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SEKMADIENI-MISIJŲ DIENA AMERIKOJ
—

1$ VATIKANO PER RADIJĄ U. S. GN. SMUTS PUO
KATALIKAI RAGINAMI MINĖTI LA DIKTATORIUS
MISIJŲ DIENA

ALEKSANDRAS i DARIUS IR GIRĖNAS BUS PALAIDOTI
PALAIDOTAS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS KRIPTOJE
BUVO PERDĖM KARI
ŠKOS LAIDOTUVES

DIKTATORIŲ TIRANIJA
GRĘSIA CIVILIZACIJAI

DIPLOMATŲ GYVENIMAS
MASKVOJE

KAUNAS. — Šiomis die
nomis įvyko Dariui ir Girėnui
paminklui statyti ‘komiteto po
LONDONAS, spal. 18. —
BELGRADAS, spal. 18. —
S NUSTATY
sėdis, kuriame buvo svarsty
Šiandien griaudžiant patran
POLITINE
J. E. kard. Fumasoni-Biondi Buvęs Pietų Afrikos Unijos
koms ir skambant stačiatikių
BUKAREŠTAS, Rumuni- ta visa eilė klausimų, kaip
premjeras gen. Jan C. Smuts
kalbėjo Popiežiaus vardu
cerkvių varpams palaidotus i ja, spal. 18. — Grįžtantieji iš tinkamiau įamžinti šių mūsų
kalbėdamas St. Andrews uni
8, spal. 18.—
BELGRA
nužudytas Jugoslavijos kata-1 Rusijos amerikiečiai vizito- tautos didvyrių vardą. Pir
VATIKANAS, spal. 18. —
Mūsų ‘Bažnyčios vyriausias versitete puolė pasireiškian Prieš nu
to karaliaus
N.
.
“
/•
ffjįTTlaB
įiai pasakoja, kad diploma miausia buvo aptarta, kur tin1
Jo Eminencija kardinolas Fu Galva, Popiežius Pijus XI, čius įvairiuose kraštuose dik Aleksandro
dotuves įvyko lius Aleksandras Pirmasis.
maaoni-Biondi, propagandas yra tuo išganingu vadu. Jis tatorius ir risuą tuos, kurie Prancūzijos,
Įvyko įspūdingos ir visa tams gyveniiAas Maskvoje ne kamiau didvyrių kūnus palai
rkijos, Grairožėmis nuklotas. Jokia išim doti.
kongregacijos prefektas, va neų tik teisingai diagnozuoja remia diktatūras. Jis pažy kijos ir “
ios santarvės” prasme militarinės laidotu
tis nedaroma nė Amerikos
Anksčiau buvo manyta Da
kar vakare kalbėjo per radi piktą, kurs šiandien spaudžia mėjo, kad diktatūromis yra ministerių
ti pasitarimai, vės. Karaliaus palaikai sudė
ambasadoriui, kurs tikėjosi riaus ir Girėno kūnus palai
ją. Popiežiaus vardu kardi tautas ir visą žmoniją, bet suvaržomos visos žmonių tei Kalbama,
tais pasitari- ti karališkam mauzoliejume,
nolas kvietė visus J. Valsty- jis taip pat suranda ir paskcl sės ir tuo būdu griaujami pa mais bus ir
Po palaikus į ten turėti ko laisviausią gyve doti jiems specialiai Kauno
tas šių valsty- Oplenace.
bių katalikus dalyvauti Misi- bia atitinkamus vaistus kiek- grindiniai civilizacijos princi bių politii
geležinkelio stotį palydėjo ko nimą. Taip nėra. Čekog agen kapinėse pastatytoje koplyči)
usistatvmas.
ne visų Europos kraštų atsto tai visur ir jį seka ir kiekvie je. Tačiau dėl įvairių priežas
jų dienos minėjime ateinanti vienos socialės problemos iš- pai.
Prancūziją prezidentas vybės įr šimtai tūkstančių ser ną žingsnį lydi įtarimais.
čių dabar neišgalint tokios
sekmadienį, spalių m. 21 d. sprendimui. Tos gi proble“Nauja didvyrių garbini
J. Valstybių ambasadorius koplyčios pastatyti, komitetas
Įžanginę kalbą per radiją lmos yra daugiausia teisybės mo forma pasireiškia,” kal Lebrun pirmiausia konferavo hų valstiečių, supludusiųjų iš
Bullitt labai nusivylęs tos rū nutarė laikinai didvyrių kū
pasakė Jo Eksc. vyskupas J. problemos.
bėjo gen. Smuts. “Tas d«n- su Jugoslavijos užsienio mi- visų Jugoslavijos dalių.
šies stoviu. Tuo labiau, kad nus palaidoti Kauno bazilikos
A. Griffin iš Springfield, III.
Savo enciklikiniais laiškais, zo individualumo svarbiau- nisteriu, o to)askiau Lebrun
Miręs karalius nors skaitė
munijos
karaįvairiais reikalais ne visados kriptoje. Tam tikslui netru
Jis pristatė Jo Eminenciją per radiją, per audiencijas ir sius pamatus ir kiekvieną ia- pietavo su Ran
si Jugoslavijos valdovu, ta
lium
ir
Jugoslavijos
princu
jam prieinami vyriausieji so kus bus padarytas stiklinis',
radijo klausytojams.
konferencijomis su princais, dividą priverčia knupsčirun
čiau jis serbams daugiau, ne
Paulium.
?
vietų valdovai. Sovietų biuro-*karstas, sandariai uždarytas
Springfieldo vyskupas kal ambasadoriais, pramoninin pulti prieš tautos vadą, ly
gu kokiai kitai savo valdomai
kratija labai įsigalėjusi ir dėl i Į jį bus sudėti išbalzamuoti
bėdamas pareiškė, kad Šventa kais, bankininkais, įvairių giai kaip prieš kokį dievaitį.
tautai, buvo artimesnis. Jis
jos nieku būdu negalimi be- * Dariaus ir Girėno kūnai.
sis Tėvas Popiežius Pijus XI sluogsnių vyrais ir moteri Yra baimės sulaukti baisios
buvo serbų karalius, tik po
.arpiSki susisiekimai su anka- Tai bug uk laikinig - ;
šiandien yra žymiausias pa mis, Popiežius ragina pasau tironijos labiau negu naujo
karo santarvės valstybių skir
sauly vadas.
lį, kad jis iš naujo imtųsi didžiojo karo.”
Amžiną poilsio vetas Jugoslavijos karalium.
vo rankose turi Rusijos vai ta ittdvyriams Ttamatyfa nauKiekvieno didelio istorinio vykdyti saugią ir standžią
PARYŽIUS, spal. 18. — Todėl šiandien serbai daugiau' rą.
krizio metu Dievas atsiunčia krikščionybės programą, kuri
jai statomos Prisikėlim ‘ .i 1 kai kas kiti pagerbė jo palai
Necenzūruotomis žiniomis iš
Pavyzdžiui, karo komisa nyčios kriptoje. Kai ši baž
vadą, buklų ir išganingą vy seniau patiekė tiek daug pa
kus ir daugiau už kitus jį ajxIspanijos praneša, kad suki
ras Vorošilovas skaitosi di nyčia bus pastatyta, tai, kitų
rą, kad jis atgaivintų taiką, tvarios 'taikos, laimės ir ge
gailavo.
lėlių socialistų ir kitų radika
džiai galingas asmuo sovie tautų pavyzdžiu, joj bus
gražintų tvarką ir vaduotų rovės pasauliui, o ypatingai
Stačia/tikių katedraliniam
tuose. Tačiau sovietų diplo- įrengtas Panteonas, kur iš bažmonįją, kalbėjo vyskupas.
mūsų mylimajai Amerikai.
MEXIC0 CITY, spal. 18. lų suimti vadai be atodairos
.
sobore įvyko gedulo pamal
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baudžiami mirties -bausme. _, _______ _____
.
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matų
tarpe jis neturi. pasiti- zilikos bus pernešti ’ ir Da
— Mokiniai sukėlė streiką
,
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_____
t
dos. Buvo sutraukta dešini- I,
,
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....... .kariuomenės.
.
. Ikėumo.
įėjimo. \Irr įei Amerikos amam rjaus jr Girėno karstai.
36-8e valstybinėse mokyklose lkišiol ši bausmė dar nepri lys tūkstančių
taikoma suimtiems patiems
basadoriui yra proga kur su Tame pačiame komiteto po
šiame mieste.
Kariuomenė dalyvavo ne tik
su Vorošilovu, komisn- sėdyje buvo apsvarstytas (b i
mm
Tai protestas ''prieš vyrįau- stanibdausiams ir vyriausia- laidotorių procesijoje, bet ji sieiti
.
t . .
...
ms
vadams.
Kaip
visur
kitur,
,
,
.
,
.
.
x
...
rai
diplomatei
ir sprendzie,
sytįę, kuri pasiryžo susocialivyrių žuvimo vietos sutvarky
buvo nustatyta visais šaligat’
r
kad toks susiėjimas nėra gei mo klausimas.
SPRINGFIELD, O., spal.
BERLYNAS, spal. 18. — stinti mokyklas, ty. įvesti so- taip ir Ispanijoj pirmiausia
viais.
38. — Mrs. Alice JStoll iš Lou J Vokietijos vyriausybė nu- cialistiškas pamokas su įvai tūri nukentėti antraeiliai va
stinas.
Dariui ir Girėnui pam h
Ant karaliaus kapo iškaltas
isville, Ky., grobėjas F. II.' sprendė padidinti mokesčius riausiomis Markso teorijomis. dai. Su jais nesiskaitoma.
Iš
to
aišku,
kad
sovietų
ko

Parodos aikštėje nebus '.t
parašas: “Ilsėkis , ramybėje.
Kas kita yra pačios viršūnės.
Robinson ieškomas šiame mie nevedttsiems vyrams ir mote
misarai vieni kitais nepasiti
tomas, nes komitetas ten ne
Mes rūpinsimės Jugoslavijos
Kongresas palankiai svar
■’ ■
'
į
ste. čia rastas pamestas au rims ir sumažinti šeimoms.
ki
ir
juos
visus
visur
seka
Če
gavo tinkamo ir reikalingo že
sto šį klausimą ir, kiek žino Nors Ispanijos respublikos likimu.”
tomobilis, kuriuo jis paspru
kos
agentai.
Tėvas ir motina, turintieji ma, jis patvirtins vyriausy prezidentas Zamora nepalan
mės sklypo. Todėl nueisi t ta
ko iš Indiana valstybės su vieną vaiką, mokės 15 nnoAmbasadorius Bullitt grįžx- didvyriams paminklą , i ta
kiai
žiūri
į
mirties
bausmę,
bės planus dėl mokyklų suso50,000 dol. Ši suma jam išta į Ameriką per Sibirą ir tyti LinkBmakalnyje, prie am
. šimčių mažiau mokesčių. To- cialistinimo. Kaip vyriausy kad ir didžiausiams krašto
mokėta ui Ura Stoll paini- ,iau
kiekvienę
dan.
Japoniją. Sakoma, jis pra
dromo, netoli Dariaus ir Gi
bė liepia, kongresas taip dir išdavikams, ris gi to jo nepaneš prezidentui Rooseveltui
giau palaipsniui bus mažesni. ba.
ląnkumo nežiūrima. Kai kur
rėno gatvės. Tikimasi, kad ten
apie
tikrą
dalykų
stovį.
Ai

Ohio valstybės policijos vir Turintiems 6 vaikus nebus
sukilėliai stačiai masėmis su
krašto apsaugos minis’
i
LOS ANGELES, Cal., spal.
šku,
jis
pasakys,
kad
su
so

šininkas mano, kad Robinson jokių mokesčių. Vaikų am
šaudomi. Jų nusikaltimai yra 18. — Čia ir apylinkėse va
duos sklypą 300 x 3/t
vietų
Rusija
jokis
biznis
ne

nėra apleidęs šio miesto. Tad žius nustatytas 25 metai.
baisūs.
Šis didvyriams paminklas bū
kar atjaustas silpnas žemės ,
begalimas,
kad
sovietų
pripa

policijos autoritetų įsakymu
tų 3 mtr. aukščio, 50 mtr. il
Daugiur Sukilėliai pufilė drebėjimas ir po to naktį ir
Šį šeimų mokesčių sumaži
žinimas
yra
iš
tikrųjų
istori

užblokuoti visi iš miesto išei
gio ir 30 mtr. pločio.
bažnyčias, vienuolynus ir ki šiandien rytą miestą ištiko iii
nimą padengs nevedėliai. Mo
nė
klaida.
nantieji keliai ir visos ąpyTačiau galutinai paminklo
HAVANA, Kuba., spal. 18 tas bažnytines įstaigas. Nu dėlė audra, artima uraganui
kesčių mokėjimas prasidės
linkės taip, kad grobikui ne
projektas dar nepriimtas. Ne
nuo 40 dolerių mėnesinių pa - Keturi ginkluoti ęu kulk o kankino daug kunigų ir sese (viesului) sn žaibais, griau
būtų progos pasprukti. Tuo
trukus projektui pagaminti
jamų. Mokesčių didumas bus svaidžiais žudikai šiaųdien rų vienuolių. Su pastaromis smais, ledais, sniegu ir nepa
metu miesto policija ir sek
bus paskelbtas konkursas iri1
laipsniuojamas nuo 10 iki 48 puolė Kubos valstybės iždą apsiėjo biauriau, negu žvėri prastu lietum.
liai ieškos jo miesto rbose.
tik po jo paaiškės, koks bus
Pranešta, kad padaryta
ir pagrobė apie 150,000 dole škai. Šį kartą radikalai pla
nuošimčių.
Grobiko žmona yra suare
rių. Paspruko su automobi čiau negu kada nors pagarsė- apie 100,000 dolerių nuostoBELGRADAS, Serbija, mūsų didvyriams Dariui ii
štuota ir kaltinama, kad ji
jo su savo žiaurybėmis. Tad (lių. Kiek sužinota, žuvo 6 spal. 18. — Prieš nužudyto Girėnui pastatytas paminklas J
VISUOMENĖS SANTARVĖ liu. '
gelbėjus savo vyrui. Jai skir
Plėšikų sugavimui be poli jie pagal savo darbus nžsipel- , asmenys.
karaliaus Aleksandro laidotu
taR 50,000 dol. laidas.
no
ir
bausmę.
--------------------cijos
iššaukta
dar
ir
kariuo

KAUNAS. — Pahaltės san
ves per keletą dienų areštuo BERLYNAS, spal. 18.
------ —
. VILNIUS. — Šiame kra- ta daugiau kaip 6,500 įtaria Vokietijos atstovas Austrijai,
Pagrobta Mrs. Stoll visą tarvės sudarymas jau turi ir menė. . Kol tas padaryta, pik
KAUNAS. — Artimiausiu šte pradėjo plisti škarletinn
laiką grobiko namuose buvo visuomeniškų pasėkų. Vieton tadariai galėjo atsidurti ga
“t J
mų asmenų, kad truo būdu ap Fronz von Papenas, kurs vie
laiku kariuomehėR teismas na ir kitos užkrečiamosios ligos, saugojus čia suvykusiuosius ši Berlyne, kreipės pas tau
las žino kur.
laikoma ir ten, anot jos pa
atskirų Lietuvos — Latvijos
grinės penkių Klaipėdos kra- į Imdamiesi apsaugos priemc- į U^otuves valdovus, mini tos vadą A. Hitlerį ir šiam
sakojimo, buvusi kai “vie
što dezertyrų, Kopūsto, Bitki- nių, atitinkami lietuves orga;8teriug ir kitu8 dįpl<nnaitu8 ir pasiūlė, kad jis pasiryžęs ko
šnia.” Mrs. Stoll yra prie ir Estijos vienybės sąjungų,
r*
kiu nors būdu gelbėti, I I
so, Gerkeso, Laužio ir Rožės nai mano dezenfekuoti -tas pa politikus
šinga, kad Mirs. Robinson, iškeltas sumanymas įsteigti
panaikinus vedamą protesi u
----------------CHICAGO IR APYLIN bylą. Jie kaltinami,pabėgę iš demarklinyje rietas, per ku-f
grobiko žmona, kartu su sa bendrą trijų Pabaltėn valsty
KES. — Numatomas mažos Lietuvos kariuomenės. Dezer- rias lengviausiai užkrėčiamo-į MANILA, spal. 18. — Per tų bažnyčioje kovą.
ro vyru būtų patraukta tie bių vienybės draugiją.
Hitleris nesutiko pareiškęs,
lietus; popiet kiek šilčiau. ityroi buvo sugauti bebandant sios ligos iš okupuotosios Lio- siautusį čia aną dieną taifusom Mrs. Stoll pareiškia,
kad Mrs. Robinson išgelbėju versta pildyti savo bepročio Vakar žemiausia temperatūra pereiti Lietuvofc Vokietijos iuvos gali persimesti į nepri- ną (viesulą) žuvo apie 40 kad jis nereikalingas patari
mų ir tarpininkavimo.
sieną.
klausomąją Lietuvą.
asmenų.
48 1.
si jai gyvastį. Ji buvus pri- vyro įsakymus.
ttf -‘i»ii#
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STREIKUOJA MOKINIAI
MEKSIKOJE

NESJR»NMM»S“GRI)- HITLERIS MAŽINA MO
bėms
KESČIUS ŠEIMOMS

LOS ANGELES IŠTIKO
AUDRA

APIPLĖŠTAS KUBOS YAL
STYRĖS IŽDAS

TŪKSTANČIAI AREŠTUOTŲJŲ BELGRADE
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tatai. yta »
tiesos takeliu vienam. Taigi, pasi

v#n« Tiesa, «, maderaiimo

_

.Ufc.

Penktadienis,
sunki" ’a .
X - •________________

kuriomis be jokių sunkumų taravimų, tai ji galės būti pra
SKRENDAMA J PIEIŲ AMEMKį galima
pasikeisti. Paskutiniai tęsta ir toliau. Prekybos su

aku eiti
vadink “Draugę”, kuris tau ppdės žengti
Atsargos aviaoijos leitenan
siauručiu, bet tiesiu takeliu į tavo amžino
tų Lisausko ir Adomavičiaus
sios ateities gyvenimą.
»
pasiryžimas patriotiniais suKatalike! tikėk, kad be a^išarvavimo, metimais nuskristi į Pietų A
bnsi suklaidintas. Todėl apsišarvuok katok- mtfrįfcą *
aplankyti lietukiška spauda”.
vlų naujokynus, Lietuvos viKiekvienas sąmoningas katalikas turėtą suomenėje jau iš pat pirmų
taip jausti, kaip p. Šukys, “C. L. Ž.” lei- dienų randa gausaus pritaridėjas ir redaktorius. Mes, lietuviai katalikai, mo. Abu lakūnai žinomi, kaip
permažai domimės sava spauda. Dažnai pa- drąsūs ir patyrę skraidytojai.

IKRATOS RAINA: j. Amerikon Valstybėje:
— 11.00. Pusei metų — |I.6O; Trim* mėnesiams
Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėje
ata: Metams — $7.00; Pusei metų — 11.00.
36» «fc
ių kainos prlalunčlamoe parelkalavua

siais metais ir Lietuvos pre tartis jau pasirašyta ir šiomis
14-16 dienų. Trečiasis etapas
kybos apyvarta su Danija vi: dienomis pradėjo veikti.
susidės iš lietuvių išeivių ko
mažėjo.
lonijų Pietų Amerikoje lan
rbkatns Ir kerespondentams raitų necrųllna.
Ligi šiol Lietuva į Daniją
90* tai padaryti ir nerrlalunčlama tam tikękymosi. Jo smulkų maršru
įveždavo tik arklius, o danui
— ano tl:M Iki 11:N vai.
tą mes išdirbsime vėliau. Pats
r UUfcimai sekančiai dienai priimami iki
Lietuvon daugiausiai cementą.
skridimas per Atlantą, iš oro
5 vai. popiet
sąlygų davinių, pirmoje daly- Į Tačiau danai iš įvairių kraštų
įsiveža miško medžiagos, fa
je bus atliekamas ligi 5000 j
neros, daug javų, žalios odos,
“DRAUGAS”
metrų aukštumos, ir toliau per
sėklos, kvietinių miltų, linų
Kaip atmename, 1929 m.
UTHUANUN DAILT r
2000 metrų. Turime galvoje
sėmenų,
žarnų,
galvijų
odos
' šiaurės Lietuvą ištiko didelis
remiame kokį šlykštų šlamštą, kuris platina Ypač Adomavičius yra lietu- oro sąlygas ir vėjo stiprumą
IbtUhed Daily. Ezcept Bunday
TIOKS: One Tear — ft.M; Slz Monika
ir kitų prekių. Tų prekių įve- j nederlius. Nelaiminguosius ūt: Three Moatks — Į1.0I; One Menth — 76c.
bedievybę, kovoja prieš Katalikų Bažnyčią, voje didelis civilinio skraidi- ( balandžio mėnesį,
— One Tear — 17.00; Slz Months — fl.M:
' žimas Danijos prekybos balan- kininkus gelbėti tada suskato
mus
šmeižia ir niekina, lštikro jau laikas su- mo mėgėjas. Paskutiniuoju 1
.•to.
— Šis mūsų sumanymas nė- se sudaro dideles pozicijas, ls-1 netik Lietuvos visuomenė, bet
ln« ta •'DRAUGAS*’
siprasti ir šluoti lauk visus socialistiškus ii iaik« jis labai daug dirbo Lie-'
ta* ratee oa applloatlon.
aMtaaOVtidnc
ra taip staigiai atsiradęs. Mes vardintos prekės yra kaip tik fr vyriausybė. Gausios aukos
U’GAS” 8384 & Oakley Avė., Chicago bedieviškus šlamštus, kurie nuodija mūsą vi- tuvos aero klube. Savo drąsn- jį ugdėme ir slėpėme ilgoką
tos pačios, kurias Lietuva iš iš visų Lietuvos kampelių
suomenę. Šiandien sunku yra pavadinti susi- mu abu lakūnai jau ne kartą
laiką. Išdrįsome jį pareikšti veža į kitus kraštus.
plaukė nederliaus paliestiems
pratusia, tą katalikišką šeimą, į kurios na- yra pasižymėję.
tik galutinai įsitikinę, kad ra
Lietuva iš Danijos be ce- ūkininkams. Lietuvos valdžia
1MENOS KLAUSIMAI
mus neateina bent vienas katalikiškas lai kSkridimą jie pasiryžę žūt
sime
visuomenės
pritarimą
.'■<i .
■ . a
m *<ĮtM nu ils m •
mento beveik nieko neįsivež- nukentėjupiems davė pinigines
raištis. Dėl to tie, kurie supranta spaudos būt įvykdyti. “Talkos” spauMūsų duosnioji visuomenė Da davo. Tuo tarpu danai išveža pašalpas ir iš esamų sandėlių
reikšmę, visu frontu turi platinti katalikiš dos biuro redaktoriui -šio di
“DRAUGO”
riau. ir Girėno paminklu sn-ĮangllJ all,Ti. išdirbina odas, į grūdus, pavasario sėjai. Da
kus laikraščius ir knygas.
delio žygio vykdytojui papa dėjo daugiau, kaip 100,000 Ii
fft fcuktio leidžiamos '“Clėvelando Lietusakojo apie tai, "kaip jie mano tų. Mums reikia tiktai maž vairias trąšas, gyvulių rieba bar jau atėjo terminas suteik
lus, radio aparatus, įvairias tą valdžios paskolą grąžinti.
rašo apie spaudą ir pabrėžia, kad APIE SOCIALISTUS flt TAUTININKUS įvykdyti savo, gana didelę ke
daug pusė tiek ir jau ateinan žemės ūkio mašinas, metalo Šį rudenį tenka grąžinti jau
atlieka didžiausį uždavinį žmonijos
lionę:
čiais metais balandžio mėnesi pramonės dirbinius ir kitas trecią tos paskolos dalį. Pir
Tik ką atėjusi “N. R.” įdėjo ilgą kan.
Amerikos lietuvių gyvenime ji taip
— Patogiausias mums skri būsime Pietų Amerikoje. Au prekes. Šios prekės, kaip tik mas dvi dalis Teikėjo grąžinti
inČijamai svarbiausį vaidmenį yai- F. Kemėšio rašinį apie lietuvybės ateitį Akų pradžia mūsų skridiniui ir yra tos pačios, kurias Lie pinigais. Gi paskutiniąsias da
merikoje. Šiuo klausimu kan. Kamėšis jau sti laikas per Atlantą, kuris
mūsų perskridimui yra did jau yra padaryta. Šis faktas tuva turi įvežti iš kitų kraštų lis, esant pinigų trūkumui, va
Dėl “Draugo” vaidmens išeivijoj, <4 Cle- yra rašęs mūsų, amerikiečių, spaudoje. Apie
žiausia kliūtis, yra sausis, va mus skatina atkakliau imtis
Abi valstybės matydamos ldžia sutiko priimti grūdais.
socialistus ir tautininkus jis tušo:
lo Liet. Žinios” taip rašo:
parengiamųjų darbų ir gilinti savo gaminiams rinką, ilgai ne
saris,
kovas
ir
balandžio
mė

“Amerikos lietuvių katalikų gyvenime
Dėl blogo javų derliaus, dau
“Naujienų” socialistai buržuazinio tipo, nesiai. Pats skridimas susidės savo teoretines bei praktikines
delsdamos,
ryžosi
sudaryti
pa

ittsį vaidmenį lošia dienraštis “Dtau- niekam nepavojingi, bet tautai užtat mažai
V •_‘M
'*
gelis ūkininkų turėtos pernai
iš trijų dalių. Pirmasis etapas žinias .
stovią. prekybos sutartį. Tuo grąžinti paskolos dalies dar
ir naudingi. “Sandaros” liaudininkai svy bus Kaunas — Louis St (Af Šį skridimą pasirengę finantikslu neseniai buvo Danijon nesugrąžino. Dabar nusistaty
“Draugas” kaipo dienraštis kas dieną ruoja tarp socialistų ir tautininkų. Gi tauti
rikoje), apie 6000 kilometrų suoti be kitų užsienių lietu- nuvykę Lietuvos atstovai, kri
lietuviams katalikams visokių žinių. .
ninkai — beveik visi linkę į laisvam anybę. yra puiki treniruotė ir proga viams remti draugija ir Lie-’rie ir yedė sakytas derybas. ta, kad kas dar pernai negrą
“Draugas” smulkmeniškai nušviečia a- Per 30 su viršum metų buvo uoliai dirbta,
žino antrosios paskolos dalies,
patikrinti apskaičiavimams. Šį tuvos aero klflbas. Kitos Lie Tų derybų uždavinys buvo
viso pasaulio, ypač Lietuvos ir šios ša- besistengiant nudažyti stipriai beveik visus
gali dabar ją grąžinti grūdais,
etapą palankiomis oro sąlygo tuvos organizacijos taip pat abipusiškai išaiškinti išveži
Vatalikų gyvenimo svarbiausius įvykius. tautininkus laisvamanybės spalvomis. Ameri
drauge su trečiąja dalimi. Ži
mis su nutūpimais mes mano yra nutarusios prie šio gra mo ir įvežimo galimumus ir
‘‘Draugas”kaipo dienraštis palaiko grei- kos lietuvis tautininkas tiki, kad jam negrą
noma, nevisi Lietuvos ūkinin
me nuskristi per 6-8 dienas. žaus sumanymo vykdymo pri padidinti tarp abiejų kraštų
uusižinojimą kas atsitinka vienoj ar kitoj žu, neišpuola vaikščioti į bažnyčią, kad reli
kai dabar įstengia visą pas
Antrasis etapas — skridimas sidėti.
Lietuvos visuomenė prekybos apyvartą Šiomis de kolą grąžinti. Sunkiau įsten
Šalies lietuvių kolonijoj.
gija tai didelio atsilikimo ženklas... Retas ku
Vienu žodžiu, “Draugas” yra šios ša- ris jų siunčia savo vaikus į parapijinę mo per Atlantą apie 3160 kilome taip pat neatsiliks tokį žygį rybomis abi valstybės pasiekė giantieji kreipiasi į valdžią
Oro sąlygos šioje Atlanto paremti.
Tsb. daug naujo. Tačiau supranta ir ši sutinka, kad paskolos da
Hetūvių katalikų vadas, ir pagalians, lie- kyklą... Tautininkus su liaudininkais riša lai- trų.
dalyje kftg inet pastovios ir
ma, kad naujai prekei reikia lis būtų pratęsta dar kelerieių katalikų tvirtovė.
svamanybė ir antiklerikalizmas. Tačiau šitie gerai ištirtos. Kriene per At<<r
rinkoje ilgesnio bandomojo lai ms metams. Nelaimių ištik
‘Todėl kaipo toks laikraštis “Draugas” dalykai kaip tik griežtai skiria juos nuo kargi iš trijų da
lantą Susidės irgi
ko. Todėl šiandien ką nors ko tiems ūkininkams, ypač to
rastis kiekvieno lietuvio kataliko na- , tulikų, kurie savo religijos dalykuose yra
ai i s 1930 kilo
lių. - Pirmoji dalis
nkrečiai pasakyti apie įvykusį kiems, kuriuos šią vasarą pa
nuoseklūs ir nelinkę į kūrinėk WPS korfipro- metrų tenka skristi pavėjui,
- • tarp Lietuvos ir Danijos pre lietė audros ir ledai, visa sko
Tolian tas pats laikrs^tisi teisingai pamisus... Ligšiol jie tik teturėjo bendrą su re kas pagreitina skridimo grei
kybinį susitarimą būtų labai la yra dovanojama.
ligija, kad remdavo “nezaliežninkų kunigų” tį; antroji dalis taip vadina
žmegus negali gyventi be kūniŠ- darbą, kurs nei garbės nei naudos tautai ne ma, “Štilio” zona, sudaro 720 Ligi šiol Lietuva su Danija sunku.
Už tą 1929 m. paskolą šie
o, taip negali gyventi ir be spaudos, davė, o tik kėlė gerų žmonelių tarpe nesusi kilometrų; čia vėjo stiprumas pastovios prekybos sutartis
Šios prekybos sutarties tei- met bus priimami rugiai, avižmogų Šviečia, lavina.
pratimus ir skaldė tautos vienybę”.
yra minimalus arba jo visiš neturėjo. Prekių pasikeitimai giami vaisiai bus tie, kad vie; žos, sėmenys, kviečiai ir vy
“Pereikime visas Clėvelando lietuvių kaČia pasakyta daug teisybės. Kan. Kemė kai nėra. Trečioji dalis — 510 būdavo daromi tik privačių ną šalis parodys nemažą susi kiai. Grmjai bus priiminėjami
ų stabas, kiek rasime katalikiškų laik- šis ta pačia proga duoda tautininkams tf kilometrų tenka skristi su šo (pirklių iniciatyva be jokios domėjimą kita ir darys tinka žymiai atneštesnėmis kainomis,
iųt Bet retą stubą užtiksime, kad nesi- liaudininkams patarimą rimčiau žiūrėti į niniu vėju. Skridimas per At valstybinės apsaugos. Tuo ta mo palankumo. Kol kas pre negu dabar moka Lietuvos ri
kokio nors laisvamanių Šlamšto.
Katalikų Bažnyčią ir bendromis jėgomis di- lantą, pasirinkus lėktuvą, kn rpu Lietuvai su Danija, ne kybos sutartis su Danija sū nkose, pavyzdžiui; rugių centTo pasekmėje, katalikų draugijinis gy- rbti tautinį darbą. Tačiau mes gerokai abe-l^ kelionės greitis apie 200 žiūrint, kad jų kraštų ūkis la- daryta vieneriems metams. Jeiineris dabar kaštuoja 9 litus, o
esti paįręs, nes skaitydami laisvama- jojame, ar tos aiškiai bedieviškos grupės, be kilometrų per valandą, užims Įbai panašus yra, yra prekių, gu neatsiras ypatingų prieš- priimdama nederliaus paskola,

APlt

KAIP LIETUVOS ŪKININKA1SltyftNS 1329 M,
NEDERLIAUS PASKOLį

BEItittt

LIETUVA STOARĖPftEKYBOS SUTARTI SU

Šlamštus, aprivelia, kaip ir apmiršta dva-

Isi”.

Dėl Tč W‘C. L. Ž.” nuoširdžiai ragina

dievybės darbą dirbti sutariančios su sočialistais, kuomet nors ateis į protą ir
kada Hautininkų, yra aiškūs bedieviai, kuriuos tik

ar

nors savo destruktvvį darbą mūsų Viaūome-

stebuklas tegalėtų pataisyti.

į spaudos reikalus rimto dėmesio, sa-

nėj pasuks į konstruktyvį. Nei bent iš pa
“N-nų” redaktorius nežino, tačiau tušo,
grindų pasikeistų jų organizacija ir jos prie
“Laikas, broliai ir seserys, jau apsižiū- šakyje atsistotų nauji žmonės, kuriems rflpė- būk katalikiškų mokyklų mokytojai yra ma
. ICataHkuis esame gimę, katalikais ir mi tų tautos reikalai, bet ne bedievybės Skleidi- žesnio išsilavinimo, negu viešųjų. Tai yra
tikrais katalikais Stengkimės ir gy mas. Senieji vadai, kaip liaudininkų taip ir' klaidinimas žmėnių, daugiau nieko. Jei ka“““ - —X- .-.X. - .•
■ ■m—.į,. ~

L fwila

Vertė Jonas Labanauskas

•(Tęsinys)
1927 m. Bombav įvykęs kongresas nu■prisMėti prie Gandbi partijos kaip

jos sparnas ir tokiu būdu pasiMularant frakcijas, šią sistemą siflpunaudoti jau nuo T.;26 mt. ši-

'Visur Maičcvoa vartojama sistema reituo. kad įsiskverbiama į kitų legavaldžtos nedraudžiamas organizaoi-

į poHtiues partijas ir ten slaptai ku-

ekstremistinės jačetkos, kurios
^Apdūminio yra subordinuotos tų
ar partijų programoms ir
tačiau kurių uždavinys yra III
t

dėl
oršein

kritikos ir stengtis sukurti krašto masių
tarpe mokslišką ir tolerantišką nusistatymą”. Associacijos organas yra mėnesinis
žurnalas Reason. Asocijacijos nariai mo
ka 5 rupijas per metus ir yra kviečiami
visi (leidės ir džentelmenai) “aktyviai
bendradarbiauti” (Organizatorius nėra
minimas. Asociacijos buveinė yra Empire
Automobile Building, Queen’s Road, Bombay, 4-)Labiau aktyvi yra sovietų unijos drau
gų (Friends of Soviet Union) asociacija,
kuri yra įkurta Bombay 1932 m. gegužės
15 d. Savų apyskaitoj, įdėtoj The Sunday
Advocate birželio 5 d., neskelbiamas na
rių skaičius. Pirmininkas trumpai paaiškiną, kad asociacija stengiasi pažinti šo
vietų socializmą ir demokratiją yra sujaudinta triumfališkais Sovietų Rusijos
žygiais ir kovoja su imperialistinėmis ga
lybėmis, kurios, slaptai susijungusios po
Japonijos hegemonija, kovoja su Rusija.

valdžia už rugių centnerį skai
to 15 litų.
Tsb.

‘Draugo” sidabrinio jubi
liejaus paminėjimo vakaras įvyks lapkričio 18 dieną, Ue
tuvių Auditorijoj.

kur masių gerovė kyla kasdien, vienintelė
šalis, kurios nepalietė pasaulinis ekono
8 rd.).
minis ‘krizis, vienintelė šalis, kur įvairioj
Nuo to laiko komunistai aptildė savo
tautos sudaro laisvą ir laisvamanišką unipolitines ir socijalines aspiracijas ir pają, vienintelė šalis, kur kultūrinė pažan
I Suko į religinę sritį. Tačiau labai atsarga yra tapusi galima milijonams darbi
giai. Nes iudusai ir musulmonai yra ais
ninkų, vienintelė, kuri pastoviai dirba pa
tringai prisirišę prie savo religinių tradi
saulinei taikai įgyvendinti”.
cijų, kurios juos visiškai skiria vienus nuo
Toji pat asociacija organizuoja ateis
kitų. Tat pirmoj vietoj reikia atakuoti
tinę propagandą per Self - Respect Movekrikščionybę, ypač katalikus, tą mažą ma
ment. Tada, kada katalikų misijonoriai
žumą, karią Maskvos propagandistai ne
stengiasi pakelti žemąsias kartas ir mo
Meemt procesas, prasidėjęs 1928 TU., sitiki patraukti savo pusėn, bet kurios
ko nuolankumo bramanus konvertito, Selfstato pavojun visas Indijos komunistų Or greitas augimas kliudo plėstis komunizRespect Mnvement skelbia (tas darbas
ganizacijas (Karūnos Tarybos dekanas M. mo įtakai. Tuo tikslu Maskvos agentai Tenėra sunkos) apie aukštųjų kurtų išnau
Kemp 1932 m. sausio 6 d. tribunole pa mla ir priyalo remti dvi antireligines ordojimą ir puikybę. Jie dalina per savo
reiškė, kad ilgą laiką politiniai konspi- ■ganizacijas, kurios dirba nuo 1930 m., ne- į
narius pamfletus, nukreiptus prieš šven
ratorini dirbo savo darbą priiftdehgę reli- afišuodamos savo priklausomybės Mask- į
tąsias indų knygas ir prieš Manu kodek
-ginių organizacijų vardais ir aspiracijo vai. Pirmoji vad. The Antipriesteraft As- i
są, kurį vadina melo ir neteisybės rinki
mis. .Taip komunistų partija buvo žymi sosiation (sąjunga prieš dvasininkus), bet
niu. (The Madras Mail, 1932, liepos 9 d.).
ma YMCA inicialais, darbininkų ir ūki po metų gyvavimo pakeitė savo vardą ir
Iš jų aiškių pasisakymų konstatuojama,
ninkų taryba žodžiu metodistas, komunis nUo 1981 m. vasario mėu. vad. The Ratiotų lyderis Spratt vadinosi “Btothėr ih nalfet Association of India (Indijos racio
kad jie išpažįsta radikalų materializmą ir
Vienbalsiai buvo priimta jų šitokia kovoja su pa< ta Dievybės idėja (The CatGod” (brolis Kristuje). Religiniais ter nalistų asociacija). Apie savo tikslus Bo
minais sukombinuotas slaptas kodeksas mbay socialistų savaitrašty Bunday Ad deklaracija: “Sovietų S-ga, apimanti še holic 1/eader, 1932, gegužės 12 d.). Tas
ttftnnvo 1r tėbetarnanja Pan Pacific Tradę vocate jie taip pasisako: “kovoti su vi- štąją pasaulio dalį, yra vienintelė šalis, ateistinis sąjūdis ym plečiamas pagal
į Union Seenetariat, kuris iš Rusijos din- i softlis religinėmis ir socialinėmis nuomokur liaudies masės pasiekė ekonominės ir Maskvos pavyzdį per specialius mažus
J guojn ir ruošia Pacifiko sovietinių vai- I nėmis ir papročiais, kurie neišlaiko proto politinės emancipacijos..., vienintelė šalis, žurnalus, pav., The Revolt,

temacijonalo vadovybėj dirbti taip, kad
tų pačių organizacijų darbai eitų komu
nistinių idėjų vaga. Šitas manevras Indi
joj puikiai .pasisekė: stiprioj komunistų
įtakoj, jeigu ne pilnai jų vadovybėj yra
Trade Union, geležinkeliečių federacija,
darbininkų ir ūkininkų partija ir kitos
indų kongreso organizacijos (The Indian
Year Book, 1932, p. 472). Komunistų lai
’arašė vysk. M. d’HeriJlgBy,
crfHūės Komisijos “Dro Russia” mėjimus'aiškia i nušviečia du dideli-Ostirtapirmininkas
-I pore (1924) ir Meernt procesai.

įjaRraeji Beaeviai ir

tailikiškos mokyklos turi valdiškas teises, rei
škia ir jų mokytojai yra pilnai kvalifikuoti.
Kas stovi arčiau katalikiškų mokyklų, žino,
kad jų mokytojai turi geresnį pasiruošimą ir
mokyti ir auklėti. Socialistams, be abejonės,
tas nėra žinoma, nes jie prieš viską kovoja,
kas gera ir katalikiška.

stybių uniją ((šudras Mail, 1932, liepos
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Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Apaštališka Tikroji Bažnyčia

KLAIPĖDOS KRAŠTO

PRADŽIOS MOKYK
LOS SULIETUVI’• \,RAMOS
- lu , ■ ..
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BADAVUSIEMS VILNIE
ČIAMS AUKV LIKUČIAI
PASKIRTI LIETUVOS
BIEDNUOMENEI
ŠELPTI

ntiems Liėtuvos žmonėms. 75NAUJA KNYGA
tiesų, savivaldybės visų šelp
ti jau beveik nepajėgia. To “Pašaukimas į Dvasinį
Luomą”
dėl į tai atsižvelgdamas, vy
riausias komitetas aukų lik u
Parašė ir išleido
čius paskyrė Lietuvos biednup
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
menei.
Tsb

Kartais net iš pačių katalikų eina klau- į šaulio pabaigai” (Mat. XXVIII, 20).
Imti tų apaštališkumų ir taikinti prie
simas: “Ar Romos Katalikų /Bažnyčios
skelbiamas mokslas yra tikrai tas pats, kurį kitų bažnyčių, ir matysime, kad jose nesi
Knyga 95 puslapių įtalpos
Rūpindamąsi Klaipėdos kra
randa tos eigos, kuri eina iš apaštalų laikų.
skelbė Jėzus Kristus ir apaštalai!”
ir gražiai iliustruota šventųjų
Reikia atsakyti teigiamai. Nes Katalikų Štai, liuteranizmas prasidėjo su Liuteriu što mokyklų tikru paskyrimu
OŽKABALIŲ
paveikslais Tvirtais popieri
Bažnyčia niekada nemokino to, ko Kristus 1517 metais ir pirm to apie jį niekur neran ir molęslo lygiu patyrimu, Klai
Šiais metais Vilniaus kraštų
niais viršeliais tik 25 centai,
neužtvirtino ar apaštalai neskelbė raštais ar dame istorijoje. Kitos vadinamos bažnyčios pėdos krašto direktorija įsa buvo ištikęs žiaurus badas.
žodžiais. Be to, mokslų, kurį Jėzus Kristus bent kiek vėliau prasidėjo. Tat, jų apaštiliS- kė pertvarkyti lietuvių kalbos Jautri Lietuvos visuomenė pui
vienų imant, dar reikia pridėti
ir apaštalai skelbė. Katalikų Bažnyčia laiko, kumo nesimato visai.
už persiuntimų 5c.; o gražiais
Tikroji Kristaus įsteigta Bažnyčia turi dėstymų to krašto pradžios kiai suprasdama nelaimės iš
globoja ir tikintiesiems paduoda visų ir pil
audeklo viršeliais 50 centu.
nų tikėti. Kitais žodžiais tariant, Romos Ka keturias žymes, būtent, ji yra viena, šventa, mokyklose. Pradedant spalių tiktus pavergtus mūsų brolius, surinktos D—ro J. Basanavičiau*
talikų Bažnyčia nieko neatmetė iš Kristaus katalikiška ir apaštilikiška. Ir tų žymių ne mėnesio 1 d. dėstomoji kalba kiek išgalėdama jiems padėjo. Dviejose dalyse. Viena 25c, abitl
Reikalaukite:
ir apaštalų mokinimo. Gal kas primesti, kad turi nė viena kita bažnyčia, kaip vien Romos Klaipėdos krašto pradžios mo Visame krašte buvo renkamos vi 50c. Dabar galima jas gauti
“DRAUGAS” PUB. CO.,
Katalikų Bažnyčia, laikų bėgyje, sukūrė kai Katalikų Bažnyčia, kurių įsteigė Eats Išga kyklos nustatoma pagal tokius aukos grūdais ir pinigais. Ta
“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė..
kurias naujas dogmas. Kad geresniai supras nytojas. Taigi, kiekvienas, kurs meldžiasi ir dėsnius: jai lietuvių kilmės čiau, kaip žinome, lenkai mai
2334
So.
Oakley
Avė.,
ti, reikia sakyti, kad tai visa Bažnyčia tik išpažįsta: “Aš tikiu į vievų, šventų, katali mokiniai, drauge su namuose stų ir javus atsisakė priimti,
Arba pas patį Autorių
kiškų
ir
apaštiliškų
Bažnyčių,
“
turėtų
did

nušvietė aiškesnėje formoje ir iškilmingai
8801 Saginaw Avė.,
Chicngo, III.
sutikdami, kad iš nepriklau
jas pripažino, kaipo tikėjimo artikulų. Tos žiuotis, kad jis gali garbingai nešti aukštai lietuviškai kalbančiais atski
taip vadinamos “naujos dogmos” tikrumoje iškeltų tikrosios Kristaus Bažnyčios vėliavą. rose mokyklose sudaro daugu somosios Lietuvos į Vilniaus
nėra naujos, nes jos randasi Šv. Rašte Labai apgailestautina, ištikrųjų, net apverkti- mų, tai tose mokyklose dėsto- kraštų būtų sidnčiami tik pi
ir padavime, kur jos nebuvo taip aiškiai nu na, kad yra tokių katalikų, gėdijančiųjų savolmojį kalba yra lietuvių. Kai Į nigai. Todėl suaukotieji ūkišviestos. Dėl to būdavo daug nesusipratimų, tikėjimo, jie gėdijasi, kad priklauso į tikrų-1 mokykloj susidaro dauguma iš ninku javai buvo perduodami
jų Kristaus
Bažnyčų,
jie gėdijasi
išpažinti
•kurie nesuprantančius vesdavo prie __
abejoĮ jų Kristaus
Bažnyčų,
jie gėdijasi
išpažinti; namuQSe vokiškai kalbančiu, '’ valdžios
sandėliams, o už juos
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
nių ir ginčių. Taigi, Katalikų Bažnyčios ne- ir viešai ginti tų mokslų, kurį mokino dieviš-į
, • •
.
; vr:
*’
*
.
.
. vokiečių kilmes mokinių, tai gautieji pinigai pasiųsti j v įmoksličkas knygas, vardu:
kladingas autoritetas stiprantamai nušvietė kasis Mokytojas. Ir dėlko gi gėdijasi! Nes jie
dėstomoji
kalba
vokiečių.
Vi
Iniaus
kraštų.
Šį
badaujančių
visų dalyką ir aiškiai išdėstė, nurodant tų [ bijosi, kad dėl to visa jie gali prarasti užima
‘KATALIKŲ TIKYBA’
tikėjimų neklaidingais ir tikrais terminais, mų darbo vietų, arba, kad jų tyiČiuliai yra ki sų mokyklų vedėjai iki lapkri- vilniečių šalpos darbų varė
—I I I e
tuo pačiu pasmerkiant priešingas nuomones. tatikiai. Ir dėl tokios bičiulyatės jie gėdijasi čio 1 dienos turės padaryti tam tikri miestų, valsčių ir
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
Ir tos naujos dogmos nėra kas kita, kaip pektadienį pasisakyti, kad jiems, kaipo katali atatinkamus sąrašus ir sužy apskričių komitetai. Aukos
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
Kristaus ir apaštalų mokinimo vien supran kams, yra užginta mėsų valgyti, jie visai tyli mėti, kurie mokiniai šiems plaukė visų laikų.
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvų”.
tamesnis išaiškinimas. Tat, galime teisingai apie Šv. Mišų išklausimo pareigų sekmadienį,
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
sakyti, kad savo mokinime Katalikų Bažny kada planuoja sekmadienio išvažiavimų su ki dėsniams atitinka. Gi mokyk Dabar praėjus reikalui šel Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
tatikiais bičiulais. Gal dėl to jie gėdijasi, kad lų patarėjai patikrins šiuos pti pavergtuosius vilniečius, mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
čia yra tikrai apaštališka.
Romos Katalikų Bažnyčia taip pat yra jie bijosi žmonių daugiau, negu Paties Dievo. sąrašus ir nustatys, kurių mo kai kurių komitetų kasose dar
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
apaštališka ir savo autoritete. Tai nieko ki Tokiems visiems, kurie yra palinkę taip dary kyklų kuri kalba yra dėsto liko nemažas kiekis likučių,
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
ta nereiškia, kaip vien tik tą, kad Katalikų ti, norėčiau pasakyti, kad pasaulis niekada ne moji.
KATALIKŲ TIKYBA, n tomas — JĖZUS KRISTUS.
tai yra, tos aukos, kurios dar
Bažnyčios hierarchija, dvasiškame suprati gerbia ir nepaiso bailių.
Mokyklose su dėstomąja lie neseniai buvo duodamos. Dau Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
O tiems, kurie nėra tikrosios Kristau?
me, tikrai eina iš apaštalų ir jų tikrųjų tei
tuvių kalba namuose kalban gelis tų komitetų kreipėsi į dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
sėtųjų įpėdinių. Šv. Jrenejus rašo: “Mes Bažnyčios nariais, norėčiau patarti, kad nėra
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
esame galioje, arba galime išskaičiuoti tuos, negalima rasti tikrųjį tikėjimų. Dėl to reikia tieji’ mokiniai nuo pirmos mo vyriausiąjį badaujantiems še Kristaus viešojo jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
kuriuos apaštalai skirė būti vyskupais baž mėginti daugiau sužinoti apie Romos Katali kyklų dienos mokosi lietuviš lpti komitetą, prašydami, kadi lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
nyčiose, ir galime išskaičiuoti tų Vyskupų kų Bažnyčių. Reikia stengtis iš istorijos suži kai, reikštis drauge su lietu pastarasis sutiktų, jog tie Ii
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
įpėdinius, kurie buvo iki mūsų laikų.” Apaš noti, kad Jėzus Kristus įsteigė vien tik vienų viškai kalbančiaisiais ir per kučiai būtų išdalinti vargsta
rais $1.90.
talų įpėdinių ankstyvuose amžiuose buvo Bažnyčių ir ta viena tegali būti vien tikroji pirmus ketverius mokslo me
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
svarbus pažymis. kad erezijos būdavo, nugin Bažnyčia. Mėginti surasti gerų katalikų, kurs tus turės išmokti lietuviškai
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
čijamos, nurodant jų klaidas. Taip pat ir išpažįsta tų mokslų, kurį mokino Jėzus Kris
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
19-tas METINIS
šiandien yra svarbu žinoti, ir tai visa mato tus ir Jo apaštalai, ir kurs turi autoritetų, ku tiek, kad galėtų gerai sekti
vanos. Nuodėmės prieš šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
me, .kad tikroji Kristaus 'Bažnyčia aiškiai rį įsteigė Pats Kristus. Ta tikroji Kristaus sekančiuose ketvertuose moks
RUDENINIS
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Bažnyčia
yra
viena,
šventa,
katalikiška
visuo

lo
metuose
dėstomas
pamokas.
dėsto Kristaus paliktųjį mokslų ir nušviečia
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
klaidingus priekaištus, kad tikintieji nebū tina, ir apaštalška. Tat, nekatalikai turi tirti, Jau pradedailt trečiais moks
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
tų suklaidinti. Tai visa . per XIX-kų amžių ar jų bažnyčios turi tas žynaes.JNeųeikia būt! lo metais, namuose vokiškai
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
<laroma lygiai taip pat, kaip buvo daroma daug mokintu, kad tų visa fsuaįuetk Vien tik kalbantieji mokiniai pratina
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
/
’foabar eina
apaštalų dienose ir Bažnyčios ankstyvame reikia atviros minties ir sveiko proto. Šian
rais $1.35.
dien kalbama, kad viskas turi būti protinga, mi lietuviškai skaityti ir ra-|
gyvavime.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
Kiekvienas Rveikai protaujantis žmogus, kad pats protas turi nurodyti kelių. Dėl to sa syti drauge su lietuviškai kai- į
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
žvelgdamas į istorijos puslapius, aiškiai vo protų leisk protauti, tyrinėk kitų bažnyčių bandais.
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moksRAKANDŲ
mkslus,
o
pamatysi,
kad
tavo
paties
protas
matys, kad Romos Katalikų Bažnyčia turi
Mokyklose su dėstomąja vo
. liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
KRAUTUVĖSE
Ct» nnplMk
nesudarkomų ir teisėtų apaštalų ir jų įpėdi- į tave nuves į tikrųjų Bažnyčių, kurių Jis jstei- kiečių kalba lietuvių mažuma
mų eigų. Tačiau, negalima užginčyti, kad gė žmonių pašventimui ir išganymui.
Didžiausių
Bargenų
Dienos
Oert>. "Draugo” administracijai:
pritaikomi bendrai tie patys
Siunčiu $.,.......... už kuriuos atsiųskite man Vyskupo BOČio knygas
Romos Katalikų Bažnyčios apaštališkubuvo laikai, kuriuose buvo popiežiai ir antiAnt Visokių Namam
"KATALIKŲ TIKYBA”.
dėsniai,
kaip
vokiečių
mažu

I tomą — TIKIU. Kaina >I.M: apdaryta $1.15
popiežiai. Tai žinome iš oficiališkų doku mas prasideda nuo Kristaus Bažnyčios įstei
n toms — .JĖZUS KKirrUS. Raina vl.60; apdaryta $1.90
Reikmenų
mai
lietuvių
kalba
dėstomose
Ilt tomų — 8V. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.95.
mentų, kuriuose Bažnyčia registravo vardus gimo ir apaštalų įpareigojimo eiti į pasaulį Ir
arba:
* .
1
mokyklose.
Ir
tose
mokyklose
visoms
giminėms
skelbti
Jo
Evangelijų.
Ne
visų popiežių, užėmusių Apaštalų Sostų Ro
Siunčiu $2.kO, kad atsiųstumtta be aptaisų.
Siunčia $S-«8. kad atsiustumčte avdeklo apdarais visas tris vyskupo
moje nesutikimų ir vaidų laikais, taip pat viena kita bažnyčia neturi apaštališkumo žy nuo pirmos mokslo dienos vo
Būčto knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.
- 2 • ZS
.*.<•.
.
žymint tarp anti-popiežių ir du popiežius ' mes, kaip vien tikroji Kristaus Bažnyčia. Ta kiškai kalbantieji mokiniai bus
Vardas, Pavardę .. i............ .. . i..... ...................... ..
....................
, • * ’<
tikroji
Kristaus
įsteigta
Bažnyčia
tikrai
yra
Avignone. Tačau, pirma patikrinkime jų iš
pratinami drauge reikštis su
Adresas ........ ;.................................................... ..
Street
rinkimo būdų. Popiežius Urbonas VI buvo apaštališka mokinime ir tikrai yra apaštališ lietuviškai kalbančiais.
išrinktas Romoje balandžio 9 dienų. 1378 ka pasiuntinybėje. Kadangi Kristus savo Baž
metais,/ir jį pripažino Romos Katalikų Vi nyčiai prižadėjo neklaidngumo dovanų, dėl to' Tik aukštesniuose mokyklos
suotina Bažnyčia, kaipo teisėtąjį popiežių. pats mokslas ir mokinimas yra dieviškas. TaU skyriuose bus dėstoma pagal
Kardinolai, kurie jį išrinko, taip pat ėmė pat ir šventimai j kunigus eina iš Dievo. Pa daugumą visoje mokykloje lie
dalyvumų jo vainikavimo iškilmėse. Jie da siuntinybės apaštališkumas glūdi Kunigystės tuviškai arba vokiškai. Mažu
Naujoa gTažlos Ir tvirtos
vė žinių apie jo išrinkimų krikščionijos vi galybėje ir jurisdikcijos galybėje. Tai visa mų čia reikia žiūrėti pagal vei
KLIJONKtS
,
siems kunigaikščiams, o ypatingai kardino teisėtai eina nuo apaštalų. Kitos bažnyčios kiančius įsakymus. Privalo
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
Felt base rūgs S per 12 pSdų dy
lams, kurie pasiliko Avignone. Štai jų pra neturi tų dvejų galybių, dėl to jos negali bū mos lietuvių - vokiečių kalbos džio su borderlafa sumažinta kaina.
senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
nešimas: “Sekminių šventėje, tų pačių va ti apaštališkos, ir nėra įpareigotos skelbti
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
$3.98
landų, kurių Šventoji Dvasia nužengė ant Kristaus Evangelijų. “Ir kaip jie skelbs,” visose krašto mokyklose bus
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
Tokios pat kltjonkos, parduoda
apaštalų, nes, neabejojimai veikdami Šven klausia apaštalas, “jei jie nėra » siųsti!” dėstomos 5 kartus per savai mos
yardais. Ketvirtainis y ardas
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
tosios Dvasios globa ir įkvėpimu, laisvu ir (Rom- X, 15). Pats Kratus savo apaštalus tę. THk vokiečių kilmės mo
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
29 centai
vienbalsiu balsavimu išrinkome arkivysku Riuntė į pasaulį skelbti Jo mokslų. Ta pati ga kinių lankomose mokyklose
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
pą iš Bari, didelės dorovės ir nuopelnų vy lybė ant Romos Katalikų Bažnyčios kunigų. lietuvių kalba dėstoma prade- j
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
rą, Popiežiumi.” tai visa atsižvelgus, Po- Istorija nurodo, kad Popiežius Romoje yra dant trečiais mokslo metais.
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
piežius Urbonas VI buvo teisėtasis popie- 1 Šv. Petro įpėdinis. {Vyskupai, kurie priklauso
y*___
___
’YI__ 1_____ J 'LTl'___ t______TTTT
va
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
iš Ji bus mokoma šešius kartus
žius. Tl'i
Dėl to_ yra
aišku,
kad Klemensas VU, nuo Popiežiaus, iš jo gauna jurisdikcija,
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
per
savaitę
ir
viena
pamoka
kurios
galybės
įpareigoja
ir
savo
kunigus
sa
kurį keliais mėnesiais vėliau, būtent, rugsėjo
2536 W. 63rd Street
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
21 dienų, "1378 metais, išrinko kardinolai, ne- j vo vyskupijose. Protaujančiam yra gan aišku. bus skiriama lietuvių dainoms.
Tel.
Hemlock
8400
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
buvo tikrasis popiežius, nes popiežius Urbo kad vien Romos Katalikų Bažnyčia yra apaš Gi lietuvių kilmės mokinių le
tališka,
būtent,
kad
teisėtai
eina
nuo
Kristau?
nas VI, teisėtai išrinktasis popiežius, dar
nkomose mokyklose vokiečių 4183 Archer Avenue
gyveno. Dėl to gi Klemensas VII buvo antt- it apaštalų laikų. Dėl to katalikai yra laimin kalba bus pradėta dėstyti tre
Tel. Lafayette 3171
gi ir dėl to turi dėkoti Dievui, kad jiems leido
popi ežius.
Chicago, III.
čiais mokslo metais ir ji bus
Romos Katalikų Bažnyčioje Šv. Petro būti tikrosios Kristaus Bažnyčios nariais,
f'
įpėdinių eiga iki šiai dienai yra rtesudarkv- Tat, ir savo pareigas turi sųžningai vykdyti, mokoma penkios kartus pei
ta ir taip pat paliks iki pasaulio pal»igai, kad pelnius visas malones, kurias tikintie są vaitą.
Klaipėdos krašto lietuviai
nes Jėzus Kristus, dieviškasis Įkūrėjas, pri siems teikia apaštališkoji Kristaus Bažnyčia,
žadėjo su savo Bažnyčia liktis iki galo. “Ir kad paskui amžinai gyvenus Dangaus Kara tokį pradžios mokyklų pertva
štai aš esu su jumis per visas dienas iki pa- lystės laimėje.
rkymą sutiko su dideliu džiau
Ale kristalai yra pagaminti U
ligaravlmo Natūralaus Texas Mi
gsmu. Ištiesų, ligi šiol Klai
neralinio Vandens. Juos gerai yra
ARKIVYSKUPAS JURGIS to garbingo Vilniaus vyskupą Lietuvos profesorių, kunigų
pėdos krašto mokyklose lietu vartoti nuo Reumst'smo, Sąnarių
MATULEVIČIUS. labiau ir gyvenimas. Jį sužinosime iš mokytojų. Knyga yra didelį vių kalba buvo užguita. Bū RtrČnų Rkandčjlmo. Netinkamo Vi
durių Veikimo
su stipriais kietais viriais, su
labiau auga pasitikėjimas šiuo neseniai išėjusios knygos:
Parduodami per:
davo atsitikimų, kad mokyto
persiuntimu kaina 11.90, dar
šventu vyTu. mūsų mylimu tau
jai lietuvių kalbos netik ne
tiečin. Nebetoli gal ir tie lai> j “ARKIVYSKUPAS JURGIS galima gauti.
dėstydavo, bet viešai jų.išjuo
MATULEVIČIUS”
kai. kada Dievas leis jį išvys
1314 So. Cicero Avė.
“DRAUGAS”,
lodavo ir niekindavo; Daba?
Cicero, III
ti šventuoju paskelbtų.
Knyga parašyta ne vieno
šiuo įsakymu tam tyčiojimui» RF.IKAIAl'JAME PARDAVĖJŲ
2334 So- Oakley Avė.,
VISUR.
Kiekvienam įdomu pažinti žmogaus, bet daugelio mūsų >
si bus padarytas galas.
Chicagp, Iii.
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VERTOS PARAMOS

7. “Caligaverunt” dvigubas vakarus. Jaunimui kaip tik Juozas Želnis mirė rūgs. 29
kvartetas.
gera proga drauge dalyvauti d. Palaidotas spalių 1 d., WooI
8. “Sanctus ir Benedictus” ir darbuotis savo tautos gar- dmere kapuose. Kun. V. MaA. A JUOZO NAUJALIO
iš a. a. komp. Naujalio pasku bei. Kleb. kan. J. F. Boreršis, sevičius buvo atėjęs į namna
FAMINAJIMAS
tinių išrašytų mišių Eucharis kaip visada, taip ir šiame se atliko pamaldas, pasakė ata
tiniam Kongresui, “Kur ban zone, kviečia visus katrie tik tinkamą pamokslą. Velionis
Kadangi kleb. kun. J. Ol
guoja Nemunėlis”, “Jaunimo nori dalyvauti lietuvių veiki1 paliko nuliūdime žmoną Kie
šauskas ir artistai J. ir M. Čigiesmė”, išpildė parapijos cho me, kad atsilankytų penkta-'ną, sūnų Juozą, dukrelę Kara
žauskai buvo labai artimi a. ras, ved. Jono Cižausko, piano dienio vakarais į parapijos mo
liną. Elenai Želnienei susirū
a. komp. Naujalio bičiuliai, pritariant kleb. kun. J. Cižau- kyklą, kur būna Vyčių choro
pinus iš tų visų nuotikių, gy
jam mirus, su parapijos cho skui.
pamokos. Atsilankiusius
su dytojas patarė būtinai išva
ru surengė koncertą, parody
Choras išpildė programą la mielu noru priims.
žiuoti kur ir ramiai pasilsėti
dami gilią, užuojautą velionio
bai gerai, ypač mišių ištrau
Tat išvyko į ūkį pas J. L. Že
šeimai ir visai lietuvių tautai.
Seninus gyvenęs Detroite M. lnius, Dowagiac, Mich.
kas.
Labai svarbu yra būti pilje
Programa susidėjo vien tik
Svetimtaučių tarpe buvo gi Butkus su žmona buvo atvy
čiu ar piliete, nes daugelis da
а. a. komp. Naujalio kūri- rdėtis išsireiškimai: “tai bent kęs iš Chicagos. Pasisvečiavęs
Spalių 24 d., Šv. Petro pa
'nių.
rbdavių jau reikalauja, kad jo
choras”... “graži muzika” ir pas draugus vėl išvažiavo. Jo rapijos jaunimas” su parapija
Pirmiausiai gražią kalbą a- t. p.
motina drauge viešėjusi Chk rengia bunco party, parapijo* darbininkai būtų piliečiai. Su
prantama, savo krašto darbi
pie velionį pasakė klebonas
Žmonių prisirinko pilna sve cagoj atvažiavo apsilankyti svetainėj. Kviečia visus daly
ninkės ar darbininkai turi bū
kun. J. Čižauskas. Antras kal tainė. Atsilankė įžymių muzi pas gimines ir išvažiavo į
vauti. Visi praleisime links
ti pirmiau aprūpinti.
bėjo kun. V. Masevičius, iš kų, garsus svetimtaučių var Grand Rapids, Mich., kur ke
mai laiką.
'
J. M.
Lyga neatsisako ir visai Kė
Sv. Petro parap.
gonininkas ir kompozitorius li metai jau gyvena.
Programa išpildyta sekan
Rene L. Becker su sūnum irgi
mos aro Cherbourg, Southampton, Brečiai:
A, a. Aleksandra Šnabienė,
muziku, ir daugiau. Dalyvavo
1. “Kad skausmas tau šir ir kun. K. Valaitis.
38 metų amž. mirė spaliu 5
men ir Hamburg. Sekantis įdį” ir “Sonetas” išpildė art.
vyks spalių 27 d., laivu Kuro
Paminėjimas a. a. Juozo d. Su trejomis šv. Miniomis,
Mūsų parap. ferai (bazaras)
J. Čižauskas.
pa (išplaukimas
naktį pir
Naujalio baigėsi Lietuvos him Sv. Antano bažnyčioj* palai
jau eina prie baigos. Ateinan
Apie jo dainavimą netenka nu. i
miau).
dota spalių 9 d. Šv. Kryžiaus
tis šeštadienio vakaras, sek
daug ką rašyti. Jis visiems ži
kapuose. Paliko dideliame nu
Šios naujos ekskursijos duo"
madienio popietis ir vakarus
nomas ir visų mėgiamas.
Klebonas kun. J. Čižauskas liūdime vyrą Kazimierą, tris
progą visiems pasiviešėti Eu
2. “Nesegk sau rožės”, du- buvo išvykęs į 40 vai. atlai sūnelius: Alfonsą 11 im, Do ir kito trečiadienio vakaras ir
ropoj per Kalėdų ir Naujų
į etą išpildė M. Petrokaitė - R. dus pas kun. Lipkų į Grand rnininką 8 m., Kazimierą 4 ui.;, — bazaras baigtas. Tik tiek
bazariško laiko beliko, o dar Metų šventes. Taipgi pelnys ir
Valatka.
Rapids.
Tylutė brolį Kazimierą Telmantą ii
gerokas būrys cicerįečių baza- tie, kurie yra pripratę atosto3. “Lopšinė” solo Agota
seserį vienuolę Mary Frances rą neatlankė. Klebonas n- pažiemos metu ir gėrėtis
Juodsnukaitė.
SĄJUNGIECIŲ VAKARAS Blesed Sacrament (baltųjų se
rap. komitetas nuoširdžiai kvie Atolais sportais ir kitais
serų) vienuolyne.
4. “Nokturna” piano solo
Europon
čia visus ciceriškiua, bulvari- pasilinksminimais
klebonas kun. J. čižauskas.
Moterų S-gos 54 kuopa ren A. a. Aleksandra paėjo iš
škius, biznierius ir apylinkės miestuose ir rezortuoee.
5. “Meilė tėvynės nemari”, gia maskarade vakarą, kortų Lietuvos Kelmės parapijos.
(Skelb.)
lietuvius į parap. bazarą. Visų
duetą išpildė Stasė Bukšaitė, lošimą ir bunco vakarą spalių Panudžių vienkiemio. Šioj ša
atsilankymas priduos mums
Tek LAFayette S057
Agota Juodsnukaitė.
mėn. 30 d., 7 vai. vakare.
ly išgyveno 19 metų.
smagaus ūpo. Gi visiems atsi
Bus duodama gražios dova
б. “Oi neverk motušėle”, so
lankantiems mes teiksime siua It
nos
už
gražįausį
ir
juokingiau
Spalių
27
d.,/šv.
A^tano
t
paJ. Čižauskas.
*
d- • :i;«
gurno ir patenkinimo visumoj "TAMSĖS“*'1
------------------------------------. - sį kostiumą. Paskui seks šo rapija rengia Lietuvių svet. kame.
1
3051 West 43rd Str.
kiai prie -geros muzikos. Jau- kino vakarėlį su daugeliu do
.*» >
...................................
(Prie Archer AVe. netoli Kedzfe)
nuo 2 Iki 8 vąL vakaro
nimas galės pasišokti, o senes vanų. Be to, bus ir pasilink Praeitą sekmadienį gražiai Valandoe:
Seredomla ir nedėlioanta pagal
sutarti
ni palošti kortomis ir bunco. sminimas su vaišėmis. Klebo parap. bazarą parėmė. A. Be
Bus ir gardaus užkandžio.
nas ir komitetas visus kviečia rnadišius, Grant Works Coai Oflao Tel.: LAFąyette 8450
Rez. Tel.: VIRglnl* 0669
Visus rengimo komisija pra dalyvauti. Pelnas bus parapi Yard savininkas, Petras Juknia, senas Ciceros pilietis ir
šo į šį parengimą. Taip pat jai.
biznierius, Stonis, bučerius,
kad atsilankydami pasipuoštų
DENTISTAS
I
O A S
X - R A T
Kaųdrotas
electrical
contrac
gražiais kostiumais.
4148 ARCHER AVENUE
Kampas Franclaco Ava.
tor, Žvalauskas, groserninkas.
Rengimo komisijoj darbuo
t
Gydytojai visuomet
žinojo vertę
Šis net didelę beskę groseno
jasi,: A. Vizgaitienė, pirm. J.
lluosuotojo, kurio dozę. galima nuMūsų
kolonijoj
pasitaiko
vi

raieruott. Ir kurio veikimas gali
paaukojo ir parėmė bazarą
Medinienė, V. Čepulionienė, M.
"būti reguliuojamas pritaikinti kie
sokių
pramogų. Bus svarbu
kvieno reikalams.
jame dalyvaudamas. Tarime vi
Vaičiūnaitė ir E. MikalionieVisuomenė
irgi greitai' grjšta
tuos įvykino “Drauge’* apra lties kad ir kiti mūsų biznie
nė.
Pirm. J. H. M.
prie skystu lluosuotojų vartojimo.
šinėti, nes žmonės žingeidaujn riai paskutlniomis dienomis
Žmonės Išrado. kad tinkamai su
taisytas skystas liuosuotojas pri
skaitytį vietos įvykins, o kuo parems mūsų darbą.
veda naturaliftkesnį virškinimą. be
BE. VAITUSH, OVT.
LIETUVOS DUKTERŲ
jok.'ų nesmarrumt; tuojau po var
met yra paskirtas Detroitui
tojimo, ar vėlias.
UBTima
VAKARAS
>T AVU
Skysto lluosuotojo dožą galima
įrauksime visų; ii' biznierių
penktadienio
puslapis,
gera
pamainyti, kad pritaikius kiekvie
no asmens reikalams. Tuo bfldu
proga ir man geriau susipa ir ciceriečių, ir hnlvariškių ir •ati
reikimą galima reguliuoti. Nedaro
Lietuvos
Dukterų
draugija,
paproCt'ų; nereiklu Imti "dubeRažinti su lietuvių kalba. Kiek chicagiškių.
mo.
vą dozę" vieną o.r dvi dieni vė
po
Motinos
Šv.
globa,
rengia
trumparagyatę Ir tol
Kun. H. J. Vaičunas ir
liau. Taipgi. maJonus skystas liuogalėsiu,
tiek
žinių
parašysiu.
•DRBtojas neerzina Inkstų.
pirmą-šį rudenį vakarą; bunco
kimuosa
Parap. Komitetas
netinkamas ttuosuotojas iltiniai
elektra.
ir kortų lošimą spalių 24 d.,'
hcakla įlaužiau negu gelbsti.
Rūgs. 29 d. susituokė R. MiDr. Caldwell*e Syrup Pepsin y7 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
ra saugus receptas. Jo h'uosavlmo
Valentina nuo 10 HM I a
l seliūnas su M. Kevičiūte. Kle HAPAG - LLQYD SKELBIA taleomoa.
volfclmas yra pamatuotas ant sen
NadtlfoJ nuo 10 Ir'
rapijos
mokyklos
svetainėje.
ka, natūralaus lluosuotojo. Vidu
bonas kun. V. Masevičius su SPECIALES ŽEMOM KAl
riai nspasiilatys pasitikinti
ant
Visos
Lietuvos
Dukterys
NOM EKSKURSIJAS Į
Mokios pagalbos.
Dr. Caldwell's
4712 W>. A&8ŪAMD AVI.
rišo moterystės ryšiu. VeotnByru p Pepsin galima gauti visose
prašomos
tą
vakarą
dalyvau-i
.
„
,
„
EUR0>4
stlnėsc.
Phoųe Bonlevard 7589
.
x
, ..
vių .puota buvo pas Norkum*ti, taipogi prašomos ir kitos
_
nę. Pietuose dalyvavo kun. V.
draugijos bei parapijonai pa
Hamburg - American linija
Masevičius, jaunosios sesutės
remti parengimą.
; JI. Kevičiūte iš Yonkers, N. Y., — North Gci'iuan Lioyd skel
Bus gera proga gauti graPritaikyme akinių dėl viso
! giminės Jonas, Lilija Želniai iš bia naujas specialiai atpigin kių akių. Ekspertas tyrimo ą.
žiu dovanų. Rengimo komisi
Į Dowagiac, Mich., tėvai Mise- tas ekskursijų kaimas turisti kių ir pritaikymo ąkinių.
praneša
ja
deda
pastangų,
kad
vaka

Atmaina ofisų valandose.
liūnai ir kiti.
Vestuvių ne ir trečia klesa, už tiktai vie
ras pavyktų.
<
>
Dabar valandos šiokios:
ną trečdalį tos kainos važiuo ISRD

ŠV. JURGIO PARAPIJA

DR. A. RAČIUS

GARSIRKITĖS
“DRAUGE”

DR.P.ATIOČSHAS

DENTISTAS
144* SO. 4Mh OT., CICERO, UJU
Ut*r, Ketv. ir Pėtn. 10—1 vąl.
*147 K). UALSTKD ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir 8 ubą t S—> vąl.

J. P. WAITCHES

DR. V. E. S1EDUNSKIS

ŠV. PETRU PARAPIJA

25 METŲ PRITYRIMfl

|

jungimo Komuaia 'pu<>ttt nebuTO Hnksma- ka<l*

- _ ________

ngi jaunavedžiams įsvaziavus
į bažnyčią, mirė jaunosios dė
"HM3 WE9T 63rd STREET
dė Juozas Želnis. 2 vai. popiet
r- Kampas Weatem ir 63rd St.
■ak*,.,
I gauta telegrama, kad antras
B Telefonas PROspect 1133
Orui atvėsus, prasideda vi-1 dėdė Jurgis Želnis mirė ūky,
d« lio, Utaminko, Ketver
ge ir Pėtnvčios vakarais nuo sokios pramogos. Mua. JL A. Dowagiac, Mich. Tokiomis ži7 'iki 9 vai.
BlaŽys pradėjo su Vyčių cho- niomis jaunavedžiai buvo są
ru rengtis prie di<Wio vakaro, | sigriaudinę; vietoj džiaugsmo,
kuris įvyks lapkr. 25 d., Lie-1 tą pačią dieną buvo liūdesys
tuvių svet. Jaunimas, mylintis ir ašaros. Jaunavedžiai yra ger
2 E lOSTd TLACE
" Kampas State ir 103rd P!. d&ilę, kviečiamas prisidėt prįe rų tėvų vaikai ir pavyzdingi
Telefonas P U L1 man 5960
Vyčių ir dalyvauti gražiam* lietuviai.
Kas popo ’ n uo 3 iki 6,
veikime. L. Vyčių 102 kp. cho- ’ Linkime laimingo sugyveni
Sereilomis iki 9 vak.

LRQUETTE PK. OFISE:

RV. ANTANO MRARJA

ROSELANDO OFISE:

įtonua visą dieną iki 9 v.v. ras bažnyčioj gieda ir rengiamo moterystės luome.

jant tik į vieną pusę į Euro
pą. Šios kainos bus laikomos
nuo spalių 22 d.', iki baland
žio 30 d., ir Europoj galima
apsistoti tiktai 15 dienų. Sion.
kainom, žemiausia yra 4109.33
už kelionę į abi pusi* trečia
klesa, nuo tos kainos eina au
kštva, pagal laivą ir uostų
sustojimui.
Pirmas išplaukimas šiom že
Diom kainom bu? spalių 25 d.,

Dlenome Tel. LAF»jetle 67*8
Naktimi* Tel. CANal U40*

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
▼*!.: I Iki S popiet, 7 Iki I vak.
Nedėliojo pagal lutartl

OfMoa Tek REFukllc 78M
Ra*. Tek GROvehUl 0817 '
7017 8. FAJLHMELD AVE.

DR. J. J. SIMOMAmS

(naktį spalių 24: A)
Yorko laivu

ii N«*w

Bagia

įĮ

Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

Phona Ganai 6MB

Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet

6 Iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7660

BR. F. C. VHNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avanoa
Vai.: 2—4 l» 7—» vaL vakare

Re*. 2130 W. 94th St
Tel. CANal 040*

»TDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
Office Phone
Vak 8-4 Ir 7-9 vak. Katv. 8-11 ryto
FROspect 102S
Nedėl/oJ auattarua

Tek CASal 812*

DR. G. i BL02IS

Rea and Office
2S&* So. Leavttt SU
CANAL 0704

BR.LAKOWARSKAS
PHY8IC1AN and SURGEON

DENTISTAS

2403 W. 63rd St., Chicago

2201 W. Oermak Road

OESTCE HOURS:
2 to 4 and 7 to » P. M.
Sanday by Appolntment

(Kampa* Leavltt 8k>

Valandos.- Nuo 8 Iki 1* ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro

SeradoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

ta*. OANai «na

DR.S.IOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

2201 W. Germąk Road

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:
Nuo 2 Iki t Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėllomla pagal sutartį
Ofiso telef. BOUlevard 7S2O

Namu Tel. PROsg»ctt 1SSO

Valandos 1—S Ir 7—S vak.

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti TeL BOLLevard 704*
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

DR. C. Z. VEZEL'IS

Telefoną* RKPnbUo 78*»

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ottao: Tek LAFayette 4M7
Bakt Tek BKMlock «SM

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 AROĘER AVI.

arU 47tk Btnaat
VaJ.: nuo » Iki 8 vakar*
Berodo} ***** sutarti

DR.LRUSSELL

Oflao valandoa: 2-4 Ir 4-8 vak vak.

Lietuvis Chirurgą* ir GydytojJas
’
2515 WTWf «9th ST.
Valaedoa: 10-12 Ir 8-8 vai. vak.
Saradoml* Ir NedtUoml* pa«al sutarti Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

DALDONODUS

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUĘ
Tek TĮWa»rta OSM
Oflao vak: 8—4 Ir *-—8 p. m.
N*d|RMnto sacal mttaiti

Tel. Oftoo BOULevard MIS—14
Rea. VICtory SS4S

oaoe* Tai. WeotwortA «»M

Rm. T*L Byd* Park 8IM

DR. SUSANA
A. SUKIS
» .
* z
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ
SPECIALISTS

DfL A. J. BERTAStt

6900 SOUTH HALSTED ST.

OOaa ▼*!. nuo 1-S; na* <:|8-S:St

valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 iki S rak.

7M

V.

S5th Street

JVAIBŪS DAKTARAI:

•

DR. CHARIES SEDAL

Oflao TeL CALunMt OSM
Hee. Tel. DREsel 0101

OFISAS

DR. A. A. ROTH

4729 So. Azhland Avė.
OFISO VALANDOS:
Hoe
Iki 18 vai. ryta nuo 8 Ud 4
vaL pa *Mų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.
vakar*. Nedėliotai* nno 10 UU 18

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st
2 aukštas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1SS1 SOUTH HAUSTHD STHEET ;

*4*9 W. MARQVETTE ROAD

» lubos
CHICAGO. ILL.

DR. JOHN SMETANA

DR. P. I. ZALATORIS
Rczideuvlja 0*00 So. Artattoa Avė.

ii

KAM TOKIA OMI PER
MAINĄ ANT SKYSTU
LHJOSUOTOjy?

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

i

pasiryšimą darbuotis, gali tai
įrodyti skaitlingai atsilankytuvių tautai pasidarbuoti. Tra|^an,i t rengiamą bunco party
gingai žuvus mūsų drąsuoli*-'vualiu
spalių 21 d..
d., Sandaros svet^
svet^
nis, Dariui ir Girėnai, Lyga 814 W. 33rd St., 6 v. v. Įžan
NES P BŪT AB RIKA DA
nutarė prašyti miesto valdžios, ga 25c. Bus labai gražių pri
KIAUS - GIRĖNO »A
kad vieną seniausiai lietuviais zų ir užkandžio.
MINKLO STATYMUI
Pelnas skiriamas Dariaus ii
apgyventų gatvių, Aubum Aye., pavadintų jų orlaivio va Girėno paminklo statymo nau
Moterų Piliečių Lyga yra rdu, būtent Lituanica Ava. dai,__________________ Z.
bepartyvė. Ji rūpinasi kasdie Nors darbas buvo sunkus, bet
ninio gyvenimo eiga ir nemo Lyga tikslą atsiekė
kamai darbuojasi narių nau
dai. Ji stengiasi patarnauti iš Jeigu lietuviai įvertina Šios
gavime pilietybės poperų, duo
LIETUVIAI DAKTARAI:
da pamokas ir visus patari
mus, nes be pilietybės žmogus AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI:
esi be tėvynės, o neorganizuo
Tvl. CANal 0257
tai politikoj esi vergas.
. Rca PROapect M&S

DETROITO LIETUVIS

ii

'S’j.-

Re*. Phone
EHO«ewood 0041

Office Phone
■miangle 0044

Rudau Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų iir
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 Sa. Halsted St.
Kampa* Hat Street
Valandos: 2—4 popfet, 7—9 vai. vak.
NedOUotnia Ir fcventadlenl&ls 10—18

DR. MAHRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A R. MėCRADlE

4431 80 ASHLAND AVE
Tel. VARU* ooaa

OYDTTOJA8 Ir CHIRUROAS

Res.: TęL PT Axa 8400
Valandos:
Nup 10-1Į v. ryto; 2-8 Ir 74 n v.
Nedėldleniala nuo 10 iki 12 dienų

7850 So. Halsted Street
rqqM no
Vai: M b 7-1 vaL vakaro

)

’r-r ■

»"ll ta Ui turiu, fmakn 1°

• r> *»

t

r/a
sai

VMS ŽINIOS
ko. Nėra abejonės, kad velio
nis tarėjo daug pažįstamų, k u
rie dalyvavo laidotuvėse, bet
ypač keistas ir nerimtas graJau mūsų parapijos kurni boriaus savo biznio garsini
vaite - bazar&s eina prie už- j mas sutraukė minių žioplių,
baigos. Ateinantieji šeštadie kuriems nerūpėjo malda, o tik
nio ' ir sekmadienio vakarai kelti triukšmas už bažnyčios
bes paskutiniai. Praėjusio sek sienų.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

nuveš

tr

parveš

nž

X

fl.OO.

važiuoti, prašo
mi užsiregistruoti parap. su
Kurie

fF

DIENRAŠČIO "DRAUGO

norite

JUBILIEJAUS
PAMINĖJIMAS i

Šv. Pranciškaus vienuolyno
rėmėjų 8 skyrius rengia rink
liavų prie bažnyčios, spalių 2b
d. Moterys ir mergaitės stovės
prie bažnyčios durų. Be to, t
pagalbų atvažiuos seserys Pranciškietės iš Kenoslia, Wis.
Seserų prieteliai ir geradariai
prašomi neatsisakyti nuo au
kos.
Raportais

madienio vakaras buvo vienas
iš pasekmingiausių. Žmonių
buvo kupina salė. Daug gy
vumo įnešė savo skaitlingu at
Mergaičių sodalicijos sus
silankymu mūsų mokyklos aluinąs įvyko spalių 14 d. Įsirašė
SEKMADIENĮ BUS
mnai “old-timeriai”. Iš įvai
nauja narė S. Pieržinskaitė.
UŽBAIGA
rių kolonijų daug jų atvyko.
Nutarta surengti “Hollowevė
Už jų sukvietimą didelė garbė
en Sočiai”, parap. salėj spalių
North Side. Parapijos 30 d., 8 vai. vak. Įžanga nu
ir padėka priklauso P. šaltimetinis
bazaras
sėkmingai
ei statyta tiktai 15c. Visos kvie
mierui, E. Mikuekaitei ir Lo
■+
na.
Per
du
sekiųadienius
žinooiamos
atsilankyti
ir
atsivesti
rencams. Gerb. klebonas pareinas bus amžinai paguldytas raminsi Chicagoje. Apeigas gi
.fc/škė, kad jam buvo maloniau- nes skaitlingai bazarų lankė draugus, drauges.
Topola mieste, arti Belgrado, įdės ir minios Wicker Park,
Išrinkta komisija ateinan
vakar, sjialių 18 d , pama skersai bažnyčios, per įrinųLsias vakaras pamatyti savo se ir gražiai parėmė.
ldos nužudyto karaliaus atmi tus garsiakalbius.
ims auklėtinius. Be abejo, jis
Praėjusį sekmadienį gražiai čiam šokių vakarui ruošti lap
nčiai buvo laikomos čionai kie
Majoras Edward J. Kelly ir
nž tai jiems labai dėkingas. ’ bazare pasirodė politikieriai. kričio 3 d., “’Fournon BallSo. Chicago. — Parapijos
kvieno serbų, jugoslavų, rusų, federaliniai, valstybių ir mie
.Tų vakarų tarp daugelio gerb. ( Didžiuma jų buvo svetinitau- roome”, 47tli ir Ashland Av.
bazaras eina visu smarkumu. rumunų ir graikų bažnyčiose. stų atstovai dalyvavo. Taipgi
parapijonų matėsi būrys gerb. gjaį Buvo daug ir geraširdžių Perskaičius ir priėmus lai
Ateinančio sekmadienio va- TęB18
vakare, 4
* musų biznierių, kaip tai O žmenių - parapijonų.
škų kviečiantį dalyvauti Lab kare, spalių 21 d., Baiehuno val> „ 8ekmadienį 3 valan.K
Oficialės apeigos pagerbti buvo atstovaujama kariuome
Bagdonienė, M. Butkienė, J.
j darių Sųjungos seime, lapkr evet, lOTth ir Indiana avė., popict Bazaraa baigsis Bck. mirusio karaliaus atminčiai nė ir laivynas.
Ateinantį
sekmadienį
baza
Pankauskas, Petrauskas, Bu,4 d., Dievo Apvaizdos parap įvyksta gražus koncertas, kn- ma(Iienio vakar(!.
buvo laikomos serbų stačiati
ras
bus
baigiamas.
Kiekvieno,
kaveckai, P. Pareistis, S. Ši
salėj, nutarta paaukoti $3. At rį atliks Visų Šv. parap. cho
“DRAUGAS”
kių Šv. Prisikėlimo bažnyčioj,
mulis ir kiti mūsų parapijos parapųjono pareiga atsilanky stovėmis išrinkta S. Bartkai- ras, vadbvaujant varg. J. Ra- j
kviečiami atsilankyti į 1905 Fowler St. ir jose daly Katalikiškas!
uolūs rėmėjai. Dabar jau šir ti ir paremti savo centais.
tė, B. Kalvaitė, J. Razbadans- kanakni
bazarų paskutinėse jo dienose, vavo užtvirtinti atstovai jngoLietuvi.-k n-1
Bedieviai
neateis
mums
į
dingai kviečiame į šaunias bakaitė. Kitas laiškas buvo kvie Programa bus graži ir tr.- nes -ra Fahai daug gražių ua- slavų valdžios ir visų užsie
l’atriol iškast
pagalbų. Dirbkime i>atys, vie timas į kitos sodalicijos šokių
zaro užbaigtu ves.
rininga. Dalyvauja 5 chorai, h’kyTeisingas!
ninių valstijų konsulai, kurie
ningai, nes kur vienybė, ten vakarų.
suvirš 300 dalyvių. Be to, da
ir galybė.
Atsilankius
iš
Brighton
Pk.
Mūsų bažnyčioje praeitų
Šiandie, penktadienio va
Tat, visi į baaarų 21 d. spa sodalicijos pirm.t kvietė visas lvvaus įžymūs solistai ir so
listės, kurie savo gabumais sekmadienį j>er sumų “Avė
karų įvyks svarbus susirinki
ROSELLI BROTHERS, INC.,
dalyvauti
jų
rengiamam
“
Mayra pragarsėję po visų Chi- Maria” giedojo A. Stulga. Jo
mas Labdaringos Sųjungos vie
Pastaba visiems
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
ir parapijos chor giedojimas
tinęs kuopos. Lapkričio 4 d. " Kurie dar -negrąžinote ba- sųuarade dance”, spalių 21 d., cagų.
Specialistai Iškalime Ir išdirbi
‘tikrai kėlė visų širdis prie
įvyks labdarių seimas mūsų zaro tikietų, malonėkite grų- Brighton Park salėj.
nio visokių rūšių paminklų tr graKoncertas prasidės lygiai '.Aukščiausiojo. Mūsų parapi
Kun. J. Statkus kvietė sobnamlų.
parap. salėje, todėl vietiniai žiHti sekmadienio vakare, 6
6 vai. vak. Po koncerto įvy jos choras pasižymėjęs gražiu
Mūsų šeimyna specializuoja šia
dalietes
atsilankyti
į
Vyčių
labdariai ir jų rėmėjai kvie valandų. Kaip bus traukimas,
me darbe per šešias kartas.
ks
šokiai,
kuriems
grieš
dvi
giedojimu. Chorui vadovauja Į
šokių vakarų, J. Ežerskio sa
■» * ‘ *
čiami yra snsirinkiman, kad kad visi būtų tikietai.
Veskite paminklų reikalus tie
orkestros:
lėj, spalių 28 d. vakare. B.
K. Gaubis.
I
siai su pačiais išdirbėjais.
' '
prisirengus prie seimo. Atvy
Tų patį vakarų bus išparda Kalvaitė kvietę sodalietes į
Visi kviečiami' atsilankyti į
ksiančius atstovus iš visų ko vimas likusių daiktų nupiginLabdarių
L
kuopos.
“
Haliowešį vakarų; Ne tik išgirsite PAMALDOS MIRUSIO KA
lonijų aštuoniolikiečieri turės tom kainom.
en
dance
”
,
spalių
27
d.
Visi
RALIAUS ATMINČIAI
gražių dainų, bet ir parimsi
tinkamai priimti.
Nepraleiskite progos! ,
kvietimai priimti.
te chorų ir vargt J. Rakauskų,
Rengimo Komisija
Vienas blokas | rytus ano
1 Ant galo dvasios vadas kut. . kuris yra dai^g prisidėjęs
Kuomet mirusio Jugoslavi
Pirmadienio rytų įvyko lai
didžiulių vartų
J. Statkus, suteikė daug gra-|prie parapijos darbuotes,
jos
karaliaus
Aleksandro
kūdėtuvės a. a. Kazimiero Šato,
žiu patarimų.
vietinio biznieriaus - salitmin-

KAIP EMA METINIS
BAZARAS

LAPKRIČIO - NO V. 18D„ 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

SEKMAOlENį BAI6SIS
BAZARAS

VARO. k RAKAUSKO
KONCERTAS

DALYVAUJA

5

CHORAI

lių.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

I

ĮDOMŪS JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI!

APIPLĖŠĖ IR BAR
APSPARDĖ

West Side. — Prieš dvi sa
vaites Antanas Kūnickas 2134
avė. PANELĖS W. 23rd Pi., choristas ir L.
APSIREIŠKI* V. 24 kuopos veikėjas, lauk
damas gatvėkario buvo užpul
MO VIETĄ
tas plėšikų, kurie atėmė nuo
--LIURDĄ
jo $4 ir apspardę pabėgo.
<
Atėję į šiuos paveikslus pa Nuo tos dienos Kūnickas
matysite tų garsųjį visame pa sakėsi nesijaučiąs ir pastaro
saulyje ' Prancūzijos miestų mis dienomis prisėjo jam gulti
MURDĄ, kur 1858' metais
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. į lovą. Visi draugai prašomi
Rap.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja aplankyti ligonį.
iŠ viso pasaulio ligoniai nepa-!
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebflklingų per
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.
Bunco party pas Ogentus,
Be
1) Istoriškus paveikslus M 5648 S. Justine St. Šv. Pran
Lietuvos,
ciškaus seserų naudai, davė
2) Dariaus ir Girėno išskri
dimo ir žuvimo vietų — Sol gražaus pelno. Ogentai visus
maloniai priėmė ir pavaišino
dino miškų,
3) Pasaulinę Parodų (Worlds Kiekvienas lošėjas gavo
po
gtaŽią dovanų.
Pamatykite

TOWN 0F LAKE ŽINUTĖS

to

lar

pamatysite:

Pair),

4) Komedijų, kur dalyvauja
Charlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PEL

DŽIUS sekančiose vietose:
Pėtnyčioje, SpalioOct. 19 d.
Lietuvių svetainėje, Cleveland,
Nedėlioję ir P&nedėlyje, Spa
lio Oct 21 ir 22 d., Kun. A.
Karužiškio parap. svetainėje,
Cleveland, Ohio.
Utarninke. Spalių 30 d. -iv.
KaKtanėero parap. Plttsburgh
Pa.

Trys telefonai:

Rf: PENSAOOLA 8011
BELMOMT S4M

RĖMĖJOS PAS RUUKAOSKOS

, Office: HILLSIDE 8868
Alfred Roeelll, praa

zimiero Akademijos Rėmėjų 8
skyrius rengia bunco party su
užkandžiais, ateinantį sekma Į
dienį, spalių 21 d., tuojau po į
ražančiaus, apie 3:30 vai. po
piet, Ribikauskų name, 2649
W. 69tb St. Įžanga tiktai 25c. |
Bunco rengiamas tikslu padė
ti Šv. Kazimiero seserims ra-I
žaislyje pastatyti rūmus raer-l
gairių gimnazijai. Tai mes ga-1
lime padaryti nupirkdamos po
kelias plytas. Atsilankę į bu
nco party prisidėsite prie to
gražaus darbo.
Skyriaus vardu, kviečiu vi-1
sus atsilankyti. Pažaisim kau
liukais, pasivaišinsim ir eisi
me namo nešini gražias dova
nas.
? * Rėmėja

tonikų btldavojlmul Ir pataikymui
atsparos. Jis tiestai pasiekia nustipu
sius organus Teikta Jiems daugiau
Jėgoa, ir Jie Atmeta nuodus, kurie
būna priežastimi {vairių negalių. Da
bar laikas jums būdavot! atsparų.
Imkit NUGA-TONE tik trumpų lai
kė Ir tėmykit stebėtinos rezultatus.
Parduoda Ir garantuoja vist aptlskorial. Pinigai gražinama. Jei esat
nepatanktntl. Mėnesio trytanentas uf
Vieną DolerJ. lengva priimti ir paJus tvarkoj.
uo užkietėjimo imkit ŪOA-8DL
ir BOc.

Uuoaaatoją

vidurių

lėo

Vlncent RoeeUl, secr.

GRABORIAI
LACHAVVICH Telefonu YARda 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

Marąuette Park. — Šv. Ka

Neužilgo ateis diena, kurioj
visi trauksim į Labdaringos
Dektaras Sako Kaip
Sųjungos 1 kuopos rengiamų
Hvengtl Slogų
.
sveikatos spselalistas yra pa- I
šoklų vakarų (spalių 27 d.). žymus
reiškęs, kad 8J nuo*. Šios šalies as-Į
yra paliesti slogų. Jis nurodo,
Įžanga tiktai 15c asmenim jI menų
kad •laktas” Išvengimui slogų. yru
atspara, kuri nugali daug
Grieš gera orkestrą. Bos gar Į palaikyti
mirt pakenčiamai nuntrglmų prledaus užkandžio.
NUOA-TONE pasirodė stebėtinu

Mūsų bažnyčioj dabar eina
25c
Vaikams 10c. misijos, kurias veda misijonie
pradžia 7:00 vai. vak. rius kun. Pauliukas. Sekma
dienį, baigiant misijas, atlai
dam* pelnyti, bus lankomos
bažnyčios: katedra, šv. Jur
giu ir Dievo Apvaizdos. Bu-

HILLSIDE, ILLINOIS

Korespondente

UtTUVIAI OKABOKIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoptgtausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o maao
darbu besit* užganėdfntl
Tek OANal ISIS arba «ll

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct.

Cicero, HL

Tol. LAFayette 8573

J- Llulevičius
Gra bortus
Ir

Halsam. LtoJas
Patarnauja Chlca
goję ir apylinkėje.

.

Yards

1741-1742

LAIDOJAU PIGIAU NEGU MTI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

8319 Lituanica

Avenue

Chicago, I1L

IM7

Tek

Visi Telefonai:

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero,

y

Phone Cicero 2109

4O#2 Archer Are.

I. J. Z 0 L P

Illinoia

U /n

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tai. BOUIevaydl 5—8—5418

Tei. Boulevard 4139

GRABORIUS Ir LJLIDOTUVIU
VEDĖJAS

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAL8AMUOTOJAH
Patarnavimas garas Ir nebrangu.

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 8877

REPublic 8340

J. F. RADŽIUS

5340 So. Kedzie Avė.

Ine.
LIETUVIŲ ORABOBIUS
Palaidoja už *15.80 Ir aukščiau
ta koplyčia dv kai
Modarntlka

(Neturime sąryšių su firmą
tuo pačiu vardui

18th St.

j
,

Tai. CAH ai 6>u

m

AUSROS VAffTU
į įvyks Spaliu 21, ir 28 Al. f
Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI.

VIETINĖS ŽINIOS
BALSAS Iš OAK FOREST SDŪALIECIįl VAFARAS

Pradžia 5 valandą po piet
Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos bazarų, ir laimėti sau gražių ir brangių dovanų,
visi parapujon;
dovanų. Visi
p&rapijonys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite.
atsiveskite. Knrii
Lūšie norėsite
galėsite “Bingo" pažaisti; kurie norėsite galėsite gauti skanių užkandžių ir gėrimų. Visiems
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžianigti ir savo parapijai daug paramos suteikti.

Širdingai kviečiame visus
Aušros Vartų Par. Klebonas ir Komitetas

-r

rrison viešbuty, sykiu su kito- ning to every owner of reni lankyti. Visi pasilikusieji sd
Jubilejiniam Numeriui Paskirta mis
tautomis lietuviai taip pat Į estai*1 in the Brighton Park mokesčiais malonėkite užsimo
turi savo beadąuarters tame district
kėti.
pat
viešbuty.
Lietuvių
beadI. Lukošiūtė, finansų rašt.
Secretary Raymond Belai r
.
Agentai
quarters yra ant šešto aukšto
į

į

will present live Communica
tions from general headąuarBrighton Purk. — Mergai
PRAŠO PAREMTI VAKARĄ
ters and read reports coverčių sodai icija rengiasi prie
ing legislative activities and
Mes, lietuviai, šios prieg metinio šokių vakaro, kuris
political developments as
Praeitų sekmadienį teko
laudos įnamiai, šiuo atsišau- bus mūsų parapijos svetainėj,
they may effect property ov- klausytis Progrees Furniture
kiam j Chicagos lietuvių vi spalių 20 d. Būtų labai gražu,
ners.
krautuvės radio valandos. Ir,
jei
narės
atsivestų
savo
tėvus,
suomenę.
Kaip visi matėm
Treasurer Anton J. Bart reikia pasakyt, kad ši krau
spaudoj, kad Chicagos Lietu kad jie pamatytų, kaip gra
kus will offer his report of tuvė paliko populari savo ra
vių Moterų klubas rengia va žiai sodalietės linksminasi.
<the present financial condi- dio programomis. Solo, duetai,
karėlį Chicagos Beach viešbu Kaukių (Masąuarade) va
tions of tbe Brighton Park kvartetai labai gražiai skam
ty ir visų pelnų skiria šios kare bus visokių spalvų dra
Properėy Owners ’ Assoeia- bėjo. Programos vedėjas, Jo
prieglaudos lietuviams varg bužių. Kas bus gražiau apsi
tion.
'* - nas Romanas, patiekė įdomių
šams. Labai gražus sumany rengęs, gaus pirmų dovanų.
mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems hjznie- j Klubas dės pastangų, kad The administration is stri- žinių apie biznio eigų ir chi
mas ir visų remtinas. Tokio Prašmatniau apsirengęs, gaus •
vra
__
_ __________ •
f •
• milžiniškas
Irrini Slzo o 15 o4 i trr i n
lietuvių rlnTnnlrro.
demokra- ving for, and energetically cagiečių veikimų.
J.8.R.
didelio darbo be visuomenės antrų. Negražiausiai ir juokin nams verta sios progos nepraleisti ir savo biznį tų vakaras, Lietuvių Audito campaigning for a 1% tax 11paramos, vienos klūbietės ne giausiai apsirengęs irgi gaus paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap rijoj, spalių 27 d., būtų vienas
mitation on Chicago real esgali atlikti, turint omeny, kad dovanų.
kričio 17 d.
didžiausių.
J. Juozaitis tate so as to iift tbe excessive
Sodalietės kviečia kitų ko
šiuo metu prieglaudoj yra di
burden now eurtailing nor
Kolonijų agentai sekantieji:
dėl i s būrys lietuvių, viso bus lonijų sodai icijas paremti šj
mai building activities and
Marquette Park - S. Staniulis.
IŽO žmonių, todėl mes prašo vakarų. Kviečiamos ir visos
purchases of homesteads.
me geraširdžių lietuvių ateiti kitos jaunimo draugijos.
Brighton Park - P. Gubista.
The Brighton Park Owners’
į pagalbų klubui, kad jis ga
Našlaitė
Association compromises nll
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
Lietuvis Advokatas
lėtų savo sumanymų pilnai įnationalistic
elements
and
is
■»,;
North Side - A. Bacevičius.
i» t
vykdyti ir sušelpti vargšus se
3201 W. Cermak Road
strietly nonpartisan. Ali ownelius, kurie labai išsiilgę sa
(Weat 22nd St.)
Bridgeport - A. Gilienė.
After a vacation of tbrc-e ners of real estate in Brigui (Metropolitan
State Bank Name)
vųjų atsilankymo. Šiais sun
months .the Brighton Park on Park may join. Initiation
----------/
. West Side — Br. Vladas Cibulskis.
Valandos Kasdien nuo » Iki 6
kiais laikais niekas mūs ne
PkaediUo. k8ere£°J
W*»r«»o»
i Property Owners’ Associa- fees and dues are nominal.
L. MENGELA NORI RISTIS
Roseland - M. Pavilionis.
lanko ir nieko negaunam.
tion will meet on Sunday, Ocf,
\
‘
SU GEO. MACK
West Pulbnan - K. Raila.
Nekantriai lauksim dienos;
tober 21, 19iU, beginning at
treatt-.
s. Bookvdi at.
Pranešimai
kada klflbas mus aplankys.
.
TelefoM.
KKPuUM
M00
2:30 P. M., in John Wrobels
South Chicago — K. Gaubia.
’
‘
jį? '
'
Prieš
porų
dienų
0.
Mack,
Iš anksto tariam klubui ši
Hali, comer So. Kedzie Avė.
Gcero - V. Šemetulskis.
r’y4
Spalių 21 d., Barausko sveYdingų ariu.
ristiininkas, pareiškė, kad ji
and West 39th Plače.
Melrose Park - O. švilpauskiene.
JonSLs Rusteika, Inst. uard, sai norįs susiremti su smar
Chairraan Frank Bland, a tainėje, 2244 W. 23 PI., 1 vai.
52, Oak Forest, III. ku risti n inkų, ypač lietuviu.
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas World War Disabled Veteran popiet įvyks svarbus draugi
as.
Lietuviai ristininkai, išgir
tvlasomla. ..
ADMINISTRACIJA and fedęral employee, will jos “Lietuvos Ūkininkas" mė lywood
«S0 WBW Mrd ST.
REMKITE KATALIKIŲ dę šį iššaukimų, tuoj sukruio
Visi na- Ka|le«ood
address the fellow member? nesinis susirinkimas.
SS4O—&8MS
* *■
KĄJĄ SPAUDA
ir pareiškė noro stoti psieš
SVARBUS LIETUVIŲ 13
on iiųportant mųtters pe^tei- riai ir narės malonėkite atsišį drąsuolį. L. Mengela- pir
WARD0S DEMOKRATŲ
THE BRIDGEPORT
mučiausiai pareiškė, kad jir.
SPAknitting shop
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
sutinka
susiremti
su
Geo.
Nerta Plonus tr Storus Vilnoniu*
l u*. a» oa i
Svedertus dėl Vyra. Motera.
ŽINIAI
Mack, bile kokoj1 vietoj ir biMerfcalčly tr Valkų
NRRIA VILNONES PAMMANuo Geliamų
le kokiam laike. Sako, kad
KA8 DEL MOTERŲ) IR
Sąnarių
Spalių 11 d., Morrison vieš Marąuette Park. — Neseniai
VYKŲ
esųs “in tip top shape”. Pa buty, Chicagos Lietuvių De suorganizuotas Lietuvių DeTaiso senus avedertus
naudokite
skui atsišaukė ir Jobnny Ma- mokratų klubo atstovai matė- į mokratų klubas smarkiai veiANCHOR
Nuošimtis tik už liku
PAIN-EXPELLERl
son, kitas smarkus lietuvis si su kongr. A. J. Sabath, ku-, kia šiame varde. Matyti, be
sių
sumą, ant lengvų at504 W. 33rd St.
Pain-Eipelleris visuomet
ristikas. Kuris iš jų nugalės ris yra vadas mažumų tautų i tuviai pradėjo įdomauti polipalengvina skausmus
mokėjimų nuo 5 iki 20
(Netoli Normai Avė.)
TcL Vletory S48«
Geo. Mack. O gal atsiras'ir demokratuose. Atstovai parei-! tikos veikla.
metų. Įstojimą ir jokių
Atdara dienomis, vakarais Ir
Mm kuls pain
bausmių nereiks mokėti.
daugiau!
Rap.
sekmadieniais.
13 wardo demokratai yra va
škė, kad Jurgelionis jokiu
Įstok į šią draugijų si- h
būdu negali Chicagos lietuvius dovaujami žĮbomų lietuvių
stematiškai taupyti pini
Daug iilumos - matai pelenų; geras
gus. Draugija moka divi utvaduotojas dėl Pocahontas; Black
atstovauti, kaipo jų vadas Chi profesijonalų ię jaunos kartos
□old, lump arba egg.
00; Mine run,
dendą nno 4% iki 6% kas
vadų: pirm. išrinktas dr. J.
cagos demokratuose.
I6.7S; screenlngs $4.76.
ORVNDV MINIMO COMPANT
6 mėnesiai. Taupymo sky
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
Kongr. A. J. Sabath sutiko, Poška, vice pihn. Jonas Juo 1
' Codarcrcst IISI
rių
gali
pasirinkti,
pavy

LAIKRAŠČIUS
zaitis,
kasininku
Joseph
Len
kad tokia atstovybė būtų pa
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
Crane Coal Co.
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
kartas,
užrašų
rašt.
Povilas
Į
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien vesta Liet. Dem. Lygai, asme
dividendą
cž
sumokėtą
šamą.
5332 So. Long Avė.
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me ny jos pirm. A. G. Kumnkio, Saltimieras, fin. rašt. , Frank
Chicago, 11L
Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
gi Jurgelioniui palikta tik pu Šnekutis, legaliu patarėju C.
tams $6.00.
džia
deda
pinigus
į
šių
Draugiją.
Dėl
platesnių
žinių
/
1
■
X
P. Kai. Po susirinkimo paga
kreipkitės į Draugiją.
•‘DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun blikacija.
minta
aplikacijos
gavimui
pa
Išrodė,
kad
viskas
patenki

2324 8. LEA17ITT ST.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadrterio
ir
išsiųsta
į
Springfield,
Tel. OANal 1678
nančiai
išspręsta.
Bet,
spalių
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
Katrie perkate anglį* M
UI.
“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 15 d. “Naujienose” Jurgelio
dralvertų, siųskite Juos
J
Garbė lietuviams, kad suor
nis pakartotinai sakosi, kad
CRANE COAL CO. Oaustte
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
|AND LOAN ASSOCIATION
gereenee anglla ui maliau
ganizavo tokių or-cijų, kaip
Plnfgų.
“LAIVAS", savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak jis lietuvius atstovauja, kaipo
OF CHICAGO
Lietuvių
Demokratų
Lyga
of
publikacijos
ir
abelnos
politi

ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
kos vedėjas Chicagos Demok C6ok County, kuriai priklau
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
so 18 vardo klūbas ir vieny
nalas, 366 W. Broadvay, So. Boston, Mass. Metams ratų partijoj.
PERKAM
INSURANOl
bėj
darbuojasi, kad lietuviai
Ar nėra reikalo politiniai
Naujoj Vietoj
Kfc $2.00.
4
galėtų
pasiekti
savo
pasistaty

organizuotiems Chicagos lieLUTUVI*NOTART
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
tų
tikslų,
būtent
vienų,
kitų
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me tuviams dar sykį tuo reikalu
PUBUO
KU8 BONUS
matyti kongr. A. J. Sabath ir lietuvį padėti į ankštą valdiš
tams $2.00.
net Pat Nash, ir ar nebūtų kų vietą. Regulari Demokratų
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
12100 So. Halsted St.
partija
jau
pripažino
lietuvių
reikalas
Chicago
lietuvių
spau
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
St., Chicago, III. Metams $1.80.
■ \ , -Si - » ■ ,
'
K
Lygą, kaipo aukščiausią lietu Prifiraiykite
Telefonai:
į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotu Binis
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu dai, kurių Jurgelionis neat
vių
politinę
demokratų
jėgą.
stovauja,
tuo
reikalu
savo
žo

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Pullman 8296 ir 8092
TeL LAPayette 106S
dį tarti!
Ao Z., demok. Demokratų headųitarters, Mo- 2608 WBST 47th STREET
Brooklyn, N. Y.

(Boom 633), Telef. Andover
“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis 2244, exch. 12).
lapkri čio 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek Lietuviai demokratai prašo
mi visais ateinančių rinkimų
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui skei
reikalais kreiptis prie lietuvių
ibimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo minėtu adresu.
skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog Spalių 19 d., 6 vai. vakare
pasiųsti į “Draugą”, nes mūsų katalikiško dien įvyksta susirinkimas 13 var
do Lietuvių Demokratų klubo,
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 adresb 6801 So. Talman Avė.
puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks Kviečiami visi 13 wardo demo
tra daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini kratai atsilankyti.

R A D10 ‘ “

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

BRIGHTON PARK PRO
PERTY OWNERS,
AfiENTION

JOHN B. BORDEN

SPORTAS

mm

P, CONRAD

tsss:ass'a

Iš POLITIŠKO

lauko

51,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMįĮ MORGIčiy

F. SELEMONA VIČIA
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SKAITYKITE

ederalSavings

Inais Cml Co.

