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KOVA PRIEŠ BAZNYCIA-DIDELE KLAIDA
DIKTATORIUS STALINAS
ŠAUKIAS PASAULIO
UŽUOJAUTOS
į
—

VALSTYBĖ VISADOS IS TOS KOVOS “uS""'
FABRIKĄ
IŠEINA NUGALĖTA
i t

Taip pareiškia Italijos
premjeras Mussolinis
. WASHINGTON, gr. 27. -•
Italijos premjerio Mussolinio
straipsnis apie valstybe iv
religijų plačiai paskelbtas
Amerikos spaudoje. Mussoli
nis rašo, kad jei kuri valsty
bė pradeda kovoti prieš Ka
talikų Bažnyčių, galų gale
valstybė turi pralaimėti ko
vų. Tai yra faktas, kurio nie
kas negali nuginčyti. Ir tos
valstybės, kurios kovoja prieš
Bažnyčių, arba religijų, daro
didžiausių klaidų.
Mussolini tarp kitko sako:
“lYisa vakarų civilizacijos
istorija, nuo Rymo imperijos
iki naujovinių laiko, nuo Diokletijaus iki Bismarko, moki
na mus, kad kada valstybė
imasi kovos prieš religijų, tai
galų gale pati valstybė išei
ni iš 'tos kovos visiškai nuga
lėta, tai vra. nieko nelaimė. . ir
. daug
*
‘
jusi
kų praradusi.
”
Kova prieš religijų, sako
Mussolini, yra kova prieš ne
įveikiamų dvasios jėgų. Vai-.
stybė su aštriausiais ginklais
..
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ATMAINOS MEKSIKOS
KABINETE
MKXICO CITY, gr. 27. —
Buvusia prezidentas Paskualis Ortiz Rubio grįžo iš Ka
lifornijos. Tuoj pasklydo gan
das, kad Meksikos kabinete
įvyks svarbios atmainos, ka
dangi jin pakviestas Rubio.

Praneša, kad keletas kabi
neto sekretorių atsistatydins
po sausio mėn. 1 d. Nežinia,
kokių pozicijų užims Rubio,
jei jis sutiks įeiti kabinetan.
Rubio yra priešingas vyriausybės griežtam nusistatymui
prieš Bažnyčių. Prieš keletą
metų jis dėl to ir apleido pre
zldento vietų.

HITERIS NUSISUKO PRIEŠ
MONARKISTUS
BERLYNAS, gr. 27. — H it
leno policija pagaliau nusisu
,
, ,
..
r. ,
ko

ppios monarkistus.

KOMUNISTAI BUVO SU
DARĘ SOVIETĄ FABRIKE

MAT, JIS SUSEKĘS, KAD
NORĖTA IR JIS NUŽUDYTI

VOKIEČIAI RENGIASI
PULTI LIETUVĄ
Tai esą dėl vokiečių tariamų
persekiojimų Klaipėdoje

SALON1KJ, Graikija, gr.
LONDONAS, gr. 27. — Ži
GARVEŽIO KATILAS SU
27. — Policija pajėgomis įsi- '
KAUNAS. - Gruodžio pra pulti ir sugniuždinti Lietuva,
TRAIŠKĖ VAGONĄ SU niomis iš Rusijos, Maskvoje
laužė britų vedaman tabokos
teisiami Zinoviovas ir Kamie',
lioje
vokiečių kurstymas ! (“Jau atėjo didžiausias laiŽMONĖMIS
fabrikan ir pašalino iš ten
POWFT 1 TO” \V Y»
j,:evas» Trockio salininkai. Kai j spaudoje prieš Lietuvą pasie- kas pašalinti tų neramumo/
apie 370 darbininkų, kurie1 97
iru n
iv
’
' tiriami sankalbiavimu prieš |k^ negirdėto įžūlumo. Sudažidinį Rytų Europoje” su
•
/k—T .C°a sovietŲ v>'riausybę, o to pa- Liūs naujų Klaipėdos krašto
prieš porų savaičių užsibari L ’
prask Lietuvą).
(
kadavo ir nieko neįsileido į kompanijos darbininkų trau- i seUos buvusio8 t08> kad Pet.
direktoriją, kurioje yra du v>
Vokiečiai tiesiog kraustėsi
vidų, kada fabriko vadovybė kinio garvežys vakar suspro-Į rapilv j<? nužudvta8 stambus
kiškų partijų atstovai, vokieiš proto, kai švedų, latvių ir
atsisakė didinti reikalaujamų go. Žuvo 16 asmenų. Sužeis- į bolževikas Kirovas. Taip pat, “
ių spauda ne tik neaprimo,
tųjų
apie
50.
. ,
....
, estų spauda ėmė skelbti apyuž darbų atlyginimų.
sako sov. vyriausybė, norėta ,bet pasiekė
savo šmeižimo ... .
...
.
,. ».
.„„f
...
.
Itikrias
žinias,.’ apie
vokiečių
Traukinį sudarė keturi va-į nuzuoyti
nužudyti btanną
Staliną ir
ir Kitus
kitus auk
auk aukščiausio laipsnio. Jie at-į.
...
..
Darbininkai
nesipriešino
Pas,ruo‘lm^ ” ™įsiveržusiai policijai. Tik ko- Į gonai, kuriuose buvo apie štuosius komisarus ir, su sve virai grasina Klaipėdos kra-1
. - i..
I
°
r
'kiečiu kariuomenes traukimu
350
mainierių.
Jie
vyko
į
darjtimų
valstybių
pagalba,
munistų kuopa buvo pakilusi į
•*' što seimelio vokiškų partijų , .
T• .
1
‘ hei manevrus prie Lietuvos bų.
Važiuojant
sugedo
garvegriauti
sov.
vyriausybę
kautis su policija, tačiau grei
'nariams nepareikšti pasitikę..
žio katilas ir momentaliai iš-1 zinovioV!l ir Ramienevų tei Liūno Brūvelaičio direktorijai.
ta įveikta.
“
. .
‘
‘
.
Paaiškėjo, kad komunistai tiko baisus garo sprogimas. sia keturi “teisėjai,” tarp Kitaip, su jais teksią tinka\aru ir grasinimais privertė Labiausia nukentėjo mainie-| kuriu yra h. Stalinas. Kiti mai atsiskaityti, kai į Klaipė-'™* neigia bet ir nacių va
darbininkus užsibarikaduoti, riai, buvusieji pirmajam nuo ‘teisėjai” yra: Manulisky, dos kraštą ateisianti vokiečių ;dai nesivaržydami ragina Vogyventojus atkeršyti
Raudonieji vadai sudarė so garvežio vagone. Katilas •*-Į Ordonikidto ' ir Kaganov,ė.' valdžia. Tais pafiaia žodžiais kietijos
""
už tariamus vokie
vietų, kuris per dvi savaites kilo oran ir krito ant pirmojo Stalinas ir Manulisky nori i vokiški agitatoriai kalba iri.'ietuvai
1
čių
persekiojimus
Klaipėdos
valdė darbininkus ir prieš Re , vagono.
pritaikinti mirties bausmę, o P<?r vokiečių radiofonus.
k rašte.
lėtų dienų jau buvo atnaujinę
Pagaliau, vokiečių spaurta
Daug nukentėjo ir antra- kdj du ••teisėjai” tam priedarbus.
Salonikuose gyvenų jam vagone vykę mainieriai. ;įnasi>
Jeigu šios spaudos skelbiuir radijo taip nežmoniškai
komunistai šmugeliavo maistų
įsikarščiavo, kad net pradėjo ■ mos žinios pasirodytų tikros,
Paryžiaus, ten grasinti Lietuvos nepriklauso tai lietuvių tautai reikia bnfabrikan ir ragino juos nepa-! rnomo AIIIU A TD D" 1 žiniomis
siduoti kapitalistams.
• lUnUAu NuHlAIU DU“ sovietų ambasadorius pain- mybei. Nesivaržydami sako J dėti ir stengtis atstumti vo
2IAMT PPDII2 I AIVII2 formavęs Prancūzijos vyriau kai! dabar laikas Vokietijai > kiškų vergijos letenų.
dlnfll ULltUd LAIKUo
sybę> kad 80v vyriausybė y-Į

įsitikinusi, kad ir Trockis
...v. . an «...
VYRIAUSYBĖ KONTRO , DKTKOIT, Mich., gr.27 J.ra|iriklai
,sęs#ankall,iuin„žiid;,, KALTINTI NAsLe IR DU KAS BUS DAROMA SU
‘
LIUOS ELEKTROS
PAJĖGA* Il - Autnmobilni gamintoju. II. Kir(lv„ prawflzŲ
• _______ _ Fordas dalyvavo laikraMininkn> kl|r yra (a, Tr„,.kis.
PARODOS SRITIMI
JAUNUOLIAI

AVASHINGTON, gr. 27. —1 kų surengtam užkandyje iri
..
,
. , ,
. ...
.
_ . ..
_/ . i ma, ji susekusi, kad monarki- Mississippi slėnio komitetas! paskiau parodė jiems 1935: Sov. vyriausybė is Maskvos
Cooko apskrities “grand
Chicagos parkų lmardas
pac Katalikų Bažnyčios. Baz a
. a., ,
..
.
.. \
, štai darą sankalbj tikslu su- įteikė prez. Rooseveltui ra- ■ metų automobilio V-8 naujų triukšmingai skelbia, kad esu jury” vakar įkaitino Mre. An nusprendė, kad pasaulinės pa
nvcia visados iš tos kovos;- . .. TT.A, . ... .
*
„ .. .
, .
. griauti Hitlerio diktatūrų.
portą. Jis rekomenduoja, kad modelį. Jis pažymėjo, kad iš Kirovo nušovėjo Nikolaje na Ericksen, James Senese, rodos komitetas tuojau po
išeina tnumtaliai, kadangi IJi nenugalima. Valstybė gali
Ryšium su tuo
areštuota vyriausybė paimtų savo kon- 1935 metai bus geri ir stip vo sužinota, kad buvęs pada 19 m., ir Elmer Kreuger, 21 Naujų Metų imtųsi griauti
rytas platus sankalbis nužudv m. amž. saliunininko George visus parodos srityje trobėlaimėti kovoje su kita valsty apie 30 asmenų. Tarp areš trolėn visų elektros pajėgų rūs bizniui motai.
ti paitį Stalinų ir tuo keliu Ericksen nužudymu.
sius. Bus palikti tik keli
be. Bet su Bažnyčia niekados. tuotųjų yra viena princesė ir visam krašte, elektrų įvestų
“Kiekvienas turi vilties ir 8ūgriauti h,>ls<lvik,}
režimų
Senese šaltai atpasakojo stipriau pastaityti namai ir
Tuo būdu Mussolinis įspė- keletas nacių smogikų. Num.ijį visus didesniuosius ūkius ir kiekvienas turi tiesos tikėtis
Rusijoje.
ja Vokietijų ir kitus kraštus, tomas naujas Hitlerio veda- (elektros vartojimų papigintų gerųjų laikų,” sakė automobi
“grand jury,” kad jis mišo- tiltai.
kad valstybės daro didelę1 mas “valymo” darbas.
'50 nuošimčių.
Miesto majoro patariamas
lių gamintojas. “1935 metai Anglijos ir Amerikos naivė Į vė Erickseną, kurio žmona
Sakoma,
kad
prezidentas
klaidų kovodamos prieš Baž-;
nepaseks 1929 metų, kada spauda paduoda tas žinias iš Anna už tų darbų jam žade- boardas planavo daugumų tro
įduos
kongresui
šį
komiteto
nyčių, kadangi jų pralaimė- į
palikti parodos srityje
kiekvienas varteliojosi rago- Maskvos be jokių komenta- jo 500 dol. iš nužudyto vyro
rekomendavimų.
jimas neišvengiamas.
čium, bet bus geri ir standūs;™;, kaipo gryniausių pinigų 2,500 dol. apdraudos.
ir ateinančiais motais visa
Jis tad ir sako, kad faši- j
metai
bizniui.
”
*
r
vos
susilaiko
nuo
užuojauPranešama, kad prez. RooKreuger taip pat pakartojo , sritį panaudoti kokioms nors
stinėje Italijoje viskas pa
tos pareiškimo diktatoriui Sta ta^ k^ buvo įipaiįinęS polici- miesto gyventojų švarioms
seveltas sausio m. 3 d. asmetvarkyta taip šauniai, kad
Illinois prekybos komisija1 nįgkaį vyks kongresan ir ten
linui. Ji užmiršta, kad pats jaj, kad jįa draugavo Senese’ pramogoms.
Bažnyčia turi visiškų laisvę raportuoja
gubernatoriui, Bkaįtyg gavo pranešimų. Jau
Stalinas sankalhiauja prieš ni ir maitė Erickseno nušoBoardas ištyrė visų trobėsavo sferoje ir valstybė nie kad ji didelius darbus a;t- darordį
pasirengimai šiam
visų pasaulį, kad jis yra vy
vnn9šių stovį ir rado, kad danga- J
ku būdu nesikiša į Bažnyčios likusi vieneriais
metais — tiksli’.
liausiąs baisaus raudonojo
i
.
“
'
Fati
g
*
A.
Ericksen,
ma jų paiitatrta tik viene
reikalus. Tai pavyzdis visie- nuo liepos m. 1 d., 1933 m.,
n|Hanis Jie istarnavo
AVASHINGTON, gr. 27. — te™™ vadas, n kad is Mušk ^t)) vaikų n,otina> iSsigina
ms kitiems kraštams.
iki liepos m. 1 d, 1934 m. Su
ios
paduodamos
žinios
yra,
v
į
8aUo
ir
Seneae
ižpažinimų
du
mptus
ir netenka reikalin
Karo departamentas paskel
mažinusi ratas gazui, elektrai
bė, kad jis organizuoja ka- Pprflėm pramanytos, kad is- vadjna melu.
go stiprumo, tari turi būt
ir telefonams ir tuo būdu vali
SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI
riuomenės
sucentralizuotas R'r<J«a,
t«i paTafdau po^įja turi revol- ^lgriau,i. Parodos komitetas
stybės gyventojams per vie- I
GOLUMBUS, (>., gr. 27. oro jėgas krašto saugai. ftias|saullRverį, su kuriuo Ericksen nu- ;praneS,s kad po ^„sįo mėn.
nerius metus sutaupusi 5,873, >
Pennsylvanijos
geležinkelio
MONTREALTS,
Kanada, jėgas sudarys apie 1,000 lč.<-. Gudrus Stalinas su savo žudytas. Surastas ginklo .a-į j d- prasidėf< griovimo dar
754 <lol.
1
keleivinis traukinys įvažiavo
gr. 27. — Vietos arkivyskupi fūyų.
padėjėjais teroristais išnaudo vininkas. Jis tą revolverį ibag.
tų
jėgų
vyriausiuoju
vadu
!
ja kiekvieną progą, kad tik prieš vienerius metus pasko
Nieko
neatlikta
Ghicagai
yjos
ofisas
paskelbė,
kad
pa

į atidarytų pašalinį kelių, ant
Miesto majoras turi viltiės,
kurio laivo
nustatyta visa pač gazo vartojimo ir gatvė- naikinama iki šioliai per il bus pulk. įeit. F. M. An- i|gjau pasilikus Rusijos prie lino Mrs. Ericksen, kuri saeilė tuščių prekybinių vagonų. karių ratų reikalu. Čia ima- giausius metus buvusi tvar drews.
šakyje. Saukiasi pasaulio už kėši, kad tas ginklas yra rei-!ka<^ ^a'’s ^Upriai pastatytų |
trobėsių išliks ir tas bus pa
Keleivinis traukinys užlėkė iuos pokarinės ratos. Ne kiek|ka prieš Naujus Metus viduuojautos, kurios jis nėra kalingas jos apsaugai. Ji ne
ant tų tuščių vagonų, žuvo nesnmažintos net ekonomiško naktį laikyti 5v. Mišias baž SUIMTAS GYDYTOJAS vertas.
pripažįsta, kad Tų revolverį grindas parodos sritį pakeis
ti pramogų vieta. Sako, būtj
inžinierius ir kurentojas. Ke-Įkrizio laikais,
nyčiose. Nepadnota priežastie.
davus Senese’ui.
neprotinga viską išgriauki
liolika keleivių sužeista.
NEAV YORK, gr. 27. - Ar
SUDEGE ROTUŽE
11 Port Jefferson miške Kū
ŽUVO 3 ASMENYS
KAUNAS. — Lietuvoje visai sričiai grąžinti pri|
BRIUSELIS, gr. 27. —
čių dienų rasta jaunos mote CHTGAOO IR APYLIN šiuo tarpu esą apie 2,450,.'HX) rodinę išvaizdą.
tVALPARATSO, Tnd, gr.
MILWAUKEE, Wis., gr. riškės lavonas. Patirta, kad
Belgų vyriausybė sumažino
gyventojų.
KAUNAS. — ^tnvogj
KES.
—
Iš
dalies
debesuota;
5 nuošimčiais atlyginimą ir 27. — Sndegė vietos rotužė , 27. — Važiavę su automobiliu ji mirusi nuo nelcgalės ope
pensijas visiems
valstybės (coui*tliouse). Apie pusė mi- trys vyrai užlėkė ant stovin- racijos. Suimtas d r. J. H. gali l.flt sniego; vnkare kiek
Kauno socialės globos sky padengimas auksu ir yf
lijono dol. nuostolių.
čio t roko. Visi trys žuvoDecker.
šalčiau.
tarnautojams.
rius glolmja 7,242 vargšus.
siekia 66.9%,
'
negali nieku budu įveikti y- >

ų PADARIUS PREKYBOS

U. S. ORGANIZUOJA
ORO JĖGAS

NEBUS ŠV. Mlšiy
VIDUNAKTĮ

ORAS

t *

v

I

A

■' *•
P R S PO S S

Penktadienis, gruod. 28, 1Č3'

iii pilnų jo turinio sųta.-ą su Valdžia paliko ūkia ir kurčia,
tomu aukščiau už asmeninius kaprizus, inte
j smulkmeniška autoriaus liiog | Atsiminkite: kam jūs tada užresus ir aistras. Kai. Bažnyčia visada ex caUeln* kaadlen, ltakyrus aekinadlenlue
PRKNUMKRATOS KAINA: J. Amerikos ValatyMaat
ratija. Be tokio surašo, kiek jautėt — Rasputino gaujui, ar
Metama — 16.00. Pusti matų — *1.50: Trinia luėiiaatama tliediu skelbia tik tiesų, einančių iš dieviško
— >1.00: Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
jis cenzoriaus bus patvirtintus tautai! Kuriuos jūs tada smer
prenumerata: Metama — >7.00; Pusei1 matų — >4.00. Kristaus mokslo, tad priešinimasis tai tiesai
MaaĮJfr — .Ola.
nieko negalima spaud;,t iš- kėtė ir kuriuos moraliai rėvisada yra analogiškas užgineijiniui, kad 2x
■IMMioų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir koreapondentama raitų nerr^žlna,
leisti.
i mėtė? Kur gi jūs dabai?
Jai neprašoma tai padaryti Ir neprialuntiama tam tiks 50 yra ne 100, bet, pav., 130 ar 90. Objeklui prltft lankių.
Tui
pirmoji
kalėjimo
siena,
Tokioms
sąlygoms
PA3AULI0
RAŠYTOJAMS
tyvinė tiesa yra galutinė laisvosios minties
(.ant.
žinom. kati apart užuoBedaktarftis priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL
už
kurios
pasodintas
laisvas
spaustuvėli
priimami
ii\
riba.
“f jus, i»asaulio rašytojai,
J jautos, upurt moralinės parųžodis. Už jos stovi antroji.
kūriniui,
kurie
tikrai
patilo
, • - principams
• ■
Jei
pažvelgsime
j
tuos
žmones,
kurie
va

'
“DRAUGAS”
nukreiptas mūsų žodis.
1
1; mos laisves
ir veiKiekvienas cinus į spaustu ko...muštų cenzūrai. Kpaustb !.-•
.
, • ‘
dinasi laisvamaniai, kurie nuolat su pasidi Kuo tui išaiškinti, kad jūs
1
1
kejams, apart pasmerkimo
UTHUANIAN DAILY FIUEND
džiavimu linksniuoja “laisvųjų mintį” ir gudruoliui - smulsūnai, įsi- vę rankraštis turi būti pir nuuiU tik tas, ka-' nesiprieši žiauriausiosios iš despotijų,
Publlahed L.-ally, Except Sunday.
miausiai įteiktas cenzoriui na v.,-iems privalomai kontuBUB8C1UPT1OM8: Ona Taar — >0.00; 8lz Montka leidžia laikraščius “Laisvosios Minties”
vu‘ | briaunantieji į žmogaus sielos
jūs niekti negalite pagelbėti
— ».IO; Thraa Montbs — >2.00; One Montb — 71a
dvejuose egzemplioriuose. At-'nistinei pasaulėžiūrai. V i-u
IMropa — Ona Taar — >7.00; 8tz Montka — 14.00; r lu, tai pastebėsime, kad tie žmonės turi la
gelmes,
į
sielų
epokų
ir
tau

neį muu s, nei mūsų tautai.
Oapr — .09a
Adaartlslng In ‘DRAUGAS** briaps beet reaulta
I iausiai aistrų pavergtų mintį ir kad jie ma tų, praeinate pro mus, rusus, spausdntas, jis vėl grįžta į kita, kad ir būtų stambu ir Mes daugiau nė nelaukiant.
Advertialnp ratas on appllcatloa.
žiausiai skaitosi su objektyvirie tiesa ir tei nulemtus graužti retežius ka- į cenzorių — antrajam skaity-1 talentinga, ne tik negalį būti Bet su juo didesniu įtempimu
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
sybe. Kas objektyvinės tiesos ir teisybės ne Įėjimo, įsteigto laisvam žod mui ir patikrinimui. Yra bu-' išleista, bet turi slapstytis pa- mes norim iš jūs to kas galivertina, tas gali būti labai laisvas, bet ja žiui? Kodėl jūs, išauklėti ir vę atsitikimų, kada atskiri sa- ’ kampėse; jeį darant kratų bus |ina: su energija, visur, visa-.
..
, - • • kiniai, vienas žodis ir net ve- atrasta, tai autoriui grę-ut u-1 ,
. „ .
mintis, jo galvojimas jokiu būdu nebus lais- ant mūsiškių genijų
kurinių,
.......
.
' dos prieš visuomeninę pasau,
... . .
na raidė žodyje (pav. didžioji ristas kalėjimas ir net si s.iu- ..
.
, .. ■ .
‘
, vas. Tiesos baimė yra geriausias minties ne tylite,b, ,kada
didelėj salv smau-<
...
'
,,
•lm sąmonę traukite šalin- ta
.
raidė zodvje “Dievas ), pra- dyrini-.
I
.
laisvės rodyklis. Kas objektyvinės tiesos ne- gianiaa didžiule ...
LAISVOJI MIRTIS
eidmainingų kaukę nuo to
literatūra jos
tos ...
.
’ .
J
...
.
veidmaininga
Vienas geriausiųjų valsty
laiko savo minties laisvės tikslu, tas neturi nunokusiuose vaisiuose ir pa leistas cenzoriaus, autoriaus,
baisaus veido, kurį turi komu-,
leidėjo
ar
korektoriaus,
prive

bės
dalykų
žinovų
Rusijoj
-•
nistinė Rusijos vvriausybė.,.
Šiuo klausiniu “P. B.” bendradarbis p. teisės didžiuotis minties laisve, nes jis tos čioj užuomazgoj? Ar gi jūs ne
sdavo
prie
negailestingo
kon

pro!
’
,
'.užarė
v
s
V
i
s
buvo
sušalilaisvės neturi ir nenori turėt. Mintis yra tik- tinote apie kalėjimų surengtų
Mes patys bejėgiai tai pada- į
J. Gs. taip rašo:
fiskavimo
viso
veikalo.
<l\tas
v.en
už
rusiškos
kimštiryti; vienintelis mūsų gink-j
i
Mūsų amžius dedasi ypatingu “laisvo rai laisva tik tada, kada ji yra tiesoje, tie- inūsų žodžiui — apie koinuniCenzoriaus nuožiūrai pri- j tucijos projektų, atrastų p:ū las — plunksna — išmuštas iš
sos pasaulyje, ir atvirkščiai, mintis via ne- .
.
.
.
sios minties” gerbėju, ypatingu jos adorato
1
....
.
* , . rių cenzūrų antrame AX-tojo
laisva,
vergiška,
kada
ji
gyvuoja
melo
ir amžiaus bertainy, apie “socia- klauso visi rašiniai — net vei- ; jį kratos metu.
mūsų rankų, oras, kuriuo kvė
rium. Šiandien “laisvoji mintis” — tai lyg
kalai chemijos, astronomijos,
Ar jus tui žinote? Ar jūs puojame — literatūra — at
klaidų
karalystėje.
Duoti
žmogaus
niin
*
iai
,
iltinės
”
valstybės
kokiu šventenybė, tačiau reikia skirti “lais
cenzurąl
laisvę
reiškia
išvesti
j»
iš
paklydimo
į
tiesos
tajp
Bet
"į;dj., matematikos srity. Vėlesnieji atjaučiate baisenybę toi i«idė- imtas nuo mūsų, mes juitys —
vųjų mintį” nuo laisvosios minties, nes tai,
aplankusiejl Ru. autoriaus pataisymai gali bū ties, kurion įstumta mūsų kai kalėjime.
kų vadinamieji laisvamaniui vadina “laisvą keli,. Tik tiesos kelyje mintys yra laisvos. jg.
Vadinamųjų laisvamani, organai pagal,
_ ponai UuMaguel) Dur. ti daromi tik su specialiu, kie ba, mūsų žodis, mūsų literatu-Į
ja mintimi”, praktiškai yra ne laisvoji min
Jūsų balsas reikalingas ne
ne “Laisvoji Mintis”’, itin
i 4- ir
• kiti
,
•• sugri- kvienų kartų suteikiamu, cen ta?
tis, bet tik laisvoji žmogaus aistra, kuri tru teisybę. turėtų
.
. vadintis
,
— kodėl jie,
lei -lis žinote ir atjaučiu??. tik mums ir Rusijai. Pagalvo
bet “Laisvasis Melas” ar “‘Laisvasis Tiesos žę namon, nieko apie jų nepa zoriaus leidimu. Be tokio leikdo minčiai tiesą pažinti.
simo spaustuvė neišdrįsta nė lai kodėl jūs tylite? Jūsų ga- kitę ir apie save: su velniška
Iš tiesų žmogaus mintis tol yra laisvu, ir Teisybės šmeižtas”. Katalikų Bažnyčia skelbė? Ar jų nesuinteresavo
vienos — net zecerio klaidų Irsius protestus prieš Suecu energija, pa.‘.reiškiančia visoj
kol neiškrypsta iš tiesos kelio į melo bei klai ‘‘ex eatliedra” skelbia tik tiesų ir teisybę, spaudos padėtis Rusijoj? Ar
Vanzetti ir kitu žodžio veikė savo stiprybėj, tik mums mato- pataisos.
dos šunkelius. Nors ir ne visiems maloniai lodei katalikiška mintis pasaulėžiūros srity jie žiūrėjo ir nematė, matė ir
Be cenzoriaus leidimo, |H«'.įų nužudymų mes esame gh. nioj, jūsų tautos yra stumia*
skamba, tačiau faktas, jog tiesa visuomet nėra suvaržyta nei melu nei klaida. Katali nesuprato? 'Mums skaudu dėl
mos į tų patį baisenybių ir 
dėję, o persekiojimai n
kybė yra tikroji laisvosios minties globėja,
mintį varžo. Mintis tikrai yra laisva tik tie
minties, kud skambėjimus ‘ka- specialaus prašymo, pažymėti
mirties bausmės geriausių Kil klą u jo kelių, j kurį tragingam
H» taraljiUje, tik tiw» pasaulyje. Melo bei
?“T.“
zionnų’ (valstybinių) taurių no valstybės erbo ženklu, be
tiškiems interesams pavergti laisvosios min su kazionnu šampanu, kuriuo ilgo laukinio, kada užverstas sijos žmonių vien tik už. tuj• istorijos momente 10 metų at-;
klaidų pasaulyje mintis niekuomet negali bū
buvo įstumta mūsų tauta,-.
ties, kuriai tiesa yra vienintelis egzistencijos Rusijoj pavaišina svetinių kra darbu cenzorius prieis prie po kad jų pažiūros nesutinka su
ti laisva. Jokios “minties laisvės” vardu ne
valdžios pažiūromis, persekio- nukamuota karo ir priešrevo
galima užginčyt, kad 2x2 ne 4 ar 2x50 nely tikslas. Tad nenuostabu, jog kas pasiilgsta štų rašytojus; 'nustelbė žvan pierių sklypelio su jūsų vaidu
valdžios politikos.
objektyvinės tiesos ir teisybės pasaulėžiūros gėjimų retežiip užmautų ant ir pavarde, — prie komunistų i jin»ai *r žudymai mūsų rašy- liucinės
gu 100. Taip pat negalima užginčyti it' isto
Mes pažinom tų kelių į tautų
rinės tiesos: jei kam nepatinka Kristus, šv. srity, kam įgrįsta melas ir neteisybė, tas joje mūsų literatūros ir visos rusi; valdžios negaliu.n atsispausdi- tojų, net ir neskelbiančių sa Golgotų ir perspėjam jus prieš
nti nė vizitinės kortelės. Po vo idėjų dėl pilno negalimu
Pranciškus Asyžietis, šv. Ignacas Lojolą, Bi- visada randa tikrų kelių į minties laisvę.
tautos. - . .
.
>
nai DuMaguel ir Durtin galė mo jas skelbti — tie visi per 31smarkas, Vytautas Didysis ar koks kitas iu- 1
Paklausykite, sužinosite!
NAUJAS N. C. W. C. PIRMININKAS
jo lengvai pastebėti, kad net sekiojimai, matomai, praeinu Asmeniškai in«»i žūstam. SkuJ
torijos veikėjas ar jo mokslas ir darbai, tai
Idealizmas, toji didžiulė mū
šviesa,
teatriniai plakatai, su parašu pro jus nepastebimi. Bent mfi liaus,. nitiiiuoHavinto
vis dėlto istoriniai faktai palieka faktais ir
Praėjiu-; mėnesį įvykusioj Ameriį&s vys sų dailiosios kiteratiiros kryp
sų palėpėje neteko mums gir mums dar nešviečia. Daugelis ,
toji “mintis”, kuri juos neigia, tuo neigimu kupų konferencijoj Vašingtone Nacionalės tis,
skaitoma nusikaltimu “nerūkyti’, “atsargos išeiga”,
yra pažymėti cenzoriaus viza, dėti jūsų pasipiktinimo balsų mūsų jau nebeįstengia perdup*
parodo ne savo laisvę, bet savo vergystę.
Katalikų Gerovės Konferencijos (National prieš valstybę. Visi tos kryp
ir jūsų atsišaukimo į morali t i savo vaikams pergyventųjų
Minties laisvę vario ne tik matematinės, (’atliolic VVell’are Conterence) pirmininku vie ties mūsų klasikai išmetami iš leidžiančia tas iškabas spaus
nį tautų jausmų. Kodėl ?
baisenybių prityrimo.
fizinės ir istorinės tiesos, bet ir moralinės tie toje atsisakiusio vyskupo Schrembs išrinktas viešųjų knygynų. Toks j>ats i dinti.
Iš kalėjimo palėpių siunčia
sos. Kas bloga ar gera moraliniu atžvilgiu, vysk. John F. Noll, Fort VVayne, lnd. diece likimas tenka’*istorikų ir Filo- j Yra dar trečioji siena, tre Rašytojai! Pasaulio ausys,
tai negali, pakitėt dėl to, kud ‘laisvų išžiūru’ zijos vyskupas.
sofų darbams, kurie atmetu čioji linija dygliuotos vėlos už akys ir sąžinė — atsiliepkite! me jums šitų laiškų. Su dide
Ne jums tai sakyti: “viso liu pavojumi mes jį rašom, su
Jonui ar Petrui tai nepatinka. Jokia “min
Naujas N. C. VV. C. (pasaulininkų sky materialistines pažiūras. Puo tvarų ir vilko duobių
Spausdinimui privatinių ir kia valdžia iš Dievo”. Jūs ži gyvybės pavojum jis bus iš
ties laisvė” negali priverst, kud nuodėmė vir riaus) pirmininkas vysk. ,J. Noll via žynius limais tam tikrų instruktorių
stų herojišku aktu, o tikrai herojiškas aktas ir labai veiklus Amerikos katalikų veikėjas. iš viešųjų knygynų ir knygą visuomeninių literatūros kūri note: tautų ir despotiškųjų va siųstas užsienin. Nežinom, ar
•— nusikaltimu. Šiandien moralinio galvojimo Jo vadovaujamoj diecezijoj katalikiškoji ak sankrovų konfiskuojama visa nių reikalingas specialus val ldžių ypatumai sutampa tik jis pasieks laisvosios spaudos
srity yra daug perversijų, bet jos eina ne cija vedama visu frontu. Tūkstančiai drau priešrevoliucioninė
vaikams džios leidimas. Niekam, net ilgų amžių eigoje; trumpuose lapus. Bet jei pasieks, jei mū
iš minties laisvės, bet iš to, kad mintis yra gijų ir atskirų asmenų įtraukta į»kilnų apaš skiriamoji literatūra ir visi moksliškiems leidiniams, tas tautos gyvenimo laikotarpiuo sų iš kapų išeinąs balsas pra
aistra ir asmens interesų pavergta. Tokia talavimo darbų. Pastatymas taip veiklaus vy tautosakos kūrniai. Šių dienų leidimas nėra duodamas ilgiau se tie ypatumai yra tragingo, skambės jūsų tarpe, tai mal
“minties laisvė” niekuomet nebus suderinta ro N. C. W. C. priešakyje yra sveikintina? rašytojai, įtarti idealizme, ne kaip dviem metam. Leidimai nesantaikoj. Atsiminkite tuos daujam jūs: įsiskaitvkite, įsi
su katalikų pasaulėžiūra, nes Bažnyčiai min dalykas ir, reikia laukti, kad ta organizacija turi ne tik galimybės, bet ir duodami sunkiai ir nevalsty laikus prieš mūsų revoliucijų, klausykite, susimąstykite. El
ties laisvė tiek tėra verta, kiek ji suderina veiks taip put sėkmingai, kaip ji veikė prie'jokios vilties išspausilinti sa- biniai jpausdiniuį retai pasi kada mūsų visuomeninės or gesio norma didžiojo mūsų
vysk. Schreinbs, kuris jai vadovavo per pen- j vo veikalus. Jie patys, kaif>c taiko matyti. Tų spausdir.ių ganizacijos, savyValdų orga velionio L. N. Tolstojaus, sa
ma su liesa.
Kaip • fizikos, matematikos ir istorijos kiolikų metų.
esamosios tvarkos priešai ii kryptis privalo atitikti cmzė- nai, Valstybės Dūmu ir net vo laiku surikusiojo visam pa
«rity tiesa varžo “minties laisvę”, taip ir j
Kaip žinoma, mūsų veikimo centras — griovikai, išvaromi iš visų ta- ros nustatytųjų programų Pu kai kurie ministeriaį šaukė, saulin:: “negaliu tylėti”, —
toUginfij Srity mintis yra varžoma objekty- • A. L. R. K. Federacija taip pat priklausą rnybų ir nustoja progos užsi sę metų prieš spausdinant ko prašė, maldavo valdžių pasukt bus tada ir jūsų elgesio norma.
Rasų Rašytojų Būtys
kį nor?; veikalų reikia paduo- iš kelio vedančio į pražūtį.
tiėrr*. Tiesa vivm n visada turi būti sla- prie N. C. W. C.
dirbti duonų.

Rusų Rašytojų (ne komunistų)
Atsišaukimas

“DRAUGAS”

i

Vine

Linksmas Laiškas
Iš Kaimo
(Pabaiga)
— Netinka, tėvai, per liesa, — suku
.
agentas.
— Per liesa, ponuli, tai paimk va aną.
— Per riebi, tėvai, jos ir akys laši
niais apaugę. Sekantis.
.
1 •• . — ?!
Tėvuko riebioji, kur akys lašiniais
apaugę, ir liesoji gulina smaluota mente
brūkšnį per strėnas ir turi grįžti į tvar
tą, viena — kud puiicbėtų, antroji — kūd
suliesėtų.

Tik*;;, »ei ant uodegos u ri deglų
ię ir snukis neatitinka taisyklėms. At.— komanduoja rūšiuotojas.
— Kvoris tinka, bet šiaip negražus,
Sūko rūšiuotoja* apžiūrėję.! kitų.
r Kad tik šiaip geras, o graiumv,
l, nežiūrėk, 1 ?n • :.ig’:ka8 už žr.:o
,u ims.

— Be kalbų!
— linsi ar neimsi, tai kitas dalyku.-,
o pasišnekėt gulima, — juokauju zana
vykus.
— Tinka, — paskelbia 'galiausiai rū
šiuotojas apčiupinėjęs vienų kiaulaitę.
Būrys gaspadorių tuoj metasi artyn
pumutyti tą laimingąjį ūkininką ir bekoną.
Kiti du gaspadoriai sėdi unt vežimo
ir buria pirštais.
— Paims — nepaims, paims — nepairus...
-- Mutai, kud paims, — sušunka vie
nas, — na tai imkiva dur įkj gurkšnelį.
J sveikutę. — Būk sveiks! —
t
•
•

ginklo draugai, —r juk tavo tėviškėj len
kai beveik kasdien lankosi. Iškeps jie tuve pietums, kaip viščiuką.
- Tokį nerangų dalbą, kaip tu, —
Tui buvo 192ti m. vasaros pradžia. tariau vienam įkyriam |>ašaipai, — tai
Sušilęs oras nuo tratančių šautuvų vamz tikrai iškeptų. — Protingas žmogus ir
džių ar nuo saulės susprogdino medžių akmens plyšy atranda išeitį ir moku iš
lupus, pražydino sodus. Pakvipo lunkai sisukti.
ir miškai žiedų ir pušų sakais, nustelb
Nors ir pavojinga kiek lunkyti tėvus
dami parako kvapą. Kartu su vasaros
žvangėjimu atklydo ir tėviškės pasiilgi fronto rajone, pamaniau, bet mano tėviš
kės kaimas yra tarp miškų, kur man pa
mas.
— Keliausiu, — sakau draugums — žįstama kiekviena vietelė, todėl pasiry
aplankyti savo brangius gimdytojus, o žau keliaut. Gavęs kūopos vado sutikimą
širdyje manau taip pat užsuksiu ir pas išvykau.

Savanoris Pasakoja

Marytę.
Einu pabaliais, papieviais, pakrūmė
— Jeį saulė tau smegenis visai su mis ir pro šnarančius upelius, pro ošian
Tai vis, taip sakant, rudeninės so džiovino, tai keliauk sveikus, — juokiasi čius pušynus pasiekiau savo sodybą. Pir
mas |>asveikino mane vaikystės draugas
džiaus gyvenimo simfonijos., Ir tekiniai
Kudlius džiuugsniingii lojimu, j>o to tė
girgžda, ir pilni aruodai girgžda, ir žą denio vėjai...
Tu švelniasieli muzikante ir koiibh. vai ir seserys.
sys girgždinėja, ir dumblas šalamns girgž
— Neik juu daugiau, vaikeli, į tą fro
da ir nuo krizės naštos gaspudoriaitn strė zitoriau iš Kauno, atvyk čia pas imis į
nos girgždu. Nrgirgžiln tik piniginė, ji sodžių ir mudu iš rudens girgždėjimų gal ntą — verkšlendama mane pamačius kal
tuščia ir susiplojusi kaip Faraono susap auk ursi va simfoniją, kuri gal kiek ba- bu motina. Savo noru išėjai, pakariavai,
nušovei du, tris bolševikps ar lenkus ir
nuotos <eptynios liesosios karvės. Negirg linksmins suvargusį ūkininką.
gana. Dabar jau neik. Vašara! Visur gra
L. It ”
žda lik piniginė, cea pc ją švilpauja ru-

žu! Kitų kaimynų jaunimas į laukus eina,
dainuoja... neik, vaikeli!
— Ne, motut, negaliu likti. Nenoriu
būti negarbingu dezertyru, kai priešas
mūsų tėvų žemę mindo. Reikia visus tė
vynės žemes iš priešo nagų išvaduoti.
— Kam, vaikeli, tau Visa tėvynė, tu
ri gabalėlį žei:-ės ir ark, krutėk.
— Ne, motus, kol priešai rteišvyti,
mes galime greit netekti ir savos žemės
gabalėlio, negulime būti tikri savo ryto
jumi...
‘
Tėvas, nepatenkintas motinos išved
žiojimais, sttkoaėjo, ntisispiovė ir, uždėjęs
rauką unt mano peties, pasakė:
— Einam, sūnau, išsimaudyt į kaimo
pirtį.
Z
Žinau, kad tėvas manęs vienturčio
irgi ne mažiau gailėjos, bet atkalbini ne
siryžo. Lyg {«iteisindamas save jis pra
bilo:
—* A, buvo rusas, visai}) spaudė, jiers. kioįo, vokietis vos kailio nenulnpo... jei
savi žmonės valdytų, visai kas kita būtų.^
(Daugiau bus)
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Nekalto Prasidėjimo Pai. Švenčiausios Parapijos 20 m. Sokaktis
(1914 — 1934 m.)

■H?*
s
Šįmet suėjo 20 m. nuo įstel- riy. mokėjo nuomos $9.00 į mė- jau mokino seserys nazarietės. I Jovaišaitė viešųjų mokyklų
gimo Nekalto Prasidėjimo P. nesj. Patalpa buvo be apšildy- Kadangi seserims nebuvo ga mokytoja ir daugelis kitų.
Šv. parapijos.
mo, be vanos, be elektros švie lima surasti buto ant vietos, Gražų skaičių seserų, kaip Ka1914 m., tais istoriniais me sos ir be tarnaitės. Pats kle 1 tat 4 seserys kasdieną važinė zimieriečių, taip ir Praneiškietais, tapo įsteigta Šioje koloni bonas ėjo ir virėjos pareigas. davo iš Town of l^ake; jos čių yra davusi ši mokykla. 211
■
y
r
joje lietuvių katalikų parapi Kadangi parapija greit nega tuomet vedė ir Av. Kryžiaus metų bėgyje ši mokykla daug
ja, kurios organizatorium ir lėjo įsigyti nuosavų triobesių, mokyklų. Reikėjo didelio pa yra prisidėjusi kalni ik ybės,
klebonu buvo kun. A. Brička. tat, leidus gerb. Šv. Onos pa sišventimo iš seserų pusės.
tautos ir kultūros atžvilgiais.
Pietvakarinėj Cbicagos mie rapijos klebonui kun. T. La1920 m. tapo surastas šioks
Kasimas TamaTc
Pirmoji šv. Komunija
■į--i-Li'.
^Ą -y
sto dalyje, vadinamoj Brigh- Marre, laikinai pamaldos bu- toks butas ir ant antrojo au
BAiĮfhfoN Ba^hLopalio
ton Parke, prieš 20 metus pra Vo laikomos ftv. Onos bažny kšto paprastam name apsigy Kadangi parapijos mokyk
la
ne
vien
mokslų
vaikams
tei

dėjo apsigyventi lietuvių šei čios skiepe.
veno 6 seserys.
mynos, daugiausiai nuo Town
Pradžioje 1915 m. smarkiai
1922 m. lietuvės seserys na kia, bet, pirmoje vietoje auk
of Lake. Apsigyvenusios čia buvę varomas darbas pirmyn zarietės skyrėsi nuo lenkių se lėja juos Katalikiškoje dvasio
Kur prieš dešimtį metų buvo tuščia žemė, šiandie stovi moderninis N.
Sv. parapijos pasijuto dideliame dvasios ir rudeniop pirmas mokyklos serų, kad įsteigus savo vie je, kuria remdamies galėtų jos mokyklos mokytojų Šv. Kazimiero seserų vienuolynas.
reikaluose varge, o ypatingai it laikinos bažnyčios aukštas nuolynų, ir mūsų parap. mo tinkamai tvarkyti savo gyve
skaudu buvo be savos mokyk buvo baigtas. Pamaldos per kytojoms prisėjo apleisti šių nimų. Kasrtiet gražus būrelis • susilaukė darbštaus vikaro as- iš pat pradžios nusistatyta niai, draugijos ir mokyklos
tam tikro amžiaus, tinkamai! nieny.)e kun. J. Šaulinsko. Da- reikalingus triobesius pasta vaikai dėjo aukas. 1926 m. na
los. Tat tų pirmųjų šeimynų keltos į savo pastogę.
mokyklų. Tuo tarpu Šv. Ka
bqr klehonus su vikaru suma tyti ir skolų panaikinti. Vn- mas buvo baigias, o visiems
mintyse gimė sumanymas —
zimiero seserį) vienuolynas jau prirengtas, fina prie šv. Ko
Mokykla
nė sukelti tam tikrų fondų dovaujanties tuo nusistatymu, kontraklorianis pilnai atsily
įrašyti dvasinės vyrausybės
turėjo seserų vedimui mokyk uranijos. Per 20 m. iš šios mo
letuvio kunigo parapijai or- Kad apsaugojus parapijų lų. 1922 iii. 8 seserys Kazimie- kyklos priėjo prie šv. Komu seserų namo statybai, nors pa klebonas, su vikaro pagalba, ginta. Vadinas, triobėsys pa
įizuoti. Tam reikalui pra nuo sunkios skolų naštos, iš- rietės paėmė vesti parapijos nijos 1,683 vaikai, šis skai tys neturėjo tinkamo gyveni sukėlė tiek pinigų, kad jau statytas be jokios naštos pa
sidėjo susirinkimai ir pasita pradžių, 1915 m., buvo pasta mokyklų. Vaikų mokykloje ta čius rodo, kaip katalikiška mo mo nes laikinai gyveno dvie drąsiai buvo galima svajoti rapijai. Tai nuopelnas para
rimai, kurie dažniausiai būda tytas tik pirmas aukštas ir ja da jau buvo 636. Seserys Ka- kykla rūpinasi žmogaus dva juose mokyklos kambariuose. apie statybų visais atžvilgiais pijonų ir vietinių kunigų, ku
Kun. J. Šaulinskas su parapi patogaus seserims namo.
rie šiam gražiam darbui no
vo kurios nors šeimynos name, me tilpo laikina bažnyčia, mo zimierietės laikinai tapo ap sios reikalais.
/
jos
komitetu
ėjo
per
parapijų
1925 m. pabaigoje parapi- rėjo, ir mokėjo, tinkamai pasiPo kelių panašių susirinki- kykla iš 3 kambarių ir klebo gyvendintos namo 2 aukšte, Parapijos mokyklos rūmas
rinkdamas aukas seserį) namo jonai, draugijos ir kunigai su- darbuoti.
nu) tapo išrinkta keletas žmo-1 nija iš 2 kambarių. 1915 m. prie pat mokyklos, už kurį pa
Parapijos mokyklai statyti statybai. Vieni aukojo, kiti sirinko padėti pamatus seserų
Baigus seserų namo statyt
nių atsilankyti pas J. E. Chi- lietuviški) šeimynų skaičius rapija turėjo į mėnesį mokėti
buvo nužiūrėtas 44 gatvės ir nieko nedavė, treti prikaišio- namui. Kun. A. Briška, paė- bų, jame npsieyveno 17 sesecagos arkivyskupų reikale stei žymiai kįla, nes kolonija turė $90.00 nuomos.
Fairfield Avė. kampas. Ant to jo, kad jokia parapija skolų į męs arklų, velkamų dviejų ar- ■ rų - vienuolių. Namas įreng-1
gimo lietuvių parapijos. Dele jo visas geras aplinkybes, ku1926 m. vaikų skaičius mo
gatais tapo išrinkti: S. Anų-, rios daugelį čia traukė. Žemė j kykloje padidėjo iki 688; rei- kampo pastatyta ruiminga, neišmokėjo ir neišmokės. Betikiu, išvarė pirmųjų vagų se- tas sulig visų reikalavimų vie
(Tęsinys ant 5 pusi.)
šauskas, M. Bliudienė, J. Žiau buvo pigi, miestas čia pat, o kėjo didinti ir seserų skaičius graži ir visais moderniškais klebono kun. A. Briškos buvo seni namo pamatams. Pavie- j
įrengimais
mokykla.
Pirmame
beris, Zabiela ir dar keletas prie to dar lietuviška bažny iki 12.
aukšte pietų pusėj randasi 4
čia ir mokykla. v
kitų.
1928 m. vaikų mokykloje
ruimingi kambariai, žiemių
Delegacijai daug sykiu rei . Pabaigoje jau radosi 280 buvo 694, o seserų 14.
pusėje — laikina bažnyčia; alietuvškų šeimynų. Tais pa
1929 metais mokykla moki
kėjo atsilankyti į arkivysku
čiais metais atidaryta mokyk nių skaičiumi stovėjo aukš ntrame aukšte randasi 9 ka
DUOKITE VISUS SPAUDOS
pijos kanceliariją, kol buvo
mbariai
ir
mokyklos
ofisą*.
la su 110 mokinių, kuriuos mo čiausiai, nes daėjo iki 712.
atsiektas tikslas.
Mokykla apsodinta gražiais
kino pasaulietės mokytojos: Juos mokino 15 seserį).
DARBUS “DRAUGUI”
Susiorganizavęs tam reikair krūmais, kurie
M. Virbilaitė ir Rimkaitė. Mū 1929 m. ilgai minės Ameri- medžiais,
.
,
lui komitetas turėjo surašyti
koj gyvenantieji žmonės. Tais Puos,a ,51au,<inę )OS ,5valzl1’
visus šios, naujos kolonijos lie sų Šv. Kazimiero vienuolynas
Parapijos nuosavybės rantuvius, kurie buvo išsiblaškę neturėjo tiek seserų, kad bū metais visokios prekybos šadasi
pačiame beveik Brlgbton
tų
galėjęs
aprūpinti
visas
lie

kos buvo pasiekusios aukš
ir ne visiems rūpėjo parapijos
Parko viduryje, tat tuo atžvil
steigimo reikalas. Surinkti pa tuvių katalikų mokyklas. Tat čiausio kilimo laipsnio. Bet
giu yra didelis patogumas —
rašai tapo pristatyti į arkivys ir mūsų mokyklai reikėjo lau vasarų netikėtai viskas ėmė
lengvai pasiekti mokyklą vi
kupijos kanceliarijų ir dar, po kti, kol šį spraga liko užpil griūti. Pradėta žmones iš daJ
dyta.
rbų atleidinėti ir, ant galo, siems tiems, kurie nori, kad
j ilgų svarstymų, J. E. arkivys
jų vaikai būtų auklėjami ir
ATLIEKAME
kupas G. Quigley, D. D., nu 1917 m. jau radosi 500 lie taip viskas sugriuvo, kad tur
mokinami
katalikiškojo
lietu

tarė leisti organizuoti lietuvių tuviškų šeimynų, tokiu būdu tuoliai pasijuto beturčiais, o
vių mokykloje. Parapijos mo
augo ir mokinių skaičius, ku paprastieji žmonės atsidūrė
katalikų ^parapijų. - '• , ~ y* • •{’■
ris pašoko iki 221. Tada jau pašalpos įstaigose. Tas atsi kykla bus gyvu paminklu aKlebono paskyrimo
teinančioms kartoms, kurios
teikėjo didinti ir mokytojų liepė ir į mokyklų.
■-vRugsėjo mėhesį, 1914 nų škaįČių. Tapo priimtos dar 2
Sekančiais 1930 m. mokyk gyvens Brighton Parke.
Klebonas kun. A. Briška ir
kun. Ą. Bričką, vikaras 8v. naujos mokytojos: Bartiey ir loje vaikų skaičius nupuolė
Kryžiaus parapijos, gavo arki Kelley. Skaičius mokinių ir iki 653, o po dviejų metų dar parapijonai daug turėjo dirb
Greitai, Gerai ir Pigiai
vyskupo paskyrimų šioje mie šeimynų dar vis ėjo didyn ir daugiau sumažėjo. Pabaigoje ti, kol pastatė tinkamą moky
sto dalyje organizuoti lietu kun. A. Briška pasiryžo kvie 1933 m. vaiki) mokykloje bu klai namą. B* tiesioginių sa
vo pareigų, klebonas dar tu
vių katalikų parapijų. Darbūs sti seseris mokytojas ir joms vo 562. Mokino 14 seserų.
buvo sunkus. Jis turėjo dirbti pavesti parapijos vaikučių mo Kasmet mokyklų baigdavo rėjo vaikščioti po namus ri
organizatoriaus darbų ir eiti kinimų ir auklėjimų. Kadan keletas desėtkų mokinių ir nkdamas aukas mokyklos sta
SPAUSDINAME:
klebono pareigas. Būsimos pa gi Šv. Kazimiero vienuolynas daugelis iš jų lanko aukštes tybai. Tas namų lankymas kas
rapijos teritorija buvo plati, tuo tarpu negalėjo užimti šios nes mokyklas ir universitetus, met atsikartodavo, nes klebo
o parapijonų tik apie 60 šei mokyklos, tat prisiėjo kreip- Yra tos mokyklos mokinių pa nas norėjo, kad parapija ne
Bilas,
mynų ir tie patys išsisklaidę. ris į seserį) nazariečių vienuo- siekusių gana gražių profesi- būtų apsunkinta skolomis ir
Laiškus,
Atvykus kunigui, parapijo- lynų. Po ilgų važinėjimų ir jų, kaip tai kun. F. Juškevi kad nereikėtų sunkiai uždirb
Konvertus,
li surado šiokių - tokių pa prašymų, pagalios • seserį) na čius, vikaras Sv. Antano pa tų žmonelių aukų kasmet iŠ
Draugijoms Blankas,
talpų ant 45 gatvės ir Califor- zariečių viršininkė Rutiko ski- rapijos, Stasys Pieža, žinomas mesti nuošimčių mokėjimui už
Konstitucijas,
nia Avė. (ant antrojo aukšto rti keletą seserų vedimui šios žurnalistas anglų spaudoje dideles skolas. Statyba šios
Kvitų knygeles.
mediniame namelyje), už kn- mokyklos ir 1919 m. vaikus gražiai garsinus lietuvius, O. mokyklos su visais įrengimais
atsiėjo $100,000.00.

Spaudos Darbus

Seserų

namat

Kadangi mokykla negali apsieiti be mokytojų, tat joms
buvo nuomuojamas dviejų au
kštų namas, bet, augant mo
kinių skaičiui, reikėjo dau
giau ir mokytojų. Pasirodė,
kad dviejų aukštų namas da
rosi ankštus, tat reikėjo gal
voti apie seserį) namą.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.

Baigus mokyklą, kitas dide
lis sumanymas ir darbas lau
kė.' Klebonas, kun. A. Briška,
vienas dirbęs visus naujos pa
rapijos darbus nuo paskyrimo
dienos (1914) iki 1922 m., pra
SS J. Ej Chicagos kardinolo,
kad paskirtų pagelbininką —parapijos statybos darbams Ir
Nekalto Prasidėjimo P. ft. mokyklai statomas antras aukštas. Tame aukšte įrengti aš- žmonių dvasios reikalų aprū
pinimui. Tais pačiais 1922 m.
I
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Penktadienis, gfuod. 28, 1934

DRAUGĄS

bimui mokyklos vaikučių pro*
gramų iš pritaikintų giedojil mų, vaizdingų sveikinimų, oi racijų; be to mokyklos vai
kuriai viešai įteikė jubiliatui
--------------i baltų lelijų ir gausių maldų
PAGERBK KUN. JAKAITĮ rmauskis, kuris Imdamas Kv i dovanų. Tos mokyklos vedėju,
Tokie (laineriui, duinorkos dai
ECxlANTON.fi
J Lauryno Kolegijos studentu gerb. motinu Immaculata, įro*
nuodumi per radio ne garbės j
~
, ėmė dalyvumo jubiliato šven-Įdė daug nuoširdaus sumanuužsitarnauja. Su bedievio Žiū-Į
Šiemet, gruod. IK d. suėjo j tiinuose į kunigus Montrealio įno ir gabumo progiamo ruo
rono dajnavnnu per radio nei, kun ,jonui j jakai(-.iui 25, katedroje 1909 metais. Kun.
šime.
kad Seserys
_____ __ _______
__ tu. ■ >
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., . frodymui,
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vienas
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nenueis.
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, Pranas
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kurie
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, ne-1 Kaziinierietės
................... neužmiršta ku.
.
bulatas sukaktuvių iškilmių į tolimas kaimynas iš Lietuvos,, nigo Jakaičio dviejų metų pla
is bažnytinių chorų narius ka1.^1= •
......;
.
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įlėktu n savo kunigavimo pip irgi per Darbininkų parei čios darbuotės jų vienuolyno
lbina, greitai prilips liepto ga-i kaktuvj
..
,• ,L
J
J
,
. .. . ,
. ,. 1-----------r įnikę davė misijas'škė nuoširdžių linkėjimų. Die Lietuvoje, buvusi to vienuo.j
ų
ui įtins ie levių ar ai 1 (gruod 10—23) Scrantone. rnrašč.io “Draugo” redakto- no vedėja, g. motina hnmaku-

Kunigavimo Sukaktuvių

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Paminėjimas

prie gero, o jų ateitie bus nau
Duug gera padaryta, bet,
i dingu Bažnyčiai ir tautai.
unt galo, prisėjo ir biednystėj
apleisti šis pasaulis. Buvo pi
Priežodi* sako: “Tik jaum/ Tek
ird-ti kalbunt kaJ rkę brangų ūkį, kurio neteko.
..
■• . • • • •w
• 4• O« I
medelį guli tiesiai išauginti
Kalėdos kur kas būtų Ii- Senutei pasilikus nėra kur gaTa
priežodi
galima
pritaikin-l
.
• . .bu
..tų tniego. i.Ivos ramiai-ir
Aų prir«.ouj jauniu pinam..1 llksineHUet;
Jei
priglausti.
ti ir prie mokyklos vaikučių.I ■- • ♦
a
♦ •
• •
n ir pi ie nionvniuft amu ij ivulp tuiu, žmonių migeidavi- j Žmona taria visiems, o ypač
Kokį mokslą jaunučiams su-i
z • -.j.
i * * n u u
«•i\osi nivn&ių jauniu iaui. ou niafc ]balpiije. Kūčių vakarų grabeliui 1). B. Braziui, aciu
teiksi, tokio ii laikysis. Dilu-1
papUogė namus ir nie-' už gražų vyro palaidojimų.
gelis ir katalikų šeimynų 111a- jeĮįus
, .
,
.
.. j a<
nūs p. L. Simutis planai a- lata, įteikė rtmimimu spalvut
ža dėmesio kreipia į savo vai-^ Prieš 12 valandų žmonių mi
a 1
® oruos, nei parapija
Tačiau kun. Jakaičio dar- |pihudino kun. Jakaičio asmey tų “Pažaislio Vienuolyno” ab
kų ateitį. Šeimyna augina ke- nįQg eįna j i)a^lly^.jas jr kal.e, neun ūti vietos.
s-aiP Į buotę si kų. minėtų sukaktuvių jjį ir jo darbuotę savo veda-' vaizdų rėmuose,
’ lis vaikučius. Manydama, kad ba<ų kad gražio8 1<alėaos: Uei
greit supuvusius o uolius
nepraleido nepaminėję. Laik- Įmajame laikraštyje ir telegraBuvusieji kun. Jakaičio pa
bus mokslas pigesnis, leidžia sniegas, nei vėjas nesulaiko,
SV.e,.y ats irsime, taip grei raščiai, dienraštis ‘ Draugas’ jna pasveikino jubiliatų viso
rapijiečiai
Worvestery irgi dar
vaikus į viešus mokyklas, \i- r_paį tikinčiųjų džiaugsmas —Manau, neprošalį bus kele tai įkusieji bus s\eiki.
'dvisavaitinis “ Darbi įlinkas'" i“Drauiro” štabo vardu.
'“Draugo” štabo vardu. Kv. ne visi užmiršo savo septyniusai nežiūrėdami, kaip jų vaiprįe gimusio Kūdikėlio ir tas žodžių parašyti apie laisKutalikai su jokiais reika- ii savaitinis Kristaus Kai a-, Kazimiero Seselių \ ienuolyne likos metų klebonų, sveikinda
kai mokinami, bite nereikalau j: pagarbinti
į vamanio J. Žiūrono duodamų
vus
pas laisvamanius nesikrei ’ liaus Laivas”, Sukaktuvių pro' vyresnioji, gerb. sesuo Man- mį jubiliatų, kas telegramt
jama mokesčio. .Jeigu tėvai
_______
į radio valandų šeštadieniais.
r
: pia ir jų pagalbos nereikalau- ga įdėjo jubiliato atvaizdų ir I ;a Juozapa ir Šv. Krvžiaus mis, kas laiškais ii dovanomis
norėtų savo vaikučiams gero-’ Degtinės krautuvės turėjo
J
....
.
ja, o laisvamaniai j katalikus plačius aprašymus. Marijonų ligoninės Seserys Kazimierie
Nors, tat, patsai jubiliatas
vės jų ateičiai, neleistų ji Į ger;| biznį prįeš Kalėdas. De- pastovaus
stovaus uzsiemnno.
užsiėmimo, susiorsusior "
.
,
L. ••
,
”
J
kaip
musės
prie
medaus.
Į
Kongregacijos
generolas
tės
pasveikino
jubiliatų
teleg
manė savo kunigavimo sukak publikines mokyklas, kad darigtjnės
išparduota už virš ganizavo grupę savo pažiūrų
I Rymo pasveikino kahlegrama rainomis. Taipos gi prisiuntė
(Tęsinys ant 6 pusi.)
Tokiems Žiūrono darbams ir
. jiems ir primokėtų. Prisižiū- $180,000. Ir kitos krautuvės laisvamanių ir manė, kad kai
i nuo savęs ir varde Ryme esą jubiliatui linkėjimų studijuo
rėjus, kokius pavyzdžius su šiais metais darė didelį biznį. nus nuvers ir, kaip jis sakė, jo radijo valandai visai netuučių kunigų ir klierikų mari junti .Amerikoje Lietuves Ka
įvisokių tautų vaikais drauge? Kai kurios dirbtuvės prieš Ka “pakels Detroito dailę”. Vi-1 retų būti Detroite vietos dėl
gauna ir katalikiškos šeimy- ledas kelias savaites prade j; sai kitaip tas jų sumanymas' to, kad lietuviams 'daro gėdų. jonų. Taiposgi atėjo uiarijonų Į'^imierietė sesuo M. Doloresa į
linkėjimų telegramas nuo 11a- įr seHU() M. l’rudencija iš C’k. į
nos vaikai, šiurpuliai krato, daugiau dirbti, tas daug žrno- vykdomas. Vietoj kelti dai- Susipratę katalikai niekados
rianapolio Kolegijos, Tlionip- į(.ago. Scrantone mokytojauja •
praneša
lę, baigia visaį nužeminti. Ma- II laisvamaniams netarnavo ir
Diena iš dienos jauni grei- ,
prigelbėjo.
šone, nuo Marijonų Kunigų nčios seselės Kaziinierietės a-j Atmaina ofisų valandose.
-nė, kad kai pradės radio va netarnaus, o šiukšlių nėra.ko
tai apsipranta, susidraugauja '
----- :-----Dabar valandos šiokios:
Dvasinės Seminarijos ir Nau- Bmenj£kaį pasveikino jubilia
A. Banionis
ir nejučiomis auga palaidais, 1 Feliksas Stankus, veiklus landų, tai kaip ant mielių iš- paisyti,
jokyno Hinsdale, ir nuo gyve-jbl jM,r Bavo delegacijų iš mo iMlOnjlCTTC DF ACięPi
dykūnais. Jei tik mokytoja ne scenos mėgėjas, gavo žinių, kils laisvamanių choras, o bi
nančių kunigų ir brolių mari- ltįnos Ininiaculatos, sesers M. nlAllŲUt I IL iRi UiIuLS
‘ARKIVYSKUPAS JURGIS jonų Chicagoje. Jubiliato gi'| Eucharistos, sesers M. Auiv 2403 WEST 63rd STREET
pastebėjo, nenubaudė, Dievo kad 3° mylima motina a. a. znio ir garbės tiek ir tiek
MATULEVIČIUS”
bausmės nemokinama. Tat vai Karolina Stankevičienė mirė Choras sulipdytas iš nioterė-1
...•.„nj/.iu;
t-,,,, Pvniiu<
• sėstis M.
m Dominika
n • -i’
Kampas
nunaiciai — kun.
Alanas v L-h,Os ir
r Westem
----- ir 63rd
----St.
Telefonas PROspect 1133
kilčiai, kaip ant mielių, auga Lietuvoje, Gudelių kaime, Šia lių; jaunimo labai mažai. V v j Knyga parašyta ne viena Strakauskas ir jo motina p
nės sės. M. Alfonsą ir sesių Panedėlio, Utarninko, Ketverprje blogo, prie kurio kiekvie vantų parap. F. Stankau kaip rų irgi mažai. Su choru radio! žmogaus, bet daugelio mūsų Agota Strakauskienė — prie
M. Rita irgi prisiuntė linkė go ir Pėtnyčios vakarais nuo
nas greičiau palinksta ir tuo “Draugo” skaitytojui, meno valandoj nei ne išdrįsta pasi Lietuvos profesorių, kunigų sveikinimų pridėjo atminčiai
7 iki 9 vai.
jimų.
Iynyga yra -didelė
pasitenkina. Taip liuosai lei rėmėjui reiškiame užuojautos rodyti; turį kvartetų iš neta mokytojų.
.. • • , - . . v .
. i dovana — kelionei reikmenys
Jubiliato bendramintis
ir
džiaini iš pačios jaunystės, su- dėl mylimos motinėlės mirties, šytų balsų ir su tuo labai pra su stipriais kietais virtais, sv Kun. dr. donas Navickas, M
persiuntimu
kaina
$190.
dai
stai, tiesiog draskančiais bal
augusių nebus galima iš tų blo
. C. plačiai apibudino jubili- artimas kaimynas iš Lietuvos
galima
gauti.
Scranfono klebonas kun. Jo
gų papročių ištraukti. Todėl-Į
a- Povilas Paznuka, 73 sais dainas kamuoja. Gražių
2 E. 103rd PLACE
! ato asmenį spaudoje, gi kun.
ARKIVYSKUPAS
JURGI*}
dainų
“
Karvelėli
”
taip
nearnas
Kuras,
savo
vedamoji/
Kampas
State ir 103rd PI.
gi katalikų šeimynos didžiau- niet’J amž-> gruod. 16 d. mirė
Aleksandras Būblys, M. I. C.
MATULEVIČIUS.
Labiau
n
moningai
dainuoja,
kad
klau

mokykloje, mokytojų teseliu
Telefonas PULlman 5950
šia ir svarbiausia pareiga — staiga širdies liga. Iš Šv. An
jį eilėraščiu aprašė, žinomas
‘
..
XT
i
n
Seredomis iki 9 vak.
labiau
auga
pasitikėjimas
šiu«
sant
ausis
reikia
užsikišti.
O
savo vaikučius iš pat jaunys tano bažnyčios palaidotas gruc
publicistas, dviejų laikraščių ir muziko p. Nekrašo pagalba iSnhatotn1s visa djena iUį 9 v
tės dienelių leisti į katalikiŠ- džio 19 d- šv- Kryžiaus ka kų jau besakyti apie kitokias šventu vyru, mūsų mylimu tau
suruošė kun. Jakaičio pager-į Kas popietų nuo 3 iki 6,
liečiu. Nebetoli gal ir tie lai j redaktorius - kuu. Kazuniedainas.
J.
Žiūronas,
kaipo
ai

kas mokyklas. Pirmiausia, jei Puose- Pamaldas atlaikė kieh
ras Frbonavičius, kuriam toki
škintojas, visai netinkamas: kai, kada Dievas leis jį išvys
randasi lietuvių parapijos mo kun. I. F. Boreišis.
kainivnvstejc darbuotis su ju i
LIETUVIAI DAKTARAI:
} lietuviškai negali aiškiai žo ti šventuoju paskelbtų.
kykla, tėvai turėtų džiaugtis,
biliatu uuo put ,i„
inucij, h AMEEIK03 LIETUVIŲ DAKTAEŲ DRAUGUOS KABIAI:
Velionis Detroite išgyveno
Kiekvienam įdomu pažinti
kad turi progos savo vaikams 30 metų. Prieš tai gyveno Ma- džių ištarti, o angliškai visai
Res. and Office Tel. CANal 0257
Office Pitone
to garbingo Vilniaus vyskupą laikų, paminėjo sukaktuves e
suteikti katalikiškų mokslų.
lianoy City, Pa. Su žmona iš- nemoka. Tas daro begalo blo
So. Leavltt Si
.( PltOspect 1028
Rea PROspect ««6S
ditorijalu
laikraštyje
‘
Mlarbi
gų. įspūdi klausytojams.
O gyvenimas. Jį sužinosime ia
CANAL 0701
-----------gyveno 51 m. Išaugino 2 sūninke”. Tikrai vaizdingai ir
kaip pradeda skelbimus gar neseniai išėjusios knygos.
Šv. Antano parap. kleb. k u- nūs: Alekų ir Vincų. Žmona
nuoširdžiai
aprašė jubiliatų
“DRAUGO” KNYGYNE
sinti, išeina tikra mamialienė.
nigas I. F. Boreišis prašo, kad Kotrina paėjo iš Lietuvos SeiGYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
Bostone klebonas kun. Pr. A’i
PHYSICIAN and 8URGEON
Girdėdamas žmonių nepasiten 2334 8o. Oakleu Avė. niicoao.llt
1811 SOUTH HALSTED STREET
po Naujų Metų katalikų vai- nų parap., Bubelių kaimo; šioj
2403 W. 63rd St., Chicago
kinimų, kad programus pa
Rezidencija <600 So. Artealaa Ava.
AKIŲ GYDYTOJAI
LIETUVIAI DAKTARAI
kai būtų leidžiami į parapijos šaly išgyveno 45 metus,
OFFICE HOUR8:
Valandoa; 11 ryto lkl I popiet
marginus, kalbina ir parapijų
S to 4 and 7 to 0 P. M.
mokyklų. Katrie gali užsimoSvarbu pažymėti nepapras6 lkl I v. vakare
Sunday
by
Appolntmeot
chorų dainininkus, kad laisvakėti, teatlieka savo pareigas, tų įvykį velionio gyvenime,
. , ’
.
....
maniams padėtų radio valan
o katrie negali, iš tokių
:iu nieko Gyvendamas Mabanov Citv. ,
.
DENTISTAS
akinių dėl viso
DR. STRIKOL’IS
.
r>
•
v
i da išpildyti, kad ir 15 minu- kiųPritaikyme
akių. Ekspertas tyrimo a- 144S SO. 4Stb CT., CICERO, ILL.
nebus reikalaujama Mokyto- Pa., prie mainų buvo uz vy..
;
tų. Šiaudiniai katalikai grei kių ir pritaikymo akinių.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
jos seserys Praneiškietės deda resnį ir laikė biznį. Buvo plaTet CANal <121
»147 SO. HALSTEO ST., CH1CAOO
tai nubėga laisvamaniams j
DEN TĮSTAS
4645
So.
Ashland
Avė.
Panert.
Rarert.
tr
Ruhat.
1
—
•
vai.
pastangij vaikučių mokinime, čiai žinomas ir ten gyvendatalkų, bile tik kviečia per ra
OFI80 VALANDOS:
2201
W.
Cerrnak Road
kad, ištikrųjų', kiekvienas tė mas abu su žmona yra pakriDlanoma Tel. LAFayette 6701
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
(
Kampas
Leavltt St)
dio dainuoti. Mano, kad bus
Naktimis Tai. CAM ai 0401
Nedėllomte pagal eutart)
vas turėtų tik džiaugtis. Ka- kštiję net 132 kūdikius, iš tų
Valandos;
Nuo
9 lkl 12 ryto
Ofiso telef. BOUknasd 7810
didelė iš to garbė. Garbė yra
talikybę ir lietuvybę išlaikys kelis Detroite. Manau, kad
Nuo 1 lkl 8 vakaro
Namų Tpl. PROspect 1130
tiems, kurie gali kuomi nors
8«redoj pagal sutarti
tik jaunoji karta, kuri bus nėra kitos tokios šeimos, kuri
Office: 2643 W. 47th Street Tet DOULevard 7041
pasirodyti, bet, vos pasimoki
mokinama katalikiškose mo- tiek daug būtų patarnavus u;
Vai.: I Iki 5 popiet, 7 tkl 0 vak.
OPTOMETRI8TA8
nus chore ir kokį solo kur paM. CANal 4111
Nedėliojo pagal autartj
kyklose. Kol jauni, lenkime krikšto tėvus.
dainavus, tai dar nereiškia, L801 S. ASIILAND AVENUE
DANTISTAS
. , . . . . . . ,
...
Platt Bldg., kamp.. 18 st.
kad Tsi dainininkas - solistas.
2 aukštas
4645 So. Ashland Avė.
Office Tel. REPublIc 7808
USB
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
arti 47th Street
Nlght and Mornlng
Rea. TeL OROvehUl O«17
Pastebėkit mano iškabas
Vai.; auo • lkl I vakar*
Office Phone
Rea Phone
7017
6.
FAJURFIELD
AVĖ.
2201 W. Cermak Boad
fffi/NE Promote a Clean, Healthy Condition
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Šaradoj pagal eutartt
TRIangle 0044
ENOLcwmxl «O41
Jei akys auerzlntos vėjo. dulkių ar
12 v.-Popiet nuo 1:30 iki 8:00
Valandos 1—S Ir 7—6 vak.
auulėa, vartokite kelfs laSim Murinę.
,
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
Palengvina, stiprina ir atnaujina vie
larsiinmls tr Nedaliomis pagal autartj
B. MARgUBTTE ROAD
nu sykiu.
skirtų valandų. Room 8.
Lletuvla Chirurgas Ir Gydytojas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
REZIDENCIJA
Phone Ganai 0523
Sale far Infant or Adult. At all Druggists.
2515 WE6T 69th ST.
▼at 1.4 Ir 7-U vak. Katv. l-ll ryta
7850 So. Halsted Street
6631 S. Califomia Avė.
Nertėllol aualtarua
Of. ir Rex. Tel. HEMlock 6141
ff'ritt for Fret Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
ROOM 210
Valandos:
V(,l.: 2-4 Ir 7-0 vai. vakaro
Telefo
REPublIc 71
Tai. ULFayetta 7460
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. Ofiso BOlJLevard MII -14
VlCtory IIU

ŠV. ANTANO PARAPIJA

LAISVAMANIO J. ŽIŪRO
NO RADIO VALANDA

ADVOKATAS
j. P, WAITCHES

ROSELANDO OFISE:

DR. J. J. KOWARSKAS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. P. Z. ŽALAI ORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. G. I. BLŪŽIS

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. JOHN SMETANA

i

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

1

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. R. MČCRADIE

Digestible as milk itselfl
... this cheese food

p

Afl
v

a
*A »

with the deliciously

mild Cheddar flavor

V
Duokite Kelmai

*1 maistingą sūrio

valgi tankiai. .. sandlvlfiluose. caase-

nd lAms—

role dilėse Ir sutirpintą, kaipo IveInu doifnl dėl kiaulinių ar luvlee.

DR. F. C. WINSKUNAS l~
i DR.A.J.BERTASH
4140 Archer Avenue

Tel. LAFayrttc 1057

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. RAČKUS

DK. VATTUSH, OPT.

GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

OPTOMETRICAIjLT AKIU

X—SPINįDULTAl
3051 West 43rd Street
(Prie Archer Avė. netoli Kertsle)
Valandos: nuo 2 Iki 9 vai. vakaro
Heredoinle Ir nedėlktm’a pagal
nutari J

Vai.: 1—4 ir 7—• vai. vakare

DR. V. E. SIEDLINSKIS SrmISSu
DENTISTAS
X . R A Y

41 <8 ARCHER AVENUE
Kampas Fraacieco Ava,

Bes. 2136 W. 24th St.

SPEIJAIJSTA8

Tel.
Palengvina aklu Įtempimą, knrls
aafl pristaatlml galvoe skaudėjimo
rvalglmo aklų aptemimo, nervuotu
mo. skaudama aklu karių, atltalac
trumparegyste Ir tollregyst®. Prlren Z1T”'

klmuose cgnanllnavlmas daromas su
elektra, parojs»U5U maMaunlas klal
Ofiso Tel.: LAFayette 1850
daa Speciali atyda atkreipiama 1
Rea Tel.: VIRglnla 0889 mokyklos valkas Kreivos akys atl-

O A B

DR.J.RUSSELL

‘

pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Bonlevard 7589

CANal

Oflao vaL: 1—4 ir 6—• p. m.
Nedaliomis pagal autartj

'

6*,T

4142 ARCHER AVK.
fiso valandos: 2-4 Ir 6-1 vai. vak
dendjos Ofisas: 2«į« W. OOth St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
lomia V NedlUomlu pagal su tarų

-- v

Tet VIRgtala MM

756 W. 85th 8trwt

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

f

4157 ARCHER AVENUE

64M

~
*“*
i DR. A. 6. RAKAUSUS
1

i Oflao vai. nuo 1-1; ano

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

aasa

Ali IRI TO (MpA 11

DR. CHARLES SE6AL
' OFISAS

4729 So. Ashland Are.
t luboa
CHICAGO. ILL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO ASHLAND AVĖ.

Tel VARds SM4
OF1HO VALAN l)OR:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4 ’
Rez.: Tel. PLAza S4OO
vau. po platų fr nuo 7 Utį 2:10 vaL
Valandos:
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Utį II
Nuo 10-1? v. ryto; 2-1 Ir 7-8 v. v,
valandai dienaNgdAidieniais nuo 10 iki 12 r'lpsg
KM

Penktadienis, gruod. ?8. 1031

n i» X B a Į g
lubinskaitė ir F. Petkevičius,
rast. — toji puti — A. Juuk
šaitė, iždin. — F. Faulaitytė,
t'in. rašt.: toji puti M. Dauna
saite, iždo globėjai — A. Ži
čkus, T. Davis, L. Kučas ir J.
Milauskas, tvarkdarys — A
Wallens, koresjamdentai — F.
Paulaitis, B. Rimkus, J. Kasulis ir A. Valančius
/
Apskričio
susirinkimuose
kuopų apsiėmė atstovauti H.
Juozaitis ir E. Alek. ūnas.

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SVC. PANELĖ J PARA
PIJOS 20 M. SU
KAKTIS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

bių dalykų pasitarti apie po
litikų. Mūsų miestelio valdi
ninkai susiskaldę į dvi dalis.
Mes turime vienytis, kad ga
CICERO. — šiandien, gruo
lėtumėm maždaug kų laimėti.
džio 28 d., 7:30 vai. vakare, Į
pa ra p. svet. C’ti’ens Klū’n Jei m<H visi plikimu y tumėm
prie kuilio ir vieningai dirbsvarbus priešm. tirus sasirin- Į
,kimus.
.
,,
,
i i u 1 tumėm,’ nė', j abejonės,
kai
Būt
raibumu
valdyba,
d

KLŪBO NARIAI VISI
BŪKITE

nuoliškani gyvenimui. Erdvi,
graži koplyčia, puošnus alto
rius, salė poilsiui ir mokslui,
daugelis atskirų kambarių ir
1935 ineU.zs. Vra daug svar-l mūsų niekas neišnaudotų.
ganėtinas skaičius maudynių.
Seserų namo vertė siekia $30,000. Statybai buvo vartojamu
rinktinė medžiaga: geležis, ge
Po susirinkimo įvyko “grab
ros rūšies plytos ir ųžuolo me
bag sočiai”. Visi buvo paten
dis. Suprasdamas vargingų se
kinti.
B. Rimkus
serų gyvenimų ir jų pasišven
timų tarnauti Dievui ir mūsų
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
išeivijai, krikščioniškai auklė
jant vaikus, klebonas pasiry
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
Nuo Geliamų^
žo joms nors tinkamų butų pa
Sąnarių
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
statyti. Šį klebono sumanymų i
naudokite
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m.
užgyrė parapijonai ir nesigai-1
ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ
Įėjo aukų. Šiandienų Nekalto
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
Pain-Espelleris visuomet
Prasidėjimo P. Šv. parapija
palengvina skausmus
riaus kaina 25c visur, kaip .Amerikoje, taip ir
Statyba gražiausios Chicagos lietuvių parapijų klebonijos. N. P. P. 6. parap. kleboni-;
turi vienų iš patogiausių na
ja — papuošalas visos kolonijos.
Lietuvoje.
UIS P
mų seserims mokytojoms gy
venti. Parapijonai džiaugiasi, ja Djevo garbei ir parapijonų
Iii didžiosios Mercantile salės,
Visi “Draugo ’ skaitytojai, kurie nori gauti
Jėga Nervuotlems
kad jų aukos tapo tiksliai su sielų išganymui.
ant Broad ir Mastei* gatvių,
Susllpnėjusiems Vyrams
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
naudotos.
kuriose galima sutalpinti 4000
Kad padauginus sekmadie
lr Moterims
NUflA-TONE vra turtlntraB Zinku- sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
žmonių.
niais šv. Mišių skaičių ir tin
Fosfoldu. brangia Kudėtiml, parūptKlebonija
t y. elementu labai
r“u«ung^*ft°vm
tvirtiems, galingiems nėr visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
Pastačius mokyklų ir seserų kamai aprūpinus parapijonų i is 11LADELPH1A, PA. — Nuoširdžiai kviečiame visus i relkalinK4
ntsilnnkvti Rpmrinin Kcmisiia varna. Medlkališką
fosforą parašo
kad sušvelninti ir nura jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo koštumokytojų namų, klebonas su! dvasios reikalus, klebonas ku-ĮSu džiaugsmu pranešam Phi- UlpimnKyil. IvctlfįlIIlO ivtnusija | daktarai,
minti
sujaudintus,
svyruojančius,
uc
darbščiu ir kantriu vikaru dar ni«as A. Briška kreųiės į dva-l'ladelpliijos ir apylinkės visuo
skaudančius nervus. Jis yra brangus
nervą suirutės.’,
kurios
pagimdo meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
"nustdėvėjinio” jausmą.
tebegyveiųi dviejuose mokyk- j
'yiiausylię pi ašy damas į menei, ka nedėlioję, 30 d. ,
Tas šaunus, receptas turi tam tik- i nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams
rą formą geležies, rauoono kraujo'
los kambariuose. Bet ir tie ka- Pagttlbaį •a'iitiojo vikaio. J. gruodžio vėl gausite progos
reikalingo bfulavojumui tvirtesnių J
ir sveikesnių raumenį, Ir sugrąžint '.' $2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
įnbariai būtinai buvo reikalui-; k- kaidinolas G. Mundelein dalyvauti gražioje ir linksmo
mul spalvos ir pilnumo išblyškugi mokyklai. Tada vėl stojo'antru°ju vikaru P*»kyrė kum je andriejiečių surengtoje pra
siems, ploniems veidams. Be to,
NUGA-TONE turi šešias kitas bran
prieši akis naujas didelis dar-i^- Jonelį, kuris savo paieigas mogoje.
gias g,’duoles. Pradėklt Ant NUGACICERO. L. Vyčių 14 kuo TONE
šiandien Ir tčmyklte kaip
Vakare
7:45
vai.
bus
atvai

Parduoda visi aptlekorlai
bus — klebonijos statyba. Tai- P™lėjo eiti 1931 ln- ir iki Sio1
pa laikė priešnietini nutūriu stiprčslt.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
su garantija grąžinti pinigus. Tik
dinta
labai
įdomi
ir
juokinga
Vienas
Doleris
mėnesio trytmeiitui.
gi, pabaigoje 1926 m., vėl pri- tebesidarbuoja.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
kimų gruodžio 17 d. Susirirt- Nuo užkietėjimo imkit—ŪGA-SOL
komedija
vieno
veiksmo,
an

—
Idealų
Liuosuotoją
vidurių
2
5e
siejo rausti pamatus trečiam
Spednllstai Iškalimo Ir išdlrblFarapijos auditorija
kintas buvo skaitlingas.
ir 50c.
gliškai
vadinamu,
“
Minstrel
me
visokių rilšlų (Mtmlnklų Ir gT*iš eilės parapijos triobėsiui.
Parapija turi tam tikrų trio
Komisija išdavė raportų iš
bnamlų.
Patogiausia vieta tapo išrink- bėsį įvairių pramogų reikala Show”. O 8:45 vai. prasidės buvusių vakarų. Pasirodė, kad 10 PIECE COSJViETIC
Muku šeimyna «ix-<-lnltznoJa šia
ta būe mokyklos ant 44 gal- Iu6.‘ įai paripijoa”Auditorija'Sokiai' ūkiams grieš visiems vakarai labai pasisekė. Kuopa
me darbe per šešias kartas.
SĖT $1.97
Thlg Ir k Famong Vlv.nl Sėt »nd tnVeskite paminklų reikalus tie
vės vakarų pusėje taip, kad, arba salė. Butą.' ruinungas,! gerai žinoma Dombrausko ra- širdingai dėkoja komisijai ir cludes
face potvder, JI.00; RoUKe, 7Sc,
Ttssue Cr.em »1.00, pepllatory *1.00.
siai su pačiais išdlrbėjais.
dio
orkestrą.
Pačiai Aeirlngcnt »1.7S, Bath Kalt 1.00,
ateityje, pastačius bažnyčių,Į talpina 800 sėdynių. Parapija
darbininkams.
Toliai Water *1.2*. Perfume *2.75. BrllAtsilankę gaus progos lai
llantlnp
78c, Skln Whl»ener 7Sc. TotaJ
klebonija bus viduryje tų dvie' negalėja apsieiti be šio triobėAptarus bėgamus reikalus, Value *12.00.
Speclal prlce, *1.97 tor all
mėti
sekančias
dovanas:
elekjų įstaigų. Tam triobėsiui pa-'sįOe Kada buvo baigta reikš, eita prie rinkimo valdybes ten plecea to Introdace tbta line.
Vardan
1nor m.: dvasios
,
• vadas
. — kun.
statyti vėl reikėjo pinigų. Be-j „lingu įstaigų statyba, atkrei- trikine' drabužiu• skalbiamaf ma; 1935
Adresas ...............................
I
Siunčiame per paštą COD
statant seserų namų, pinigė pta dėmesys ir į šių spragų. šinų, radio, eedar cliest ir de ! IT. J. Vaičiūnas, pirm. vienba
Vienas
blokas
| rytua nao
Pinigai grąžinami, jei
didžiulių sartų
liai išsibaigė, todėl vėl reikė Tuomlaikinis šokių paviljonas šimts dolerių pinigais.
nepatenUntaa.
lsiai išrinktas tas pats — J
jo dėti pastangų, kad sukėlus tapo perdirbtas į puošnių au Šiai pramogai pasamdyta a- Daniels, vice pirm.
C. Pa- Bca Van 58O-5th Avenue, New York
fondų klebonijos statybai. Pra ditorijų. Dekoracijų darbų at
Trys telefonai:
vo 23 metus kunigystės ir 20
■ Ife
sidėjus klebonijos statybai kle liko žinomas piešėjas Ivanoff.
Rea.
PKM8AOOLA S011
metų kaip yra šios parapijos
bonas ir vikaras vėl rinko au Dabar parapijos auditorijoj ne
BELMONT S485
klebonu.
Ic.
. Office: HJLLSIIIK Sk«6
kas šiam naujam darbui. Vėl tik parapija ir draugijos ren
Alfred Roeem, prea.
Vlnoent RoseUl, secr.
prasidėjo lankymas namų ir gia savo pramogas, bet ir sve
Išdirbėtai aokštamee
Ir-----ĮDOMŪS JUDAMIEJI
prašymas aukų. Parapijonai, timtaučių klubai mielu noru
-č i PAVEIKSLAI!
GRABORI Al :
matydami gyvų reikalų, neat nuomuoja, jei tik nebūna už
Pamatykite
Didžiausia paminkilų dirbtus*
(Jblcagoj
sisakė aukoti. Kiekvienas dė- imta. Auditorija įrengta mo
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
ŠVČ.
PANELĖS
josi, sulig išgalės, ir aukos derniškai. Joje šis - tas būna
Snstrš 50 metų prityrimo
IR SONOS
plaukė. 1927 m. klebonijos sta-: ne tik sekmadieniais, bet ir
APSIREIŠKI
LIETUVIAI GRABORIAI
tyba buvo baigtu: pastatyta šiokių dienų vakarais.
GRABORIUS
MO VIETĄ
Pirkite tiesiai Iš dirbtavėa Ir
Patarnauju laidotuvės* kuoplgiauata
taupykite pinigus
be jokios skolos, nustebino pa
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
(Daugiau bus)
darbu bOalte užganėdinti
--LIURDĄ
Tel. OANal 1615 arba Ml«
rapijomis.
reikalams. Kaina pri ai namą,
Mes atlikome darbą daagellul žymes
2314
W.
23rd
PL
f
Ohicaffo
nių
Chieagos
Lietuvių.
Atėję į šiuos paveikslus pa
3319 Litdanica Avenue
Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
matysite tų garsųjį visame pa
Chicago, UI.
1439 S. 49th Ot CHoero, UL
parapijos klebonija yra tikras
saulyje Prancūzijos miestų
TeL aCKRO Wt_____
L1URDĄ, kur 1858 metais'
Brighton Parko papuošalas.
Tol. LAFayette S571
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. ,
Kaip išlaukinė išvaizda, taip
arti Graad Aro. .
Bernadetai. Tenai suvažiuoja
J. Llulevičius
ir vidus kiekvieno žmogaus
BRIGHTON PARK. - Šia- iš viso pasaulio ligoniai nepa i
Graborlua
GRABORIUS
Telefonas SEEIey 6103
akį patraukia. Ir malonu jia-.ndie paaiškėjo, kad N. P. P. gydomomis ligomis serg.mtie- j
Ir
' Koplyčia dykai
Balmuniž>tnja«
Chicago, Illinois
žvelgti į tų gražių parapijos šv. 20 metų sukakties bankic-P*’ kad £au|i stebuklingų peri
1410 SO. 49th COURT
Patarnauja Cliica
Švenč. PaneĮės užtarymų išgynuosavybę. Klebonija ruimin-'to muzikalinėj programoj dagoję ir apylinkėje.
Cicero, Illinoii
i
Didelė Ir graži .
ga; turi 20 kambarių: du pa-[lyvaus ir prof. Antanas ŽydąBe to dar pamatysite:
Phone Cicero 2109
Koplyčia dykai
rupijos ofisai, du salonai sve-i navičius.
1) Istoriškus paveikslus if
Visi Telefonai:
4093 Archer Avė.
Lietuvos,
čiams, knygynas ir kiti rei
Bankiecas ,vyks sek.nadle2) Dariaas
Qiržno
kalingi gyvenimui kambariui.
A. MASALSKIS
mo vakare, parapijos audito- dimo įr žuvimo vietų — Sol
zo p
Baigus įrengti naujų
dino miškų,
GRABORIUS
'rijoj.
ORABORIUH Ir LAIDOTUVIŲ
VEDAJAS
nijų, įvyko permaina: vikaras
,
...
... Į 3)PasauIine Parodų (World?
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
kun. J. ftaulinskas, kuris drau Prof. Žydanavicius, smuikt- Pa.ir)
Tel. BOlIlevard 51«1—Miš
Tel. Boulevard 4139
ge su klebonu taip daug dir-Įninkąs - virtuozas, Kastas So 4) Komedijų, kur dalyvauja
bo, tapo nukeltas į šv. Jurgio bonis, Nikodemas Kulys, Ona Charlie Chaplin.
parapijų, o į jo vietų paskirtas Piežienė ir kitos pajėgos su Į Paveikslus rodys A. PELDŽIUS sekančiose vietose:
kun. P. Vaitukaitis. Kun. J parapijos choru ir orkestrą
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Pėtnyčioje, Gruodžio- Dec.
ORABORIUH Ir BALSAMUOTOJ*■
ftaulinskas vikaru šioje para-1 sudarys Žavingų ir pavydėti- 28 d., Kun. J. Boll, par. salėj,
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Patarnavimas geran Ir nebraagua
Jeigu
norite
dailumo
pįjoje išbuvo nuo 1922 m. iki nų programų. Justas Kudirka, Seranton, Pa.
718 West 18th Street
Nedėlioję ir Panedėly Gruoir nebrangumo laido
Telcfonaa MOMme «»77
/1927 m. Kun. P. Vaitukaitis vargonininkas ir programo tva
džio-Dec.
30
ir
31
<1.,
Kun.
J.
I rkytojas, paaiškino, kad tai
tuvėse••• Pašaukite...
nuo 1927 iki 1930.
Kuro jinr. salėje, Seranton, Pa.
Vaikams 10c.
Paskyrus kun. P. V’uitukaitĮ pirmų kartų tiek žymių nieno Įianga 25c
J. F. RADZlUSl
REPublic
8340
jėgų
Ims
sutraukta
čion
ko
Visur
pradžia
.7:00
vai.
vak.
įiinistratorium Dievo ApLaidotuvių Direktorius per 30 Metų
LIETUVIŲ ORABOMU8
lonijon.
parapijos, į jo vietų
Užsisakant šiuos judamuoPalaidoja
už (25.00 Ir aukščiau
5340 So. Kedzie Avė.
4605-07
So.
Hermitage
Avenue
ti:
A.
Peldžius,
7035
S.
FairModerniška
koplyčia dykaf
Su parapijos jubilieju, kleb.
kun. A. Valančius,
(Neturime sąryšių
firnu

DRAUGO KALENDORIA11935
METAMS GATAVI

ANDRIEJIEČIAI VĖL RENGIA TEATRĄ IR BALIŲ

į

VYČIAI SU NAUJA
VALDYBA

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

BANKIETE DALYVAUS
PROF. ŽYOAN AVIČIUS

527 N. WESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

j

Yarils

1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU Kili

I J.

,
i ,11'
’ • •
sius paveikslus reikia adiesuošiol tebesidarbuo- kun. Antaniį; Bri|ka mini sa- ficW av)e 0bjca«o4 UL

u.

T

JUOZAPAS EUDEIKIS
1RTĖVAS

SIMON M. SKUDAS

F.EUDEIKIS

bu

_ tuo pačia Y»rdaX __

ąąą w. išUi hl Tel. C AK ai • l J
Chicago. III.

G

PeticTadienis, grond 28, 193+

JLRXmiĄ ą.

e------ :---------

; mių. Kvartete dalyvavo H. apmokamų vietų ir pašvęsti
“Pašaukimas į Dosinį BIZNIERIAI, GARSINKITE
Bartušienė, O. Juozaitienė, J. visų savo laikų savo paeijenLuom,”
'
“ORAUOrRomanas ir A. f’iapas. Kalhė- tams.
Parašė ir ‘.šle'uto
Ligoninės tarybai jis pada
ilautų pu rink i mus, stato Pa- jo atstovas iš Amerikos Lietu
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Chicagos
kapitalistiška
žarskį j pirmaeilius daininin vių Daktarų draugijos, dr. T. vė atsistatydinimo raštų rug
FOTOGRAFAS
kus. Gražini pasirodė ir Gu- Dundulis. Dalyvavo juokdarys piucio mėnesyje, bet jie neno-, spauda užėmė griežtų pozieiKnyga 95 puslnpių italpo* Atsidarė nuosava. mohad miestui yra reikalin ir gražiai iliustruota šventųjų dermAka stndlo su Iluigienė, sopranus. Geistina, kad Galis Kepurė su gabiai suma romis sutiko jį paliuosuoti nuo i
ywood ftvlesomls.
nytais
juokais,
o
programa
ve
pareigų tik nuo spalių 1 d. siųigas naujas airportas ir tai paveikslais Tvirtais popien
430 WRNT OSnl HT.
TOWN O F LA K H. — Mūsų i dažninu mums padainuoti).
F.nRlpwno<1 5M4O—5HMS
dėjas
J.
Krukas
patiekė
eile
,net'b
laitti vidumiesčio. Naujam air niais viršeliais tik 25 eoną b
Labai gružių ir atatinkamų
65 kiioĮMi, kuri prieš kelis me
sveikinimų.
Be
to,
pranešė,
ltektara« tloivling, ligoninis. portui siu|oma iipjlti didelę į ,ien, irl,„nt, dar reikia pn.lėr , ,MG,.Ys, T»k.t.nf>.s „.m„
tns buvo labai didel, bet <le- j kalbelę pasakė Lietuvos konkad
kitų
antradienį
bus
Nauviršininkas, pranešdamas da- e£Pre saų4 Kadangi kapitalu až pendiintitiiij «•.; o rraSsau Ž3rat£.-?,’Sf
presijos metu labai sumažėjo,sulas Kalvaitis.
Reporteris
D.'
W
Met,
J
programas,
kuris
irktarui Arentai, kad jo atsista- SĮaj £įani tikslui nenori duo audeklo viršeliai’* 50 centų
Try i Telefonai:
dabar, šio vajaus metu, vėl
lU'pnhllc OttdO
J ScrrcnlnfcR— 14.75
gi
bus
labai
gražus
ir
įdomus.
,
tydinimo
raštas
tarybos
yra
t
į
re
ikalingų
išlaidų,
tad
šion
73fifl
j Mine Hun—-5. 7-5
pradeda augti. Paskutinėmis!
l.iirnp arba Pgp 5.00 .MerriNiac V>24
‘DMA (JO A?*
priimtas
tarp
kitko
na
rašė:
MIHTHLIIN C'OAI. CO.,
propagandon įtraukė miesto
dienomis kuopon įsirašė dr. .L
Girtinas Peoples krautuvių
Pranešimai
IjiuiKlnle 73641
Merrirna.* 2531
“
Apgailestauju,
kad
Tamsta
2334
So.
Oakley
Avė..
majorų ir jam pataria, kad
J. Simonaitis ir iš Ui.*’ kuopos:
________
sumanymas vaišinti klausyto
I•
persikėlė apskričio raštinin- į
Dariaus - Girėno paminklo jus gražinis ir įdomiais prog- ramti reikalingumų šiuo laiku sajos padirbimui jis gautų
Crane Coal Co.
mus
apleisti
ir
tikiuosi,
kad
'
paskolj}
ig
vyriausybės.
Mat,
A. B-as
kns ir organizatorius A. J. : fondo komiteto posėdis įvyks rantais.
5332 Be. Long Avė.
ateitis suteiks Tamstai daug! ,niestas dar “mažai” isiskofhlcsgo. UI.
Žvirblis. Reikia pažymėti, kad gruodžio mėn. 28 d., 8 vai. va•» y | -A
i
*
*
TRŪ. R CPU BIJO MM
Lietuvis
Advokatas
linęs ir gyventojai nevelka
dabnr eina Susivienymo nau- kare. Aušros Vartų' parapijos DR. JONAS O. ARENTAS geroves .
2201 W. Cermak Road
Pagaliau vidury lapkričio sunkios mokesčiu naštos. Nojų narių vajus. Taigi visi, ku- mokykloje (2323 W. 23 PI.),
mėnesio
daktaras
Arentas
už

rimą pasunkinti ją.
rie norite įstoti didžiausion A-Į Bus svarstomi svarbūs reika-,
(West 22nd St.)
baigė savo darbus ligoninėje
(Metropolitan State Bank Name)
.nerikos lietuvių katalikų or-,iaį jr bus priimtas paminklo
Katrie perkate anglie 15
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
ir dabar priima ligonius savo SUDEGE 3 MERGAITES
dralverių, alųaklte juos
)
ganizneijon, rašvkitės dabar, projektas,
Fanedėllo. Sere įlos Ir Pėtnyčlo.
CRANE
COAL.
CO.
Gausite
vakarais
8
Iki
8
ofise, 897 E. Broadway, So.
nes vajaus metu įstojimas dvp. Jurgėla, komiteto sekrer.
Telefonas CAMal II75
geresnes anglis, už mažiau
Bostone,
vakarais
ir
dienomis
MISHAAVAKA,
Tnd.,
pinigų.
Namai:
6459
S.
Rockwell
St.
kai.
Narys
________
Telefoną* REPublIc »«0«
nuo 1 iki 3 valandos po [lietų 27. — Susprogus šildomajam
Amerikos Lietuvių Daktarų
ofise, 587 Beacon St., Bosto-į aliejui sudegė Harry IlamSODALIEČIŲ VAKARAS draugijos metinis susirinkine.
mond r.amukas ir jame žuvo INSURANCE
PERKAM
----------: mas įvyks gruodžio 28 d., 1934
trys
jo
mažos
mergaitės.
Tė

Daktarui atsisakius iš mie
BRIGHTON PARK. — Gruo m., 9 vai. vakare, 6641 So.
LIETUVIŠ
N0TARY
vas
šildė
aliejų
trokui.
sto
ligoninės,
jis
tuojau
buvo
džio 27 d. sodaiietės rengia Western Avė.

VIETINĖS ŽINIOS

JIEMS NORISI NAUJO
AIRPORTO

L.R.K.S.A, 85 KUOPA
L.
AUGA

P.GONRAD

JOHN R. BORDEN

pakviestas ir priimtas gydyto
“sočiai”, j kurių visos narės
Dr. T. Dundulis,
TUO DE JANEIRO, Brazi
jų štabo nariu Curnev, ftv.
kviečiamos atsilankyti. VisA. Liet. T)akt. dr-jos rašt
kas bus dykai, tik neužmirški
Margaretos ir lfarlev ligoni- lija, gr. 27. — Sustreikavo
te atsinešti mažų dovanėlę ir
Vienas iš gabiausių lietuvių nėse. Jis yra nariu Bostono paštų tarnautojai, kada vy
piešelį. Visos susirinkite apie
gydytojų Bostono apylinkėje Orthopedic draugijos, South riausybė atsisakė didinti jie7 vai. vakare į mokyklos ka-'
yra tai Dr. Jonas G. Arentas Boston Medieal draugijos jr|ms atlyginimų.
mbarį, ir iš ten visos eisime
Jis gimė ir augo So. Bos Į Massachusetts Medieal drauabejo turės privačioje prakti
tone,
kur bajgė aukštesnę mo-i gijos,
j parapijos salę. Bus skanaus KALĖDŲ RADIO PR0GRA
koje dar didesnį pasisekimų
kyklų. Jstojęs Tufts kolegijos!
užkandžio ir, be to, galėsim
MA3 ŽAVĖJO KLAU
Daktaras Arentas, tureda- j Linkime jum kuogeriausio
medicinos fakultetan, jis Lai-*
pasišokti ir pažaisti.
SYTOJUS
mas nepaprastus gabumus, be-1 pasisekimo.
Rap
gė mokslų 1938 metais. Bai
Komisija
Peoples rakandų krautuvė? gęs mokslus, daktaras ArenSUCH IS LIFE
Nepaprastai gražų radio pro; Kalėdų dienoje programų pri-j tas praktikavo metus laiko
gramų patiekė mums Budriko taikė Kalėdų šventėms. Ji su lioxbury ligoninėje.
Po to jis beveik tris metus
krautuvės praeitų sekmadienį sidėjo iš giesmių, dainų, mu
R.V OVtt
specializavosi
chirurgijoje Ca
iš stčties WCFL. Ji tęsėsi vi zikos, kalbų ir sveikinimų.
/MBiAAriOM
4<ltc«r
sų valandų, nuo pirmos iki 2 Daugelis Kalėdas praleidžia• rney, Sv. Elzbietos ir Bosto
*«r«»
namuose, ar pas draugus, tai. ' no miesto ligoninėse. Miesto
popiet.
fn>^l5±
Kazys Pažerskis, baritonas,' galima manyti, programas 1 ligoninės viršininkas, pasteliėyra žinomas lietuviams radio'daugelį palinksmino ir suža- > .IV5 daktaro Arento nepapras
klausytojams. Galingus daina vėjo. Dainininkai gražiai pa- tus gabumus, pakvietė jį iž
vimas, o taip pat lietuv'škų dainavo eilę kalėdinių gies- imti ligoninės vedėjo padėję
jo vietą. Aioje vietoje (lakta
ras Arentas ištarnavo suvirs
tris metus.
Vis daugiau ir daugiau li
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio gonių privačiai kreipėsi pas
daktarą Arentą. Pagaliau jis
moksliškas knygas, vardu:
buvo taip darbų nuvargintas,
‘KATALIKŲ TIKYBA’
kad turėjo arba atsisakyti nuo
vietos ligoninėje arba atsisa
Jose nuodugniai vra išdėstytos visos svarbiausios ti
kyti priimti pašalinius ligo
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
nius. Jis nularė palikti gerai
talu Sndėinnp — “Tikiu i Dievų Tėvą”.

RADIO

NUKERS;

PUBLIC

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Irisiraiykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Ašmena Santykini. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimus. Angelai. Puslnpių 220. Popier^s ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA. II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuodėrr*. ». Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas jr jaunystė.
Kriztaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, j lažnyčios įkūr.imns. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Uždengimas. Puslapių 515, Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
______
___
KAr A.LIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Tmviys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sun us. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv. Dvasios do
reli. i. Nuodėmės prieš ftv. Dvasių. Bažnyčios esmė. vpalyb.-.t ir Arentųjų Bendravimus. Nuodėmių atleidimas.
8nk. .įmentai -- Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtinimas, Eucbarlstiia Mišių Auka. Kunigystė, Moterystė.
; Minis ir JH» mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tlis tomus sykiu imantiems 1180. Audeklo apda
rais trys lomai sykiu imantiems $3 65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos mokft-

liškos knvgos labai pigini. Rašyk tiiojaus.
ei» nupiMk

»»»»«- -

Oi»rh. ‘'Pruuiro" admfnlRtrarl.lal:
Slnm’ln I................ už kuriuos atsiųskite man Vyskupo BOčto kny<as
"KATA).IKI’ TIK VRA”
I loma — TTKTH. Kaina 81.00: apdaryta 81 85
U loma — JfZra KRISTUS. Raina v1.50: apdaryta 81.80
III tom, — AV DVASIA. Kaina (1 00; apdaryta 81.85.

nr

SinnAln »2 SO

knd RtRliiRtumAte be Rptalau.

SI indlti 88.55. knd rIrIiirIiimAte attdnklo apdarais yUas tris vyskupo
BOAlė knygas "KATALIKŲ TTKTBA".
Vardss, Pavardė .....................................................................................

Adresas ................................................................. .....straet

KUNIGAVIMO SUKAKTU
VIŲ PAMINĖJIMAS
<Tęsinys nuo 4 pusi.)
tuves praleisti nuošaliai, vary
damas šventų misijų davinio
darbų provincijoje, tačiau jo
varomos krikščioniškos akcijos*
bendradarbiai neleido reto
koms sukaktuvėms nepastebė
toms praeiti.
Rap.

MISIJOS

Tel. LAFayette 1083

Gerkit ir Reikalaukit
Metaal TrtJi
SvalcMMl

Mutual LiųuorCo.

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

KATALIKŲ TIKYBA. I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.

T«L TASDS

CENTLI VRE IR FRITZ
BAČKOMIS IR KEISAI3

Tėmvkite!
1

SKAITYKITE“
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIfeKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAS0IUS

‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Čbicago, III. Me
tams $6.00.

MM

4707 S. Halsted St

Centlivre Beer
8NAP-8HOOTINO TITE MTLLENNIUM
’Vurksr'—•‘That pate of youra wlll never bave a that -b.
zJgM aa irell try te raiae a lity on a billiard balL"

KUS BONUS

“Ends thp Quest for tlie Best”
Erom Fort Wavne, Indiana

Fritz Brew
Tai Fritz Beer
Erom
Freeport, Illinois

HOERBER’S “VITAMIN BEER”
“The brew tliat’s good for vau”
Tai Chicagos alus ir tik bačkomis
Reikalaudami pasirinkite vienų iš šių vardų —

FRITZ

CENTLIVRE
<

HOERBER
’S
i
r

Pristatome visose miesto dalyse — nedaro skirtumo
kur jūsų Tavern randasi

‘DARBININKAS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sųjun

SCRANTON, PA. — Mes,
gos orgnnns, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad
wny. Šo. Boston, Mnss. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
vaikučiai ftv. Juozapo pnrap.
mokyklos, esame laimingi, knd “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So..
Į mūsų gerb. klebonas kun. J.
street, VVilkes Barte, Pa. Kaina $2.00 metams.
j Kuras pakvietė misijonierius ‘LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
! vesti misijas mūsų parapijoj >.
ley Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00.
Jubiliejines misijas vedė gerb.
‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. k K. Studentų organizacijos žur
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.,
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
I ir gcrb. kun A. Andriušis, M.
$2.00.

I. C.
•MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
Vaikučių misijos prasidėjo
nis iurnalas, 2Iih4 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
antradienį, gruodžio 18 d. Be
tams $2.00.
Į
mūsų mokyklos, misijose da-l “VYT18”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
lyvavo ir vaikai iš viešųjų mo
Ht„ Cbicago, iL Metams $1.80.
kyklų.
•AMERIKA” aavaitraŠSs. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
Elena Rimdeikytė,

Aštunto skyriaus mokinė

ras, Ine.

•

Kainai metams $1.50.

Brooklyn, N. Y.

423 Orand Street,

Paveskite mums jūsų užsakymus <iėl vestuvių —
balių ir kitokių pokylių
Centlivre pasirodo pirmų sykį Cbicagoj — kurie
būsite šio alaus pirmutiniais kostumeriaisf
__ Z

* *

__ __

,

1-

- » .

REIK ALAUJ A M E DISTRIBUTOK A>

IR AGENTŲ

RITZ DISTRIBUTING
COMPANY
10411 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

J—

Ali Pbones: Pullman 9200 Ali Pliones: Pullma]

