * I fI
katalikais.
nuoliai atnaujino Dievui sn-jjr klierikų skaičius, kuomet Į visame, kas tik yra gera ir
kitę sau “half-way - decent
dėtus įžadus ir pasižadėjo to- kiti trys Dievui pasišventę jau' reikalinga žmonėms.
— Jau anksčiau buvo rašy Štai, Atletas rašytojų, kurie
liau, kiek nuo jų pareis su Vi nuoliai apsivilko pažymėtais! Visi lietuviai už jį smarkiai ta, kad kovo mėnesio vidury- neseniai patapo katalikais: Asagalio pagalba, darbuotis Jo dvasinio luomo drabužiais - dirba. Kiekvieno lietuvio na* je Klaipėdoje paslaptingai di- leksandra \Vaugh, novelistas;
tarnyboje ir ištesėti savo pa sutanomis.
mas ir automobilius yra pa ngo vietęs teismo vachmistras, Skelia Kaye — Smith, romanų
Tet CANal 0357
rinktam pašaukime.
Res. PROspeet 8859
Klierikų
skaičiuu stojo: puoštas jo paveikslu ir para Jas utis; Vedant tardymų nu kūrėja; Gerald Manley HopMinėtosios pamaldos prasi- Bro. J. Kuprevičius, MIC., iš šu. Mūsų klebonas, nors jo pa- statyta, kad jį nužudė Klai kins, poetas; C. C. Martindale,
DENTISTAS
dėjo 9 valandų rytų. Apeigų * l>rovidenee, R. I. (kuris tų die rašo neturi prie savo automo pėdos vokietininkų partijos na dabar jėzuitas ir gabus rašy- 1448 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
celebrantu buvo kun. dr. J.[»4 Dievui sudė3° amžinus vie- bilio ir namie, bet vistiek, sa' riai, tos pačios partijos, kn- tojas; Alfred llayes, buvęs A- 3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
kė, už Jonų balsuos.
Paned. Sered. Ir Subat. S—9 vai.
1821 SOITM HALSTED STREET
Navickas, M. I. C., Mariana- i uuolinius apžadus), Bro.
rioje aktingai dalyvavo
ir nglijos poetas - laureatas; 0Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
jiolio Kolegijos direktorius. I Vaičaitis iš Mahanoy City, Pa.
pats Jasutis. Jasutis nužudy wen Dudley, jumoristas ir fi•
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
iš
Pirmiausia, visi broliai bend-į^r ^r0Aukštakalnis
Tie vaikai, kurie eina į pu- tas politiniais motyvais. Vy losofas; John Stoddard, auto- Naktimis Tei. canh 0402
6 Iki 8:30 vakare
blikinę mokyklų, turėjo tikė- riausieji Jasučio nužudymo ka rius “Rebuilding a Lošt
rai sukalbėjo pasižadėjimo ak Minersville, Pa.
Šie trys rudeni su kitais jimo pamokas mūsų mokyklo ltininkai ir dalyviai jau su Faith”; Prof. Lord iš Harv
Tel. LAFuyctte 7650
tą, o paskui kiekvienas atski
rai patvirtino padarytų prie-i klierikais Maiijonais vyksta į je vasaros metu. Kurie dar ne imti ir prisipažino, kad jie tų ardo universiteto; Jolin Tabh
2 lkl 5 popiet, 7 lkl 9 vak.
saikų.
i naujai Tėvų Marijonų įsteigtų buvo priėję prie pirmos šv. Ko niekšingų darbų yra įvykdę.jir Joyce Kilmer, poetai; F. Vai.: Nedėh'oje
pagal sutartį
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Po įžadų atnaujinimo, sekė' seminarijų Hinsdale, 111., to- munijos, dabar buvo pamoky Kaltininkai prisipažino, kad Marion Crawford, novelistas
Offlte
Tel.
REPubllc
7698
ti ir liepos 29 dienų pirmų ka jie Jasutį nužudė, gavę iš Vo apie Italijos gyveninių ir auto
iškilmingos Šv. Mišios, kurias liau tęsti pradėtųjį mokslų.
4140 Archer Avenue
Res. Tel. GROvehUI 0617
Sveikiname!
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
rtų priims Viešpatį į savo šir kietijos nacionalsocialistų į- rius “White Sister”; Carlton
7017 S. FA1RFIELD AVĖ.
laikė Šv. Kazimiero parapijos
dis.
Res. 2136 W.
(So. Boston, Mass.) vikaras
----------sakymą ir už tai iš tos pačios llayes, istorijos prof. ColumTeL CANal 0402
kun. Jenkus. Jam asistavo Šiomis dienomis kun. dr. P.
Vokietijos jie gavę 10,000 Ii- į bia universiteto ir gabus rašy
2423 W. MARQt’ETTE ROAD
kun. dr. P. Biskis, M. I. C., — Biskis, MIC., išvyko į Girard
tų. Kai kurie šio nusikaltimo' tojas; G. K. Chesterton, žyGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
Office Phone
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
ville,
Pa.,
kur
kurį
laikų
pava

dijakonu ir klierikas A. Ig
dalvviai iš Lietuvos pabėgo į i miausis šių dienų rašytojas,
Nedėlfoj susitarus
2359 So. Leavltt St.
PROspeet 1028
CANAL 0706
Į autorius: “Orthodoxy”, “The
notas, M. I. C., — subdijako duoja vietinės lietuvių para Iš priežasties įvedimo nau Vokietijų,
riu. Turiningų ir progai pritai-i Ptj°s klebonų.
'
Man Who VVas Thursday”, ir Tel. CANal 6122
jų skyrių į Susivienijimų, kai
Teko
sužinoti,
jog
rudenį
kintų pamokslų pasakė Šv. Ka
kitų novelių, poemų, filosofi
kuriems ir mūsų žmonėms pa
— Buvęs Lenkijos ministe jos disertacijų.
zimiero parapijos (Providence, kun. Biskis apleidžia Maria- tiko. Ypatingai jaunimui paPHYSICIAN and SURGEON
DENTISTAS
R. I.) klebonas kun. J. Vaite napolį ir išvyksta į Tėvų Ma- _ „endowl,lcnt (und„ Pa3. ris pirmininkas pulk. A. PryW.
Norvegijoj neseniai tapo ka2201 W. Cermak Road
storas, Kaune paviešėjęs apie
rnonų seminarijų Hinsdale, III. , ...
, .. ,
. .
kūnas.
OFFICE HOURS:
,
_
Rūtiniame laikytame susirinki savaitę laiko, per administra-! ^^kais: Lais Lskeland, dire(Kampas Leavltt St.)8 to 4 and T to 9 P. M.
Pamaldose dalyvavo ir ne kur jis užimsiąs profesūrą
nie daugelis pažadėjo atves eijos linijų nuvyko tiesiai pas Storius Norvegijos Popular uSunday by Appolntment
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Per pastarąją savaitę Mari
maža svečių, suvažiavusių iš
ti naujų narių. Kai kurie se
Nuo 1 lkl 8 vakare
mversiteto; Sigrid Undset,
apylinkės miestų. Pietų metu, anapolyj, pas kun. K. Urbo nieji grįždami prie parapijos, Lenkijos diktatorių Pilsudskį
Seredoj pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
gerb. direktorius kun. Navic navičių “Kmitvillėj” viešėjo taip pat pažadėjo vėl įsirašyti ir jam išdėstė savo patirtus į- Nobelio premijos laimėtoja,
pagarsėjusi pasaulyje _ autorė
spūdžius
Lietuvoje.
Toje
Pil
Šv.
Kazimiero
parapijos
(So.
kas sveikino brolius padaruir į Susivienijimų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sudskio ir Prystoro konferen savo tetralogijos, ir Olaf Of- Tel. CANal 6122
sius kitą žingsnį pirmyn dva Boston, Mass.) vikaras kun.
4645 So. Ashland Avė.
Dieve duok, kad mūsų kuo cijoje taip pat dalyvavo ir ferdahe, rašytojas, pedagogas.
siškam gyvenime, padėkojo Jenkus, kuris po sunkios ope
OFISO VALANDOS:
Kuo 9 1U 4 Ir nuo 6 tkl 8 vak.
svečiams, kurių atsilankymas racijos šiuo metu sveiksta. . pa vėl išaugtų didelė. O kur Lenkijos užsienių reikalų nu Mūsų, lietuvių tarpe, randa
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėllomla pagal aaUrtį
A.J.M. (L. K.) yra daugybė, ten ir galybė. ( nisteris pulk. Bekas. Kalba- si daug profesijonalų, mokytų
padarė iškilmes brangesnėmis.
Oflao telef. BOUIevard 7899
Tautietis ma, kad jie svarstė su Lietu žmonių, kurie gimę katalikais,
Namq Tel. PROspeet 1980
augę
jos
dvasioje,
bet,
dėl
ne

Šv. Antano parapijoje ir 0va susitaikinimo galimumus.
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
malios lietuvių tarpe. Dieve
Ko Prystoras lankėsi Kaune žinomų priežasčių, atšalę. Ga Seredomls ir Nedėliomls pagal sutartį Tet BOI Levard 7042
duok jai amžiną Tamybę, o vi
REZIDENCIJA
lig šiol viešai nieko neprane liu tiek pasakyti, kad ir jie
siems, kuriuos ji paliko, kan
šama.
nepatenkinti savo neseniai iš
DENTISTAS
trybės ir sutikimo su Dievo
Telefonas REPubllc 7868
Omaha, Nebraska. — Sesuo
ugdytais principais, savo, taip
Būdamas
Kaune
Prystoras
valia. Butkienė buvo pavyzdi Jau galutinai nusistatyta
Brigita, kuri priklausė Netur
matėsi su Lietuvos Prezidentu
arti 47th Street
nga moteriškė.
Ofiso: Tel. LAFuyctte 4017
Vai.; nuo 9 lkl 8 vakara
Lietuvos jūros dienų surengti Smetona, su kuriuo jis asme
tingųjų Klariečių kongregaci
let LAFsyette 8057
Res.: Tel. HEMlock 6286
Seredoj pagal sutartį
rugpiūčio 12 dienų. Ši šventė niškai yra pažįstamas dar iš
jai, nelaimingai užsimušė. LyApaštalystės Maldos draugi bus vykdoma visoje Lietuvo
jant smarkiam lietui, ji su vi
ja, norėdama sukelti $100 ba je. Jos centrinės iškilmės nu prieškarinių laikų, kai jie aGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ršininke išėjo jiažiūrėti, ar ne
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
žnyčios pataisymui, surengė matomos prie Lietuvos pajū bu drauge tarnavo Vilniaus
prakiuro koplyčios stogas. Be
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
gražių pramogą, taip vadina rio, Klaipėdoje. Tiek Kaune, Žemės banke. Taip pat Prys
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SU
grįždama, netikėtai paslydo ir
toras matėsi su vidaus, užsie
ma “Ice Cream Sočiai*’, prie tiek Klaipėdoje, tiek dides
Valandos:
10-12
ir
8-9
vai.
vak.
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
nukrito 20 pėdų gįlumon. Po
nių reikalų ministeriais ir ki Valandoi:
nuo 3 Iki S vai. vakaro
Seredomls ir Nedėliomls pagal sutarti Of.
pat mokyklos, parapijos dar niuose Lietuvos miestuose bei
Beredonils Ir nedėliomls pagal
tos nelaiinės sesutė dat gyve
tais įtakingais Lietuvos žmo
sutarti
že. Šalta košė buvo patarnau miesteliuose, jūrų dienti renno 24 valandas.
nėmis. Grįžęs Lenkijon, Prys
ta nuo 4 iki 7:30. Paskui bu. gti jau sudaryti atskiri komi- toras kuo gražiausiai atsilie
vo kalbos, kurias surengė-Lie-|tetaij kurie pradėjo pacuošia.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
pė apie Lietuvų. Kaune kalba
4157
ABCHER AVENUE Office Tel. Wentwoęth 6339
Butkienė ilgai sirgo goite- tuvių Pataisymo klubas’. Ne-i „ .
y
,
•
.
1 i»l*i. a-v
i iriuosius iškilmių•-« ardarbus.
Tel. VIRginla 0036
DENTISTAS
ma,
kad
Prystoras
netolimoje
i iii. Pagalios padaryta opera toli 100 politikierių dalyvavo, Jflrų diena Lietuvoje numa
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. na.
Res. Tel. Hyde Park 8896
Nedėliomls pagal sutartį
ateityje
į
Lietuvą
atvyksiąs
cija, bet nieko negelbėjo. Gy- kalbose. Kūne
pravesti
corner Sacramento
labai plačiu antru kartu.
5911 -14
• lyto.,a, sake, kad jau per ve-. kalbėti, tai pasitenkino taip • „ Jau
rcng5.
_______ I Rez. VICtory 2343
Ia,. Š,rd.s_ negalėjo išlaikyt. (saa pašnekučiuodami privarai j
_ didžirfhsios Lietuvos kuMOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
ir pasimirė liepos 1/ d.
j yu žmonėmis. Pas nius dar Itūrinės bei visuomeninės or-' — Vasario mėnesį prasidė- Phone Hemloek 2061
6900 SOUTH HALSTED ST.
Ji yra motina P. Gutoski; negalima nieko stipiesnio ge- į ganįzacįjos — savo skyriams1 jusios Lietuvos - Anglijos pre DR. JOSEPH KELLA Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80
g m i 'tuoju od t m t :«opovr»A
(Butkiutės), kuri daug veikia rti.
' provincijoje išsiuntinėjo atiti kybos derybos, nusitęsė net li
DENTISTAS
nkamas instrukcijas bei med gi birželio pabaigos. Kurį lai 6558 So. Western Avenue
žiagą, kuri per susirinkimus ką derybos buvo pertrauktos, Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlioinis pagal sutartį
, skaitoma visiems gyventojams, bet dabar jos jau galutinai bai
Ofiso Tel. CALumet 6863
Res. TeL DREi.l 9191
ir jie jau dabar daugiau su- gtos. Nors nežinoma tikro su
pažindinami su jūros svarba tarties teksto, tačiau jis jau
OFISAS
»
galutinoj redakcijoj abiejų va
3 luboa
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-Jr^
Lietuva tai]j atka- lstybių delegacijų yra priim
CHICAGO, ILL.
tas. Laukiama, kad netrukus
rastis, išeinąs’2334 S. Oukley Avė., Chicago, III. Me-įkIiai kovojo dėl savo jūros,
OFI8O VALANDOS:
Nuo
10
lkl 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4
Londone
jis
bus
pasirašytas
ir
Lietuvos spauda taip. pat ne
tams $6.00.
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 8:80 vaL
LIETUVIS
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 12
Kampas Slst Street
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun mažai rašo šios šventės reika pasiųstas Lietuvos bei Angli
OPTOMFTRICALLY AKIŲ
valandai dieną.
jos
vyriausybėms
patvirtinti.
SPECIALISTAS
lu.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. BroadPalengvina aklų įtempimą, kuria
Nedėliomls Ir Šventadieniais 10—12
Telefonas MIDway 2880
Sekmingesniam jūros šven- I Kai ši sutartis pradės veikti, esti prleiaatlral galvos skaudėjimo,
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
svaigimo akių aptemimo, nervuotumo. (kaudama aklų karSt|, atltalao
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak tės vykdymui, Lietuvoje numa Lietuvos prekių eksportas į trumparegystę
Ir tollregystę. Priren
toma jai skirti savaitė ar dvi Angliją padidės. Tuo pačiu tu gia teisingai akinius. Visuose atsiti
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Office Phone
kimuose egzaminavimas daromas au
TRIangle 0044
savaitės laiko. Per tą laiką res padidėti ir Anglijos pre- elektra, parodančia mažiausiu klal-I KNGIewood 6641
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
GTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
du. Specialė atyda atkreipiama
|
mokyklos valkus. Kreivos akys atlnalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams bus galima jądaug plačiau ir
Anglijos
d..X‘.L
organizuočiau pravesti. Numa
$2.00.
TH. YARds 0994
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
toma, kad į Klaipėdą įvairiau pirks maž daug tas pačias pre kalnoA pigiau kaip plmiiau.
Res.: TeL PLAza 9400
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
Valandos:
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me šiomis susisiekimo priemonė kės, kurias lig 3iol ji pirkda
Nuo 16-12
ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
ROOM 210
Phone Boulevard 7589
vo iš Vokietijos.
j
tams $2.00.
VfcL: 8-4 1c 7-8 rat vaJtart
NedihUeol&ls nuo 19 lkl 12 dlgną
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ka muzika net iš keletos mu pos susfilnklinams vadovauti.
Kleb. kun. A. Baltutis vie
zikantų. Griežtą lietuviški šo
nas tikrų lietuviškų patriotų,
kiui.
“Draugo” No. 171 -Cicero
Choras dėkingas gerb. kle visame kuopai padeda savo
žiniose pažymėta įspūdžiai bonui už tokią stambią auką, gražiai patarimais.
Neseniai Bridgeporte mito dviejų viešnių iš Rytinių val
Smevičiūtei padaryta ope
o inžinieriui J. Mockui ir Kp. susirinkimai įvyksta
tūlas tautietis, laidotuvių ve-1 gtybių Tarp kitko pasakyta ghw>rUel už busip Taip pat kas pirmą ir trečią antradie
racija
West Side. — Praėjusį sek dejai buvo pasivadinę pavyz- kad čia jat5 stebino mergaitės 'dėkingas Putrimui už trans- nį, parapijos salėje. Visi ra
madienį fcpaičio darže buvo dmgais katalikais ir pradėjo kurios perdaug geria ir rūku IX>rtaciją valgių ir gėlimo. Na. portai, pranešimai visados iš
gražus Moterų Sąjungos 55 k p. rengti laidotuves. Atėjo laido Kad yra mergaičių, kurios ge o ką besakyti apie šeiminin duodami vien tik lietuvių kal
išvažiavimas, kuriame dalyva tuvių diena, labai mažas būre- ria ir rūko, tai tiesa, bet ne kes; pavardžių neminiu, tik ba. Narių pavardės turi būti
vo ir Sįnevičių šeima (Sinevi- lis kaimynų laukia atidavimo i yjgog taip daro. Didžiuma me pasakysiu, kad cicerietės cho lietuviškos. Kurie gėdisi savų
čienė yra veikli kp. narė). Pa paskutinės pagarbos. '1 ik, štai, rgaičių, ypač organizuotų me ristės moka gerai valgius pa pavardžių kuopou nepriimami.
vakary jų dukrelė Lucė paju pasigirdo, kad lydės į lietuvių rgaicių, visai negeria ir nerū gaminti ir pavaišinti.
Nariai šioje kuopoje dalina
Eks.
to skausmą dešiniam šone. Tė tautišką bažnyčią. Žmonės vi ko. Doroms mergaitėms tie
si į tris grupes. Pirmą grupę
vai tuojau išvyko namo. Va si katalikai, pradėjo kalbėti, , dalykai yra visiškai svetimi.
ŽINELĖS IS 112 KUOPOS sudaro nauji, arba ištyrimui
kaip,
čia
reiks
lydėti.
Ačiū
kare dr. Vinskunas nugabeno
Prietelis
Marąuette Park. — Nesenai nariai (trial members). Antgabiam
grahoriui,
kuris
su

į Sv. Kryžiaus ligoninę ir pa
mūsų kuopa persiorganizavo. rąją grupę — tikrieji, arba vei
prato
ką
žmonės
mano,
tuoj
darė apendiko operaciją. Li
Senoji valdyba paleista ir iš kiantieji nariai (active memb
sukišo
visus
į
automobilius,
gonė guli kambary No. 341.
rinkta nauja, kuri, padarius ers). Trečiąją grupę — garbės
L. Sinevičiūtė yra parapi kad nereiktų pėstiems eiti ir
daug permainų didžiuojasi tu (retred members). Veikiantieji
Nekalto Prasidėjimo dr-ja
nuvežė į “bažnyčią”, kur ir
jos choro narė.
rėdama skaitliugą ir veiklią nariai turi būtinai lankyti kp.
prasidėjo programa. Visi juo turėjo išvažiavimą Jackson pa kuopą Chicagoje, o gal ir vi susirinkimus. Už neatsilanky
Gražus sąjungiočių išvažia
kaudami klausia viens kito, rke liepos 15 d. Dalyvavo apie. soj Amerikoj.
mą baudžiama finansiniai (fi
vimas
i
kas reik^daryti? Kiti barės, trisdešimts mergaičių; kitos
Kuopos direktorių tarpe tu ned). Veikiantieji nariai paPraėjusį sekmadienį, Spaičin
buvo
viešnios.
kad nemoka prisitaikyti prie
Jų
ri vieną geriausį tymų ve- liuosuoti nuo mokesčių.
darže įvyko M. S. 55 kp. isKomisija tai dienai buvo:
“apeigų”. Laikas taip ir pradėją. Tai Jonas Juozaitis, pa mokesčiai apmokami iš kuoI važiavimas, kuriame be sąV.
Vanagaitė,
C.
Palubinskai
. v. , ,
• y bego be naudos. Paskui seke
tyręs veikėjas, gerai supranta j P°s iždo. Veikiančiųjų narių
Ljungiecių dalyvavo jų senuos1.
,.
, .
. .
tė,
B.
Balčiūnaitė,
L.
Mikuly.ir Lrvi tariau evopini
v. . „
..
.Įbambizo
pamokslas,
kuris
gyChicagos
Apskr., Centro ir ko- negftii iRdi daugiau kai 25 vy*
#
.
ir kviestieji svečiai. flm-zini'
Gražiai
rė velionį, kaipo pavyzdingą, tė ir S. Stulginskaitė.
lonijų veikimą. Jis dabar vra|ia^ *r
moteriškos (vedusiepasilinksminta,
padainuota
dorą žmogelį, kuris išauklėjo
‘
‘
Popularity
’
’
kontestą
lai

naujos valdybos . (direktorių) J* skaitomi kaip vienas narys)
liaudies dainų. Komisijoj bu
šeimą. Kaip kurių net ausys mėjo A. Šukiūtė. Jai įteikta. pįnaininkas*
Į ir parapijos kunigai. Dabartivo Budaitienė, Linkevičienė ir
nulinkę, nes jei kiekvienas graži doVana ir prisegtas kas
K. Lobikiūtė žymi šios ko-lniu laiku kuopoje vedusių yrai
Sinevičienė.
taip šeimą augintų, būtų So pinas su draugijos raidėmis.
lonijos jaunimo' organizatorė, T poros ir 3 kunigai. Viso 60!
Apdovanojo narę
doma ir Gomora. Senis savo Antroj vietoj buvo V- Sriubai- Į patyrus veikėja, užgirta kuo- aktyvių narių.
Raporteris,
Praėjusį šeštadienį Marijo . tikrąją žmoną paliko Lietuvoj • tė.
na Jasnauskienė susilaukė ne su mažais vaikeliais pirm 30> Lenktynėse dovanas laimėjo'
tikėtų viešnių — 55 kuopos sp metų. Kai kurie kalba, jo žmo-1 A. Milaitė ir S. Kučiūtė.
jungiečių, kurios, Jasnauskie- na tik šį pavasarį varge mirė
Diena buvo gra£i ir mergai
nės vardadienio proga, sutei- Lietuvoje. O jo paties dvi mei- tės visą laiką žaidė. Turėjo iv
kė gražią savo veikliajai na . lūžės palaidotos tautiškuose lietuviškos muzikos.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies Paminklą
lr Grabnamlą
Ten Buvus
rei dovaną. Per vakarienę pa- j kapuose, savam skiepe. Trumsakyta nuoširdžių kalbų, lin-j pU laiku žadėjo vesti ketvirtą
Didžiausia paminklą dirbtuvė
Ghicagoj
i kėjimų.
Buvęs pačią, bet nelaukiamoji mir ŠV. GRIGALIAUS CHORO
■
o----------Pavyko
tis visai netikėtai užklupo.
GEGUŽINĖ
Buvlrš KO metą prityrimo
Altorių Puošimo dr-jos pik- Taigi bambizas tokį gyvenimą i
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
nikėlis Rūtos darže gerai pa-! gyrė aukštino.
taupykite pinigus
Cicero, III. —- Liepos 22 d.,
------ o-----vyko. Svečių tarpe matėsi A.
Mes atlikome darbą daugeliui žyme
Atsirado tokių bobelių, ku atgiedoję 7:30 mišias, visas
nlą Chicagos Lietuvių.
Vaitkus su sūnum ir dukterim
rios labai džiaugės tomis “iš choras busu išdundėjo į miš
iš Dayton, Ohio.
2
kilmėmis”. Kaip drįstate jūs, kelį, netoli Chicagos. Po su
Padėkojo
moterėlės, niekinti mūsų Tik mos atvyko ir varg. A. Mon. Gerb. kleb. kun. J. Mačiu-’
arti Grand Avė.
I rąją Bažnyčią! Atsidarykite deika su šeima. Taip pat bu
lionis praėjusį sekmadienį ba
vo
ir
svečių:
gerb.
kun.
P.
akis, apmąstykite, ką kalbat!
žnyčioj po pamokslo pranešė,
Telefonas SEEIey 6103
Kaip jūs nebijote peržengti Strakauskas iš Lowell, Mass.,
kad šiemet metinis parapijos
Chicago, Illinois
slenkstį mūsų bažnyčios ir sto ponia Strakauskienė, gerb.
piknikas davė gražaus pelno.
kun. svečio motina. Gerb. kun.
Klebonas dėkojo visiems pri- ti prie Dievo su tokiom min kleb. H. J. Vaičūnas netik tei
sidėjnsiems prie pikniko pasi tim?! Tai didelis pažeminimas kėsi atsilankyti, bet buvo šio
G R A BO R I A I :
sekimo: rengimo komisijai, pi katalikams.
išvažiavimo širdis, nes kasmet
kniko darbininkams, biznie
Dar galima pasakyti, kad suteikia stambią auką choro
riams, kurie gausiai aukojo,
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
koks buvo nabašninkas, tokia išvažiavimui. Daugiau vietinių
taip pat visiems atsilankiu
svečių buvo:- Arlauskai, Put
IR SONOS
siems į pikniką, kurie nešykš ir namiškių tvarka per šerme rimai, Bartušiai, Miliauskai ir LIETUVIAI GRAB0RIAI
GRABORIUS
tėjo savo parapijos reikalams. nis. Atrodė, kaip linksma puo A. Stulga.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla
meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
ta: juokavimas, vaikėzų flir Išvažiavimo nuotaika buvo Reikale
darbu būsite užganėdinti
Ste'olsl
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. OANal 2515 arba 3516
Šiomis dienomis pas J. Mo- tavimai, kortomis lošimas vi graži, eboristai-ės svečius vai- 2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
i
tejaitį svečiuojasi A. Vaitkus sus piktino.
Kaimynas ši no. Buvo parūpinta lietuvioChicago, UI.
1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl.
su šeimyna iš Dayton, Ohio.
Tel. ČIOBRO 5637
Aplankė daug žymių ir gražių
Chicagoj vietų; buvo Aušros
Vartų bažnyčioj, parap. Rūtos
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJA8
GRABORIUS
Patarnavimas geras lr nebrangus
darže ir visur randa daug ma
Koplyčia dykai
718 West 18th Street
lonumo. West Side jam daro
Greičiausia Kelione į Lietuvę
Telefonas MOXroe 3377
1410 SO. 49th COURT
gerą įspūdį: žmonės gyvena
Cicero, Illinois
K vienybėj ir turi daug bizniePhone Cicero 2109
. rių.
Ine.

r* i n A u JA PO WEST
;
SIDE

ŠIAUDINIŲ KATALIKU
DARBAI

NE VISOS TAIP DARO

CICERO ŽINIOS

.-jr-ftUSuK
uu 1. .
PADĖKONĖ

A. + A.
JUZEFĄ
VASILIAUSKIENĖ
(Po tėvais Petrauskaitė)

kuri mirė liepos lit d., 1934 fr
tapo palaidotu liepos 21 d.,1034, o dabar ilsis Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilus
lr negalėdama atidėkoti tletns.
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo Jį i tį
neišvengiamą. amžinybės vietą.
Mes atmindami lr apgailėda
mi Jos prudBlftailnlmą. is mūsų
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kumu tėvui kun. S. Joneliui, ku
ris atlydėjo kūną lš namų į
bažnyčią lr kun. A. Valančiui,
kuris atlaikė Įspūdingas pamal
das už jos sielą ir pasakė prituiklntą pamokslą bažnyčioje ir
ant kapų.
D3kojame gėlių aukotojams,
grubncšlams lr visiems dalyva
vusiems šermenyse lr laidotu
vėse.
Dėkojame graborlul J. F. Eudcikiul, kuris savo geru lr ma
ndagiu patarnavUnu garbingai
nulydėjo ją 1 amžinanti, o mums
palengvino perkasti nuliūdimą
ir rūpesčius. Dėkojame visiems,
kurie pagu-odė mus mūšy puliūdlmo valandoje.

Nuliūdę lieka:
šei111 yna VasUiauskų

STANLEY P. MAŽEIKA

S1M0N M. SKUDAS

Atostogauja

Kun. M. Urbonavičius, Kenoslios, Wis., lietuvių parap.
klebonas savo atostogas leid
žia Chicagoj. Aušros Vartų
bažnyčioj rytais po šv. Mišių
su žmonėmis atkalba noveną
prie šv. Onos. Kun. Kun. Ur
bonavičių pavaduoja knn. A.
Jeskevičius.

Rengiasi prie pikniko
Draugija Šv. Onos Ijepos 29
4., Rūtos parže turės didelį
pikniką. Lankia daug svečių.
Bus pakviesti visi ir West
Side biznieriai. Rengimo komi
sijoj visos Onos: Dačiolienė,
Ūsienė, Žostautienė, Judikienė, Makfinienė, Sturmienė, Bu
daitienė, Matutieuė.
Rap.

BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie
laivo Bremerhavene ir užtikrina patogų
nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

HAMBURG - NEW YORK
ALBERT BALLIN
DEUTSCHLAND
MALONIOS apystovos, prieinama raina

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gątai žinomais kabintais
laivais. —

BFRlAN — STTTTGART — ST. DOVIS
HILVACKEE — GEN. VON 8TE1BES
Patogus geležinkeliais susisiekimas lš Brlrneno ar Ham
burgo. Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Micliitfan Avė. — I8O W. Itandolph St.____

flRB

Tcl. BOUlcvard 5203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...
REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnu
tuo pačiu vardą}

Mirė birželio 28 d., 1934 m.,
28 m. amžiaus, sutiko nelaimi
nga įnirtis. O Dieve, kaip ta
beširdė mirtis išplėšė iš įmano
širdies mieliausi sūneli. Nors
Jau praslinko 4 savaites laiko,
bet mano širdis nemaž neuž
miršo, o kaip yra man sunku
be savo mieliausio sūnelio. O
Dieve, mieliausius,
tegul bus
lengva šios šalies žemelė. Lauk
manęs mielas sūneli.
Pamaldos už jo sielą bus lai
komos trečiadieni, liepos 25 d.,
1934, 7:45 vai. ryto, Aušros
Vartų parap. bažnyčioje. Pra
šau nuoširdžiai visus gimines
ir pažįstamus atsilankyti i šias
pamaldas.
Pasiliekam nuliūdę: Motina
Juvcpa Uudzinauskione, Kauno
i ėdy bos, Raseinių miesto ir tė
vas Domininkas.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
' PAMINKLŲ DIKBtJAI
Specialistai Iškalime lr lšdlrMme visokią rūšių paminklus lr

Mūsų šeimyna specializuoja
me darbe per šešias kartas.

Venkite paminklą reikalui tj
štai su pačiais Išdirbėjau

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas 1 rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonais

Alfred Roseill, pres.

Rrz. PENSĄCOLA 9011
BLLMONT 3485
, Office: HILLSIDE 3865
Vlncent Roseill, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-174?
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGOONAS

Tel. CICERO 264

SYREWICZE
GRABORIUS
Laldotuvfims pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, IU.

1646 West 46th Street

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

CHICAOO, nA J.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

BUDZINAUSKAS

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $2 5.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
668 W. lHtli St. Tel. CAN ai 6174
'
Chicago, III.

STANISLOVAS

GRA B ORIAI:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

527 N. VVESTERN AVĖ.

4 SAVAIČIŲ SUKAK
TUVĖS

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

Tri. Boulevard 4139

PASAUKITE:

Tel. LAFayeUc 3573

J. Liulevičius
Graborius
lr
Baisa ašuote jas
Patarnauja Chica
goje lr apylinkėje.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

<062 Archer Are.

REPubi.c iiOO
2506 West 63rd Street

t

o

įtradienis, liepos 24 d., 1934

fl

lįl

Judge William J. Lindsay tei ' AiPEOIŠUiA
m
sme. Eiliniai nariai šaukia su
sirinkimų šiandien, 8 vai. vak.
KVIEČIAMA LIETUVOS ATSTOVAS IŠ WASHINGTON, po antrašu 3223 W. Roosevelt
Rd. Visi eiliniai nariai prašo
D. O., GUBERNATORIUS HORNER. ILL. SENATO
mi kuoskaitlingiausiai susirin
RIUS IR KITUS ŽYMIUS ASMENIS. DALYVAUS
VISI CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAI IR ŽY
kti, kad tęsti šį gerų darbų J KLAIPĖDA — Klaipėdos
MIAUSI MŪSŲ ATLETAI
„
toliau.
krašto ūkininkų draugija ir

LIETUVIU DIENA RUGPIŪČIO 5

GUBERNATORIUI
NAVAKUI

o daugiausia iš paties Klaipė
dos krašto. Sveikinimus gu
liernatoriui siunčia į vai rios
organizacijos.

skerdimo išlaidas turės apmo
keti suvininkas, o *už paskerstus galvijus savininkas ne
gaus jokios- pašalpos.
PRASIDEJO

LIETUVA KONTROLIUOS
{VEŽAMUS GALVIJUS

ATSTOVŲ
JI

PABALTIES

PARENGIAMO

KONFERENCIJA

jaunųjų ūkininkų rateliai pa
Masinis Chicagos lietuvių rlem aerodrome rengti, nes
siuntė Klaipėdos krašto gu
KAUNAS. — Trijų Pabaldraugijų susirinkimas įvyko tų dienų aerodromas užimtas
bernatoriui raštų, kuriame
tės atstovų parengiamoji kon
penktadienį, liepos 20 d., Au kitų (pirmadienio rytų tai pra
Pagal
naujas
su
tuberkunuoširdžiai dėkojama už žy
ferencija, kaip buvo pranešta,
šros Vartų parap. svetainėj. nešė.)
Brighton Park. — Šiuomi
lįozu
kovoti
taisykles;
bus
su

gius, padarytu# lietuvių tei
prasidėjo liepos 7 d. Esti-*
Nutarta kviesti žymiausius reiškiu nuoširdžiausių padėkų
Pirmininkavo dr. J. Poška,
stiprinta
apsauga
nuo
galvijų
sėms Klaipėdos krašte ginti
jos atstovas, užsienių reika
mūsų atletus, dainininkus vi- visiems rėmėjams ir geratlaraštininkavo A. J. Žvii*blis.
ir gyventojų ramybei patik tuberkuliozo užnešimio iš už lų viceministeris p. Larętei au*
Pirmesniuose susirinkimuose sus Chicagos chorus — žy-1 riams, kurie prieš keletu mėrinti. Padėkoj pareiškimuose, sienio. Visi įvežami iš užsie toinobiliu atvyko į Kaunu.
minusius
lietuvius
ir
svetim

sc buvo nužiūrėta
Lietuvių
nėšių surengė ir taip gausiai
tarp kitko sakoma: “Po pa nio skiriami veislei galvijai Atvyko į Kaunu Latvijos už
Diena rengti liepos 29 d., bet taučius kalbėtojus. Taipgi y- parėmė bunco party,
kurio
darytų žygių galime jaustis įleidžiant juos į Lietuvų bus sienų reikalų viceministeris p.
šiame susirinkime Brighton ra užkviesti žymiausi lietuviai pelnas buvo mano naudai ski
pilnateisiais krašto piliečiais tuherkulinizuojami pasienio Munters. Konferencijos tik
Park, Cicero ir North Side at ir svetimtaučiai lakūnai ir pa rtas.
Jei
ir su didesniu pasigėrėjimu ir veterinarijos gydytojo.
slas tęsti toliau ligšiolinius
stovai griežtai užprotestavo rašiutų šokėjai. Bus rodoma
įvežamas
galvijas
reaguos
į
Pelno padaryta $150, kurs pasiryžimu galime dirbti už
diplomatiniu keliu vestus pa
prieš tų dienų — jų parap. bei įvairių įvairiausios sensacijos bus tinkamai sunaudotas toli j savo ir savo krašto laimingų tuberkulinų, tai jis negalės
sitarimus trijų Pabąltės val
draugijų piknikai. Taigi da su orlaiviais ir vežiojama žmo
būti
įvežtas
veislei.
Jei
įveža

mesniam mokslo tęsimui.
ateitį.”
stybių užsienių politikos koor
lykų apsvarsčius vienbalsiai nės.
mojo
galvijo
savininkas
nesu

Tikiuos, jog Tamstos ir .-I P,n4Sh’
dinavimo reikalus, a
Išrinkta įvairios naujos ko
nutarta Lietuvii} Dienų reng
tiks
tokius
galvijus
grųžinti
jmų Klaipėdos krašto guberna
ti rugpiūčio 5 d., Harlem ae misijos ir senosios padidintos. teityj neatsisakysite paremti
torius, dr. Navakas, gauna ir atgal į užsienį, tai galvijai bus
rodrome. Vėliau Kiela, lietu Kas kokiose komisijose dar ir man pagelbėti siekti savo
SKAITYKITE IR PLATIM
iž kitų Klaipėdos krašto visuo gabenami į skerdyklas ir pa
vių aero klūbo pirmininkas buojasi ir kaip dalykai suple- užbrėžto tikslo. Kiekviena me
KITĘ “DRAUGĄ'skerdžiami. Gabenimo ir pameninių organizacijų.
pranešė, kad liepos 29 d., jei nuoti atlikti tuojau bus pra džiaginė ar moralinė parama
KLAIPĖDA. — Klaipėdos
A. J. Žvirblis bus nuoširdžiai priimta.
ir norėtume, tai negalima Ha nešta.
krašto gubernatorius, dr. Na
Visiems nuoširdžiai ačiū!
PERKAM
vakas, pašalinęs Šreiberio di INSURANCE
jos, būtent sesuo M. Kristina
CHICAGOJ PATINKA
Su gilia pagarba,
rektorijų, gauna sveikinimo
LIETUVIŠ
Sveikinu jų vienuoliškojo
NOTARY
Antanas Miciūnas, telegramų iš visos Lietuvos,
Marąuette Park. — Atvykus vardo dienoj; buvau ir būsiu
KUS BONUS
Marianapolio Kolegija,
PUBLIC
atostogoms iš kito krašto Sta dėkinga jai už jos vargus ma
-........... -i *i. .i
Thompson, Conn.
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
siui Šimučiui, jaunesniam bro ne mokinant Dievo • Apv. paliui “Draugo” redaktoriaus,'rap. mokykloj. Ji buvo pirmu
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Lietuvis
Advokatas
teko aplankyti keletu Chicagos tinė mano mokytoja.
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2201 W. Cermak Road
Bflk pasveikinta gerb. sesuo
įstaigų. Svečias visakuo ste2608 WBST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
(We«t 22nd St.)
M. Kristina nuo — Alfos
Reiškiame nuoširdi} dėkingu
bejosi, viskas patinka.

VIEŠA PADĖKA

JOHN B. BORDEN

PADĖKA

Išvyksta atostogoms
J. Milinavičius (Milash) su RADIJO KLAUSYTOJAMS
Žmona vyksta atostogoms į ūkį pas savo pusbrolį StansloŠiandie 7 valandų vakare iš
vų, Springfield, Tll. Sykiu ža-, stoties WGES, 1360 kilocyk
da vykti ir S. Šimutis. Gražiu (les, eis nuolatinė antradienio
savo automobiliu, važiuoja ir radijo programa, leidžiama pa
muš nuveža Erčiai, 6227 So.' stangomis ir lėšomis Peoples
Ellis Av. Apžiūrėsim Missis-! rakandų išdirbystės kompani-

(Metropolitan

J

SVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut
Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai: '
Keturi Metai High School — Keturi Metai College.
Tikyba
Politika

Kalbos:
Lietuvių
Anglų
Lotynų

Graikų
Prancūzų

Italų

Žurnalistika
Sociologija
Filosofija:

Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psfrhologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Geografija
Prigimtis:
Anatomija

Biologija
Aatron<*nlja
Chemija
Fizika

Literatūra
Muzika
Matematikai

Algebra
Geometrija
Trigonometrija
Menas:

G raiby lybė
Dramatlka

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Kolegijos Kunigas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut
%

Bank Name)

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje

FOTOGRAFAS
Labai įvertiname tokių di- • Atslcjarė nuosavą, mo
deminių studio su. Hot
dėlę mūsų mokykloms ir mum.*, iywoodd jsvtesomis.-

Dėkingos Šv. Kazimiero
Seserys Amerikoje

Enylnvoūd

DRAUGAS

2334

So.

PUB. CO.

Oakley Ave.

Chioago, Dl.

I dalis pusi. 95
II dalis pusl. 192
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, III.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku
siems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite
žyJelį.

NATHAN KANTE!
4707 SO. HALSTED ST.
Tel.: YARds 0801

DIDELĖ ŽINIA
ISkraustome visą. savo modelių
aukštą lr sandėlj po 1/, kainos.
$25,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais išmokėjimais ar cash.

1150.00 Seklyči'ų setai

£2945
£29.45
9«8 .00

Seklyčioms kaurai

£19 50
$150.00 Miegamų kamb. setai
£:

7(OO SO. TALMAN ST.
7128 SO. ROCKWEUL ST.
Tel. REPubiic 50M-S051

Skalbimui mašinos

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocahon
tas M- R. $7.00 tonas.

Elektrikinės ledaimėf-

£39-50

S89 5O
£>3 95

METŲ GARANTIJA
Metai Apsaugos
ant VISŲ MODELIŲ
^festinghouse

Pilnos vatos

matrasal

04.95

•w

0x12 vailokinial kaurai virtuvėms

£3.98
,50.00

pečiai

gesintai

£28.75
921.00 Inner spring matrasal

5895
šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame Iftpardavlme. Atsiminki
te didžiausią Ir puikinusią rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Joseph Jozaltis. vedėjas..

Westtaghouse

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO,

^etfrujerafon

>

Atsiminimai iš 1905 — 1914
pergyventų laikų

Geležinės lovos; visų dydžių

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA
Šventasis Raštas, Senoji)
Naujojo Įstatymo, su Vulgutos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais kai
na $3.00.
šventasis Raštas, Senojo ir
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kain a $4.00.
Šventasis Raštu, Senojo
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias
tikas, Izajo pranašystė. Vertė
ir Komentorių pridėjo vysku
pas Juozapas Skvireckas, plo
nais popieriniais aptaisais kai*
na $3.00.
Vadovu Sakyklai. Trečioji
knyga, Pamokslai apie Dievo
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
1 kas. Kaina $1.50.

Praeities Patyrus

9115.00 Valgomų kambarių setai

P,

sippi upę ir jos pakraščių gy ' jos krautuvių,
ventojus.
j Programų išpildys gabūs dai tuonii ^suteiktu aukų. Turėda*1
mos naujausios laidūs lietuvi
Stanslovai yra gerai Chiea- nininkai, dainininkės, muzikai
škas knygas, galėsime per sa
goj žinomi; turinį rengę gražų ir kalbėtojai. Taip pat ir ‘Čavo mcsykla* daug pasekminkambarį Šv. Kryžiaus ligoni- lis Kepurė’ dalyvaus su naugiau jaunoje Amerikos lietu-1
nej.
jų juokų rinkiniu. Be to, bus
vių kartoje diegti ir palaiky {
gražios muzikos, svarbių pra
ti lietnvių kalbos ir tėvynės
SVEIKINA
nešimų. Todėl nepamirškit pa
meilę. Jūsų obalsį: “Visuomet
siklausyti.
Rap.
ir visur būk lietuvis”, steng
Šiandie, liepos 24 d., pripuo
simės įskiepinti į augančių ka
la Šv. Kristinos šventė. Ži CHICAGO FLAT JANITORS
rtę ir tuomi atsilyginti taip
nau daugelį,
kurios nešioja
UNION LAIMĖJO BYLĄ
gausiai mus sušelpusiai, bra
tos garbingos kentėtojos var-i
_________
dą, bet pirmutinę vietų mano’ Chicago Fiat Džianitorių U- ngiai Tėvynei Lietuvai.
širdy randa viena sesuo Sese- nijos eiliniai nariai laimėjo
rų Kaziinieriečui Kongregaci- bylų prieš unijos rakieteriūsj

State

mų. Lietuvos Užsienio Lietu
Valandoe Kasdien nuo 9 lkl S
PanedAUėt Beredoe lr Pėtnyčlos
viams Remti Draugijai, kun
vakare.*, • lkl 9
Telefonas CANaI 1175
prisiuntė 3,259 egzempliorių ir
Namai: 6459 S. Rockwell St
įvairių vadovėlių mūsų veda
Telefonaa REPubUe MOO
moms mokykloms Amerikoje.
Už knygas ir jų prisiuntimų
mums nereikėjo mokėti.
s

Kun. A. Petrausko, M. I. C.
labai įdomi knyga

3621-23-25 South
Halsted St.
Atdara Antrad., ketvirtad. ir
Seštadlem'o vakarais lkl 10 vai.

MOKESČIAI

LABAI

Crane Coal Co.

MAŽI

5332 So. Long Ave.
Chlcago. 111.
TE*.. REPUBLIC 84©»

NET TIK

Now

Westln«houne

Sl-

ves If V«AI
vkARS' Protectlon
(h. h.rmet Ic.lly
ALL
l.,t
on

on

model.

tor

|

2Qc į dieną!

only

(l ■ ynu-l

. 'ą

'

4

Budrik, Inc.

3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 4705

BUDRIKO duodami lietuviški radio programai:
WCFL .970 k. nuo 1:00 iki 1:30 vai. po p. nedėliomis
WAAF .920 k. nuo 1:30 iki 2:00 vai. po p. nedėliomis
WHFC 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak. ketvergais

Katrie perkate anglis

IS

juos

j

dralverlų,

siųskite

CRANE COAL CO.

Gausite

geresnes anglis,

mažiau

už

pinfgų.
Phcahontas M. R.
4 tonai ar daugiau 97.00 ton.

POPIERCOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbaa pigus ir užtikrin
tas. 1931 m. popieros rolė — 5c.

. JOSEPH AUGAITIS
UOS 8. 50tb Ave.
Cicero, III.
Tel. lafayette S710

Ptsonc Pmapect

i *54

EDWARD TROST
PATNTINO and DECORATTNO
HARDlVARE ami PAINT STORE
SI 11 W. flSrd Str.. Ohicago

