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BERLYNAS PATRAUKIA VARŠUVA 13 MILIJONŲ DOL
| GLAUDESNIUS SANTYKIUS

HITLERIS NUTRAUKIA SANTYKIUS 
SU MUELLERIU

BERLYNAS, spal. 26. — 
Vokiečių pasiuntinybė Varšu
voje ir lenkų pasiuntinybė 
Berlyne pakeltos , ambasado
mis.

Abiejų kraštų vyriausybės 
nusprendė tuo būdu susirišti 
dar glaudesniais draugingu
mo ryšiais.

Dabar vokiečių diplomati
nis atstovas Varšuvoje savo 
ranga bus lygus praneūzų 
diplomatiniam atstovui.

AMERIKA PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONUI

•

BERLYNAS, spal. 26. — 
Diktatorius Hitleris nutraukė 
santykius su nacių protestan 
tų vyskupu Muelleriu, su ku
rio pagalba norėta visų vo
kiečių protestantų bažnyčių 
suvalstybinti, kad būtų “vie
nas vadas, viena valstybė ir 
viena religija.”

Liuteronų bažnyčios suval- 
stybinimui griežtai pasiprie
šino dauguma jos vyskupų ir 
pačių žmonių ir atsiskyrė 
nuo vyskupo Muellerio.

Vakar vyskupas Muelleris 
turėjo prisiekti Hitleriui išti
kimybę. Buvo rengiamos iš
kilmės. Hitleriui reikalau
jant iškilmės neįvyko.t ' ' • K ’ »

Aiškinama, kad diktatorius

TOKIJO, spal. 26. — Ja
ponų vyriausybė suplanavo 
paimti išimtinon savo kontro- 
lėn visus aliejs&s (tibalo) nusprendė daugiau nesikišti į
Šaltiidus Japonijoj ir Man 
džiuke. Ši kontrolė yra lygi 
monopolijai.

Tokiu būdu japonai “atvi
ras duris” Mandžiuke prive- 
ra ir ima statyti klinčių Ame 
rikos, Anglijos ir kitų kraštų 
prekybai.

Amerikos ambasadorius 
jau įteikė protestų- japonams. 
Tų pat padarė ir Anglija. 
Šių abiejų kraštų interesai 
daug nukentės Mandžiuke. 
Amerika pareiškia, kad tuo 
būdu japonai peržengia 9-ių 
valstybių sutartį.

• religijos reikalus.

NOBELIO DOVANA 
GYDYTOJAMS

STOKHOLMAS, spal. 26. 
— Nobelio dovana medicinoje 
už šiuos metus paskirta trims 
amerikiečiams gydytojams. 
Tai yra viena visiems trims 
gydytojams dovana.

IAlmėjusieji yra: -dr. O. 
Mira,-t ir d> W. P. Murphy, 
abu iš Harvardo universite
to medicinos mokyklos, ir dr. 
G. H. AVhippie iš Rochesterio 
universiteto.

Jie visi trys gaus apie 
41,000 dolerių.

VIZITUOJA KONGREGACI
JOS PROVINCIJAS

iChicagon, atvyko d. g. kun. 
Ch. L. Sonvay, Misijų kon
gregacijos generalinis viršinin 
kas. Jis vizituoja šios kongre 
gacijos provincijas šiame kra 
šte.

Misijų kongregacijos cen
tras yra Paryžiuje. .

ŠELPIMUI> .F T * 7 t ’ •. . f . . Į ’ ‘ J ♦ : * t |.

TIEK REIKALINGA VIE
NAM LAPKRIČIO MEN.
Illinois' Bmetgency Relief 

komisija nusprendė, kad be
darbių šelpimui per lapkričio 
mėnesį yra reikalinga 13,415, 
722 dol. fondas. Tai didžiau
sias vieno mėnesio fondas, 
koks kada nors buvo -reika
laujamas.

Tuo tarpu komisija turi 
vos dalį tų numatytų išlaidų 
fondo, būtent, apie 1,106,850 
dol. Kitus milijonus dol. tiki
si gauti iš vyriausybės. O 
vyriausybės nusistatymas y- 
ra, kad lokalės valdžios dau
giau rūpintųsi saviškiais be-

KAMPANIJA
DĖL DARBO VALANDŲ 

IR ATlfOINIMO

WASHIN0TON, spal. 26. 
— Organizuotas darbas sukė
lė kampanijų už trumpesnes 
darbo valandas ir didesnį at
lyginimų.

Pirmiausia imamasi auto
mobilių pramonės, kurios ko
dui terminas baigiasi lapkri
čio 3 d. Organizuotų darbinin 
kų vadai nori pataisyti tos 
pramonės kodų taip, kad jis 
būtų lankstesnis darbinin
kams.

Paprastai, kada kuns ko
das išbaigia skirtų sau laikų, 
jis dažniausia toliau pratę-

darbiais. Vyriausybei pakan sianias be pataisymų. Jlarbd- 
ka parūpinti viešuosius dar- ninku vadai dabar nori, kad 

kodai būtų pataisomi darbi -bus.

DAR 5 KUNIGAI MON- 
, SI6N0RAIS

Be paskelbtų seniau “Drau 
ge” Chicagos kunigų, , ku-

: ninku naudai.

TIK VIENU VIENAS 
DEPORTUOJAMAS

BAIGIAS VANAGAIČIO ' 

GRIGAIČIO BYLA ’ i

DAUG KAS NEPASITEN
KINA TOKIA TVARKA
WASHINGTON, spal. 26.

- Streiko metu San Francis- |J||TC|C | AV HIPI ftU|t Teismo rūmuose, kur pir- 
<*o> patirta, kad komunistai, . ftmf W ■ t|py>ų minin-kaujant teisėjui David
ir tai daugiausia svetimša- SIDZIKAUSKAS nagrinėjama dėl 50,000 dol.
liai, kursto darbininkus strei- ---------- atlyginimo byla, vakar ir gi
kan ir prieš vyriausybę. Po- KAUNAS.— Jau kuris lai- susirinko gausingas mu/.Kos 
licija ir federaliniai agentai Lietuvos visuomenė ir dainų mylėtojų skaičius,
suėmė apie 400 įtariamųjų iriĮ,uvo suąidomėjusi buvusiojo I kad pasiklausius lietuvių liau

Vakar teismo rūmuose nebuvo 
liaudies muzikos ir dainų

NUTEISIĄS VACLOVAS 
SIDZIKAUSKAS

iš tų visų darbo departamen
tas rado vos vienų raudonąjį 
deportavimui.

Svetimšalių, o ypač komu
nistų, priešai stačiai negali 
atsistebėti tokiu darbo depar 
tamento nusistatymu.

Lietuvos ministerio Berlyne dies muzikos ir dainų. Ta— 
ir Londone Vaclovo Sidzikau- čiau nusivilta. Vakar jau ne- 
sko byla. Ši byla buvo spren- panaudotas fonografas. Tei- 
džiama Kauno Apygardos tei sėjas David nusprendė, kad 
sme, spalių 16 dienų. Tarp gana tos muzikos ir dainų.

Prieš laikraštį “Naujie-liudininkų buvo pakviesti ir
Lietuvos ministeris pirminin- nos” ir redaktorių (Pijų jGri 
kas Juozas Tūbelis, ministe- gaitį vakar kalbėjo advoka-

STREIKININKU RIAUŠĖS ris Ix)zoraitis, įgaliotas mini- j tas A. Olis, kuris reprezen
----------------- steri8 Šaulys, buvęs ministePATERSONE

PATERSON, N. J., spal.
REIKALAUJA BALANSUO- 26. — Šilko ir rayon-o dažy-

•* T

ILAUJABi
Il4$Mi ITĮ

ŽUDOMI ŽMONĖS 
RUSIJOJE

WASHJNGTON, spal. 26. 
riuos Popiežius paskyrė mon— Bankininkų suvažiavime 
siguorais, dar penki kiti ga-1 padaryta re?»liucija, kad kra- 
vo monsignoro titulus. Šie y- što vyriausybė pasistengtų ar 
ra monsignorai: Prisikėlimo I taniausiuoju laiku subalan-

MASKVA spal 26 _  parapijos klebonas kun. M. J. f,uoti pajamų Ir išlaidų sų-
Anot vietos 'laikraščių, Bosi- *’»"*’»"> diocerijos labdary-'matą.
joj ir Sibire žudomi soSaody- į? Į"1"' W' Cun,'| K«olioeijoje pažymima,
nra visi tie, kurie kokio nors "iln*8; iv' T?T 18 Kante^ j sąmatos sobalaosavimas 
bodu stato kliufią vyriaosy-!buno par’ klebonas kuo. E.1 yra būtinas dalykas kraSto 
bei kolektooti javų grūdos iš P’ Fo*: P“l<"i 5v' Kentėtojų gerovei ir svarbus faktorius
valstiečių. Be to, didelis skai- parap’ klebonas kun. J. J. pasaulio prekybos gaivinimui.
.. .... . , Strzycki ir tikėjimo' ttlatini-čius žmonių uždaroma j ka- ' ... .. fmo diocezijoje direktorius 

kun J. ‘J. Horsburgh.

mo fabriko*— Victory Piece 
Dye Compatry, streikuojantie
ji darbininkai sukėlė riaušes 
ir išdaužė daug fabriko lan
gų. Riaušėse dalyvavo apie 
1?(XX) darbininkų.

Anot kompanijos viršinin
kų, riaušės pasireiškė, kada 
pikietininkai buvo pasiryžę 
įeiti fabriko vidun ir pažiūrė
ti, ar nėra ten streiklaužių. 
Jie neįleisti ir iš to pakilo vi
sas triukšmas.

ris dr. Zaunius, ir keli kiti 
žymūs asmenys. Kai kurie 
svarbesnieji liudininkai buvo 
klausinėjami uždaromis du ri

tuoja kompozitorių A- Vana
gaitį. Tas jau ibuvo rinr t-1- 
argumentavimas prieš > i. t 
štį “Naujienos” ir jo redak
torių. Jis sakė, kad 19- » me-

Įėjimus.

POLITIKIERIŲ GRASINI
MAI PILIEČIAMS

•_______ : 1
Netoli lapkr. 6 d. rinkimai. 

Politikieriai skelbia grasini
mus. Pareiškia, kad jei Illi
nois valstybės piliečiai neno
rės savo balsais pripažinti 30 
milijonų dol. bųnų greitajam 
šelpimai, tokiam atsitikime 
bus padidinti mokesčiai.

NUBAUSTAS CAPONE 
DRAUGAS

Už nemokėjimų mokesčių 
už pajamas kalėjimu nubau
stas Capone draugas Murray 
Humphreys. Federalinis tei
sėjas Woodward nubaudė jį 
kalėti 18-ai mėnesių.,

KAUNAS. — Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti jau 
surinkta apie 100,000 lt. Pa
minklas bus statomas Alekso
te. Lakūnų kūnai bus pa
laidoti bazilikos rūsyje arba 
specialiame skiepe kapinėse.

ŠV, JONO BAŽNYČIOS
75 M. JUBILIEJUS

—
Minimos Šv. Jono bažny

čios 75 metų sukaktuvės, ar
ba deimantinis jubiliejus. Šv. 
Jono parapija yra Jo Eksc. 
vyskupo pagelbininko W. D. 
O’Brien parapija.

Ryt dienų šioj bažnyčioj iš
kilmingomis pamaldomis bus 
baigiamas sukaktuvių minėji
mas. Iškilmingas šv. Mišias 
celebrooe pats vyskupas.

Pažymėtina tai, kad banki
ninkų suvažiavimas nuspren
dė talkininkauti vyriausybei 
krašto atstatyme.

NUŽUDYTAS SAUUN1- 
N1NKAS

Už IŠSISUKINĖJIMĄ. 
NUO MOKĖSI

Teismas aštriai nubaudė 
Blue Bose Oil kompanijos, 
5820 Austinj avė., Cicero, pre 
zidentų Ch. *B. Duncan, 55 m. 
amž., už išsisukinėjimų mo
kėti valstybei mokesčius par
duodant gazolinų.

Teisme įrodyta, kad ši kom 
panija nusuktafei apie 30,000 
dol. mokesčių.

Teismas nubaudė Duncanų 
36,000 dol. pabauda ir kalėti 
nuo 4 iki 20 metų.

APSIBLAUSĘS TAIKOS 
STOVIS

LONDONAS, spal. 26. — 
Anglijos premjeras Mac Do
naldas tvirtina, kad apsiblau
sęs yra karo stovis pasauly. 
Tačiau, jei dauguma žmonių 
bus griežtai, nusistačiusi už 
taikų ir rems vyriausybių 
taikingus žygius, taika ris gi 
bus užtikrinta.

KAUNE NAUJAS 
MUZIEJUS

mis ir todėl nežinomi jų pa-, tais Pijus Grigaitis aukšta i 
reiškimai teismui. Viešai liu-į statė kompozitorių A. Vana- 
dijusieji labai teigiamai atsi- gaitį, gi 1931 metais jau ki- 
liepė apie Sidzikauskų, kaip
gabų, darbštų, teisingų žmogų 
ir lietuvį patriotų.

Vaclovas Sidzikauskas buvo 
kaltinamas, kad būdamas Lie
tuvos ministeriu Berlyne pri
sisavino Lietuvos generalinių 
ir garbės konsulų pinigus, 
skirtus Lietuvos labdarybės 
tikslams. Tačiau teisme SiA- 
zritauskas kaltu neprisipažino, 
o konsulai nei vienas nepatie
kė jokio civilinio ieškinio.B ' • • Z..' '4 Z» • * '
Pats Sidzikauskas tvirtino, 
kad visi konsulai yra vokiė- 
Čiai ir jam kerštija už tai, kad 
jis gynė Lietuvos bylų su Vo
kietija Haagos teisme. Tačiau 
teisinas po ilgo pasitarimo 
pripažino Sidzikauskų kaltu 
ir nubaudė 6 mėnesius papra
stojo kalėjimo, bet nuo baus
mės atleido, jeigu per 3 me
tus nenusikals. Girdėti, kad 
Sidzikauskas ir jo advokatas 
šiuo teismo1 sprendimu yra 
nepatenkinti ir rengiasi skfl- 
stis aukštesniems Lietuvos 
teismams.- v jų../' • .

LIETUVOJE SAVAS 
CEMENTAS

taip atsiliepė apie jį.
Anot adv. Olio, 1925 m.

“Naujienos” taip rašė api * 
Vanagaitį: e

“It is an honor to listen to 
Mr. Vanagaitis. He is an ar 
tist. He is as necessa^ to 
Lithuanian art in Chn-asro 
as thė rise of the sun to the 
growth of pl&nts.”

Argumentavimus prieš ju
ry uždarė patrauktųjų tieson 
advokatas (Seymour Stedman. 

Šiandien jury paskelbs »a-1
Vo nuosprendį.

KARO LAIVYNO DIENA
Šiandien pasaulinėj paro

doj įvyks didelės iškilme. 
Bus minima J. Valstybių ka
ro laivyno diena. Iškilmėse 
dalyvaus jūrininkai ir mary- 
nai.

Vakar anksti uyte nužudy
tas saliunininkas James Can- 
zonieri, 38 m. amž., Sheffield 
ir Belmont avė.

Du kaliniai, Miasciong Ir 
Jonės, pabėgo iš Jolieto kalė
jimo “garbės žodžio” ūkio.

PAŠAUTAS GAMBLI- 
NINKAS

Nežinomi ludeikos mirtinai 
pašovė Gary miesto, Ind., 
gamblininkų vyriausiąjį vadų 
W. C. Flanagan, 50 m. amž. 
Jis valdė rakieteriavimo mo-

Kauno Parodos aikštėje 
steigiamas oro arba lauko mu 
ziejus, į kurį renkama įvairūs 
seni daiktai. Čia bus įkurtos 
ištisos senos sodybos su vi
sais senoviškais ūkio trobe- KAUNAS. — Jau seniai 
siais ir padargais. Iš Žemai-. iškeltas sumanymas įsteigti 
tijos jau vienas senoviškas1 Lietuvoje cemento fabrikų, 
namas atvežtas, statomas se-'Už cementų mums tenka su- 
naa svirnas. Muziejus bus mokėti kasmet užsieniui nema 
tikrai įdomus. Ižą pinigų. Tuo tarpu eemen-

--------- — 1 to pareikalavimas nuolat dl-
ATEINA ŠALČIO BANGA dėja. Jau ir kaimas ima sta- 

———— tyti mūro namus. Dabar ce-
Iš oro biuro praneša, kad .mento fabriko* klausimas vėl

BAIGIAMA TIKRIM I 
PAVARDES / 

KAUNAS. — Praeitais mc 
tais buvo pradėta rinkti pa
vardes. Darbas jau baigia- 
Ynaa. Pavardės bus atspaus
dintos alfabetine -tvarka. Po 
to nelietuviškos pavardės bus 
sulietuvintos. Kas norėe, ga, 
lės sau išsirinkti patinki 
pavardę.

ORAS
CHICA9O IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota, 
vidutinė temperatūra; vaka-

PLATINKITE “DRAUGĄ* nopolijų Gary mieste.
šalto oro banga į Chicagų1 judinamas ir ruošiamasi sta- re numatomas lietus ir šai 

| ateina iš Rocky kalnų. tyti. čiau.

V •<



šeštadieni^ spalių -i

gerai žino, kad kol Kristus Karalius nebus 
įneštas į viso pasaulio žmonių Šeimyninį, vi
suomeninį, tautinį ir valstybinį gyvenimų, tol 
žemėje nebus taikos, nebus nė gerovės.

Šiais laikais Kristaus karaliavimo teisė
mis visuomenėje turi rūpintis ne tik tiesio- 
ginieji Bažnyčios atstovai, bet visi katalikai 
be jokių išėmimų. Kad jų darbas būtų sėk
mingas, jie turi veikti ne tik paskirai, bet 
organizuotai. Dėl to Šventas Tėvas ir šaukia 
visus katalikus remti Katalikiškųjų Akcijų 
(pasauliečių apaštalavimų) ir aktyviai joje 
dalyvauti. Kristaus Karaliaus šventė tam ir 
skirta, kad tų pareigų priminti visiems tikin
tiesiems ir juos paskatinti prie uolesnio ka
talikiškojo veikimo.

Taigi, padirbėkime, kad Kristus visur 
karaliautų, o pirmiausia mūsų pačių širdyse.

25 METUS5. , ISelna kasdien, Išskyrus sekmadienius
PR&NUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:

[•takns — $6.00. Pusei metų — $S.5O; Trims mėnesiams 
- It.OOj, Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
įsilBmerata: Metams — $7.00; Pusei? metų — $4.Č0. 
IHBk — .oic.Skalbi irių kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžina, S Wpraėoma tat padaryti ir neprislunčiama tam Ūke

li palto ženklų.
Įtodsktoifus priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

Lygiai prieš 25 metus, bū 
tent 1909 m. spalių 27 d 
“Drauge” randame šias įdo 
mesnes žinias:

Kaa girdėti Lietuvoje

ršų. Bet atsitiko kitaip. Tai« 
pukeltus klausimas, ar susiri 
nkime gali visi atėjusieji da
lyvauti ir turėti balsų. Cicili 
kai nutarė, kad visi gali tu
rėti balsų. Tada klebonas, kun. 
Krasnickas, paklausė parapi
jiečių, ar gali svarstyti apie 
parapijos reikalus tokie žme 
nės, kurie nėra davę parapi 
jos reikalams nei vieno cente. 
Tapo atsakyta, kad tokie “pa
rapijiečiai” negali turėti bal
so. Tada cicilikai, lydimi toa 
talikų, ypač J. Klimavičiaus, 
kuogreičiausiai išsinešdino lau 

' kan.

Kaip ir Kita?
Vertė A. F. Bandys

(Tęsinys) , rių tikėjimas Dievui pasibiau
Šis Katalikų Bažnyčios mo-1 rėjimas ir žmonijos prakeik i- 

kslas yra teisingas arba neHei-'mas. Jie gali savo principų a- 
singas. Jeigu teisingas, tai tie pribuoti keliais protestųntų ti
tane sako, kad šis Sakramen kėjimais, kurie Viešpaties Pa
tas yra duona, neatiduoda pa- skutinę Vakarienę laiko vien 
garbos, piktžodžiauja ir papil-1 duona. Jų labui vilimės, kad 
do šventvagystę; jeigu netei-jjie nenorės taip toli siekti.bei 
singa, tada katalikai turi bū- Į gilintis. Bet jei jie taip toli 
ti skaitomi stabmeldžiais. Tu nužengia, jokiu būdu negali 
stigma irgi turi būti prideda-1 laikytis savo principo ir taip 
ma prie rusų pravoslavų, ir t nenusikalsti, nes ir tada turės 
prie kiti} panašių pravoslavų pripažinti, kad melas lygiai 
bažnyčių, su jų virš Šimtų mi- geras, kaip ir tiesa, 
lijonų sekėjų; taipgi prie dvi- Iš visų šimtų protestantų 
dešimts milijonų anglikonų bažnyčių nėra dviejų, kurio? 
bei liuterų, kurie tiki, kad skelbtų tų patį mokslų bei pra 
Kristus Švenčiausiame Sakra- ktiką. Principas vieniems tei- 
mente, ir, pagalios, prie visų singas, kitiems atmetamas ne- 
kitų krikščionių, kurie taip sųmoningas; vieniems šventas, 
tikėjo ir gyveno, dar prieš pro kitiems gi pasmerktas ir Die 
testantizmo laikus. Jei kata- vų įžeidžiantis. Lii.terai pri- 
likų mokslas neteisingas, ta- pažino vaikučių krikštų kaij 
da tie, kurie taip skelbia, kad tikrų ir gerų, gi baptistai sa 
bažnyčios, kurios taip moko, ko, kad tai be vertės ir blogas 
lygiai geros kaip ir tos, ku- Presbiteri joną i į pragarų tiki 
rios visai nepripažino, mano, pripažindami kai kurioms šie 
nors faktas matosi arba pa- loms amžinų bausmę, ir sako 
slėptas, kad Dievui patinka kad Dievas teisingas, kad ja: 
stabmeldybė, jiems yra naudi- taip nubaudžia. Universalista 
nga, skaisti ir nepalytėta. Bet, tiki, kad visi bus išganyti 
jeigu katalikų mokslas yra Pragaro mokslas smerktina? 
teisingas, tada tie, kurie ma- Dievui įžeidžiantis. ir žmogų 
no, kad bažnyčioj kurios tuos išniekinimas. Ir taip kartojas 
įrodymus atmeta,

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY PRLBND

, Fubllžhed Daily. Except Suaday.
i■BtaClUPTIONS: One Year — $1.00; Stx Montha 
—— $1.50, Three Montha — $2.00: One Month — 75c. 
Mknope — One Year — $7.00; Slx Montha — $4.00; 
Copy — .OSc.

' Adrettialnr ln “DRAUGAS” bringa best resulta. 
Mvčitialng rate# on appllcatton.

•■DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliieago

DIENOS KLAUSIMAI
Jungtinių Valstybių bankininkų sąjunga 

turėjo savo metinę konvenijų Vašingtone. Ko
nvencijoj lankėsi ir pats krašto Prezidentas 
Rooseveltas, kuris bankininkams pasakė įdo
mių, momentui pritaikintų kalbų.

Prezidentas savo kalboje ragino bankini
nkus pasitikėti tauta taip, kaip ji dabar pa
sitiki bankininkais. Jis taip pat pažymėjo, 
kad kaip greit bankai vėl galės daryti pas
kolas industrijai, taip greit valdžios paskolų 
teikimas bus sumažintas.

Prez. Rooseveltas pabriežė, kad jau atė
jo laikas, kuomet reikia sujungti visas jė
gas biznio gaivinimui. Tam darbui turi su
sijungti pramonininkai, prekybininkai, ban
kininkai, žemės ūkis, darbas ir kapitalas. Jis 
palietė ir santykius su užsieniais prekybos 
atžvilgiu. Šie reikalai krypstų gerojon pusėn.

Iš Prezidento pareiškimą yra aišku, kad 
vyriausybė eina sveiku viduriniu keliu — 
tarp radikalizmo ir konservatizmo. Tas kraš
tui ir reikalinga. Kuomet visos grupės pra 
dės kooperuoti, be abejojimo, krašto ekono- 
minė ir finansinė gerovė bus greičiau atsta-

KR&TAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
IŠ AMERIKOS

Ryt diena skiriama Kristui Karaliui. Tai 
didelė ir iškilminga šventė, kurios reikšmė 
yra svarbi. Ne be reikalo Katalikų Bažny
čia ragina tikinčiuosius tinkamai jų švęsti ir 
ypatingu būdu garbinti Kristų - Karalių.

Kad Kristus yra karalius apie tai kata
likai neabejoja, nes tas karaliaus teises Kris- 
,tna pats pripažino sakydamas: “Visa valdžia 
Hįįkn duota danguje ir žemėje” (Mat. 28, 18). 
ftį£itu atveju jis pasakė: “visi daiktai man 

duoti mano Tėvo” (Mat. 11, 27). Be to,
^Kristus prisipažįsta esųs karalium Piloto tei-

2 Krikščionys neabejoja, kad Kristus yra ’ 
seralius, nes Jis yra Dievas - Žmogus, visos 
Japonijos atpirkėjas. Jis yra karalius kaipo 
fo»^y>Tntinin gyvenimo malonių šaltinis, gal- ' 
jlb paslaptingojo kūno, apie kurį taip gra- 

yra kalbėjęs šv. Povilas apaštalas. Kris- 
yra karalius, nes mes nuo Jo priklftusd- 
svarbiausiame mums išganymo reikale. 

J»i ae Kristaus atėjimas, jo mokslas, kančios, 
.turingoji mirtis ant kryžiaus, garbingas iš 
.ntaairusių prisikėlimas, visa žįnonija būtų, 
pfkžųvusL Jis dėl U) turi, pifog* kar&figvimo 
teiseš ant visų šio pasaulio žmogių. Kristus 
yiU kalkinis, nes Jis yra tiesa, kelias ir gy
venimas. Be Jo nebūtų tiesos, nebūtų kelio
ir amžinojo gyvenimo.

<
. Kristus yra karolius ne vien atskiriems 

fctaaėitos, bet ištisoms tautoms, valstybėm?. 
.Vitaree visuomenės gyvenime turi būti pager- 
: Kristaus teisės. Valstybių gyvenime tu
kti “kūti žiūrima, kad jame kuo daugiausia 
į turėtų įtakos Kristaus mokslas, krikščioniš- 
| ta* dorovės dėsniai, Šiandien jau ir tie, ku- 
I rio tava nutolę nuo 'Dievo, aiškiai mato, kad 

| tMt Jftr Kristaus mokslas nevykdomas į gy- 
IretaMų, ten nėra taikos ir ramybės, ten nė- 
rra ateities. Kas turi protų, gali suprasti, kad 
t, turi akis, mato, kad be Kristaus sunku bus 
r Įtalriki I i taikų pasaulyje ir atsiekti tos ge- 
į kokios žmonės yra pusilgę ir laukia,
fe Dėl to Bažnyčia ir stengiasi, kiek išgalėda- 

skleisti Kristaus mokslų po visus pašau 
Inkštus, nes jos Galva — Popiežius labai

.^lygiai geros 
su tomis, kurioft priima juos. 
Ir kitaip negali manyti, kad 
Kristui ne&tidjįvimas pagar 

maatįir šyųųt- AMBRHLOJE
mn vagystė fygi 
Itag tikras Kristaus garbinimas, 
be.! tikras Jo pripažinimas, 
yję' Šitas punktu įjjjos priveda 
turi P^e t°s teorijos, kad viena 
rot. bažnyčia lygiai f/fera, kaip ir 
ugi kita- l

SQ Kad išvengus šios išvados, 
kurios protingas/ žmogus nepri 
pažįsta, galima teorijų apri- 

’ i* buoti dar šiauresniame apri- 
l^ls‘ buvime labui tų, kurie dar 
arn' nemato jos nesąmoningumo, 
Iri- arba visai dar nenori pakeistiI

savo nusistatymų. Jie, gal, yra 
pasirengę pastatyti toos, ku- 

ūž- rie tvirtai tiki: kad Kristus y- 
Pil- ra Švenčiansiame Sakramente 
t tų — katalikus, rusus ir graikus 
uris pravoslavus, anglikonus ir liu- 
ndi- terus greta tų tabmeidžių, ma 

gometonų, kaipo žmonės, ku-

■Sųrrtoningas protavimas pa
rodo, kad du prieštaraujanti 
išsi reiškimą i nesutinka. Pavy- B 
zdži-ui, jeigu du ir du keturi gas 
negali būti ne keturi; taip pat, sų ] 
jeigu, vaikelio krikštas geras, 
arba yra pragaras kur sielos N 
baudžiamos amžina bausme, 
tat, kadangi protestonų bažny
čios, kaip įrodytinas faktas, 
moko prieštaraujantį mokslų, 
aišku, kad net kai kurios mo- kri« 
ko neteisingų bei melagingų Kas 
mokslų. Tadgi, jeigu mes sa- rių 
kome, kad visos bažnyčios yra dge 
geros, ar mes netiesioginiai I 
pripažįstame, kad melas yrs brii 
teisybė? Ar tai neblogumas? pa? 
Ar ne žmogaus protui įžeidi inb 
mas ir taip pat įžeidimas Die- A 
vui, Kuri.- myli tiesą ir r.enp pri 

i kenčia netiesom ? (Daugiau bus)' tis

“Draugo” sidabrinio jubi
liejaus paminėjimas įvyks la 
pkričio 18 d., Lietuvių Audi 
tori jo j.

tūros platinimų prieš visokias religijas, 
apie drąsią propagandą nž abortų legali
zavimą. (Na tai y vienas juodukas K adai i 
vadovauja susivienijimui, kuris kontro
liuoja 100,000 juodųjų. Transvaly sovie
tas, snsidedųs iš penkių juodukų, keturių 
baltųjų ir kreolo leidžia antikrikščionišką 
savaitraštį Umsebeuzi anglų, olandų ir į- 
vairiomis Afrikos čiabuvių kalbomis).

Europoj antireliginė propaganda ste
ngiasi pavaduoti arba gal-būt maskuoja 
revoliucinį pasirnosimą. Maskva visur 
prisitaiko prie vietos sąlygų. Stropiai pri
žiūrimi politikoj agentai tirri labai maža 
kalbėti apie komunizmą. Tačiau visa tai, 
kas kenkia religijai, ypač kas ipažina Ba
žnyčios ir katalikų kunigų įtakų mokyk
loj, yra tikras komunizmo triumfo laidas 
Oficialūs ir slapti Sovietų agentų prane
šimai savo geriausiais sąjungininkais nu
rodo nekatalikuR mokytojus, nors tie mo
kytojai ir nebūtų bedieviai ar komunis
tai.

X — Bulgarijoj
Balkanų valstybių valdžios, nors ir

būdamos nusistačiusios prieš Sovietų Ru
siją, komunizmui padeda, pačios to nenu- 
jansdamos, visokiais antikatalikiškais pa
sielgimais, kuriuos Maskva registruoja 
kaip savo laimėjimus. Tokios rūšies, pav., 
yra Belgrado vyriausybės i c serbų dvasi
ninkijos gausūs ir grubūs neteisėtumai.

Bulgarijoj taip pat. Bulgarų komunis
tų partija, kuri 1919 m. gegužės 16 d. pa
veldėjo bulgarų darbininkų soeijalistų pa
rtijos vardų, savo 22-me kongrese mėgi
no įvykinti Maskvos per III-jį interna- 
cijonalų 1919 m. kovo 6 d. pasiūlytų pla
nų ir įvesti Bulgarijoj proletariato dikta
tūrų sovietų formoj. Revoliuciniai sąjū
džiai, kasdien vis aršesni streikai ir riau
šės, padažnėjo po antrojo III-jo interna 
cijonalo kongreso, įvykusio Maskvoj 1920 
m. liepos 25 d. Paskirtas 1923 m. rugsėjo 
22 d. sukilimas buvo policijos nuslopin
tas (1928 m. išėjusi brošiūra smulkiai pa
sakoja apie tą dalyką ir jo padarinius) ir 
1924 ni. pradžioj parljunentas priėmė val
stybės apsaugos įstatymų.

(Daugiau bus) .

kas Sąrant Novarum ir Quadrage»mo 
anno. Viename Kanadoj išplatintame raš
te rašoma: ^‘sekmadienio darbas veda 
žmones prie komunizmo”. Tai yra labai 
teisinga. Ekonominis liberalizmas, kuris 
deenristaniznoja dartfcninkų ir kuris pre
tenduoja atskirti nuo religijos ir moralės 
visus moderniškus ekonomiškojo gyveni
mo pritaikinimus ruošia ir favoriznoja 
komunizmo klaidas ir jo baisenybes.

toja sistemntiškai laisvas tribūnas rr skel
bimų stulpus, kur pagal anglų ir ameri
kiečių paprotį keleiviams yra iškabinami 
laikraščiai. Šitas propogandos būdas yra 
labai sėkmingas.

Ar reikia stebėtis, kad visa tai baig
tųsi baisiomis riaušėmis? Vakarų Kana 
doj, Saskatchevan, Estevan mieste tikrą 
sukilimą išprovokavo Ona Buller, visai 
jauna mergaitė žydė, gimusi Mpntrealy. 
Kaip 1932 m. lapkr. mėn. OenevoR poli
cija, taip ir karališkoji Kanados gvardi
ja, besisaugodama nno visiško sunaikini 
mo, turėjo pradėti šaudyti; keturių už
muštų sukilėlių kišenėse rasti Ttl-jo inter- 
nacijonalo raudoni bilietai. Aštnoni ko
munistų vadai buvo teismo pasmerkti.

Tačian represijos yra bejėgės. Tik 
dvasinio gyvenimo suintensyvinimas te
galės išgelbėti sielas ir tautas nno komu 
nizmo barbarijos. Kanados vyskupai aki
vaizdoj gręsiančio pavojaus rekomenduo
ja maldą, protų švietimą ir tvirtų religi
nį tikinčiųjų paruošimų, bet. taip pat ra
gina ir tiksliau taikyti gyvenime encikli-

Pūrašė vysk. M. d’Herbigny, 
‘Btakifikalinės Komisijos “Pro Russia 
HSk . pirmininkas

f RtčtOtt DALIS

{Tęsinys)
k* •-

Smalkių farmerių žurnale The Westem 
^rodrtcer \VilHams vengia pasakyti visa 
tai, kas iššauktų pritaikymą baudžiamojo 
kodekso 98 str., ir žodžio komunizmas. Jis 
ųĮtaasi esąs komunistas ar antireliginin- 
Jtaa. tačiau jis kalba apie geležinkelių, 
>»*to, telegrafo, bankų, radio, elektros į- 
talonių, kasyklų ir miškų nacionalizacijų. 
9rieš religiją labiau yra nusistatę ypač 
Bft konkurentai iš Farmer Vnity League. 
r • Bavo teorijoms skleisti partijn var-

Bolševikų taktika kai kuriose

Maskvos diriguojami kovojantieji be 
dieviai kovoja, kaip matėme iš kelių pa
vyzdžių, Afcijbj ir Amerikoj. Tų pat jie 
daro Australijoj ir Afrikoj — Kongo, Al
žyre it Tunise, kiek prisibijodami Aigipte. 
Protestantų pastorių kongresas, aprašy
tas 1932 m. gruodžio 15 d. Nieuwe Rotter- 
damsche Courant, kalba apie komunistų 
partijos drąsą Pietų Afrikoj, apie litern-

t
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flUSROS VARTŲ
įvyks Spaliu - October 28 d

Pradžia 5 valandą po piet
Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos bavarų, ir laimėti sau gražių ir bran

gių dovanų. Visi parapijonys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite. Kurie norėsite 
galėsite “Bingo” pažaisti; kurie norėsite galėsite gauti skanių užkandžių ir gėrimų. Visiems 
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteikti.

Širdingai kviečiame visus
Aušros Vartų Par. Klebonas ir Komitetas

Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI

NUOŠIRDUS KLEBONO 20 
DIS SAVO PARAPIJIE
ČIAMS DRAUGO” JU

BILIEJAUS PROGA

grupėse ir pavieniuose vien 
kerštų, neapykantų tautai ir 
tikėjimui ir visiems tiems da
lykams, kurie žmoniją veda 
prie geresnės ateities. Jie da
ro tai todėl, kad jiems rūpi • 
vien tik jų pačių kromas. Jie I 
kalba savo spaudoje apie dar-' 
bininkų gerovę, o patys tų da- I 
rbininkų daugiausiai varžo ir 
išnaudoja.

Dienraštis “Draugas” mo
kina tiesų pažinti; mokina su
lig tiesos gyventi šeimoje, 
draugijoje ir tautoje.

Todėl, nuoširdžiai raginu ir 
patariu visiems ciceriečiams 
užsiprenumeruoti — skaityti 
“Draugų” ir jame garsintis; 
o ypač dabar “Draugo” Jubi
liejaus Metu.

Kun. H. J. Vaičūnas

Raginu visus Ciceros ir a- 
pylinkės katalikus pasinaudo
ti gausių Dievo malonių pro
ga. Te Kristus karaliauja vi
same mūsų gyvenime. Gero 
ir ramybės pasaulyje nebus 
tol, kol žmonija neleis Kris
tui ir Jo mokslui viešpatauti 
šeimose, draugijose, tautose 
ir kiekvieno žmogaus sieloje 
ir darbuotėje.

Kun. H. J. Vaičūnas

menims susidėjimo vieta. Ka
dangi šįmet buvo padirbdinta 
dėl piknikų rengimo gražių 
stalų ir kitokių reikmenų, to
dėl prisiėjo pribudavoti san
dėlis sudėjimui įvairių daly
kų.

Klebonui užsimipus, kad trū 
ksta vietos, štai, ant rytojau, 
atėjo keturi vyrai ir, sudarę 
planus, pradėjo ir užbaigė sa 
ndėlio statybos darbų. Ponai: 
Kasparas, Morkys, J. Baltuš
ka ir Gudaitis su širdingu pa
sišventimu atliko statybos da
rbų. Raporteris

Šį sekmadienį Kristaus Ka
raliaus Šventė. Šv. Antano ba
žnyčioj šventė bus iškilmingai 
apvaikščiojama. Suma bus su 
įstatymu Šv. Sakramento, Ku 
ris 'liks viešai altoriuje įsta
tytas nuo sumos iki 7 vai. 
vakare.

Nuo trijų popiet prasidės 
ražančiaus pamaldos ir mus 
tymai Švenčiausios Jėzaus Ši 
rdies garbei. 7 vai. vakare bus 
trumpos pamaldos: aktas ko
nsekracijos Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai ir palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Per sumų 
pamokslų sakys iškalbingas 
pamokslininkas gerb. kun. J. 
J. Jakaitis, Marijonų Provin
cijolas Amerikoje.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
tautos susipratimų; padeda 
darbininkams teisingu būdu 
organizuotis ir gerinti savo 
Igyvenimo būklę. Kurie Drau
gų’ skaito ir jo minties lai
kosi, tie nebūna nei apvilti, 
nei suklaidinti. Dienraščio 
“Draugo” leidėjams rūpi 
vien žmonijos gerovė ir teisi 
ngumas.

Dienraščio “Draugo” leidė 
jams nerūpi nei asmeniškas 
turtas, nei asmeninė gerovė. 
“Draugui” rūpi Kristaus už- 
brėštas teisingumas; visuoti
nas žmogaus kultūrinimas, au
klėjimas ir teisėta žmonijos 
gerovė.

Kiti lietuviški dienraščiai 
teisingumo principo nesilaiko. 
Į visuotinų žmogaus auklėji
mų' nekreipia dėmesio, arba 
labai mažai kreipia. Todėl ir 
matome jų “auklėjamose”

Su. Chicago. — Šv. Juozapo I nės | dirbtuves sau duonos pe- 
parapijos bazaras praeitų sėk- lnyti. Kuriuos iš darbo atlei- 
madienj baigės pusėtinai gero- do, buvo darbdavių sakyta, 
mis sėkmėmis. Tiesa, oras jau kad už poros savaičių reikės 
nebuvo gana patogus bazarui, visiems darban grįsti. Taigi 
vienok geraširdžių žmonių pa- vk*i su viltimi laukia, 
sidarbavimas ir suteikta para-! Parapijos nuosavybėje 
ma, nors ir nedideliu pelnu, pastogės didinamos 
davė progos parapijos svar- k
biuosins reikalus aprūpinti s,0mi8 di™omis tapę pasta 
Dėkui jiems už pūram, ir pa Pne bažnyčios sandė
sidarbavima! lis, kur bus visokiems reik

A. Lutkus, užlaikąs hard- 
\vare krautuvę, kuris remia 
visus labdaringus darbus, nu- 
supirko tavernų adresu: 3000 
W. 47 St., Chicagoj.

Į LIETUVĄ
(Tik vienas persėdamas 

CopenhagoJ)
Nuolatiniai Išplaukimai, patogi 

kelionė, iemos kainos

Sunkiai susirgo J. Balčiū
nas. Guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėje dr. J. J. Simonaičio 
priežiūroj. Pažįstamieji pra

šomi aplankyti,

Iš Eaton, Colo., “Draugo” 
skaitytoja I. Braunienė vieši 
Ciceroj pas savo gimines. A- 
plankė Pasaulinę Parodų, pa
rapijos bazarų ir mane, var
gšų ligonį. Pirmiau ir dabar 
aukojo $1.00.

J. Lapinskas, 1417 S. 49 Ct.

KALĖDINfc EKSKURSIJA 
laivu

“FREDERIK VIII”
ift New Yorko

GRUODŽIO 8
Ekskursijos vadas 

K. FAJLCK KASMUSfflBB

Nuo Gėlimų ir 1 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EJCPELLERJ 
Psin-Eipelleris visuomet 

K palengvina skausmus 4

Dienraščio “DraugoKatalikiškas! 
Lietuviškas t 

Patriotiškas! 
Teisingas!

Kainų ir naujas iSplaukimt) sų- 
ra&as 1935 metams gaunamas pas 
autorizuotus agentus arba ofisuos

SCANDINAVIAN

3343 S. Halsted St. Telef. Boul. 6630

PRESĘHTING LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

* • / - -j ’ . ’ • ..
šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 

įvairi. Visų Chicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programą yra sekantieji:

šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius 
šv. Kryžiaus - VI. Daukša 
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis

• Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka 
’ Aušros Vartų — J. Brazaitis .

, šv. Mykolo - N. Kulis t , ; (i 

Gimimo Paneles šv. - B. Janušauskas 
šv. Juozapo - K. Gaubis
šv. Antano - A. Mondeika 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus - S. Raila 
Visų Šventųjų — J. Rakauskas 

Taipgi dalyvaus šv. Baltramiejaus daininin- 
' kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
vyste St. Žiliaus.

Visą programą tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Cbicago, III.

Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi 
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbį- 

| mais prisidėti prie išleidimo šio numerio.

Sveikatos Apdrauda NusOp- 
nčjuslems žmonėms Apie 

3c Dienoj
NUGA-TONE jrodė eaųs sveikatos 
apdrauda daugeliui nustipusių vyrų 
Ir moterų. Tai tikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil- 
pnėjusiua organus. Atrodo, kad visas 
kilnas reaguoja ftj stebėtinų trytmen- 
tų. Jaunystes dvasia augrjžta nusti
pusiems ir seniems. NUGA-TON E 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, ktlrte tapo neran
giu arba tik dalinai aktyvtts. Nervin
gumas padalinama. nes NTTGA-TONK 
turi gyduoles, kurtos veikta kaip to
nikas i nervų sistemų. 8j tikrų to
nikų parduoda visi aptlekorlai su 
garantija sugrųilntl pinigus nepaten
kintiems rozuitatals. Pilno mėnesio 
trytmentMs už Vienų Doleri. Gaukit 
bonkų Mųngien. Nusistebėsite kų ji 
jums padarys.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-8OL
— Idealų Liuosuotojų vidurių 26c

Gesiniai pečiai vėliausios 
“Table” mados.........Pilnas pasirinkimas deimantų, žiedų, Elgin laikrodėlių, 

auksinių plunksnų
22 METŲ IŠPARDAVIMAS, kainos žemos ir dovanos 
kožnam pirkėjui
14 karato Šliubiniai Žiedai, $4.50 vertės po $-1

Kombinacijos pečiai kūrena- $

ALIEJUM KŪRENAMI PEČIAI
Geriausios išdirbystės.
Jų tikroji kaina - #85.00, 
bet išpardavimo šią savaitę 
proga tik..............................

■ ■■■■■■■■■a ■
REUMATIZMAS« 

SAUSGELE iSpecialis Bargenas - virtu 
vėms linoleutnai............ŠLIPAVOTJ AKINIAI, SPECIAL KAINA $6,95

Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegzaminnos 
Jūsų akis su vėliausiais opti&kais aparatais.
Jegu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikas gva 
rantuoja gražinti Jutus pinigus.

Neetkankyklte savus skaus- ■ 
mala. ftetimatlsmu, Sausgėla, a 
Kaulų Gėlimu, arba Mfižlun- 
glu —- raamenų sunkuma: nes ■ 
skaudėjimai naikina kOno gy- _ 
vybe ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo a

CAPSIOO COMPOUNT) moa- 
tls lengvai praėallna vlrėmlnė- ■ 
tas ligas: mums Mandle dau- _ 
gybė žmonių siunčia padlko- ■ 
aes pasveiks. Kaina 50c, per ■ 
paktų 5»o, arba dvi už 21.06. 
Knyga: "ŽA UTINIS SVEIKA- • 
TOS” augalais gydytis, kaina H 
10 centų.

Justin Kulia ■
3259 80. HALSTED ST. ■

i Chlmgo, m ■

INCORPORATED 
(įpėdiniai City Furnitūra Co.)

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BIRTULI8, Sav

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELET 8760

3343 S. Halsted St.

Radio Programos nedėldieniais 1:00 - 2:00 P. M

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $!00. 

IŠRANKUS -DRAUGIŠKAS
TVIRTAS

HALSTED EXCHAM6E 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir Jftth Pi.
'Narys FEDERAL 

INSVKANCE KORPORACIJOS

50 DOWN 
50 AWEEK< OHCRIDtT



3=7'
Šeštadienis, spalių 27 d. >1934

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 25 METŲ SUKAKTIS 1. Atidarymas, Amerikos hi- šalpos per 20 ir daugiau me- sas pastangas visuose dr-jos jasi, kad viskas kuogeriausiai

W&ukegan, III. — Sv. An-. iždininkų, kad saugotų piui- 
tano draugija įsisteigė 1907 
metais. Wa u kegane tada gy-
veliantieji Antanai susirinkę 
iškūlė sumanymų įsteigti Šv. 
Baltramiejaus Įiarapijų ir nu
pirkti Šv. Antano stovylų. Su
manymas vienbalsiai priimtas

urnas, orkestrą ir choras.
2. Daina “V ienas žodis ne

šneka” — Šv. Baltramiejausgus. Išrinkta Antanas Vemb-
ris ir pinigai jam duoti sau- j ParaPLj°® choras, yad. Staa 

2y liaus.goti.
Praėjus metams birželio mė

nesį ir vėl Antanai susirinko^ .
v« tau» «.lv«. A»t galo ™;

4. bolo B. Mallela.sumanyta sutverti Šv. Antano
ir suaukota $105.90. Su pagal- draugijų. Už likusius pinigus 
ba vietinio klebono kun. J. užprašė šv. Mišias ir jas pa- 
Staskevičiaus Šv. Antano sto- aukojo Šv. Antano draugijos 
vyla nupirktų už $75.00 ir, pa- intencija.
Btaėius jų, užprašyta pirmos Pasklidus žiniai, jog Wau-
šv. Mišios į Šv. Antanų. kegane gyvenantieji Antanai

Atlikus girtinų darbų, nei tvers draugijų, tuojau atsira-
vienas negalėjo sugalvoti, kų 
daryti su likusiais pinigais. 
Galų gale sumanyta išrinkti

r

..
Užbaigimui

SPALIO MENESIO 
Siūlomi Didžiausi

BARGENAI
PROGRESS
KRAUTUVĖJE

3. Raportas 25 m., gyvavimo 
Šv. Antano dr-jos. Skaitys Je-

5. Pagerbimas ir dovanų į- 
teikimas’ nariams.

6. Orkestrą.
7. Sveikinimai atsilankiusių 

draugijų.
8. Solo “Kad galėčiau” — 

A. Bukančiūtč.
9. Kalba — Šv. Baltr. par. 

klebonas, kun. J. Pužauskas.do ir “prietelių” griovėjų.
Nors nemalonumų buvo, bet ... a , -.10. Solo Jonas Jųncius, pn
niekas negalėjo sulaikyti An-i, • . ... ,i . . . . tariant mergaičių chorai.

: tanų tvirto posiryauno, jog rei į „ • ,, . / .. ® 1 H- Kalba — miesto majorekalinga tokia draugija. Rug
sėjo 13 d., 1908 m., sušauktas 
pirmas susirinkimas, kuriame 
įsirašė 35 nariai ir sumokėjo 
$46 50. Pridėjus Antanų auką 
$20.80, viso pirmame susirin
kime sudarė pinigų $67.40.

$70.00 Seklyčiom Betai po
*33.00r,* ’ v• f-*$50.00 tiesiniai Pečiai po

K" *26.50 '
$«5.<W Nauji BADIOS po

*29.50
$30.00 9x12 KAURAI po
fe, *17.50
$10.00 Plieninės LOVOS po
fe **-05
$7.50 Lovom Springsai po

*3.95
$80.00 3-šmotų Bedroom 

SETAI po
jį- *39.50
Puikiai padaryti springsi- 

niai Matrasai po
*8.95

Pilnos mieros vatinės 
Kaldros

*1.49

Pirmoji Valdyba

Pirniutinėn valdybon vien
balsiai išrinkta: J. Valantinas
— pirm., A. J. Sutkus — vicO| 
pirm., A. Taučius, nut. rast., 
K. Ambrožiūnas — finansų ra- 
štin., A. Yertibris — kasinin
kas, P. Sadauskas ir J. Dorins
— kasos globėjai, J. Žilaitis —
maršalka. ., ,

Tame pat susirinkime nuta
rta pagaminti draugijai įsta 
tus ir tani išrinkta komisija. 
Sekančiame susirinkime prii
mti įstatai ir visi nariai pri
siekė ištikimai pildyti Šv. An
tano draugijos įstatus.

Sr-joa Knygynas i ■>

Vasario 11$ 1012, Šv. Anta
no dr-ja nutarė įsteigti kny- 

' gynę, išrinko tam tikslui An
tanų J. Sutkų žr Kaz. Ainoro 
žiūnų. Su pagalba kun. M. 
Krušo, kuris tuo laiku klebo
navo, įrengė didelį knygynų, 
kuris ir iki šiai dienai yra 
vienas didžiausių knygynų.

Dr-jos wgeif
Gruodžio 13 d., 1914 m., šv. 

Antano dr-ja nutarė pasiimti 
organų ir pasirinko ‘Draugų*

1 kuris ir šiandie yra dr-jos or
ganu. Dr-ja ragina savo

— Peter Peterson.
12. Kalba — Lake County 

States Att. Charles Mason.
13. Daina — “Atsisveikini

mas su giria” — Sv. Baltra
miejaus parap. choras.

14. Kalba — P. Leonardas- 
Šimutis, “Draugo” redakto
rius.

15. Mergaičių šokis — Šv. 
Baltramiejaus parapijos cho
ro mergaitės.

16. Komedija. Loš J. Matu- 
lėnas ir C. Rakauskas.

17. Lietuvos himnas.
Šie nariai, kurie neėmė pa

tų, gaus dovanas: J. K. Bak
šys, A. Garelis, A. Jankaus
kas, L. Meleška, K. Noreikis, 
P. Norkus, S. Petrauskas, K. 
Petkus, K. Stulginskas, S. Ur
bonas, J. Maroza, J. Kundro
tas, A. Jonaitis, P. Bakšys. 
P. Alekna, T. Baronas, M.
Genevieius, J. Kanauskas. 

z
Garbės Nariai

P. Sadauskas, S. Dumbins- 
kas, J. Žilaitis.i

Proga visiems
Draugija, minėdama 25 m. 

gyvavimo sukaktį, turi garbės 
pranešti, jog yra nutarusi nau 
jų narių vajų. Nariai bus pri 
imami dykai bei už numažintų 
įstojimų. Kurie norėtų įsirašy
ti, tegul naudojasi proga.

Ypač patartina jaunimui ra 
šytis, nes prie Šv. Antano di 
gijos yra susispietę jauniaus. 
nariai ir daug veikia. Alokes 
tis maža, o nelaimėj daug pa 
gelbsti. Jaunimas gerai žino 
kad Šv. Antano dr-jos pirm 
Jonas J. .Takutis yra viena; 
iš jų tarpo, veiklus čia gimęs 
lietuvis, kuris daugiausiai du 
rbuojas jaunimo tarpe, kaip, 
lietuvių, taip ir amerikiečių.

Šv. Antano dr-ja yra gera 
me stovyje dėl to, kad valdv 
ba pasišventusiai darbuojas? 
jos reikalais. Valdyba deda vi

reikaluose. Dievas laimina ui 
gerus darbus.

Prašomi visi atsilankyti į

pavyktų. Daug dirba ir musų 
veikėjos: kuopos ižd. E. Ged
vilienė, E. Ogentienė, J. Ged-

jas tapo suimtas. Stakonis nu
gabentas į Cook County ligo 
ninę. Amt rytojaus perkeltas į 
kitų — mokamų ligoninę.

$1,080,000.00 
PASKOUMSANT 

leičiy

rius, kad visi skaitytų ir pla
tintų organų, dienraštį “Drau

į
Dabartinė šv. Antano drjo ' 

valdyba

Susideda iš pavyzdingų na 
rių, kurie nenuilstančiai dar
buojasi draugijos labili. Kun.

$39.50 Naujos mados šildo- L Juozapas Čužauskas yra dva-
sios vadas, Jonas J. Jakaitis
— pirm., Juozapas Ivinskis —■ 
vice pirm., J. ftimulynas 
nut. rast., J. Bakšys — kasi 
ninkas, K. Burba — finansų 
rašt, p. Každėlevičius, P. Sa
dauskas ir J. Bakšys — kasos 
globėjai; M. Butkus, J. Ži laitui
— maršalkos, A. Taučius 
knygyno ir organo prižiūrėto
. . ' - -5 * Vjai. .
Sukakties tvarka ir programa

į Visi draugijos nariai 6 va
landų ryto eis in corpore iš-

3222-26 S. Halsted St I klausyti šv. Mišių. 2 valandų
1' popiet visos draugijos susi- 
j, rinks į Lietuvių Auditorijų ir 

prasidės programa. /

mi PEČIAI po
*19.95

$65.00 Drabužių Plovyklos
*32.50

Lengvus išmokė j iru ai.
Didelė nuolaida už senus 

daiktus į mainus ant naujų

Tel. VICtory 4226 
Vedėjas J. Kalėdinskas

Leidžiame gražius radio 
p mg ramus kas nedėlių, iii tų 

vai. prieš piet iš stoties 
WGES, 136t) kilocycles.

Programa
Dabartinis drjos piroiimn* 

kas J. J. Jakutis ves progra 
mų.

, z:r j * - ' * • ♦ ■

I

tų Šv. Antano dr-jos sukakties Į vilas, E. Ogentaitė, J. Razba- 
paminėjimų. (dauskaitė, M. Laurinskaitė ir

B. Kalvaitė.Rast. J. N. S.

CHtCAGOJE
ŠIANDIE LABDARIŲ 

VAKARAS
Iown of Likę. — labdarių

Sąjungos 1 kuopos llalloween 
(šokių) vakaras šiandie, spa 
lių 27 d., parapijos salėj.

Širdingai kviečiame visu- 
atsilankyti. Komisija darbuo

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Utarninko, Ketver
ge ir Pėtnyčios vakarais nuo

7 iki 9 vai. $

Nuošimti^ tik už liku
sių sumų, ant lengvų at- 
mokėjimų^ nuo 5 iki 20 
metų. Įstfcjįiuų ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok į šįų draugijų si- 
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui : ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 -į mėnesį arba 
pd kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendų už sumokėtų sumų. f » v

Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių

kreipkitės į Draugijų.
2324 S. iEAlVITT ST. 

Tel. GANal 1678

ederalSavings u.jJ įu
IAN0 LOAN ASIOCIATION Lnlull

OF CHICAGO

ms uranui 
NOTARY 

PUBLIC

PE&KAM 
LI1TUV1Š- 

KU8 BONUS

RE AL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET Tel. MPayette 1083

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE ANlBROSIAlįr ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nno pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEE». ■' v '■ ’.. '7i •; - •<

dk» kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SUK BREWNG CO.
Urmu — vholesai* parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas \ ’/

L. M. NORKUS
3225 So. Lituantca Avė.

TcL Yards 2084 ---------- arba — — — >«ulevard 7172

Mūsų bažnyčioj misijos iš- 
Labdarys kilmingai baigtos spalių 21 d.

Penki autobusai ii- daugybė
_ „ _ . I automobilių važiavo bažnyčiųTown of Laite. — Spalių 22 , . .. . y. , . , . .; . lankyti. Daugybė žmonių nau

d. anksti rytų Stakonis išėjo ...... , , ■ . .... 'jdojosi Dievo malonėmis. Ačiū
į darbų. Ant 46-tos ir Ashland, Tėvui B. Pauliukui, už iškal- 
Ave. pieno išvežiotojas jį rc- b ingus pamokslus. AAV.
važinėjo: galva ir visas jo Į ------------------- -
kūnas baisiai sužalotas. Vežė- PLATINKITE “DRAUGĄ**

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CANal 0257
Keti. PHOspect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Reaidciu-iju 6600 Su. ArtoJon Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet 
6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vak: 2—1 ir 7—9 vak vakare

Ęes. 2136 W. 24th St.
Tel. CAMal 0462

Office Phone
PROspect 1028

Res. and Office
2358 So. Lcavltt St 

GAN AL 0706

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1446 SO. OT., CICERO, UJU
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai. 

*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Fane d. Sered. Ir Subak 2—t vai.

Dienoms Tek LAFayette 678S 
Naktimis Tek CANal 0408

DR. A. J. JA VOK
Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: 2 Iki o poBlst, 7 Iki 8 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Offles Tel. REPultUc 7486 
Res. Tel. OKOvebUl 0617

7017 S. FAUUTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8429 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

▼ak 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-18 ryto 
Ned61/oJ susitarus

.<

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 
Kas popietų nuo 3 iki 6,

Seredomis iki 9 vak.
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.

TcL LAJFayette 5057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli' Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 Iki g vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomla pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 36 50
Res. Tek: VIRglnla 0669

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICJAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICH HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appotntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

*Asffdand Ave.^ r
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki g vak.
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofbo telef. BOUlevard 7820 

Namų Tek PROsp<-et 1030

DR. G. I. BL0Ž1S
Tek CANal 8122

DENTISTAS
2201 W. Osrmak Road

< Kampas Leavltt St.) 
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel. BOULevard 7042
Rea Tek: viKgtnia obb« IM P 7 UC7CI HC

DR. V. E. SIEDLINSKIS DRl c< L VEZEL ,s
DENTISTAS

GA8 X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKiCALLT AKlU 
SPECIALISTAS

PKengvlns aklų įtempimų, kuris 
•stl priežastimi galvorf skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karRi, atitaiso 
trumparegyste Ir tellregyst*. -Priren
gta teisingai aklnlua Visuose atsiti
ki muose egmmlnavlmas dalomas su 
elektra, parodanfila mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valku*. Kreivos aky* atl- 
talsomos. Valandos nuo 10 Iki I v. 
Nedilfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 

akys atitaisomo* be akinių.
Jtlnon pigiau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ. 

Phose Boulevard 7589

% 25 MEiy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
.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.

Phoae Ganai 0&23

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arU «7th Street 

▼ai.; nuo 8 Iki 8 vakaro 
Berodo! pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEiST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

Office Tel. Wentworth 6188
Res. Tel. Byde Perk MM

DR. SUSINA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

fiPVPtil TH-l-O

j 6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki kvak 

Hskrraa nerodoma

1M. CANal 8188

■ DR.TllEaS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Bnredomle Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
RKTUbUe 78M

Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Boa: TeL HEMlock 82M

DR. A 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 AROHtt AVI.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Realdencfjos Ofisas: MM W. eetii st.
Valandos: 10-12 Ir 8-6 vai. vak. 

■eredomie Ir NedBllomls pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso vai.: 8—4 Ir 6—8 p. 

NedkUamla pagal sutarti

Tel. Ofiso BOULevard 6811 
Re*. VICtory 2844

-14

DR. A. J. BERIASH
Ofiso vai. nue 1-8; nuo 8:86-8:88 

756 W. 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte, nuo 1 Iki 4 
eaL po pietų fr nuo T Iki 8:80 vai.

vakaro. Nedėllomls nuo 16 Iki II 
valandai dienų.

Ofl-o Tel. C.VLomet 8888
Mee. Tel. DREvel 8161

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų Ugų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas SIst Street 

Valandoe: 2—4 popiet, 1—8 vai. vak. 
Nedėliomla ir Šventadieniais 10—13

"A*.

Res. Phone
ENGlewood M41

Offfce Phone
TKIanglc 0044

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 216

▼akt 14 9 T-l Mi. vakare

-«A»

DR. MAUR1CE KAHN
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YAHde 0894 

Reu.1 T«A PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 10-lJ ▼. ryto: «-» »r T-« r- *•
Kedildlealals nuo 10 Iki 18 dleoų

t
♦-> “ „ X-»-v.>.<a,



Šeštadienis, s

mos iš stoties WGES, 1360 
kilocykles. Pasiklausykite.

Rap. R. J.

Kuopų delegatės kuoskaitlin- 
gunisiai atsilankykite, nes tu 
rimt labai daug svarbių daly
kų svarstyti.

JUM., M. ftrup&eite

PranešimaiVartę parapija pasirodys tarp 
kitę 12 parapijų, kurios taip
pat rengiasi prie **Dfaugu” 
jubiliejinio kaucerto.

ČIOBRO, ILL
dovanų barami, pasiskubinki- 

»te atnešti, kad galėtumėm su- 
Į naudoti ijp parapijai pelnorpa-j,
daryti.

Rytoj Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų diena. Po va-! 
dovyste gabios ir darbščios J. 
Dobravolskienės, Rėmėjų pir- 

i, mininkės, rėmėjos rytoj užims 
bingo ir barų ir jos žada, kaip 

5 pernai, taip ir šįmet, gryno pe
lno šimtinę parapijai padary- 

. ti. Paskutiniu laiku draugija 
taip įsisiūbavo, kad jos pare- 

t ilgimai daug geriau sekasi ne- 
. gu kitų.

Ruošiasi prie “Draugo” 
koncerto

Varg. J. Braraitis ir M. Ri
ti [baitė daug dilba, kad mūsų pa 
a rapijų gerai reprezentuoti 
i- “Draugo” jubiliejiniame kon- 
b- oerte, kuris įvyks lapkričio 18 
o d. Lietuvių Auditorijoje. Bus

Dr-jt šv. Motinos Dievo So
pulingos rengia tnetinę vaka
rienę sekrand^ spalių 28 d., pa 
rupijos svetainėje.

. Per vakarienę bus duodama) 
dovanos toms, kurios išbuvo 
dr-joj 20 m. ir neėmė pašal
pos; taip gi ir toms, kurios 
ičfcuve 10 metų ir neėmė pašal
pos.

Bus priimamos narėmis vi
sos moterys ir merginos nuo 
16 iki 20 m. dykai, t. y. be j- 
stojimo mokesčio, o nuo 20 liti 
25 už pusę įstojimo. Komisi
ja kviečia visus atsilankyti.

Korespondentė

----  BriilĮSport. — Siinano Dau-
; —Petrai, ko- k,m^ dr-ja rengia balių 41 
ji vėlinai į ino- sukaktuvėms patnirtRi.

Be to, bus pagerbti tie nariai, 
Nugi vakar, ba kurie ae&nė pašaipus per 12,, 

tai ŠĮryt rei- &r^* 21» metus. Jiems bus su- 
mfogot. teiktos atatinkamos garbės do-
. _  Ai* ta ne- van°s, kokias kuris pasisky-:
t valandų ank- Balins bus spalių 28 d., Lie 
m pasivėlinęs! tuvių Anditorijoje. Komitetas 
• Ne, sesuo. Tė ] darbuojasi, kad balins batų 
ar man kvotė- į«rinni«gas. Nariai taip pat pa
lo eit j bararųl"4*™^ bilietus. Įžanga 35c. 

kad parėmus I lakant iš asketo nuo narių,’ 
gali gauti po 25c. Ijainaingie- 
sėems paskirta 7 dovanos, ku
rias aukojo draugijos nariai 
ir šiaip biznieriai. Jiems pri
klauso padėkos žodis.

Dar teikia priminti, kad ku
rie norės tapti draugijos na
riais, baliaus vakare bus pri
imami nuo 18 iki 30 metų be 
įstojimo mokesčio, o nuo 30 
iki 40 metų ui pusę įstojimo.

Draugija kviečia visus, kaip 
jauntis, taip senus, atsilanky
ti į balių it linksmai taikų prd 
leisti prie geros muzikos.

F R.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite
SVC. PANELĖS 
APSIREIŠKI. 

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 

i LIURDĄ, kur 1858 metais 
gražaus balso &venč- Panelė apsireiškė Šv.

-i (Bernadetai. Tenai suvažiuojapasiilgo. Vi»- i§ vįso pasaulio ligoHįai nepa
liktom ja G u- • gydomomis ligomis sergantie- 
sn mumis, pa- ji, kad gauti stebuklingų per 
iviškais, gra- «ve»č. Panelės užtarymų išgy-
i duetais. Mu- to lar pamatysite:,
os dalį pildys .1) Istoriškus paveikslus iš 
orkestras, pil- Lietuvos,

[• nariai kaino 2) Dariaus ir Girėno išskri- nanai, kaipo (Bmo įr __
Klausytojas dino mįgkų,

-----  3) Pasaulinę Parodų (Worlds
Fair),

I. prieš pietus, <) Komedijų, kur dalyvauja
jai bus palink- Charlie Gheųplin.
lis dainelėmis, y.otbs A; ®*®L-

_ , . DŽIUS sekančiose vietose:
tos grupe dai- Utaminke. Spalių 30 d. šv. 
3, bus gražios Kazimiero parap. Pittaburgh,

KAS NAUJO KEVO AP
LABDARIŲ PRAMOGA

Brigbton Tark. — Labdarių 
Sų-gos 8 kuopos bunco party 
turėjo įvykti sekmadienį, spa
lių 28 d. Dėliai parap. pasku
tinio pikniko, nukelta į lap
kričio 11 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos salėje. Rap.DIDIS

19-tas Metinis Rudeninis

Išpardavimas
Įžanga 25 c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avc., Chicago, IU.

SKAITYKITE IR rLATIBi 
Klt3 “D«AUG4*

Abiejose “PEOPLES” Krautuvėse 
Gražiausi Rakandai Parduodami 
Mežiausiomis Kainomis Mieste!

Dabar laukiame jubiliejiniĄ > 
misijų, kurios prasidės mūsų ( 
bažnyčioje sekmadienį, lapkri
čio 4 d. Tikimės, kad šios pa- , 
rapijes lietuviai katalikai pa
sinaudos jomis ir paseks pa
vyzdį kitų parapijų. Praėjiu^ ’ 
sekmadienį mūsų ruimingų ba-1 
žnyčię aplankė Šv. Kryžiaus 
parapijos Jįętuyįai, atlikdami 1 
savo jubiliejinę kelionę.

SFMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
41 Metų Sukaktuvių

ROSELLI BROTHERS, INC.
PAMINKLŲ DIRBĖJAIiŠ. Specialistai Iškalime Ir IždlrbU

' me visokių TŪSių iianiliiKLų Ir gra-

Sekmadienį, Snalhj-Oct. 28 d., 1934 m. 
CHICAGOS LIETUVIŲ ĄUDtTORIJOJ,

3133 So. HalstedSt $
Pradžia. 6:30 vai. vak. Įžanga ypttori 35c

.* Nariams, ktiflb t»iw per 12 it 24 metro, bro mrtri- 
kiteteos garbės dotatooa. Atsilankinsieins ’ tveČiams gera 
muzika U* MEaiftęgbh pato r n arimas.

Vistas rttetoaiai kviečia atsilankyti,
K-onM'Mds it Visu

Mūsų šilnijiia specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais.

Šitų sekmadienį turėsime ne 
paprastas iškilmes mūsų baž
nyčioje. Retai kam tenka sa 
silaukti 50 metų moterystės 
gyvenimo. Tbktos laimės susi
laukė Brejerių šeimyna, todėl 
tų dienų apturės bažnyčios pa- 
laiminimų. Šitame aukso šliū- 
be žada daug žmonių dalyvan-

Trys telefonai:
Bes. PENHAOOLA MII 

BELMOSt M«6 
Office i HILLSIDK UU 

Vlnoent TtnsT*1*. mot.
SIS KAIP PARODYTAS NAV- JTO 
JOS MADOS tvirtas ir gražus M ■
seklyčiai setas, dengtas su Namų —-
Frieze ir Tapestry, lengvai ver- W
tas $98.00, sumažinta kaina 'tik ■ raM

Galima pirkti ant lengvą išmokėjimą 

Didelė nuolaida už senus rakandus, į mainus ant naujų

Vietinė labdarių kuopa re®-1 
giasi gražiai priimti ateii^n- 
čio labdarių seimo atMOvus. 
Įvairios komisijos yra išrink
tos atskirus prisirengimo dar
bas atlikti. Taip pat ir vistts 
wiūfų draugijos reotoasi savo 
atstovus. Sekas s ętosidės iŠ- 
kilauRgoms pamaldoms 1.0:30 
vai. ryto, tepkr. 4 d., kuriomis 
rūpinasi orftsų gerb. kleb. kati. 
I. Albavičtos. A.

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI ORABOR1AI
Pata.raa.uju laldotuvėaa kuoplfflauata 
Baikale meldžiu ataltauktl. o mano 

.tortui būalte ntaankdriitt

Telefonas YARda 1138

ŠTAME Y P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokįen 
reikalams. Kaina prieinaita 

3319 Lituanica Avenue 1 
Chicago, 11h

MANŲrACTUR I

4179-83 Archer Avė,
Tel. Lafayette 3171

25U40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400 SCEIey 6103

20, Illinois Koplyčia dykai 
1110 TO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Pbnto teroro 2109

CHICAGO, ILLINtttS

LAILSA CHKA60S
V«« Telefonai:

A. MASALSKI
GRABORIUS 

3307 Libutuca Avė
RYTOJ RUSIRUTKIMAS VVip

Lietuvių R. K. Susivienymo 
Chicagos apskritys šįmet mini 
20 metų gyvavimo sukaktuves, 
apie kurių paminėjimų b»s 
kalbama tyt į vykstančiame ap
skričio (Audrinkime, karis bus 
2 vai. popiet, Aušros Vartų 

J parap. salėj. Visos apskričio 
kampos prašomos prisiųsti sa- 

1 vo atstovus. Kuo gausingesnifi 
, bus susirin+riTnas, tuo geriau 
ir autoriteiiagiau galėsime ap- 

t tarti sukaktuvių rengimo rei- 
I kalų ir apie vajų. Valdyba

* ‘ I ■* RTOa* . a. • ,,

Modemiška Koplyčia lt Vargonai

&!<5HTKDniM
įeou&Boti

ttĖPubliC SMO
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sąryšių su firma 

I _ Uo jafiia raidai _

Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 
4005-07 So. ttėfndtage AvtftUfe

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už |It.OO Ir aukftčlan 
Modarniika koplyAla dykai

•S w. isth 8*. Tel. OAMal •!?«

47W7 S. Halsted St
Tat TABDS S8M

■■■■■ ....................._____ __________ ___ — —_
r_ v *įr-
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NEKALTO PRASID. PAR. PASKUTINIS PIKNIKAS!5 . •{. a.7 Hl
Paskutinis piknikas šių motų rengiamas Nekalto Prasidėjimo parap., o gal paskutinis visai 

bus, nes jau šaltas oras artinas viRU greitumu. Atvažiuokite pakvėpuoti tyru oru. Bus gera 
muzika šokiams; visokių visokiausių gėrimų ir užkandžų. 'Jei sekmadienį būtų lietinga, pasi
linksminimo vakarėlis įvyks parapijos salėje tų patį vakarų.

Klebonas ir Komitetas
VYTAUTO DARŽE pele 115-tos ir Cravvford Avė.
Pradžia, 11 vai ryte. :—: Įžanga visiems veltui Širdingai kviečia visus

žančiaus, pašalpinė mergaičių lės ristynės, kuriuose pasiro- 
ir moterų, spalių 28 d. 7:30 v..dys geriausieji Cbicagos ri- 
ryto eis in corpore prie šv. Ko- stininkai. Jš lietuvių tų vaka- 
niunijorf 6v. Jurgio bažnyčioj, rų risis L. Mengela ir J. Ma- 
Visos narės prašomos dalyvau son. Mengela susitiks su gar 
ti. Valdyba siuoju Geo. Maek, o Maion —

n r l>u Olson ar Rudy Hoff- 
man. Tarp kitų pasirodys ir 
Clem Savoldi.

Garbės svečias bus Michael 
J. Flynn, kandidatas į County 
klerkų. Grieš švedų orkestrą 
iš 4 muzik. Ji pirmų sykį du 
lyvaus lietuvių kolonijoj. Ti 
kietų gausite vietoj. Maži vai 
kai nebus leidžiami į salę.

Charles P. Kai

Dr J. Poška, B. .Jakaitis, T. romą.
Stasulis, J. Damkus, Chas. Marųuette Park Lietuvių A 
Stencel, J.JP. Waitches, Jo»hn ' Piliečių klubas rengia masinį 
Juozaitis, P. Šaltimieras, M.!mitingų sekmad., spalių 28 d., 
Pavilonis, Jos. Grigai, John popiet, vietinės parapijos sve- 
Rekus, V. M. Stulpinas, J. tainėje. Labai daug dovanų 
Jankus, Jos. Lenkart, W. Sa- skiriama atsilenkusiems. Pub- 
kawich. Demokratas, likai verta susidomėti, be to,

demokratai daug ko žada, o, 
gal, ir išpildys tuos prižadus.

A. J. M.

13 wardo (Marąuette Pk.) 
Dr. J. Poška, J. Juozaitis, J. 
Lenkart, Chas. P. Kai, P. Šal- 
timieras, Tony Vishnauskas.

14 wardo (Town of Lake) 
John Viscountas, J. Eudeikis, 
P. Krauehunas.

15 vardo M. Račkus, John 
Damkus.

19 wardo Peter Vitkus, Lou 
is Beninas.

21 wardo Win. Sakawicb, 
A. Winskuna8, Walt. Yuknis.

32 vardo K. Savickas) J. 
Jankus, Wm. Dargužis, A. 
Bacevičius, Just. Antonovich.

38 vardo Jos. Grigai.
41 John Rėkus, Joseph Rė

kus, .
Tų vakarų turėsime progos 

parodyti savo vieningų veiki
mų. Čia išgirsime trumpas 
kalbas apie politikų iš sekan
čių demokratų vadų: Aid. 
John Toman, Cong. A. J. Sa 
bath, M. J. Flynn, Fred W. 
Brummel, Robt.. M. Sweitzer, 
Jas. Drucker, Clayton F. Smi 
th, George Seif, Thomas Bov 
ler.

Iš lietuvių sekantieji kalbės 
arba bus pakviesti: L. Šimu
tis, Al. Kumskis, Kl. Jurge-

LIET. DEM. LYGOS 
VAKARAS SPORTAS

Spalių 27 d., Lietuvių Au
ditorijoj, Liet. Dem. Lyga 
of Cook County rengia masinį! 
mitingų ir balių pagerbimui 
demokratų kandidatų, už ku
riuos Lyga ragina visus lie
tuvius balsuoti lapk. 6 d.

Vakaro programa bus ido- 
mi. Bus daug dovanų. Pasi
matysim ir su Mayoru Kelly 
ir kitais demokratų kandida
tais. Šokiams grieš gera or
kestro.
i Liet. Dem. Lygos vakaro 
rengime kooperuoja šie poli
tikoj veikėjai:

9to vardo (Roseland) Al. 
Kumskis, M. Pavilonis, J. P. 
Wai<tches.

10 vardo (So. Chgo) Peter 
AYistort, Kaz. Daniniunas.

11 wardo (Bridgeporto) B. 
Jakaitis, T. Stasulis, Kl. Jur- 
gelonis, V. M. Stulpinas.

B 12 vardo (Brighton Pk.) 
ŽCh&s., Stencel, J. T. Zuris, F. 
■Aušra.

DIDELES RISTYNĖSPranešimai GARSINKITES “DRAUGE
MĖNESINIS SUSIRIN 

KIMAS
— Lapkričio 9 d., Venetian sn
Draugija Ra- Įėję, Roselande įvyksta dide-Bridgeport

Marąuette Park Lithuanian 
American Citizens Club ren
gia didelį mitingų, spalių 28 
d. parapijos salėj 1:30 popiet.1 
Tikslas mitingo demonstruoti 
lietuvių jėgų ir traukti> lietu 
vius piliečius į politinį darbo 
Mitingas bus pamargintas pro i 
grama. Šimtas ir keturios do
vanos skiriama atsilankiusie
ms; 50 maišų miltų, 24 maiša’ 
cukraus ir 30 dėžių kavos. 104 
žmonės laimės dovanas. Mitin 
ge dalyvaus žymūs politikie 
riai: Michael J. Flynn, Roberi 
M. S vveitzer, Rdmund K. Jare 
cki, Clayton F. Smith, John 
Toman.

12 vardo Lietuvių Demokratų 
klubas rengia masinį susirin
kimų sekmadienį, spalių 28 d. 
l,:30 vai. popiet, Yuškos sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Char 
ley Stencel, precinkto kapito
nas 12 warde, bus susirinki
mo vedėjas. Kalbėtojais bus 
visi žymesnieji kandidatai į 
aukštesnes politines vietas. A- 
tsilankiusieji gaus alaus vel
tui. Visi prašomi dalyvauti 
šiame susirinkime. Nepamirš
kite laiko: 1:30 vai. popiet.

Rap.

VEDŲ

ERIKOS

Linija

Dabar Jūs galite sutvarkyti Siunti- 
1 nius Šventėms savo giminėms ir

draugams senųjųm krašte. Drovers Bankai siūlo jums 
žemas kainas ir greitų, atsakomingų patarnavimų.

Kablegramos — Radijogramos 
Bankų draftai — Pinigų Siuntimas

kloja mūsų naujas laivas “MARI- 
EHOLM,” kelionėn laikas 24 vat 

Išplaukia IS New York
Goipsholm ............ Spalių 30
Drottningholm .... Lapkr. 17
Gripsholm.........  Gruodžio 8
Drottningholm .... Sausio 12

Kreipkitės 1 vietini agentą, arba:

|,WEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė. ChicagoDrovers National Bank 

Drovers Trust &. Savings Bank
ASHLAND AVENUE PRIE 47-tcs GATV., CHICAGO

■ . • - * f

BANKJNTNKAVIMO VALANDOS 
Kasdienų nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatomis nuo 9 vai. ryto* iki 2 vai. popiet.

Mafketpark iečiai daug yra 
girdėję politikierių pažadų, 
bet nori pasiklausyti ir jų kal
bų, kų jie turi naujo pažadėt' 
prieš rinkimus. Paskui gal bus-

ŠE8T. VAK., OCT. 27, 1 
Lietuvių Auditorijoje Lietuvis Advokatas

(West 22nd St.)
(Metropolitan Btote Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 iki S 
Panedėllo. Seredon ir Pėttiyčlos 

vakarafe « Ikt 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIc MOO

ant rakandų, skalbiamų mašinų, I’arlor Setų ir dulkių 
valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS gražių, didelėą ve r- 
lės dovanų.

POTOGItAPAE 
Atsidarė nuosava, rap- 
derniėką studio su Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST 68rd ST. 
EnglCtrood 5840—&88S

[ UOtUS OLO OOLO RŪKYTOJAS ]

HOOVERPamatyk Chailss RugclU ir Maky Boland 
naujausiame Paramount Paveiksle 

THE PURSUIT OF HAPPINESS”

Katna perkate anglis II 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANK COAL CO. Gausite 
geresnes anglie ui mažiau 
plntgų.

KODĖL OLD GOLD YRA lyg tas perlų fora
ms, Mary? Jus atspėjote! Aku jie yra lengvus 

ant gerklės!'*• ' ' • •• T
"Ar tai yra atestatas dėl Old Golds? Suprantama, 

kad taip! Man pačiai patinka aplodismentai Man 
tiek pat smagu yra juos duoti, kaip ir gauti.

"Jeigu Ruggles balsas yra nors truputi lengvas ir 
smagus jusy ausim, duokite nors kiek kredito Old 
Gold. Ai rakau Old Golds ilgų laiką ... be mažiau
sios iritadjos gerklei.”

[Potiroio} CHARLES RUGGLES

DOWN PAYMENT $.00

Naujoj Vietoj

lomonis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

je per kompanijos ekspertus. 
Naujas diržas, šniūras ir raai- 
ielis, taipgi . “ bal 1 beari ng ” 
naujas brūžins. Garantuoti 
vienam pilnam metai.

Dabar Jfis galite gauti ge
riausiai dirbtą ir tobuliausią 
valytoją bargeno kainomis. 
“Hoover Speciali ” yra at
sargiai rekonstruoti dirbtuvė'

22 METŲ KOMBINACINIS PASIŪLYMAS
Model 541. Hoover Speniai C 
(bright finiah), sn penkiais V S —— 
dnsting tools, reguliariai ~ ’ i S
$37.46, ■; “AZėv iįiuu, p- Kugglttf .,. Ir /i 

«e,f pribūti to tttugout OU Gi 
M iii LENGVVAIS IŠMOKĖJIMAIS THE BRIDGEPORT 

KNITTING SHOP
frU Plonus Ir Stonui VUnonln. 
Kvedertns dėl Vyrą. Moterą.

Mergaldtų Ir Valką 
IRKI A VTUNONKH P ANČIA- 

KAS DEL MOTF.RI. IR 
VYKU-

Taiso senus svederlu*

Geresnio Tobako neauga negu vartojama Old Gold. 
Ir jis yra tyras. Ir todėl Goldą yra lengvus am 
GERKLES ir NERVU.

ClGARETAt

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

(Netoli Normai Avė.) 
TeL Vlctory 8488 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
imN>adfanlala,

AMERIKOS CIOARETAI Radw programai nedfldieniais 1:00 • 2:00 PM
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