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JAPONIJOJ VIESULAS
YRA BAISI TAUTOS
FILMŲ
GAMINTOJUS
KATASTROFA
r

KARDINOLAS ĮSPĖJA

Milžiniška katalikų jaunimo
demonstracija Chicagoj
RYMAS, rago- 23. — 4u
Eminencija kardinoįas Mųndelein, C’hicagog arkivysku
pas, pareiškia, kad Aipvriko#
katalikai'yra linkę sųspęn^ooti savo vedamą prieš nepado
rias filmas kampaniją ir
matyti, kaip elgsis patys fil
mų gamintojai. ‘

pa

Jo Em&encija
sakų:
, * ‘‘L
“Mes duosime krutomųjų
vaizdų gamintojams progos,
kad jie galėtų pasitaisyti ir
matysime, ką jie padarys. Ne
norime išgriauti krutoroųjų
vaizdų biznio?’

Ketvirtadienį •Chieagos vięKųpiestyje įvyks milžiniškos
katalikų jauninto vaikštynės
—- demonstracija, ryšium su
Padorumo Legiono vykdoma
kąpppanija prieš nepadorias
tiltasDemonstracijoj dalyvaus
40,OCP mokinių iš Chieagos katalįkiškų mokyklų — pradi
nių, vidurinių ir kolegijų. Be
to dalyvaus katalikų skautų
^rųiukų kuopos, atletai iš.Catbolic Youth Organization, ku
ri surengia šias vaikštynes,
muzikininkų kuopos, Bažny
čios dignitariai ir civiliniai
X»ĮjRninksi.

RAMI

TOKIJO, rūgs. 22. — Išti KALBAI EUKARISTINK)
kęs Japoniją viesulas (taifū KONGRESO DALYVIUS
nas) yra baisiausia naujovinei
ARGENTINOJE
Japonijai katastrofa.
BUENOS JŪRES, ArgentiApskaičiuota, kad žuvo 1,631
1 na, rūgs. 22. — Spalių m. 10
asmuo. Sužeistųjų yra keletas į
— 14 d. čia įvyks 32-asis tarp
tūkstančių.
tautinis Eukaristinis kongre
Išnaikinta svarbiausios kva- sas. Paskelbta, kad šį kon
što pramonės sritys, taip pat gresų liaigiant Šventasis Tė
ylso ryžių derliaus apie 20
vas Popiežius Pijus XI kal
I1U0Š.

bės per radijų į kongreso da
Nuostoliai sieks iki 300 mi lyvius. Popiežius kalbės iš Va
lijonų dolerių.
tikano radijo stoties. Užtikri
nama, kad Popiežiaus balsas
bus aiškiai girdimas.

MANDARINAS PARSIKVIE
TĖ MISIONIERIUS

ŠIŲ METŲ DERLIUS LIE
TUVOJE PUIKUS

RUSIJOJE
VARŠUVA, rūgs. 22. —
Žiniomis iš Maskvos, daug
tūkstančių katalikij Žitomiro
ir Kamienec vyskupijose pa
likti be kunigų. Sovietai dar
neuždarę daug katalikų baž
nyčių, bet didžiausias vargas,
kad neturima kunigų.’ Var-,
giai surastum apie 20 kunigų
abiejose vyskupijose. Jie nie
ku būdu negali aptarnauti vi
sų parapijų.
Nesenai bolševikai paskelbė
kunigus varžantį įstatymų. Ku
nigai, jei nori vykti iš vienos
vietos į kitų, privalomi pasi
sakyti kur jie vyksta, o nu
vykus įsiregistruoti pasisa
kant, iš kur atvyko. Be šio
įsiregist ravimo kunigams už
drausta eiti liet kokias savo
pašaukimo pareigas ir numa
toma aštri bausmė už neisiregistravimus.

DARBININKAI ŠIANDIEN
GRĮŽTA
Unijos vadai pripažino boardo
taikos planą
WASHINGTON, rūgs. 23. domoji taryba pripažino spe— Atšauktas didysis tekstilių | cialaus boardo taikos planų
i
darbininkų streikas.
tinkamuoju ir po to nuspnęsta
1 atšaukti streikų.
Streiko komiteto pirminin
Gorman telegramoje į unikas Gorman su telegrama prukad darbininkų I
nešė visoms lokalinėms uni I1 jas• pareiškia,
»•
.
1
į laimėjimas yra didelis ir ,/.a- J
joms, kad streikas atšauktas,
vėtipas ir dėkoja už jų karžy <1
ir kad rytoj darbininkai grįž
giškų kovą.
tų daiten.
Streikas tęsės per tris sa
United Textile Workers pil- vaites. Žuvo 13 darbininkų.

LENKIM ATSISAKO KOVOTI PRIEŠ
TAUTINIŲ MAŽUMŲ SUTARTAI

IČ ANGAS, Kinija, rūgs. 22.
— Mo-kai-tai miestelis, netoli
Hofung miesto, Hupeh provin
Tačiau kardinolas pažyųii,
KAUNAS. — Žemės ūkio
cijoj, per ilgus metus išbuvo
kad katalikai negali turėti joŽENEVA, rūgs. 22. — Len
departamento direktorius A.
komunistų
priespaudoje.
Pa

ketvirta
kių paliaubų dėl nepadorių
kijos atstovas T. Sąjungos
Vienožinskis praneša apie šių
galiau
jo
vartai
ir
vėl
atida

'
strtirinks
filmų.
suvažiavime pranešė, kad šį
**•*•»«
/į —
.
metų derlių. *- — •
arti'‘ Michigan ryta katalikų misionieriams.
kart Lenkija atsisako toliau
RYGA. — Pedeja Bridi, ko
— Šių metų derliaus konkre
Piąofųtfia Legiono Ubjęa- ąve. Iš ten žygiuos Michigau
Viena kinų katalikų šeima
griežtai reikalauti, kftd tauti
mentuodamas sudarytą Balti
pietų link ir paskiau Į kreipės pas belgus pranciško- ' čių duomenų tuo tarpu dar
gos taryba paduoda, kad šįos
nių mažumų sutartis
I
/• ir
b visu
.•
jos antaųtę, pažymi, kad ji
parką.
nūs misionierius, kad jie grįž- I neturiu. Dėl to jį sunku visai
fibros yra nepadorios it ka
didžiųjų valstybių būtų pildo
pripildo' latvių širdis džiaug
talikams draudžiama jas laų- t..Vaikštynių priešakyje bus tų į miestelį. Kada jie, nesu- > tiksliai tonomis ar centneriais
ma. Pažymi, kad šis klausi
NEW YORK, rūgs. 23. —Į smu ir pasididžiavimu. Džiąug
Linaoln parko policija su mo tiko, tada miestelio mandari-j atvaizduoti — pastebėjo dir.
j
‘
t
’
į
mas rezervuojamas ateičiai.
Lrį j
L
y * t-i? t1?
, * ‘ ^5 * tdeiAvai
Kaip
čia,
taip
AVashingtonė
smu
dėl
to,
kad
jau
taip
toli
r-' • dvi
račiais, no
i
oi
18
litais
dviračiais,
po
; TBoru tų bę bad; ,’Catjierinė
nas pasiuntė misionieriams i Vienožinskis. — Tačiau jan
Tuo būdu lenkų atstovas atsi
spėjama, kad lakūno Lindber- įsikūnijo latvių užsiepio poli
?
s
r
ai
t
o
j
i
miesto
policija
.
dabar
aišku,
kad
iš
viso
jis
the $&at Fbg. rįer Ftiseej
kareivių kuopų, kurie pranciš
ėmė rezoliuciją. Girdi, nėra
gho kūdikio pagrobimas yra tikos svajoųė — Baltijps
.Catholtc
Youtb
O
rgubus
didesnis
už
pereitų
metų
Kįss hnd mcdte up t Little m«i,
konus saugia* atlydėjo į mie
vilties, kad Trenki ja viena ga
ne vieno areštuoto Hauptman- stybių sąjunga, pasididžiavi
w&t ■
M. ?C.W biaation mttzikininkai ir paderlių.
stelį.
lėtų laimėti ką nors.
no darbas. Jam tame daria; mu dėl to, kąd tai įvyko Lat
mokiniai. Vaikštynės
Mandarinas išaiškino misio
Kviečių derliui šiek tiek pa-1 turgjo gelbėti moteriškė, o kai vijos /‘antrosios valstybės ’
kitstytoR į' Reptvnias
nierių reikalingumą. Jis pa kenkė praėjusios vasaros saus
kas sako, kad dar ir kitas metu ir kad likimas latvių
wbite»; Ą, mariem, hera; Nąee u-r ,r>ų x s; ' Bus puošniai
' ' i ’ įtai4 ’ žymėjo, kad komunistų okupa ros. Grūdai silpni. Tuo būdu
koks vyriškis.
tos vadui parodo tiek pąhtnW0«en»'Of lMBBfa bondaite.; ąįjfyų įlotų. Be kitų
, dalyvaus vimo metu visoj apylinkėj pa
svorio
atžvilgiu
kviečių
kie

.Federaliniai
agentai
ir
po

kumo. -in '
riis
riT.r, S«.M» k®- P
k’ 1,«onln"1 8,angės- skleista apgaulingas ir netei
kis bus mažesnis, negu buvo licija planuoja iš naujo iš
teikraštis primena, kad vie
ienos mokyklos moki singas raudonųjų mokslas. laukta tada, kai kviečiai dar
Kee; ŠiRters uųder tbe sKi**!
BERLYNAS, rūgs. 22. —
Springtime for Henry; 4?pp- nių vienatai akompanuos kuni Žmonės virto vargšais ir skur buvo ant kelmo; Pradėjus kul klausinėti Lindbergho ir Mor-' nu laiku Baltijos sąjungas rei- Į
griovė gana dirbtinai (Vatikanas nesusitaikė su Voer worteL • ,
?' J- gui ir kiekviena vienata turės džiais. Tad misionieriai pa ti tai paaiškėjo. Tad atrodo, row namų tarnaites ir kitus kalą
'' ’.t .
'* •* »'
propąguota vienos vaįstyUa kieti j a dėl padaryto konkor
jų samdininkus.
šarvo pranešimą (šūkį) kviesti, kad jie išblaškytų tas
! kad šių metų kviečių derlius
Žinovai pareiškia, kad ra prisijungimo tendencija, norą dato kai kurių priodBnių strftip
filmų padorumo^
1 visas raudonųjų paliktas ne
dus siūlų, bus pagaliau rastas esą ajšku, kad reali ir koor snią ir interpretacijoj. Veda
sąmones ir grąžintų gerovę. | kažin ar bus didesnis už pe
Ant apžvalgos platformos,
ir pats kamuolys.
dinacijos pagrindais sudaryta mi pasitarimai nutraukti. O
reitų metų.
kuri bus pastatyta ties Meno Misionieriai ėmėsi sunkaus
gali Mtį tik.trijų Baltijos v»U ,al(ai bnvo pageidauta, kati
Į Kauną atvyko pĮąčiai
iųstitutu, bus J. E. arkiv. Mc- darbo.
Rugių branda buvo labai PALEIDŽIA *DAL| KALINIŲ stybių sąjunga. Baltijos snbittų susitarta prieš iftvyksiai fc
skaitomo
laikrąšvykusi. Oro sąlygos visą lai
' * ’ čekolovakų
JL
"•
*« . <
Mieholas, iš Cinciijnati, Jn
sitarimad,
pasak
Pedeja
Bridi,
į. Argentiną Popiežiaus vai
čio Narodni Listy, redakcijos Bkuc. vyskupai Rheil ir O’Brfką buvo rugiams palankios, ir
VARŠUVA,
rūgs.
21.
—
padarys
.didelio
įspftdfoo
visa

stybės Sekretoriui kardinolui
narys Hanza. Hanza ketiną eą, G'hicago, miesto majoras
grūdų gausime, tur būt, dau Lenkijos vyriausybė šiandien me pasaulyje. Dabar, esą,
išbūti Lietuvoje apie dvi sa K«By, guh. Horner, ir kt.
giau negu pernai.
Pati šieme- paleida iš Bereza Kartuska pasilieka sudaryti karo san Pącelli. Jo Enfinftncija vyk
»
ė
'
_
•
vaites. Jis nori arčiau^
tinė grūdų kokybė yra geres koncentracijos stovyklos gru tarvė, nes Baltijos valstybių sta į tarptautinį Eukaristinį
pažinti su Letuvos politišku,
LONDONAS, rūgs. 22. — nė kaip pernai. Kuliant rugiai pę politinių kalinių, kurie ten bendros jėgos tik tuomet įgis kongresą ~ Šventojo TėVo le
SUDEGINTAS AUTOekonomišku ir kultūrišku gy
gatu.
" BUSAS .
Buvusiojo karo anglų vetera byra geriau, negu buvo ijK ank išlaikyti keletą mėnesių.
didelės reikšmės, kai jų žinioje
venimu. Narodni Listy yra
nų maldininkija išvyko į Liur- sto laukiama. Tačiau šiaudų
Stovykla yra šalia Pinsko bus ir vjsų trijų valstybių
čekoslo-rakų nacionaldemokrąJackson bulvarde į važiuo dą. WestminstPrio kardinolų šiemet gausime mažiau. Taip pelkių, kur klimatas baisiai ginklai. Kaip tik dabbttinin,
tų laikraštis ir vfa labai pa jančio autobuso vidą įmesta arkivyskupą Bourne persona pat dėl to, kad šiemet mažiau
nesveikas. Kaliniai .paleisti debesų pilnu laikotarpiu rei
lankus Lietuvai.
su dvokiančiomis du- liai atstovauja trys paliegę piktžolių, o, antra, dėl sausroą tik dėl to, kad jie ten sirgo ir' kią glaudžiai susijungti į krū
t.'*
v • • • • ’• r »
. Į Kauną yra atvykęs »» ži jdmis. Sužeista 5 moterys ir karo veteranai. Visa vetera- šiaudai yra trumpesni. Ta- į buvo baimės, kad galėjo nu- vą, kad galima butų stipriai
MUNICHAS, Bavarija,
nn grupė pavadinta taikos čiau, kaip sakyta, iš viso ru-l irtj
nomas italų žurnalistas Vi|- vienas kūdikis.
stovėti. Ateitis ėdanti pilna
maldininkija.
Neturtingų
veĮ
gjų
derlius
bus
didesnis
negu
į
t
.
rūgs.
22. — l>augiau kaip 300,
Autobuso valdytojas nuve
torio Fosehiui. Foschini nori
visokią peapakaičiuojamų ga
000 asmenų
lankėsi šiemet
susipažinti su Lietuvos teat žė ųukentėjusius į West Side teranų kelionę apmokėti su- pernai.
limumą. Tai matyti iŠ žinią
PAŠTO ŽENKLŲ BYLA
keltas
viešasis
fondas.
|
.
.....
Viešpaties
Kančios
vaidinime J
ligoninę it pats įėjo į vidų.
ru ir sportu.
apie lenkų vokiečių slaptą su
BAIGIAMA
._________
v ašarojus, — tiek miežių
tJMję- neberado autobuso. Ne
tartį. Nors iš lenkų pusės ji Oberannncrgau. 50 kartų
tiek avižų, — šiemet bus dailėj,
kartotas • vaidinamas.
KOMUNISTAI STREIKI
NAUJAS AMERIKOS J. V. užilgo pranešta, kad tas auto
KAUNĄB. — Pašto ženklų dementuojama, bet jei dar ji *
giau negu pernai. Grūdai šie
-V
•
K J- ' 4
NINKŲ PRIEŠAKYJE
paliktas Roosevelt gat
VICEKONSULAS
Tarp atsilankiusiųjų žymiu
met švaresni, mažai žolėti, I byloje tardymas visai baigia- ir nesudaryta, tai aplinkybės
ir padegtas.
KAUNAS. — ilasil F. l|aeNEW YORK, rūgs. 21. — brendinio metas buvo geras. mas, lygiai baigiamas tardy esahčiog tokios, kad jos gali asmenų buvo J. Valstybių am
gowan paskirtas Jungtiniu
basadorius Vokietijai W. E.
Amerikos Darbo federacijos Pkiiiinkai sako, kad vasaro mas ir antrojoje, vadinamoje, ma laukti bet kurį momentą.
V aisty Irių vicekonsulu Kaune. SUSPROGDINTA BOMBA vadai skelbia, kad daugiausia jus kuliama^ byra gerai.
Laikraštis iškelia buv. Lie Dodd, diktatorius Hitleris ir
mažojoje paštų ženklų byloje,
Savo naujas pareigas MacSusprogdinta bomba prieša komunistai vadovauja teksti
kurios tardymą veda ypatin tuvos ministerio Latvijoje kiti. Šiemet tarp atsilankiu
goman pradėjo eiti nuo šią ky tabako parduotuvės, 745 lių darbininkų streiko pikieti- SKAITYKITE IB PLATO gai svarbioms byloms tardy Urbšio didelius nuopelnus su siųjų žymus skaičius buvo
metą rugsėjo 1 d.
W. 35 gat.
anglų ir amerikiečių.
_
ninkama.
darant sutartį.
tojas Lurje. '•
KITĘ “ DRAUGĄ”
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PABAĮTLIAI REIKALINGA

KARIŠKA SUTARTIS

ŠAKUMA, NE JO VENŲ
DARBAS

"JW<

NESUSITAIKYTA KON
KORDATO REIKALU

KARO VETERANŲ
MALDININKIJA
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300,000 ASMEI AT-

borabn
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busus
vėje
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Ilsina, kasdien, iMkyrus sekmadienius
WJ(VMERATo8 KAINA J Amerikon Valstybėse:
fefens — M #0. Pusei metų — M 60; Trims mėnesiams
11.00: Visliam įuouealul — 76c. Kitose valstybės*
feumereta: Metama — >7 00; Pusei' metų — >4.v0.
HJ* — .OJc.

■•UtUnų kainos prlalunėlamos parulkalaeua
tfeadradnrtotains Ir korespondentams ruAtų negTfežitia.
•eprnfeoma tai padaryti Ir ncprlslunClama tam tlkspafeto ženklų.
(•daktorfuM priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.

Ikribimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.
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DIENOS KLAUSIMAI
SLAPTA VOKIEČIŲ - LENKŲ SUTARTIS

euzai lenkams pastatys griežtų klausimų su
jais urba su vokiečiais!
Kadangi šitos žinios liečia ir Lietuvą,
tai jos Lietuvos gyventojui sluoksniuose ke
lia susidomėjimo. Juk iš tiesų Lietuvai tiek
iŠ vokiečių, tiek iš lenkų pusės yra nemažas
pavojus. Jeigu atsitiktų kokia nors Euro
poje suirutė, tai jivgalį labai atsiliepti ir
Lietuvos nepriklausomybei. Vokiečiai ir len
kai, anksčiau gyvenę, kaip kirvis su akme
niu, dabar pasidarė geri sėbrai ij? tyko pa
togios progos atkusti savo dantis į Lietuvos
kūną. Tačiau jie patys irgi gerai žino, kad
Lietuvos nepriklausomybę, dėl jos ypatingos
politiškai geografinės padėties, yra suintere
suotos ir Vakarų Europos didžiosios valsty
bės. Todėl vokiečiai ir lenkai supranta, kad
Lietuva nors mažas riešutas, bet kietu kevalu,
kurį sunku perkąsti.'

* Orisson Svett Marden

Jei Nori, Kad Tau Sektųsi...

MISIJŲ PRASMĖ

Papildomomis “Tsb.” žiniomis jau še (Trijų Marijonų: Kun. VI. Mažono, br. Ant. rėtum turėti ir pasiekti, paZarembos ir br. Br. Ivanausko į Man| sieksi, jei apie tai nuolat galiriai eina kalbos, kad Vokietija, Lenkija ir
chukuo (Haabiną) išleistuvių proga)
1 vosi ir visą dėmesį į tai būsi
Japonija esą sudariusios kaž kokią slaptą
“Eidami į visų pasaulį, skelbkite evan- ] atkiei|ięs.
■«karišką sutartį, kuri tam tikrais atvejais lie- Į
čianti ir Lietuvą. Mat, vokiečiai dabar tiki, geliją visam sutvėrimui’’ (Mork. 16. 15), bu-J
Jei, pav., tu norėtum pasikad netrukus kilsiąs japonų ir rusų karas. vo paskutinis Kristaus įsakymas apaštalams, j daryti turtingu žmogumi, ar
Jiems tai būsianti gera proga panaudoti sa feie paskutinieji Išganytojo žodžiai įpareigojo j norėtYmi įsigyti kokią stambių
ro groboniškus siekimus. Patys būdami gro Apaštalus ir visų būstinių amžių krikščionis į įmonę, tai turėtum visas sabikai, susirado sau ligi šiol nekenčiamų drau- I skelbti Kristaus mokslų, kad jį pažintų visosI vo mintis į tų dalykų nukreigą — Lenkiją, kuri irgi ištroškusi svetimų 1 tautos, kad Jo mirtimi pelnyta išganymo ma-į pti ir ta kryptimi dirbti. Mes
Žemių ir kraujo. Taigi jos ir tariasi, kai]) 1 lone galėtų naudotis visos sielos. Kristus ke-, visi pažįstame tokią žmonių,
čia geriau pasidarius didžiosiomis valstybė- t įltėjo ir mirė už visus žmones.'
kuriems, žiūrėk, nei iš šio nei
n»is ir net tokiomis, su kuriomis labai daug
Būtų nesuprantama, jei krikščionis, gu- j iš to gerai sekasi. Yra žmonių
akaitytąsi visas pasaulis ir kurios galėtų di vęs išganingąją dovanų, nesirūpintų kitų šie-i kurie kiekviename gyvenimo
riguoti tarptautinei politikai.
lomis, nepadėtų joms save išganyti. Tai bū-1 žingsnyje ką nors laimi, o ki
Ypač apie šią slaptą vokiečių - lenkų ka-/ tą Kristaus paskelbtų tiesų ir krikščionybės j tiems, žiūrėk, visiškai nes'iserifiką. sutartį plačiai rašo italų spauda. Pa- e^mės menkas supratimas. Dar daugiau — ka, nors, atrodo, jie labai ste. gal visokius pranešimus, jeigu kiltų rusų - būtų nevertinamas ir mažu kuo laikomas vi-įngiasi ir dirba. Taip atsitinka
japonų karas, tai vokiečiai siunčia savo ka sas Kristaus pasaulio gelbėjimo darbas, at- i dėl to, kad pastarieji nemoka
riuomenę Baltijos jūra ir užima Leningradą. perkamoji kaiičik bei mirtis ir begalinė šie- susitelkti ir įsigilinti. Pinigin
Jei tik pavyktų užimti Leningradą, tai vo- ius vertė.
gas pirklys visuomet galvoja
Į kkj&ai tuojau žvgiuotų į Maskvą. Tuo pačiu
Kristaus religija turi esminę ypatybę- — .................
......
laiku lenkų kariuomenė veržtųsi į Rytų Uk- nuolat plėstis ir laimėti naujas sielas. Joje ldo džiaugsmo, kaip vaikščioti
' rainą ir. taip pat eitų Maskvon. Vokiečiai ir žmogus gali gyventi artimam įsantyky su ieškoti to, kuris yra pražuvęs
Katalikų Bažnyčioje Ki
lejkai, bendromis pajėgomis nuvertę bolševi- I DievUy nes tam įsteigtas fcvč. Sakfdmentas.
pradėtų savotiškai tvarkyti Rusiją. Ži- C) iš to santykio iškyla troškimas, kad ir ki- skelbimas ir sielų gelbėjimas e
MD&, pirmiausiai jie aprūpintų save. Vokie- ti jį pažintų ir pamiltų. Jei katalikas tokio l’lūiii: vidaus — tai klystami 4lai pasiimtų Klaipėdą, Latvijos dalį i šiau- troškinio visiškai nejaučia'ir yra abejingas gelbėjimas ir nekatalikų tarp
' pę nuo Dauguvos, Esti jų ir Šiaurės vakarų Mt kokiam krikščioniškam darbui, tai ženk- pV laimėjimas Kristui, šiandit
- ^httiją. O lenkai pasiimtų dalį Rytų Ukrai- las, kad jo santykiai su Dievu yra labai to- ja, kitaip vadinama Katalikų
’aos su Kijevu, Lietuvą, be Klaipėdos ir Lat- Mini ir šalti, ir pats yra nenuoširdus katuli- Ūkiškai visuomenei pasidarė a
-vijos dalį j pietus nuo Dauguvos. Be to, len- kas — ne pagal Katalikų Bažnyčios dvasių, liaujamas reikalas. Bedievybė
dar atiduotų vokiečiams Vislos korido- Toks katalikas yra mažai dėkingas už Dan- kasdien plėšia ir žudo Krist
\ rių. Sakoma, kad vokiečiai jau ruošia Bal gaus malonę, kad yra katalikas. Juo žmogus pirktas sielas. Neverti būtume
tijos karo laivynų žygiui prieš Rusiją. Ar Ifus artiniesniam santyky su Dievu, juo Ia- kimo malonės, jei į šiuos reii
teisybė, kad toks susitarimas tatp lenkų ir biaus stiprės troškimas visokiais būdais pa- rne šalta širdimi.
.▼tbieeių būtų dabar beveik negalima numa- dėti kitoms sieloms pažinti Dievų. Nerasim
Kiekvienas, kuris visko a
tjiL Vokiečiai ir lenkai šias žinias kuo griež-* nė vieno šventojo, kuris nebūtų visa širdimi idealizmo nuotaika eina skcl
čiausiai neigia, bet tai nieko, nereiškia.
troškęs ir dirbęs sielų gelbėjimo ir laimeji- nepažįstamiems ir dirbti tiesu
Prancūzų ir čekoslovakų spaudau nors a mo Kristui darbų. Jau tą darbų dirbant, Die- jimo dąrbą, jis bent maža ki
fie tai plačiai nerašo, bet tvirtina, kad tokia Vas suteikia ypatingos laimės jausmų, nekal- čioniško idealizmo užkrės ap
jSntaftis tarp vokiečių ir lenkų yra. Kadangi bant apię būsimų atlyginimų danguje. “Nėra jingus ar mažai turinčius idea
Pastebėta, kad tos tauriu
-lenkai yrą kariška sutartimi susirišę ir su gražesnės misijos.”, sako Einil Fledler, “kaip
ūzais, tai dabar jiems yra labai kebli būti Mihonių žveju; nėra didesnės laimės, kaip jo siųsti savo žmones Į misijas
is. Reikia manyti, kad netrukus pran- i padėti ieškantiems žmonėms, nėra išganingas- gų Dievo palaimą. Tose taut*
rystės sakramentinį pobūdį, kuris pakrik
štytiems yra būtinas, bęt kuris tafp daž
'

nai esti ’^ami-rštanias.

Noras įvesti civilinę metrikacijų ir
imti ne tik juridiniu,
^dengimasis ją
?>et net ir moralini! atžvilgiu, esą ji pakels^airti nusmukusį Lietuvos šeimų gy.venimų, paragino mus jiozitingu būdu iškrikščioniškosios moterystės klausi
at 5? spręsti grynai krikščioniškuoju
rilgiu. Šito išsprendimo šviesoj turi pu
rėti taip pakrikštytųjų žmonių motejtės pobūdis, taip civilinių jungtuvių
sutaikomumas su krikščionybės princiis. Čia taip pat išaiškės, kodėl Kutalidbg Bažnyčia susituokusius civiliškai lai
SBa viešais nusidėjėliais ir neleidžia prie
šventų Sakramentų. Nekritikuosime eivi(>iių jungtuvių tiesioginiai ypač teisišku
gtžvilgin; tai jiadarys kanonistai. Mums

Klausimo pastatymas
Apift vyro ir moters santykius daug
kalbėta ir biologišku, ir psichologišku, ir
net etišku atžvilgiu. Bet argi ir stabmel
džiai to nedalo? Taigi mes kalbėsime kri
ktdioniikai. Mes stengsimės surasti krikš
čioniškosios moterystės prasmę. Juk mo
terystė patį žmogaus gyveninio rytinetj
buvo jateigta žmonijai palaikyti; žmogui
nupuolus, ji tapo dar pagalba prieš ais
tras (remedium concupiscentiae); Mozės
įstatvirais buvo mindyta tarp kokių as
menų ji/yra leidžiama; Krfktnš galop ją
pakėlė į sakrąjnentų eiles. Tik dabar ji
bnvo ištraukta iŠ grynai prigimtojo* tva
rkos ir feurišta su antprigimtaja. Kuų tad
skiriasi krikščioniškoji — sakramentinė
moterystė nuo nekrikščioniškosios,— ne
sakramentinės! Koks yra pirmosios idea
las!
■'
Atsakyti į šitą klausimų bus galima
tik tada, kai iš viso žinosime, koks yra
skirtumas tarp krikščioniškojo gyvenimo

fcfcpi tik nušviesti krikščioniškosios mote-

ir nekrikščioniškojo. PlrsAM Adomas nu-

M'

sidėjo ne tik kaip paskiras žmogus, bet
kaip žmonija. Visas sutvėrimas tuomet atitrūko nuo Dievo, suardė atitikimą tarp
prigimties ir josios pirmavaizdžio, įves
damas tuo būdu pasaulin blogio pradu.
Antrasis Adoųias — Kristus nenorėjo bū
ti menkesnis už pirmąjį. Jis atpirko ne tik
paskirus žmones, bet ir visų žmoniją, kaip
bendruomenę, surišo jų vėl su Dievu, da
vė priemonių artėti prigimčiai prie savo
pirmavaizdžio, sujungdamas tuo būdu pri
gimtųjų tvarkų su antprigiuitąja. Prigimtoji tvarka yra atspindys antprigimtosios,
o ši pastaroji yra prigimtosios pirmavaiz
dis arba idealas, ]>agal kurį įi via sukur-

usia kvailys-! dalykus padarė savu gyveuii. lšaiblašky-' mo įpročiais.
Jyuias, be ti Į Kas nori, kad jam sektųsi,
as yra vienu turi nuolat galvoti apie pasipasisekiuio ir sekimą. Jeigu galvosi ir lūpin
ių. Aš pažįs- į sies buvo sveikata, jeigu maiiblaškėlį, ku- nysi, kad esi sveikas ir tvirvisokių ini- tas, tai ir būsi sveikas. Kas
įmanytu ų, ne- nori būti geru įstatymų žinos, bet jis gy-. vu, tas nuolat apie įstatymus
ratingo nenu- I galvoja, apie juos skaito ir
ieno suniany- juos studijuoju. Susitelkįs ir
galo. Jo vi- jsigilinęs į savo pamėgtąjį da
igos buvo iš- rbą, jis pasiekia savo tikslą,
įuo vieno da- Kas nori būti gydytoju, kūni
ne kito. Kiek gu ar pirkliu, tas taip pat pasusitikdavau. našiai daro.
ne stebindavo
Niekas
negali gyvenime
idėjų gausu- džiaugtis laimėjimų vaisiais,
idėjos ir lik- jei visa širdimi netiki savo Iįis, toliau jis dejų įsikūnijimu. Jeigu tavo
i trūko susi- vidus daugiausia yra kuo nors
mo, kuris pa kitu užimtas, jeigu jis yra pejo idėjas įvy-1 rsunktas abejojimu apie pa
lukių žmonių -sirinkto darbo pasisekimų ar
nepasisekimų, tai nemanyk,
kokiais gabu- kad tu Plekai savo tikslų,
apdovanotas, nors *r kažin kaip dirbtum,
nenuveiksi, jei Tiktai savo minčių didinguvko mėtysies imo
8ali gyvenime ką
>ri ką nors di- m,rs svarbesnio nuveikti. Sui, tai turi bū- ^telkimas ir įsigilinimas yra
jgus, turi mo- būtinai reikalingi kfekVienam
jėgas sutelkti sėkmingam daibui.
atui KiekvieJeigu jautiesi nebetekęs drą•o dadingumo sos ar energijos, tai reiškia,
lias dalis-Juo kad tavo viduJe nebėra hari šių t iesą įsi- mon'j°s, kad tavo vidus uebeaugiau yra vi- klauso
tavo pastangų
bus naudingas ir kas nors Jau k 1 i u d °
<s Tas v ra va- tavo pažtmM’b Tas kas nors
a pakankamai >’ra basinė kliūtis, kurių tu
įsiteikti ir sa- Pats ant kedo pasistatei. Tikir kuris šiltos Įtai tvirtai tikėdamas savo pa, į sirinkto tikslo laimėjimu, ga
lu laiku užėmė (lesi visuomet žengti į priekį,
gūdžio galima I Nedrąsa, abejojimas, svyraviis katalikų są. inias, išsiblaškymas, nereikaliių.
ingas jėgų eikvojimas — yra
mimas, atrodo, tavo laimėjimų didžiausi stabdžiama mintis, džiai- Gal būt, “silpnini savo
Žmonių kažkur, j^gas po truputį dirbdamas
;ai juos viduje, vienų, o .paskui kitų darbų,
duos katalikus, (užuot visas jėgas sutelkęs vievasios vertybės j113111 darbui. Daugelis žmonių
Centas, panau- taip ir nieko nepadarė, kad
nemokėjo laikytis nustatytose
rviai dalyvauti ribose, kurios jų jėgoms būtų
aibe, siųsdama davusios kryptį ir nurodžiuie neš ten Kriartimiausį kelių.‘Nesijuok
Izaus meilės ši- k nesišaipyk iš tų žmonių,
ns broliams, iš- k»rie viena idėja tegyvena,
skui ir kitiems. Visi didieji žmonės, kurie iš
turėtų Lietuvo- Pa»«žtų pakeitė pasaulį, buvo
tęs didesnis su- laiP Pat persiėmę viena idėja,
s mums ideali* Tas žengia į prįekį,'kuris ša
ltos švyturių.. vo
sutelkia į vienų taš*

Krikščioniškasis gyvenimas yra daugiau
negu dorovingas gyvenimas. Jis yra da
lyvavimas dieviškose paslaptyse, kurios
turi spindėti ir mūsų veiksmuose. Kiek
viena krikščioniškoji misterija yra vienos
kurios prigimtojo gyvenimo srities pirma
vaizdis arba idealas. Ir priešingai, kiek
viena krikščioniškoji gyvenimo sritis yra
venos kurios dieviškosios misterijos at
spindys. Dabar darosi aišku, kur mes tu

Krikščionio to«lėl prigimtasis gyveni
mas turi simbolizuoti antprigimtųjį gyvenintą^įarne ieškoti kiekvienai sričiai pir
mavaizdžių ir stengtis prie jų artėti. Ne
krikščioniškasis gyvenimas visados pasi
lieka prigimties ir kultūros sferose, nes
pirmaprade nuodėme išdarytas tarpas nė
ra užgrįstas. Tuo tarpu krikščioniškasis
Žengia toliau — į antpriginitinę sferų že
mę sujungia su dangum ir tuo būdu kurie

rime ieškoti išeities, jei kokia nors krikš
čioniškoji ]>robleinn esti laiko aptemdin
ta arba net iškreipta. Vienas yra Dievas
Sutvėrėjas, v-ienas Kristus Išganytojas,
vienas todėl idealas ir viena tvarku, ku
rioje glūdi mūsų gyvenimui nuostatai.
Pritaikiąkiiue dabar šitas mintis mo
terystei. Jau iš to vieno, kad krikžč. mo
terystė yra sakramentas ir tai “didis sa
kramentas”, kaip yra jiasakęs šv. Povi
las (Efez. 5, 32), galime numanyti, kad
ji turi būti vienos kurios dieviškosibs |<slapties atspindys,'kad viena kuri dieviš
koji misterija turi būti josios pirmavaiz
dis. Pagal šitų pirmavaizdį turi) būti tva
rkoma taip pati krikšč. moterystė jau

tobulą vienybę tarp Dievo ir žmogaus.

sudaryta, taip apskritai krikšč. santykiai

(Tęsinys 3 pusi.)

tarp vyro ir moters. Vadinasi, vyro ir mo
ters problemos išsprendimo krikščionybės
šviesoj reikia ieškoti vienoj kurioj die
viškoj misterijoj. Tik kurioj?
Šv. Povilas laiške efeziečiams išriša
visą sunkumą. Paklausykime jo,žodžių:
“Moterys tebūna pasidavusios savo vy
rama, kaip Viešpačiui; nes vyras moters
galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva;
jis to savo kūno Išganytojas. Bet kaip
Bažnyčia yra pasidavusi Kristui, taip ir
rnoterys tebūna visame pasidavusios savo
vyrams. Vyrai mylėkite savo motėrls, kaip
ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir pats save
davė už jų, kad pašventintų... Taip ir vy
rai turi mylėti savo žmonas, kaip savo kū
nūs. Nea niekas niekuomet nelaikė savo

kūno neapykantoje; liet jį peni ir globi,
kaip ir Kristus B&dnyči*. Nes mos esame
jo kūno nariai, iš jo kūno ir iš jo kaulų.
Todėl žmogus jmliks savo tėvų ir motiną
ir laikysjs savo moters, ir du bus vienas
kūnas. Ta paslaptis didelė; aš sakau apio
Kristų ir Bažnyčią” (5, 22-32).

(Daugiau busį
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Pirmadienis, rūgs. 24 d, 1934
JEI NORI, Kad tau
Šiuos linkėjimus su kanklė
O tie, kurie lauke buvo, šuujkus, upea j Meno pasaulį. Pa kos, džiaugsmo ir bendrui vi
SEKTŲSI...
ke: Laukas, laukas, laukas! | skui juos sekė kiti, o paskui sos tautos nuotaikos skelbėjas mis jums sudedu savo ir ma
Paskutinieji kalbėjo: Miške juos dar kiti ir taip eilių ei- ir gerųjų — prakilniųjų darbų no kaimynų — N’ew Yorko a
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
platintojus. Todėl, tegul bus pylinkės muzikų vardu.
lės... Galva prie galvos.
esame ir nuostabu,
Vedei chorus, organizavai šios kanklės jūsų tolimesniuo
t kų, kaip stiklo lęšis, kad stiKad, priekyje einantieji, šau
nios, mūsų genialaus meniniDidžiai (ierbiuinas Muzike:
Juozas Žilevičius,
*
,Laisvas
•
..
•
•
i
renka
į
vienų
vietų
saulės
spinko, rašte. Sunku kų nors prie kia: laukas, laukas, upe, upe. juos. Taip pat tos procesijos se darbuose paskatinimu ir
Menininkas
t
r
*
Negalėdamas usmuiiiniai da
ndulius. Susitelkęs paprastas
Mes miškų matome — kal- priešakyje buvai ir vedei j pajėgų šaltiniu. Tegu jų švel 1934 m., rugsėjo G d.
to rašto bepridėti, tat pasivė
lyvauti Jūsų pagei Limo puo
nūs garsai primins Jums se Elizabetli, N. .J.
žmogus daugiau gali nuveikti,
linu su jo turiniu gerbianiuo-1 bėjo — ir nežinojo, kud jie Meuo Karalijos dausas.
toje, pavelykite nors raštu pa sius Antano Pociaus gerbėjus f procesijos gule eina.
Kūrei muzikos veikalus ar novės kanklininkų garbingų
negu išsiblaškęs genijus. “Su
reikšti, šia proga, keletu žo
sitelkimas, ta dievų sužadėti
supažindinti. Man atrodo, kadi Re nūnai, Viešpatie, kelias - ba liaudies melodijas puošei praeitį. Tegul tos kanklės pri
delių.
šiandieninės kultūros rūbais. mins Jums tų laikotarpį, kuo
tokiu asmeniu yra ir mūsų vi-l kaskart sunkesnis.
nė, yra .visokios didybės mo<
“Menas galingas, Menas s t e sų gerbiamas Antanas Pocius,
Priešais mane aukščiausi ka Čia vėl minios klausėsi jų gTo niet atvykęs į šių šalį, išeivi
tina’’. — sako rašytojas Grillžės ir buvai procesijos prie jos tarpe, suderinęs savo sie
buklingas”... Taip yra pareiš kinį vaizduoja Čiurlionis šia lnai, plikos uolos, bedugnės.
parzer’is.
Išvertė Alf.
los kankles, pradėjai kankliuo
kęs vienas žymus lietuvių įhj- me rašte:
Tai gražu. Tai begalo gražu šakyje.
Spalių 1 d., 7:30 vai. vakaBengei daugybę muzikos ko ti lig tas senosios Lietuvos ka vyskupas O'lirien ir
etas. Kimėiau į tai įžvelgus,
“O, Viešpatie; Nušviesk, Bet kelio nežinau ir baugu
T» vukar»
nklininkas.
Ir,
kaip
matai,
vi

ncertų. Tūkstančiai jų klausė
tikrai taip yra. Menininkus vi maldauji!, kelių mano, nes ne-1 man.
re mūsų bažnyčioje lankysis čioje viskas bus iškilminga it
suomenė
klausė
jų
garso
ir',
suomet esti apsuktas rato pa žinau jo.
Ne už save, ne. Aš-einu — ir vieni kitiems perduodavo
Rftp.
Sutvirtinimo (dirmavonėg) Sa gražu.
savo įgytus įspūdžius. Vedei šiandien gausingai susirinkusi Į
sekėjų. Vieni jų turi mažiau,
Išėjau mūsų procesi jos prie i1’ j*e
paskui mane eina.
kiti daugiau. Kuomet menini šaky, o žinau, kad ir kiti pasViešpatie, jie taip pat pas juos ir privertei juos menu gė džiaugiasi savo Kanklininku -Menininku, papuoštu Lietuvos!
kui mane eina, visa procesija dėtis.
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
nkas prisiartina prie mano au kui mane eis.
vyriausybės,
arba,
kitaip
ta(
—
ilga,
ilga.
kuro, drauge su juo siela die
Organizavai orkestrus. Čia
Bet kad tik ne šuntakiais?
G f Ino TeL CAL-nmrt 0893
ba ir klausytojų bei žiūrovų Klaidžiojome po tamsius miš-' Galva prie galvos per visų visai kiti žmonės ėjo paskui riant, Lietuvos Tautos paga
Ri-s. Tel. DREzel 9191
sielos. Menininkas yra kerė- j kus, perėjome slėnius ir suar slėnį ir per ilgų upės krantų jus, kaip iki šiol buvusieji. rbft — Gedimino ordinu. Ma
OFISAS
tojas sielų. Jei jis są^o veiki-dus laukus. .
ir per tylų, suartų, didį laukų, Suėmę visas grupes krūvon ir tai pats, kad lietuvių tauta,
4729 So. Ashland Avė.
mų jaisuka prakilniajai idėjai,
<> procesija buvo ilga, kaip} Išsidrėkusį toli-toli, o tos pridėję dar tų minių, kurios, Įi kurios garbei j>er tiek metų
X lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgus
CHICAOO. ILL.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
jis milžiniškus darbus nuvei- j amžinastis.
procesijos galas slepias miške ausys gėrisi Dievo Namuose kankliavai, gir,Įėjo jūsų sielos
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
kia. Nes į jį žiuri plačiosios | Kai išvedėme procesijų į tv- ir galo jos nėra.
Jūsų vargonų kombinuotai- garsus ir todėl susirinko šian Nuo 10 liti 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
Ofisas 3102 So. Halsted St.
minios ir jį sekti. 0 juk ini-Įlius upės krantus,
Kur yra tiesa, Viešpatie! garsais, pamatysime, kokios dien su jumis pasidalinti džiau ▼ai po pietų tr nuo 7 iki 8:30 vai
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12
Kampas Slst Street
nios sudaro tūkstantinius skai ■ Tik tuomet jos galas peši dau einu, einu. Ištiestai prieš milžiniškos procesijos priešą-1 gs,,iu- fa t eik drųsiai pirmyn
valandai dien*.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vaL vai*
čius. Niekur nesu užėjęs taip įrodė iŠ tamsaus šilo.
.su kanklėmis ir vesk procesijų
Nedėllomls Ir ftventadlentafr 10—II
mane savo stebuklus ant raus kyje eini.
Telefonas MIDvvay 2MM0
I -V
kokių
atsakols
ta,nsil
?
n,iškl
L
lauk,
b
ryškiai ir vaizdžiai nupiešiant į Cpe! šaukėme. Tie, kūne vų kalnų viršūnių.
Dabar pa,
menininko vaidmenį kaip a. arčiausia buvo, kartojo: Upe,
Ant pilkai žalsvų uolų, fan mybę turėja^Tisuooieneje it upes rr kalnus į džiaugsmingą
Rea. Phone
Office Phone
tastinių, kaip užburtų kara patikrinsi savo, sielų tolimes Lietuviškojo Meno Karalijų!
v.
a. Mykolo - Konstanto Čiurlio-1 upe!
ENGIewood 8841
TRInugle 0044
GJDYTQJAS Ir CHIRURGAM
laičių rūmai.
niam vadovavimui. O juk už
XcL LAFayette 8447
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Arčiau esantieji aiškias akis akių. dar dideli pliki kalnai ir
Tel. YAHds 0994
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: turi, bet tie, kurie ant upės Į gilios upės lietuviškojo Meno
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Re*.: Tel. PLAz* 3400
7860 So. Halsted Street
w
Valandos:
kranto arba lauke tebėra,
Karalijoje.
gydytojas ir chirurgą*
Tel. CANal 0267 a
Nuo 14-13 ▼. ryto: 1-3 Ir 1-9 V. ». *
ROOM 210
Rea. PROspcct 8869
Kuomet išvys tuos Tavo.
X-SWNDDUAl
MariAMtantiria nuo 14 Ik, 19 dlan*
• 4 I- T « vai vakar*
r*l
Tat, gerbiamasis ponas An3061
W«rt
43rd
Btr.
Viešpatie,
stebuklus
DENTISTAS
tanai! Priimk šias kankles nuo (Prie Archer Are. netoli Kedzie >
1448 SO. 49th CT., VJCERO, IUL.
O tie, kurie iš miško dar ne
d os: nuo 1 lkt t ve*, vakare
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
manęs ir New Yorko apylinkės Vaisia
■•rodomi* Ir nedettomm T“tT*
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
išėjo? Man jų gaila, Viešpa
roselli rothers inc
3147 SO. HALSTED ST., CB1CAGO
sutarti
muzikų. Apsišarvok jų begali
Paned. Sered. lr Subat 1—L vai.
1821 SOUTH HALSTED STREET tie!
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
ne
pajėga,
koWų
senovėje
mū

Rezidencija 68041 So. Arlerdaa Avė.
Specialistai Iškalime ir l&IIrblJie negreit išvys tuos Tavo
Dtnnoms TeL LAFayette 5793
sų pirmieji menininkai - kank
me visokių rūšių paminklų Ir graValandos: 11 ryto Iki 4 popiet
stebuklus, kuriuos aplink taip
Naktimis Tel. CANal 0402
bnnmių.
-t
< Iki 8:30 vakare
lininkai turėdavo. Jų kanklės
duosniai eikvoji.
Mūšų šeimyna specializuoja šia
DENTISTAS
/
buvo didesnė apsauga nelie
me darl>e per šešias kartas.
/
4204 ARCHER AVĖ. >
Ar dar ilgas bus mūšy ke
Tel. LAFayette 7650
čiamybės,
negu
ginklas.
Kan
/
Veskite paminklų reikalus tie- .
comer Sacramento
Office: 2643
47th Street
lias, Viešpatie? Tu liepi to
šiai
su pačiais išdlrbėjals.
;'i
klininkas
senovės
Lietuvoje
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 iki 9 vak.
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
neklausti ?
Nedėliojo pagal sutarti
buvo neliečiamas. Jie laisvai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Bet kur nieS einame, Vieš keliavo kankles iškėlę ĮX*r Ofiso Tel.: LAFayette 8650
Offloe Tel. REPublic 7898
4140 Archer Avenue
Kcz. Tek: VIRginia 0669
patie? Kur to kelio galas?”
Heu. Tel. GROvebU 0917
milžiniškas girias ir joks prie
Vai.: 2—4 ir- 7—9 vai. vakare
7017 S. FA1KFLELD AVĖ.
Tokios tat procesijos prie šas jų nedrįsdavo paliesti. Tai Į
Res. 2136 W. 24th St.
DENTISTAS
Vienas blokas | rytus nmo
šakyje esate ir Jūs, gerbiamas buvo dėlto, kad kanklininkas - i
Tel. CANal 0403
G A S
X - R A Y
didžiulių vartų
4113 ARCHER AVE.VUK
I ponas Antanai. Dvidešimts į ,nenįnįnĮ{as buvo ramybės, tai9423 W. MARQUETTE ROAI>
Kampas Francisco Avė.
GYDYTOJAS lr CHlitUltOAS
Office Phone
Res. and Office Įmetų atgal organizavai BeetVai. 2-8 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto PROspect 1028
2859 So. Leavltt St.
NedėlfoJ susitarus
boveno konservatorijų. Čia ri
Trys telefonai:
Rea. FENSACOLA 9911
’’
nkosi minios jaunimo ir juos
BEDMONT 3498
Tel. OAMal 81JJ
vedei irt miškus, tyrus, lauOffice: HILLMDK MH

LAISV. MEN. J. ŽILEVIČIAUS SVEIKINIMOA. S. POCIAUS TEKSTAS

KAS NAUJO WEST
PULLMANE

DR. CHARLES SEŲAL

V. •

DR. A, A. ROTU J

DR. MAURICE KAHN -

DR, k. R. McCRADIE

OR. A. RAMUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

B

.

,

DR. A. P. GURSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ
W.

DR. F. G. YYINSKUNAS

DR. Y. E. SIEDLINSKIS

DR. J. J. SIMONAITIS

H1LLS1DE, 1LUNDIS

CANAL 07Ot
DR. J. J. KOWARSKAS

. DR. G. 1. BLOŽIS

VENEtMN MONUMENT Cū„ INC.

2403 W. 63rd St,, Chicago

2201 W. Cermak Road

OFFICE HOCR8;
t te 4 aad 7 te 9 P. M.
Baaday by Appolntment

•

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Udtrbėlal

__

4645 So. Ashland Avė.

DR. S.-BIEZIS

OFISO VALANDOS:
Nuo S Iki 4 Ir nuo t Ikt 3 vak.
Nedėliotais pagal sutarti
Ofiso telef. BOUtovavd 7894
Namų Tel. PROspcct 1990

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Oermak Boad
Valandos 1—3 Ir 7—3 rak.

I ----

Šaradomis tr NedSIlomts pagal sutarti S

HOlfLevard 7042

REZIDENCIJA

DR. C. Z. VEZEL’IS

6631 S. Ualifornia Avė.
Telefonas REPublic 7888
---------------------------------- 1—
Urbo: Tel. LAFayette 4017
Mes.: TeL HEMlock 83M ,

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir «-8 vai. vak.
Rėzj<l<-n<lj<>s Oft-as: 2658 W. 89U» HL
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
fferedouals Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS

\

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Val.; nuo 9 iki g vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 W83T 69th ST.
Of. ir Re«.

SPECIALISTAS

Tr4. VIRginia 0638
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
N.daUoiai.

pagal .otarų

Tel. Ofiso HOlils-vard 6813-^14
Rea. VlCtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso va), nuo 1-3; nan t 2O-8.IO

756 W. 35th Street
/ 1

akiu

PAengvlns aklų Įtempimą, kuris
esti priežastimi , galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemime, nsrvuotumo. skaudsuu* akių kar*t|, atitaiso
trumyareaa'Stę ir tollresystf. Priren
teisingai akintus Visuose atsiti
kimuose egsamlaavtanes daromas su
elektra, parodasdia makaesias kliu
dąs. Speclalė atyda atkreipiama 1
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos euo 19 tkt • v.
NedėifoJ nuo 10 Iki 13. Daugely et- i
siti kimų akys alltaisomoe be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

gia

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Bonlevard 7989

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

metų prityrimo

Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės Ir
taupykite pinklu

Mes atlikome darbe daugeliui iyi
aiq Chlvagos Dietuvlu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DR. JOHN SMETANA

Office TS1. Wentworth 8218

Patarnauju taidotuvėsa kuoplfftausla
RaUcale maldžiu ataMaukti. o -n*“darbu būslts užganėdfntl
Tai. OANal MII srbsMlI

2314 W. 23rd PL, Chloa<o

1439 & 49th OL
-

Tat OICrae

Olmro, BL

TeL DAFayeMe 3»7>

J. Liulevlčius
Grabortus
1»
Ba laamuntojas.

IHdsIė tr graži
Koplyčia dykai

Visi Telefonai:

Vards 1741-1742

OPTOMETRISTAS

S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 ankštas
Pastebėkit mano
MOTERŲ IR VAIKŲ LIOŲ
/ iškabas
SPECIALISTE
Valandos nno 9:30 rvto iki
6900 SOU1H HALSTED ST. g.30 vakaro. NcdėlTomis nėra
falandos: 1 Iki 4 p« pfstų. 7 iki 8 vak. skirtų valandų. Room 8.
Uskyrua Hersdoms
Phona Canal 0523

LABOJAH PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
LaidotuviŲ Direktorius per 30 MetŲ
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas VARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
ORABORIUS
Tūrių, automobilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama.
3319 UtvaniflA Avenua

Chicago, 111.

9999

Patarnauja Chica-

RSs. Tsl. Hyde Tark 8391 11801

DR. SUSANA A. SLAKIS

LIETUVIAI GRABORIAI

ANTANAS PETKUS' ;
ORABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicere 2109

««•» ArrAsr Ava

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 West 46th Street

HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nno 6.8 vakaraie

Bjivlrš

LACHAWICH
IR SONOS

Koje Ir apylinkėje.

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVEN.UE

LIETUVI®

.oftometricallv

GYDYTOJAS ir cuiruroajb

Tel.' GAMal 9123

I

DR. VAITUSH, OPT.

Viaeent RoselU, sber.

G R Afl O R IA I :

Didžiausia paminki* dlrbtuvd
ChtcagoJ

DR. STRIKOL’IS

' BerodoJ pagal sutarti

Ir Grabnamdii

------- o • - ■

Nuo 1 Iki S vakar*

.

Alfred Romlli,

PHYSICIAN and SURGEON

DENTISTAS
(Kampas Leavltt St.)

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Tel. ROLIevard 3303—K418

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su Cirnu
tuo pačiu vardui

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard

4139

SIMON M. SKUBĄS <
ORABORIUS Lr RALSAMUOTOJEt
I’atamavlinan geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefoną* MONrne 3373

J. F. RADŽIUS J
Ino.
IJETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už |2i.00 Ir sukėliau Į,
ModsrnlMsa koplyčia dykai
888 W. lHtfa St. Tel. CANal 9374
Chicago, Iii,

* „.

.

PADĖKA
ba. Pagalbų neatidėliojamai
i tutytė, A. Šturmaitė, F. Jas- sčius, S. Šimuli*, J. Bacevinauskaitė, M. Brazauskaitė. J čius, J. Vilkas, A. Nausėda, J.
reikalinga ir būtina, nes be
jos šimtai ūkininkų gali atsi
Pritaikintas kalbas, . gerb. Dimša, P. Kybartas, V. KubaiPrieš porų' savaičių mano
kun. H. Vaičfinas ir L. Šimutis tis, P. Tumasonis, J. Kudulie- moteris Emilija 'turėjo pasi
durti labai apverktinoje būk
FIAD ADiC CCMIklADlinę svarbų ir Vienuolijos vardu
klAn Allt jtmlRAniJUO pttreiskė visiems Marijonų rė- pasakė.
nė, O. Naujūnieuė, P. Čepulie- duoti sunkiai operacijai. Tų
Dar nespėjo Lietuvos šiau lėje.
Seminarijos atidarymo iški nė, J. Bertulis, R. Rekašienė, padarė dr. Biežis Šv. Kryžiaus rės ūkininkai atsigauti po lie Kaip matome, šiais metais
įnėjams, bendradarbiams
ir
prieteliams nuoširdų ačiū už hnėse ir programoj visų die P. Melingienė, J. Garuękas, ligoninėj. Dabar ligonė jau pos 1 dienų buvusios didžiu visų šiaurės Lietuvą ištikot di>rauge”!.iy prielankumų ir veiklių pa-nU buvo naudojamas Roosevelt B. Lindžius, L. Gritienė, O. grįžta į sveikatą. Randasi ka lės audros, kai rugpiflčio 12 dėlės audros, kurios padarė ne
.'I Kaip jau buvo
vyko'ranui- Iškilmėse dalyvavo ir Į Fumiture Co„ 2310 W. Roose- Nasakaitienė, A. Liubartas, L mbary No. 323.
dienų šiaurės Lietuvą vėl iš mažesnius nuostolius, negu
rašyta, rugsėjo 16 d. į
jvelt Rd. laudspeakeris. kurio Šimutis, O. Alekna, J. Krot
Reiškiu gilios padėkos žo tiko didžiulė nelaimė. Apie 1 1928 •uotais buvęs tume pačia
j Marijonų dvasinės kunigų se gerb. pral. M. L. Krušas.
Seminarijos priekis ir aikš- dėka iškilmių ir programos ei kas, Stiekų šeimyna, Kuijienie džius gerb. dr. Biežiui už rū valandų po pietų kilusi audra me krašte nederlius. Lietuvos
minarijos atidarymo įspūdi il
nė, J. Grigalevičius, D. Maciū pestingų savo sunkios užduo pradėjo taškytis ledais, kurių valdžia ir savivaldybės bei
gos iškilmės, Marijos kalne tos vartai buvo papuošti Ame , £a visiems dalyviams aiškiai
nas.
l ikos, Lietuvos ir Popiežiaus * ^uvo pįęrduodaina,
ties atljkinrų, slaugėms ir li pasitaikė net vištos kiaušinio vietos gyventojai organizuoja
liuose, Hinsdale, III.
L.
Novazelskienė,
582
S.
Visas parengimas gerai pa
goninės vedėjoms už uolių glo didumo. Ledai lietė Saločių, nukentėjusiems pagalbų javais
Seminarijos prieduryje, virš vėliavomis, kurias parūpino'
Broadway,
Aurora,
III.,
aukojo
bų ir lankytojams už pareikš Vaškų, ’ Pasvalio, Joniškėlio ir pinigais. Pietų Lietuvos ūI laiptų, aikštės pusėje, Marijo Marijonų Kolegijos Rėmėjų J vyko. Didžiulė Marijonų vietų užuojautų ir dovanas. Jų valsčius. Vaizdas baisiausias. kininkai taip pat aijjioja šie
nai klierikai padirbdino ir pa; Chicagos apskričio pirminin- ' nuolijos geradarių minia da gėlę — oleandrų. '
lyvavo pirmutinės lietuvių se J. ir O. Krasauskai — kele visų sujungtos pastangos iš Visi pasėliai, kurie buvo nu met buvusio gero derliaus ja
puošė altorių, prie kurio kun.'kas Antanas Bacevičius.
minarijos atidarymo iškilmėse tu ulbų į koplyčių, Dickontie- gelbėjo ligonę nuo mirties ir plauti ir kurie dar stovėjo ant vus savo brolįams šiaurės Lie
H. Vaičūnas 12 vai. laikė iš-,'
Programa
Tsb.
kilmingas Mišias. .Jam asista-j Po pamaldų publika nuvyko ;’r pramogoje. Marijonų prie- čiūtė — baltymų į koplyčių, pagreitino jos grįžimų į svei laukų, daržai, sodai sunaikin tuvoje.
ti. Daugybė užmuštų paukščių.
if vo marijonai: prof. kun. Pet-Įį Marijonų ūkį, kur buvo iš-1 telių suplaukė j šias Iškilmes- nė — baltynių,- M. Rinkevi katų.
St. Fabijonas, .2146 So. HoyPovilas Meškauskas Gyvenamųjų namų langai iš KAUNAS. — Idant amži
ras Biskis diakonu ir kl. An-'pildyta graži programa. Kun. ne tik iš Chicagos ir apylindaužyti, nukentėjo čerpėmis nai prisiminiusi garbingus did*
tanas Ignotas subdiakonu. Per : A. ,J. Aialriušiui, M. I. C., pa- kės miestelių, bet ir iš Rock- ne Avė,, ęhieago, 111., atvežė
iiparvežė
Auščos
Vartų
pa

dengti stogai. Daug sužalotų vyrius, grįždama Anglijon lie
SU AMERIKIEČIAIS
mišias du chorui: didžiulis Au-, darius programos'įžangų, to- ford, 111. J. ir I. Kulvinskai,
rapijos
choristus.
žmonių, kurie norėjo audros tuvių ekskursija, išsivežė Da
KAUNE
Šros Vartų parapijos ir iš Mel- lymesnę eigų vedė Ig. Sakalas, I. KuJvinskaitė, J. ir O. GrigaNuoširdžiai
dėkojame
mūsų
metu gelbėti gyvulius, ar ap riaus ir Girėno lėktuvo dalelę.
levičiai, L. ir P. Čepuliai, D.
rose Park Švč. Panelės škap “Draugo” redakcijos narys.
seminarijos
atidarymo
bendra
(Iš Kuraičio laiško rašyto K. saugoti langus. Medžiai nu
. liernos parapijos su varg. J. Avė. Panelės Škapliernos pa- ir P. Misiūnai, D. Misiūnukas,
Ad.
ir
EI.
Misiūnaitės,
F.
Padarbiams,
-rėmėjams
ir
daly
daužytais lapais ir aplaužyto
Saboniui)
Romanaite, J. Brazaičiui va rap. iš Melrose' Purk, varg. d.
mis šakomis. Audros metu le
dovaujant gražiu giedojimu Ronianaitei akompanuojant pi tapavičiūtė, O. Naujūnienė, M. viams; meldžiųme geriausioje
Kelionę
į
Lietuvą
turėjau
jaudino dalyvius, kėlė jų šir jami, choristas Loretto Ratti- Getautienė, A. Bagdonaitė, M. dangiškojo Tėvo, kad gausiai labai gerų. Buickas tarnauja dų tiek prikrito, kad jie išsto
dis į aukštybes, pilnas dėkin ni pradėjo programų giedoda- ft V. Deltuvaitės,, P; Pažerie- jums atlygintų šiame gyveni labai gerai. Lietuvą pervažia vėjo net visų rytojaus dienų.
Kai kuriuose valsčiuose žemė
gumo Dievui, ir džiugino visų inas solo “Avė Maria” ir nė, kurie keliavo net 85 my- me ir amžinybė.
vom skersai ir išilgai. Apianbuvo balta, kaip žiemos metu.
Mariji
Komisija
Visi dalyviai
j / Marijos kalnelių apylinkę. Po Roly Hour”. Taip pat ir šieJliaa kelionę.
' kėm visus žymesnius Lietuvos
I
Po pastogėmis stovėjo ledų ka
Mišių suteiktas Šv. Sakramen- melroseparkiečiai choristai da-1 džiaugėsi ir laikė sau garbe,
į kampelius, tik Vilniuj dar nelniukai, kurie subaigė tirpti
lyvavo iškilmėse: A. JRattini. kad galėjo dalyvauti ir būti
tu palaiminimas.
i buvom, nes važiuosim namo
už poros dienų.
Kun. Pr. Vaitukaitis iš So. S. Černauskaitė/ G. bernaus- liūdvtojais šio istorinio įvykio
j per Vilnių. Kaune buvom ke
Nukentėjusių sričių ūkinin
Chieago, pasakė iškilmėms pri-įkaitė, V. Buklbris, Pr. Vai ric mūsų lietuvių amerikiečių gy
turis sykius. Sutikau kelis a- kai su ašaromis kreipėsi į tam
taikintų pamokslą. Pamokslą5 kas, P. Gaddy, AT Domaševi venime.
inerikioeius, tarp jų ir Butėną. tikras įstaigas* kad nukentė
buvo reikšmingas, gražus, įdo- čius, St. Lndgaitytė, B. Vait Įvairius darbus ratlikinėjo:
Marąuett^; park. — šv. P Lietuvą apleisime apie 16 d. jusiems būtų suteikta pagalWest Si<Je Marijonų Rėmėrau.% pilnas kilnių minčių ir kus, A. Kalinauskas, Ed. Krurugsėjo. Laivų imsime tik 16
Šilavos oktųvai, mūsų kleb.
jausmingas, kurs giliai smigo e,gėris, Em. Storustaitė, Eh jų 19 skyr.: Vyšniauskai, Stud. spalių. Važiuosime per ki
į dalyvių-širdis. Gerb. pamok Žvirhlytfr, Stėp. Koreskaitė, G. i nibriai, V. Brazauskas, Ribic- kun. A. Baltuti*, pakvietė do tas Europos valstybes.
kai, ilickevičius, Zalatorius, mininkonų kun. Pauliukų pa
slininkas išreiškė seminarijos Romanaitė.
Lietuvos
I
, keliai automobiįsikūrimu džiaugsmų ir paža Aušros Vartų parap. iš Cbi- Juška, Gužauskas, A. Fabijo mokslams sakyti* Kasdien pi liams geri.
Lietuvis Advokatas
Ina
bažnyčia
žlnonių
dideliu
nas,
Pocienė,
M.
Balčiūnienė.
dėjo pagal išgalės visokių pa- cago, varg. J. Brazaičiui va
2201 W. Cermak Road
TWBU.
Groja stebėtinai gražia5.
dovaujant, muzikalę dalį iš-, E. Aleknienė, J. Alekna,. A dievotume ir Taftaromis akyse
(West 22nd St.)
klausė
pamoksimų,
kaip
rei

RaSįkevičienė,
Šauliene,
D.
JePagauna visas stotis
Po pamokslo aid. gerb. kun. pildės šios mergaitės: solo dai
Ož pABALIŲ
(Metropolitan State Bank Name)
kia dorai gyventi, kad reikia
Valandas Kasdien nuo 9 Iki S
Jonas J, Jakaitis, Marijonų navo Ą. Šturmaitė ir A. Šau- nkevičius, A. Rųdzeyičips.
PansdėlUt, Seredoa Ir Pėtnyčlos
P.
Šliogerienė
gražiai
vado

vengti
vietų,
bedančių
prie
'vakarafe ( Iki •
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v,engti
bedieviš

mpai nupasakojo seminarijos I. Aitutytė. Kvartete I. AV vavo prie stalų patarnauto
Namai: 6459 S. Rockwell St.
joms ir pati dirbo, o P. Šlio kų raštų, knygų ir laikraščių.
Telefonas REPublIc »«00
t gėris gražių tvarkų palaikė Žmogus, kad ir geras katali- surinktos D—ro J. Basanavičiau*
svečius sodindamas už stalų. i kas, dėl žingeidumo paskaitęs Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
l>ROF.
Brighton Park — Marijonų Į bedieviškus raštus, diena po vi 50c. Dabar galima jus gauti i
fotookafas,
| Rėmėjų 35 skvr.: Kulikauskai. įdienos lieka bedievis,
“DRAUGE” »
Atsidarė nuosavą, modemiėkąjtudlo su Holį E. Skrodenis, B. Skrodenis, J j Baigiant atlaidus, gerb. palywood (Šviesomis.
430 WEST Mrd ST.
į Valskis, D. Atroškienė, J. Rn- • mokslininkas, ^lebono prašoEngknvooil 5840—5853
’dienė, O. BamBalienė, O. Jas- nras įsteigė Šv.tRažančiaus bro
- '* ’ :
■> ’•
Ii
jų,
kuriai
ienas
katali
perienė, B. Stejionavičienė, T.
Crane Coal Co.
Norbutienė, O. Šakūnienė, S. Į kas galį priklausyti ir pelnyti
; -praneša
5332 80. Long Avė.
Eidentienė, O. Aleknienė, O. I atlaidus. Pareigos labai leng- Į Atmaina ofisu valandose.
•
•
*
• *
Cfclcago. m.
Dabar
valandos
šiokios;
ALL AVAVE/j ,?;;
Aleknaitė.
į vos: reikia
atkalbėti viKUmBUKJ
Šnekama, kad be tos niažos Plepėjimas — moterų liga.
1,
’
agaunų
Europą iržkitus
Is Town of Lake: J. Lasau- sų rąžančių pffr jsavaitę. Pas
kraštuk
‘
•
sumelės,.30,(XX) (tūkstantėlių!) ■, S^ndariečiai — viena Ame skas.
/• u -A •,W
kui paaiškino apie jubiliejinių 2403 WEST 6Srd STREET
.
-r> 'ArL V.A\ t
Dėdės Šamo dolerukų, kuriuos rikos lietuvių ligų, kuri baiIš Cicero: P. Pocienė,
B. metų atlaidus ir kvietė visus Kampas Western ir 63rd St. •
visuomenė j cicilikų rankas i gia nykti
Telefonas PROspect 1133
11 dalyvauti bažnyčių lankyme
, Kučis, E. Rudytė*.
Katile perkate anglis U
dralvsrtų, siuskite Juos |
Panedėlio,
Utarninko,
Seredos
sudėjo antram skridimui, kėš Socialistas — artimiausias
Iš North Side: A. Bacevi rūgs. 16 d.
CRANE COAL CO. Oauslte
įr Ketvergo vakarais nuo
^moni tebėra nedaugiau ppros laisvamanių bičiulis.
geresnes anglis u2 mažiau
Bažnyčių lankymas
čius.
7 iki 9 vai.'
plnfgtj.
šimtelių,*o lėkimui per irtares Galva — daugelio žmonių Marijonu Seminarijos stam
Rūgs. 16 d. 1 vai. prie baž
1
dar reikia kai kurių rodzykllų, tuščias puodas.''
nyčios
susirinko
veik
visi
pa
besnes
aukas
aukojo:
.
.■
kurie, su komišinais, kaštuos
Automobilius — pavojin
POPIERUOJA1I Ir PKNTVOJAM
N. N. iš Maspeth, N. Y. — rapijonai, kurių priekyje bu- •
2 E. 103ty PLACE
kėš virš porų tūkstančių. Ro- giausias žmonių žaislas.
Atitekame visus namų dabinfmo
vo kun. B. Pauliukas ir kleb. Kampas State ir 103rri PI.
$ IČO.OO.
'
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
kunda aiški: jei nebus visų Vaikas — laimingoji mote
tas. 1(14 m. poplsros rolė — 5c.
Telefonas PULlman 5950
Ant. Kakanauskas iš De- kun. A. Baltutis. Visi sėdę j
rodzyklių, “moksliškas” Rkri- rystė.
Kas po pietų nuo 3 iki 6,
JOSEPB AUGAOTI8
automobilius, busus, gatvėkatroit, Mieli. — $15.00.
1408
8.
50th Are,
Cicero. III.
Seredomis
iki
9
vak.
L dimas nei iš garadžiaus neiš- Senmergė — garbėą neteki
Tel. Lafayetta 8719 ‘
Ignotas Radavickas, A. B., rius pirmlausiai važiavom Į Subatomis visų dienų iki 9 v.v. \
. eis? mas mergaičių akyse.
Juozas Naujokas, Bronius Sa- Šv. Vardo katedrų. Žmonių bu
Pagauna Europos ir Ame
“ftlitihas” korte — laisva- mančius ir Jonas Smilgius vi vo tiek, kad pripildė katedrų. f
rikos j stotis. Groja rekor
Suprantamų žodžių paalški- I
. ' gražiausias
v.
.
PERKAM
Po maldų visi leidosi į Dievo INSURANCE
si iš Cliicago po $5.00.
dus
taip gražiai ir aiškint,
imamų
sapnas,
o
Efck'.. .
nlmas
kad
dar yra visai mažai
Apvaizdos
bažnyčių.
Čia
mal

J. Cinikas — $3.00.,
LltTUVISj pabudus — liūdna realybė.
NOTARY
publikos
kurie yra girdėję
Komunistas — kursuojantis
Bekonas — Amerikoj laši Vlad. Tamkevičius — $2.00 dininkus sutiko kleb. kun. Ig.
tų
naujų
‘muzikalj instru
KUS BONUS
PUBLIC
Rusijos rublis.
Po $1.00: I. Kultuskaitė. B Albavičius prie bažnyčios du
niai, o Lietuvoj —visa kiaulė.
mentų. Muzika kokių tikini
(Beždžionė — socialistų nurį} ir jausmingai pgsveikino.
norite. Vertėtų Joms išgir
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Ausys — daiktas reikalin Čepulis, A. Kuksta, A. God
sti.
Tai yra naujas išradi
tina.
žius, T. Papauskas, A. Poke Erdvi Dievo Apvaizdos baž
LAIVAKORČIŲ,AGENTŪRA
gas skrylwlės palaikymui, kad
mas.
P
Nosis — daiktas, kuris daž
ris, K. Kukinauskas, B. Ke nyčia bhvo pilnutėlė, net sė
ji ant nosies nesmuktų.
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
DYKAI DOVANOS TR RA
nai kišamas ten, kur nereikia.
J liuskienė, S. Platakis, A. lyeš- dynių neužteko.
DIO 2EMLAPIŲ KNYGA
2608 WB8T 47th STREET
Tel. LA^ette 1083
čiukiėnė, A. Nairkaitė, P. Mi Po kun. Albavičiaus suteik
atsilankusiemg
pamatyti
Sėda žmona su vyru korto
Budriko
krautuvėj.
VYRAI - ATYDA!
siūnienė, P. Fukas, S. Kybnr to palaiminimo, iš čia leido
■
mis pynaklio lošti.
ttls, JL Yikeras, A. Rudokas, mės j ftv. Kryžiaus bažnyčių,
*t*l yr* specialia praneUlmaa. kuria
— Už kų lošime? — klausia M. ftulcienė, M. Navickienė, kurių taip pat maldininkai už
ALEX ALEŠAUSKAS and SON
bua ((laimia klek vienam vyrui, kuria
paalekė “vlrturamų" Ir Jaučia, relka, P. Preitikaitė, U. Bubliūtė, A. pildė. Kleb. kun. A. Skripko
b
llngum^ tam tikro gaivinančio TO- žmona.
Purniture and Piano
NIKO Kart autelktl galimumą fflka-i
tančlama, kurie dčl kokios norą prla-į
— Už kų tik nori, — otsako Bacevičius, M. Vikyras, S. Na, širdingai visus pasveikino. Po
Movers
faurtlea atidėlioja n»alaakytl
3417-21 So. Halsted St
Seniausias Lietuvis
v v ras.
viekas, K. Kesevienė, T. A t- Į atliktų apeigų visi grįžo
j
Telefonas Boulevard 8167
Moveris Chicago.je
Gerai, — sako žmona, — roškienė, M. Getautienė, O. savo bažnyčių, čia kun. Pau
fc,‘ i
71OO RO. TAI.MAN ST.
712# fHf. R<K KUEI.I, ST.
loškime už naujų Žieminį kan- Grigalevičienė, S. Sams, A. liukas pasakė paskutinį pa
Tel. Rl.Fubde 500( A0M
Lietuvių valanda leidžiama
tiesiog nuo dirtrlbutorlų. fij Gydyto tų. Jei tu praloši, pirksi man Dragutienė, J. Povilauskas, K.
mokslų,
suteikė
palaiminimų
ir
’
jaus preskrfpclta dabar parduodama
Mes parduodam anglis žoiš stoties WOFL, 970 k , kas
mlaustom kainom. Pocah««nnedėldienis nuo 1 iki 2 vai.
visuotinuR atlaidos.
tas M. R. (7.00 Innaa
rtffll gaukite buteli (landlen — «* saU nusipirksiu
popiet
Bndaitis, S. Trumpulis, A. JuDalyvavęs
rantuotas.
I
r
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