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KARDINOLAS SAUGOJAMAS NUO SENATAS GRUDI- SANAI NEGAUNA FAŠISTAI STIP MŪSŲ PRIETELIAI SAUKIA: “MES BE
KLEBONO
RĖJA AUSTRIJOJ
‘DRAUGO’ NENURIMSIM!”
NACIU KESIGMOS!
Municho arkivyskupui pripažin
tas Popiežiaus legato titulas _

ROOSEVELTO

MA

YRA

PROGRA

ZANAVIKŲ

PAVOJUJE

SIŽYMI

SOSTINE

PA

“KANTRYBE”

DOLLFUSS PASILIEKA
VALDŽIOS PRIEŠAKY

Sis šūkis plačiai ir skardžiai
skamba Sv. Kryžiaus parapijoj

VIENA, jvas. 28. — Kon
\VAS1UNGTON, vas. 28.—
ŠAKIAI. (“Draugo” koV. STANCIKAS IR RĖMĖJAI DAUG J
Senatas pradėjo kovoti prirš [ resp.) Mirė Pajevonio klebo- stitucinė tvarka palaipsniui
2S. — Šventasis Tėvas Popie- nencija paskelbė katalikams
prezidento Roosevclto (kono- Inas kun. Sakevičiits ir Pkikš- nyksta visose Austrijos proDIRBA
'
žius Pijus XI pripažino po įspėjimą, kad jie saugotusi
miją.
Pereitą pavasarį su čių klebonas kun.- Krakaitis. vincijose, kurioms centro vy
piežiaus legato titulą Jo Emi
Šv. Kryžiaus parapijoj mū- Jo talkininkai užrašinėja dien
nacių vajų skleidžiamo pago- kongreso pagalba prezidentas Šakių klebonas kun. Vebelift- riausybė skiria gubernatorius
nencijai kardinolui Faulhabesų dienraščio rėmėjai ir pla- raštį tiems, kurie ligi šiol'jo
nizmo. Naciai tvirtina, kad apkapojo išlaidas karo vete- nas nukeltas klebonu į Pajevo ir jiems pagalboje austrų fa
riui, Municho arkivyskupui,1
tintojai plačiai paskleidė obal- dar neskaitė. Draugijos ir jų
Plokščių naujoju klebonu šistų (heinnvehr) komitetus, i
ranams ir valstybės tarnauto
kad tuo būdu jis apdrausti moralumo subjektas galįs būt
si: “M s be “Draugo” nenu-(valdybos taip pat atėjo į talką
jams apie 500 milijonų dolerių atkeltas kun. Grvbinas iš Va-j Fašizmo dvasia visur reiškianuo nacių puolimo ir galinio keičiamas ir taikomas momen
rimšini!”
Taigi, jie “Drau- šiarr.e sunkiame ir kilniame
lakbūdžio. r
si.
sumai.
areštavimo dėl jo griežtos ko to reikalavimams.
gą” taip pamėgo, kad tol ne- “Draugo” platinimo darbe,
Kancleris Dollfuss, apie ku
Dabar senatas laužo šį preJ Zanavykų sostinę — Ša
nurims, kol jis nepradės lan-1 Y. Stancikas prašė paskelbvos su nacių vadų prieškrik
Manieriai ir papročiai tu- zj,iento ekonominį nusistatyrio pasitraukimą daug kalbė
kius,
ligišiolj
klebonas
neatkel

ščioniškuoju veikimu.
Ry ti visus lietuvių katalikų dirbančiųjų,
ri savo (dienas ir pasireiškę ni^ Dauguma balsų grąžina
tos. Nors Zanavykai turi gar ta, ir toliau pasilieka centro j namus ir kasdien nešti į juos kitę
Kardinolas Faulhaber vie
“Drauge’’ šeštadienio
greitai išnyksta, ’ pareiškia apįe Į4() milijonų dol. karo vebingą vardą,’ bet jų sostinė — vyriausybės priešakyje.
! krikščioniškąja šviesą ir tau- (kovo 3 d.) laidoj, nes jiHp»
šai peikia ir smerkia hitleri
kardinolas. “Bet Dievo įsa- |teranų naudai ir apie 350 mitai visai nuo koto... Tai gal
jtybės idealus. Dėl to spaudos padidinta. Temato jūsų koštuninkų žygius prieš Senąjį f sta
kymai yra neliečiami ir amži- ]įjOnų dol. valstybės tarąautoprasčiausia Zanavakijos kam
tymą. Hitlerininkų vadai yra
platinimo darbas dina visu meriai, kad jūs taip pat nuoni ir nieku būdu negali būt 1 jams
pas. Tiesa, pačiuose Šakiuo
jau tiek daug susmukę, kad
l'rontu. Y. Stanciko kiekviena širdžiai remiate vienintėlį rckeičiami, kad jie atitiktų žmo- > ^puo būdu liepos mėn. 1 d.
se
peisuotų
žydų
tik
mirga;
jų
jie dirba už Senojo Įstatymo
i valandėlė užimta skelbimų rin Ilginės ir taktinės minties
gaus užgaidoms.”
j
norima
grąžinti
valstybės
tarj
sinagoga
mūrinė.
“
Prūsai
”
visišką ]>aneigirną, arba revi
| kimu į Tovn of Lake “Dr.” dienraštį. Vyrai, juk žinot,
naut-ojams 15 nuošimčių atly- Į įr gį turi savo bažnvtužę, ant
'Pereitų
metų
birželio
mone

NEW
YORK,
vas.
28.
ziją, kad Šventasis Raštas tik[nr. ir biznierių surašinėjimu, kad ranka ranką mazgoja.”
tų ne krikščionims, bet germa- sį hitlerininkų smogikai neįei ginimo, kas pereitą pavasarį kalnelio, mūrinė, švari, iš tolo J. AV. Davis, buvęs demokratų
nu rasei
Į d°. kardinolui laikyti iškilmin- buvo sumažinta.
šv’iečia. Bet lietuvių bažnyčia, partijos kandidatas į preziden
Senato
sprendimas
turės
tai nors ėmęs dėk į muziejų, tus 1924 metais, aštriais žoPrieš pereitas Kalėdas sa»v. Mišių atviram ore per
kyti Jo Eminencijos pamok-1 vieną vokiečių kataliku suva- pereiti per žemesniuosius rū kaipo lietuviško apsileidimo dš.iais
peikia - vyriausybės
mus.
Šie
gi
rūmai
yra
palan

tipą. Medinukė, sena, ker- “nevv deal” (naująją tvarką),
slai apie Senojo Įstatymo reik žiavimą.
Paskiau kesintasi
kesni
prezidentui.
O
jei
ne,
pėipis apaugus, grindys vieto-1 Jis pareiškia, kad yra pavošmę ir svarbą yra atspausdin- prieš Jo Eminencijos gyvastį,
yra
aiškiai
numatomas
prezi

mis kiaurai išpuvusios, kur ne jaus asmeniškai laisvei, kad
ti atskirtomis brošiūromis, Tas nesulaiko kardinolo veidento
pasipriešinimas.
kur bandyta užlopyti, o mažu-, negalima priešginiauti natukurių nepaprastai daug par- (kimo prieš nedorus hitlerininmėlis!.., Visoje apielinkėjeĮ raliniam parūpinimo ir reikaduodama.
v ,
’kų darbus.
Šakių bažnyčia garsi kaulų lavimo įstatymui, kad gėrovės
’.V.
• t ‘i*j< 4'? ;!
- —-.
laužimn. Paprastą sekmadie grąžinimui nereikalingos vy* i « »
NK
PROGRAMA TAIKOMA
WASttlNGTON, vas. 28. —
nį, sumos metu, žmonėms nu riausybės pastangos.
IŠLAIDOMS
ėjus bažnyčion susispaudžia
Kariuomenės oro korpuso vir
NE
GI
GRAFTAI
šininkas maj. gen. Foulois pa
RYMAS, vas. 28. — Italų kai silkės. Nei atsiklaupt, nei1
IVABHINGTON, vas. 28. KARIUOMENĖJE
tinkamai melstis.: Tik žiūrėk,!
reiškia, kad skirti paštą vež
TOKIJO, vas. 28. — Japo arkeologai daug susidomėję'
AVASHINGTON, kovo. 1. —
Prezidentas
Rooseveltas spr«
kad sveikus kaulus išsineštnm.!
ti kariuomenės lakūnai ko ge.
, AVASHINGTON, vas. 28.
Kongresas turi vyriausybės nų Rengo žinių agentūra iš radimu Minore miestely, arti T
endžia, kad kongreso skiruj
Kadangi žmonių prisigrūdę, I
I riausia išlavinti
ir apie tai
susisiekimų kontrolės bilių. Mandžiūkuo (Mandžin rijos) Neapolio. Atkasti apie 1900
"
•
■ Kongreso žemesniųjų rumu* 1.
950 milijonų <Iolerių bedarbei
Šiuo bilium vyriausybė nori praneša, kad vasario mėn. 17 metų senumo patricijaus (auk ta. vienam nors blskį paa.jt.rti ,„iIitarinių rejkall! komitPtas' negali būt kalbos
nus, visa bažnyčia kaip rūgiu pasirengė praverti tardymus1 Be t0- virSininkas pabrėžta, šelpimo reikalams pakaks
kontroliuoti telegrafus ir ka d. Amūro ir Sungari upių san štosios kilmės rymiečio) na«
1935 metų pavasario.
visados
belius, kuriais siunčiamos laik takos apylinkėje bolševikai mai, kur ant sienų rasti pie vilnis nuo^ vėjo ir banguoja, dėl pasireikkiamų gandų, kad kad lakf""f
Tuo sprendimu remianti#
šaudymais numušė japonų mi šti paveikslai, kurių varsa aiš koliai atsimųįus į sieną vėl at karo departamente praktikuo yra pirmoje vietoje..
raščiams žinios.
prezidentas skelbia, krašti
Kadangi krašto laikraščiai litarinį lėktuvą. Lėktuvui nu kiau išsilaikus, negu atkastuo gal vilniuodama nenusistovi.
jami graftai. < •
naują šelpimo programą.
se Pompejos miesto namuose.
Čia seniai reikalinga nauja,
šiaip taip apsigynė nuo vy kritus žuvo ir jo įgula.
Rasti namai buvo apgyven-'
L Sodžionims (ūkininkų sek
Japonų karo ofisas prane
didelė bažnyčia, bet ji pati ne išnaujo prasimuš. O kad ir
riausybės cenzūros, pareiškia
ti aristokrato rymiečio šeimos pasistato, tat Darvino evoliu- per dumblą, ar per duobes,
mų nariams), kiek bus galit'
senatorius Schall,
resp. iš ša, kad jis apie tą įvykį ne
KANSAS CITY, Kas., vas.
pirmajam' mūsų eros šimtme- Jeijos teorija Čionai sunkiai pamažėli vis tiek išvažiuoji. į no
ma, bus duotas vyriausybėj;
m-y i •
* -•
Minu., tai vy riausybė kitu ke gavo jokių informacijų. Tik
J
28. — Plėšikai gatvėje uzpuoišve
,
. „ apmokamas kelių
liu nori prieiti prie laikraščių žino, kad vasario mėn. 24 d. tv. Iš rastų griuvėsiuose lie- pngydoma, nors nuo seno ša- Na ir kas,’ jei
J kartais vežimas!
1 le (;ommerce Trust. ,banko
tarkanų
patirta,
kad
tuose
na-Į
kių
piliečio
—
dr.
V.
Kudirdarbas. Iš šio darbo bus
sulūžta? Juk galima sutaisv-i
. . . .
, ,
r, ,
Amūro
paupiu
bolševikai
cenzūros.
?
- nautoją ir jo palydovą. Paly
muose
turėdavo
susirinkimus
į
ko8
_
laikų
jį
f>ionai
yra
ži
.
leisti visi tie, knfie tik laiki
ti. \ ezimas tai ne stiklas.
,
.. . , ,
.
, .
Kontroliuodama ji susisie-1 dviem atvejais apšaudė japo■ dovą įsginklavo, tarnautoją
pirmieji
tų
laikų
krikščionys.
,
nomn>
Po
karo
j
lakius
buvo
nai bodarbiauja.
Ir norsJiek jau metų pra-Įnu?ud- ir pagrob- j
kirnų laidus, kontroliuos
irjnU lėktuvus. \ ienam atsitikiIr
kitose
Italijos
vietose
■
atke
i
tas
veiklus
dzūkas
klebo!
ėjo,
ir
šakiečių
tėvai
ir
tėvų,
...
r
.
p
2O6OOD
dol
siunčiarr.ns žinias.
in*e japonų vairininkas sužeis2. Krykiu ir mažosios pra
rasta
pirmųjų
krikščionių
re-,
nu
kun
j
Cižauskas.
Jis
ištėvai
“
pirštinėje
”
bažnytėlė;
ver
^
g
bonais
’
monės miesteliu neturintiems
Laikraščių leidėjai privalo ^aR»
lėktuvas nenumuštas,
Ml'NICllAS, Bavarija, vas.

Prieš vieną savaitę Jo Emi-

DEMOKRATAS PEIKIA
"NEW DEAL”

ROOSEVELTAS SKELBIA NAUJA
ŠELPIMO PROGRAMA S

BOLŠEVIKAI
JAPONflflfrtlVa

NUMATOMA
CENZŪRA

ĮDOMŪS ATKASIMAI
ITALIJOJ

VIRŠININKAS GINA AR
MIJOS LAKŪNUS .

BEDARBIAI BUS
PERGRUPUOTI

DIDELIS PLĖŠIKŲ GROBIS

Ilginių susirinkimų pėdsekiai.
Tais laikais pasitaikydavo ko
kį nors patricijų atversti krik
ščionybėn.
Tada krikščionys
turėdavo laisvą veikimą jo
globoje.
M irfore miestely atkastas
patricijaus namų didelis portikas ir neįgriuvusi didelė tų
namų skliautuota rūsis. Toj
rūsy ant sienų rasti tie piešti
paveikslai.
Aukštesnioji na
mų dalis sugriuvus, kur rasta
NEW YORK, vas. 28. — įdomių senienų.
Šis miestas ir apylinkės vos
PADEGĖ
ARSE
VAIKAS
išsikasė iš sniego pusnynų.
NALĄ
Pačiam mieste dirbo apie
SPRINOFTELD, III., vas.
48,000 darbininkų. Kiekviena
valanda kasti sniegą miestu5 28. — Policijos autoritetai pa
kaštavo 25/XX) dol.
ėmė savo nuožiuron Cecilį Kipor, 10 metų amž., kurs iSpaPARYŽIUS, kovo. 1 — Į Žino, kad jis padegė valstybės
Prancūzų parlamentas prave arsenalo namus vasario mėn.
dė subalansuotą valstybės są 18 d. ftis gaisras padarė apie
matą.
900,000 dol. nuostolių.

Tuo tarpu gauta žinių, kad
bolševikų lakūnai laisvai skrai
do ant Mandžiūkuo ir Korėjos
teritorijų.
Japonų užsienio
ministerija pasiuntė Maskvon
protestą.
Reikalaujama, kad
BERLYNAS,, vas. 28. -r bolševikų lakūnai to nepakar
Vokietija pasirašė prekybos totų.
sutartį su Lenkija, šiaja su
tartimi panaikinama abiejų
kraštų vykusi didelių muitų ta
rifų kova.

liūdėti, pareiškia senatorius.

TREČIOJI LENKŲ VOKIE
ČIŲ SUTARTIS

VOS IŠSIKASĖ Iš GILAUS
SNIEGO

Naujiena Kovp Men.
GYVENIMAS

SV. JUOZĄ

PO, parašė palaimintas kun.
Jonas Bosko. Vertė Jurgis Ba
ltrušaitis. Puslapių 56. Kaina
15c.

SV

JUOZAPO

NOVENA,

sutaisė kun. J. Navickas, M.
T. C. Puslapių 32. Kaina 10c.
“DRAUGA8'’

2334

So

Oakley

Avė

Chicago, Tll.

,

I

fjrj8O pasikėsinti naują baž-lje,
bu tuo plėšimu are-.^ar^° žmonėms bus pasiūly
drįso
baž-|je, ar nesimeldė? O jei kam į1
nyčią
Šakiuose
statydinti. | kaulus per susigrūdimą apnusikelti į didesniuosius pra.
štnota trys įtariamieji - du
žmogus lakstė, prakaitavo, laužė, tai ar neišgijo? O jei
mones miestus, kur turės pi .
vyrai ir viena moteriškė.
gos gauti kokius nors darbu
plytas degė, medžiagą rinko, ir mirė, tai kuris gi žmogus
3. Didžiųjų miestų ir prif
gi parapijiečiai ... jie tik lau nemirs? Anksčiau, ar vėliau. POLICIJA PUOLĖ GAMmiesčių
bedarbiams
sukę*
kia, kada klebonas jiems baž Didelio čia daikto.
BLININKU
LIZDUS
Tai-gi,
šakiečiai
kantrūs
darbus
krašto
vyriausybė
nyčią pastatys! Ir dabar dar
Chieagos policija puolė du i
jie laukiftt nnr„ jau aStunti žmonės. Jie laukia. Jau lau
| bendrai su lokalinėmis valdžįo
gamblininkų lizdus, 735 W. 63
mis.
metai kaip veiklusis kun. Či kia šimtą metų ir daugiau.
T
, y
,'gat. ir /900 So. Ashland avė.
Prezidentas randa, kad
žą uskas mirė, ir jau keli kle Laukia naujos bažnyčios. Gal '
.*.
.
.
,
..
. *
« xr. 'Sunaikino visus įtaisymus ir
rokais
keliais mėnesiais iš
,
, , A
bonai pasikeitė. Perėjo smar kas jiems pastatydins? Vie-i
.. . ..
,
areštavo keletą wrų.
kviestų į civilinius dari
kusis kun. Starkus, išėjo jau nas amerikietis Zanavykuos
darbininkų atsiliepė apie 2
ir kun. Vebeliūnas. Ir vis .tos beviešėdamas davė čielą $500.
RYMAR, vas. 28. — Itali
lijonai gaudančių šelpimą
pačios išvados: pati bažnyčia ir suteikė kun.
Čižauskui
jos civiliniai tarnautojai tu
apie 2 milijonai laikinai
nepasistato ir klebenti nepa- galimybės užmokėti už plytų
rės atitinkamus ženklus ir Že
dirbančių.
stato. Kiek buvo klebonų, tai išdeginimą. Šakiečiai
laukia
mesnieji tarnautojai turės saNeužilgo prez. RooseveI
žiūrėk ir ragina, kad duoti daugiau tokių amerikiečių.
liutoti iresniuosius.
reikalaus kongreso, kn<l
“patvados” plytų, malkų, ar
Tuo tarpu Šakiai be kle
skirtų 2 bilijonus dolerių įvi
žvyrių parvąįimui; net prime bono. Mat, nei visi klebonai,
riems viešiesiems darbams.
na, kad bažnyčios statymui ir pavyzdžiu kun. Čižausko, nori
pinigai esą reikalingi... Ša užsimušti.
Pasiūlyta ameri
CHICAGO IK APYLINK. j
RYMAS, kovo. 1. — AM
kiečiai
ligišėol
pasižymėjo kiečiui — kun. P. Karaliui.
- šiandien debesuota ir šil- jos vyriausybės specialus ffl
kantrumu. Kelių jie netaisy Purtosi. Purtosi ne jis viedavo. Ir kam? Juk vis tiek nas. Mat, šakiai — tai ša-.čiau. Numatomas sniegas nr siuntinys Fzlen išvyko j
ivžių.
lietus.
pavasary, ar rudeny duobės kini.

ORAS

I
Ketvirtadienis,

kovo

1

d.,

1934

D B jt U G A

vos žemės, jau Lietuvos va ir ekonoinindje srityje.
kati jie Sibiro rytuose yra apsitvėrę vien
dai pamuto tekant laisvės au
Mes šį linksnių Lietuvos
geižbetono sienomis ir urvais,' per kuliuos
šrelei. Pasinaudoja proga ir nepriklausomybės paminėjimų
japonams veržimasis neįmanomas. Jie bau*
Iketna. kasdien, fakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6 00. Pu
fai Vintų — |3.60; Trinu menesiams — $11.00: Vienam gina japonus savo oro lakūnais. O gal §ie (Adolfo Paleckio kalbu, pasa vę. Ekonomiškai spaudžia lie- paskelbia 1918 m. vasario 16 apvaikšėiodami, turime, sulig
fa4Mafcu — 75c. Europoje — Metams $7.00; Rusei me pastarieji tik ir laukia progos nudumti į Ja
tų — 14.40. Koplj* .Ola
kyta Nepriklausomybės šve tuvius sunkūs baudžiavos lai d. Lietuvos Nepriklausomybę. mūsų himno žodžių, semti sau
■kslblmų kainos prleluuCi'araos pareikalavus.
poniją ir iš tenai nebegrįžti.
Bsndradarblama lr korespondentams raktų neffr*kai. Tautiškas veikimas slopi Smarkiau suplakė Lietuvos sū iš praeities stiprybę tolimes
ntėje, vas. 18 dz, Pittsz
■me Ml neprakoma tai padaryti lr nepnkiunčlajua tam.
namas. Uždraudžiama spauda i:ų širdys. Ne vienam patri- niam veikimui Tėvynės Lietuburgh, Pa.).
ttkahU pakto tankių.
•Sovietai numato tuos ir kitus savo ne
Redaktorius priims — nuo 11:00 Iki 11:44. vai.
jotui džiaugsmo ašara nurie i vos naudai. Lietuviai, laikynaudai galimumus. Tad raminasi nors sklei Mūsų tautos himne yra se per 40 metų. Atiminėja iš lieoia ^as dėjo per skruostus. Lietuvos I kimės vienybėje. Pasirodyk!
džiamais bauginimais.
jaunimas liuosnoriai stoja Lie me vertais už tėvynę kovoto
tavo sūnūs te stiprybę se stačiatikių maldnamiais - cer tuvos kariuomenėn,
apvalo jų ainiais. Mokinkime savo
kvėmis. Lietuviai gina tikėji
LIS
mia...
“
Kad
galėtume
geriau
PASTA
“DRAUGAS”
kraštų nuo priešų, tik Gedi jaunimų lietuvių kalbos, bei
paminėti šias brangias Lietu mų ir lietuvybę kiek galėęla mino steigtoji sostinė Vilnius tėvynės meilės. Būkime gerais
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publisked Daily. Ezcept Sunday.
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▲dvartlslns ln “DRAUGAS” brlngs best reaulta
sirūpinimu rašo: “Tautiška bažnyčia prie
jusi nekaltas lietuvių - didvy
praeitį.
Advsrtlslna rate* oa appilcatlon.
rių kraujas. Moterų patrijo- laikui Lietuva padarė žymių remdami jų Vilniaus vadavi’*fi#AUGA3“ 2334 S. Oakley Avė., Chieago 35 ir Union avė. dar stovi, bet diena po die
Persikelkime
mintimi
į
kunos rengiasi griūti. Apleista, nuskurusi, lyg
čių veidai apsipila karčiomis pažangų apšvietoje, kultūroie Lmo ar kituose reikaluose.
rodos joj niekas nebebūtų; taip pat viduj nė uigaikščio Mindųųgio laikus. ašaromis dėl daromų skriau- j
———varpai skamba, nė vargonai groja, nors pa-i F>™stutykime to kunigaikš- dų. Subruzda lietuviai pasiry-į
DIENOS KLAUSIMAI
dėl žmonių airių laikomos kas sek-?™ vykusias pastangas sujun žę pastoti rusinimui kelių.
madįenį; tik nė pakrapinimų, nė mišparų, nė 1 gti mažas kunigaikštystes po Spausdina Prūsuose knygas,
KO KOMUNISTAI BIJO
Pastaruoju laiku mažai ma- (dalyvauja neapseina he svaipamokslų neesama’’. Socialistai ii- jų spau savo galinga vadovybe. Prisi brošiūras, leidžia pirmų laik
minkime
kunigaikštį
Gedimilosi
mūsų spaudoj veikalų ar galų.
da rūpinasi “tautiškomis’’ bažnyčiomis, kuraštį “Aušrų“, paskiau ir kir
Šiandien sovietai
bijo, kad japonai ne rios nėra jokiomis bažnyčiomis, ne dėl to kadi™!’ teigiantį senųjų sostinę
laikraščius. Platina lietu straipsnių blaivybės reikalais,
Nepamirškim, kad tik dorų
karo prieš juos rytų Sibire. O kad jiems tikėjimas rūpėtų, bet kad kenkti Ka-lv
Vilnių, kurs istisus
susipratimų. Knygas irjiys kad toje srity būtų viskas blaivių žmonių laukia švieseten karas įvyks ir Rusijoj bus pasiryžimo talikų Bažnyčiai, kuri yra tikroji Kristaus jSlintme^luSv buy° . hetuvlų
laikraščius gabena iš Prūsų j tvarkoj. Deja, taip nėra. Pro-jsnė ateitis, o girtavimas veda
ir kultū- . . ,
,
, _ ,
. ..
išsivaduoti iš žiauraus bolševikų jungo, apie Bažnyčia, prie kurios priklauso 90 nuošim tru, nešančiu šviesa
.
. . kontrabandos budu ir platina bibicijos laikais nemažas skailprie pažeminimo, skurdo (mo
nėra dviejų nuomonių
čių mūsų tautos žmonių ir dėl to ji yra ne rų ne tik Lietuvoje, bet ir į tarp žmonių slapta. Dėl kny čius šeimų ėmėsi pelningo de ralio ir materijaiio), bei kito
tolimus pasaulio kraštus. Pri
gų ir laikraščių platinimo ne gtinės (munšainės) amato. Be kių nelaimių. Nėra reikalo grį
■ /Kad ilgiau išsisukti nuo to karo, sovie- tik visuotina, bet ir tautinė Bažnyčia. So
siminkime kunigaikščius: Al
vienam lietuviui tenka pakliū darant ar parduodant ne tik žti prie probibicijos, nes proKomisarai baugina japonus ir visų pasau cialistai, palaikydami vadinamuosius “nezagirdų, Kęstutį ir Vytautų Diti kalėjimai! ir net būti ištre vyrai, bet moterys ir jauni hibicija nedavė blaivybės, vie
Girdi, tas karas sugriautų japonų imperi- liežriinkus“, parodo savo veidmainystę ir blo
dįjį, kurių laikais Lietuvos te
mtu į šaltąjį Sibiru. Tuo lai mas priprato vartoti nelemtą nok laikas mums' atgaivinti
ir tai būtų naujas pasaulinis karas, kurs gų valių.
ritorija praplito nuo Baltiko
ku ir vėliau Amerikos lietu skystimėlį, tuo tarpu Blaivy vyskupo Valančiaus blaivybės
įjftnšlUotų visas kapitalistines valdžias. Tada,
iki Juodųjų jūrų. Kaip garbi
viai daug gelbsti Lietuvai mo bės Draugija ir blaivininkai dvasių. Geros valios blaivinii suprantama, tisų pasaulį apnvktų komunisAinerikos visuomenė vis labiau ir labiau ngai tada lietuviai gynė Eūraliai ir materijaliai. Oficialė veikėjai išnyko. Tokiu būdu 1 nkai, stokime į kovų su giliai
domisi popiežių enciklikomis. Vien tik kun. Į ropų nuo vokiečių - krvžiuoblaivybės dirva tapo apleista. Į įleidusiais šaknis girtavimo
Rusijos komisarai, kiek žinoma, turi pla Coughlin, garsusis radijo kalbėtojas yra ga- čių užpuolimų! Kada rusai kalba Lietuvoje rusiška, mo
Prohibicijai praėjus, alaus?' papročiais. Gerais, blaiviais
ninis, kad komunistai visuose kraštuose sukel vęs 225,(XX) pareikalavimų prisiųsti'Popie-, buvo mongolų pavergti ir mo- kyklos rusiškos, mokiniai bau atidarymo išvakarėse- žmonių J pavyzdžiais, blaiviais parengi
tai riaušes, kada japonai išsijudinti} prieš so- žiaus Pijaus XI enciklikos “Socialinės tvar- kūjo donį Kirgų Chanui, Lie džiami net už vartojimų tar
minios laukia prie bravarų irimais ir kitais būdais skleiskivirtus Sibire. Šie jų planai yra tik teorijoje- kos rekonstrukcija“ kopijų. Katalikų veiki- 'tuva atlaikė savo nepriklauso pusavy lietuvių kalbos.
kaip bematant išperka tiek me blaivų susipratimų. Eiki
kitų galimybių pačiam Sibire, kur su- mo centras — N. C. W. C. taip pat šimtais' nivbę. Rusai, lenkai ir kitos
Čia norėčiau padaryti pastaalaus, kad pasidaro nedatek- me į pagalbų jaunikiui rody
r traukta daug raudonosios kariuomenės ir kur tūkstančių kopijų tos ir kitų Popiežiaus en-' valstybės skaitė sau didele ga- bų-Amerikoje augusiam lietulius. Tas pats daros atidarius dami blaivaus gyvenimo ke.kareiviai turi nepakenčiamų gyveninių. O gy ciklikų išplatina. Pažymėtinas yra faktas, ^be būti Lietuvos draugais. Ku v‘ū jaunimui. Brangus Jauniir stipresnių gėrimų sande- liūs į blaivių — laimingų atai ne teorija, tik realybė. Rasi, ta kad popiežių enciklikomis pradėjo domėtis migaikščio Jogailos laikais Lie nie! palygink savo padėtį su
liūs. Rodos, depresija - bedar-' teitį. Arkime apleistų dirvų.
į
tik ir laukia japonų puolimo va- ne tik katalikai, bet protestantai, žydai iri tuva padarė žymių kultūriškų Lietuvos padėtimi rusų viešVanaginis
bė spaudžia visų kraštų, o vie- Į
kad atsiskaičius žiauriųjų komisarų net netikintieji. Tai yra labai reikšmingas Į pažangų pamesdama pagonys-1 patavimo laikais. Lietuvoje ne
nok tūkstančių tūkstančiai do
‘-ir Stalino agentų. Kad tas I gali.
įvyktu
buditę
.ir
priimdama
MikščionybęJ
sewrų
Pro«iški«čių
;
lerįų
suniokajna u* svaigahks
dalykas.
/
• , j .į Į t »
įvesti bkhbal
:ixifaktas, kad sovietų vyriausybė įvairias
nei
Kazimieriečių,
kurios
mo

1 Po to dėl žalingos svetimtau
EGLUTES
PAMOKAS
Nelaimei mūsų broliai lietu
lones teikia Sibiro kariuomenei. I>uoda gė
kintų
jaunimų
lietuvių
kalbos,
'čių įtakos Lietuvos skaisti pra
viai ne tik neatsilieka nuo ki
Hiandien Pittsburgho Žinių skyriuje ra
jų, valgį ir didesnį, negu paprastai, atlyginij eitis pradeda trinti. Juo to- tikybos bei rašybos. Priešin- i tų girtuokliavime, bet kaip Anglijoj praeitais metais bu
vo sudaryta speciali komisija
Tūo būdu tikimasi pelnyti kariuomenės sime linksmų naujienų, kad praėjusį sekma j lyn, juo eina blogyn. Paga- gai, buvo mums draudžiama
kur bando kitus pralenkti. paruošti projektų pakeitimui
dienį
įvykusiame
.Pittsburgho
ir
apylinkių
/ištikimybę. Be to, ir kariuomenės vadai pas
liau prieina prię,(to, kad trys mokinti ar mokintis lietuviš Štai pavyzdis. Po keletos ne
veikėjų
ir
organizacijų
atstovų
suvažiavime
alkoiinių gėrimų įstatymo.
■ sovietus neturi laisvės ir ramaus gyvenimo.
i galingos kaimyninės valsty kai, vienok lietuviai išlaikė ir
darbo
nietų mūsų tautietis (il Tarp kitko tos komisijos bu
suorganizuotas
A.
L.
R.
K.
Federacijos
aps

visur sekioja komisarų pastatyti šnipai,
bes: Rusija, Vokietija ir Aus perdavė jums tų brangų turtų,
e šiuos-dar kiti. Kiekvienas neaiškus karinin kritys, kuris jau planuoja gražių darbų nu trija padaro suokalbį ir pasi tų gražių, grynų lietuviškų ka gų laikų gavęs maistų iš val vo pasiūlyta į mokyklas įves
džios) pagaliau gauna laikinų ti priešalkoliškas pamokas.
ko žingsnis turi jam liūdnas pasėkas. Kiek dirbti Bažnyčios ir Tautos gerovei. Sveikina dalina (trims atvėjais) tarp lbų bei rašybų. Tiesa, jums
ištartas žodis sveriamas raudonųjų me! Mūsų, Amerikos lietuvių katalikų vieny savęs Lenkiją ir kartu Lietu reikalinga yra anglų kalba, (CWA.) darbų. Pasiima užmo • Tuometinis švietimo ministekestį ir kų jis su tuo užmokes
svarstu. Prasidėjus karui negi jre tu bė stiprėja.
vą. Po to prasideda juodas vienok kaipo lietuviai, už lie čiu daro? Nežiūrint, kad na ris šiam planui pilnai prita
guldyti savo galvas tik dėl to, kad ge
•
*
•
Lietuvos istorijos lapas. Porų tuvybę kovotojų ainiai, turė mie nedateklius avalinės, dra rė, tačiau tam buvo sutikta
klotusi Stalinui ir kitiems Kremliuje so
Sausio 27 d. Norwood, N. J., mirė Ele kartų lenkai su lietuviais ke tumėte stengtis tobulai išmo bužių ir t.t., mūsų tautietį da kliūčių iš vyriausybės. Šiais
metais tas klausimas vėl ke
tini ir šiltai gyvenantiems komunistams? Tas na Aušraitė, žymi lietuvaitė dainininkė, kuri lia sukilimų, kad pasiliuosuo- kti lietuvių kalbos, rašybos,
rbininkų
parveda
draugai
vė
liamas per švietimo ministerĮ
Jbtitų aiškus nusikaltimas rusų tautai, kuri daug meti} mokėsi dainavimo Italijoj ir <:i- ti iš po sunkaus svetimtaučių mylėti gerus gražius lietuvių
lai
vakare,
“
prisikaušusį
“
.
ilgus metus kankinama ir kryžiuojama.
dėlę pažangų buvo padariusi. Grįžus iš lta-Į,iun8°» bet sykį į spąstus pa papročius. Turėtumėte didžiuo Kiūbas surengia balių, tai not ir tikimasi, kad pavyks prieš
alkolines pamokas įvesti į vi
U’ ' Aiškėja, kad karas Sibire su japonais lijęs nedaug kur lįetuvių tarpe tepasirodė, kliuvus, sunku ištrūkti, todėl tis savo lietuviška kilme ir
sekantį rytmetį grįžta namo Į
,nokyklas.
Sijos sovįptams galėtų būti paskutinė teis nea netrukus ištekėjo už svetimtaučio p. ir Lietuva neša tų sunkių vo visur kelti lietuvių vardų.
Baigiasi pasaulinis karas, “linksmus“ baliaus dalyviai.j Priešalkolinių pamokų įve
diena Nebūtų jiems kada teisintis dėl Mane, New Yorko Universiteto reikalų ve kiečių, o ypač rusų naštų. Šio
ivo klaidų. Dėl to sovietai šiandie ir bail dėjo. Mirė sulaukus 34 in. •amžiaus. Gaila {laikotarpio Lietuvos likimas dar priešų Kolčakų - Bermon Visos pramogos, visokie pasi-Į diinas į mokyklas ir Lietuvoj
ia japonus kai mažus vaikus ir šaukia, jaunos jėgos.
! panašus į žydų Egypto belais- tininkų jėgos neapleido Lietu- linksminimai, Kur jaunimas1 atneštų daug naudos.
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SOLOVKAI

sius čekistus - puliko juos ten vargti,
tik įsakė prisitaikyti prie naujo režimo.
♦

Solovkų salos yra arti poliarinės juo
stos, 61°4o1 šiuiir. pi. —• vasarų ilgos die
(Tęsinys)
nos ir labai (rampos “ i nei tosios“, naktys;
Užėmus vienuolynų bolševikams, vis žiemų priešingai — ilgiausia diena trun
ku 2 viii. 45 niin. Klimatas dėl gollstroišgrobsi}’te — - į valstybės iždą
kas pakliuvo. Auksiniai ultoiių mo gana minkštas ir sveikas. Visos salos
lai buvo paimti komisarams, ir jais apaugusios tankiais miškais, tarp jų mir
ttfMUiišė komisaru m< dužių bardus ir lo- guliuoja ežerai. Jų išviso ten yra 462.
Relikvijos laivo išniekintos, į kiū
Visa gamta padeda dvasia atgimti,
pakilti virš žemės, kilniai žmogaus dva
rą sumestos, —ypač gerbtosios vietos uliniai, šaltiniu). kryžiai — ciniškai su- sią pagaunu - užtat čia minėtieji dievo
Ijavroti!... Siaučiant jų vaehanalijai, dau- baimingieji vyrai ir pasirinko sau vietų
?lix vienuolių luivo si šaudyti. Vienuoly- vienuoliškam gyvenimui.
Mašininkas, levas archimandritas, ir
Garlaiviui tarp Solovkų salų ir kotdikeletas vyn sniijjiį vienuolių buvo išvežti
kontim*ntą ir ten išžudyti. Grupė pas<>- nento (uosto «<•#<)• plaukioja pusšešto
nttsių vienuolių, artį 49 žmonių, 55—8') mėn., nuo birželio I d. iki lapkričio 15 dt,
n». amžiaus, tačiau- nenorimo skirtis su kal tais kiek ilgiau. Likusį laikų vjsa. Bal
ailtuoj’fi vienuolynu ir praš'si čekistų. tijos jftre eat»i le«lais ‘ nkaustyta.
Pirma istorijos buvo lemtu tai sldai
leistų jiems baigti savo amžių ten
it, m negavę leidimo; maldavo, kad ver- vaidinti dvasinio poilsio vaidmenį, o nū
r,juos sušaudytų, negu iš ten išvežtų, nai čia yra žiaurių kančių ir mirties sa
iks prašymas sujaudino ir sužvėrėju ki. Birma čia tfihstančiui važiuodavo mels
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tuoja į užsienį. Kitos gi įmonės absoliu
čiai neduoda naudos. Analogiškas vaizdus
visoj Rusijoj — viskas eksploatuojama ir
grūdama į užsienį, kad tik svetimos va
liutos prisigrobstytų. Jų sistema visur ba
Admnistraeinės santvarkos ir ūkiško nkrutuoja!...
sios sistemos atžvilgiu (Solovkų stovykla
yra Sovietų Sąjungos kopija. Skirtumas
yra tik adinintbtraeinių skyrių ir tarnybų
Visų Solovkų administracijų ir vado
pavadinime. Stambiausias skirtumas bene
bus tik tas, kad čia yra griežtai priversti vybę sudaro ištremti nusižengę GPU be
nis, katorginis darbas, o SSSR įvestuose ndradarbiai. Daugumas jų yra aktyvūs
kolchozuose pusiau priverstinis darbas. čekistai praeityje arba t. v. seksotai —
Sov. Sąjungoje komunistų partija taiko slaptieji bendradarbiai, šnipai. Bendrais
eksperimentus socijalistinės tvarkos, o So- bruožais jie apibudinami šiaip — aktyvus
Ibvkuosc GPU nustatė kaliniams grynai čekistas tai visiškai sužvėrėję* žmogus,
komunistinę tvarkų, norėdama įrodyti, nustojęs moralia prasme žmogaus panašu
kiek laimingas bus gyvenimas tokiomis mo ir pavidalo. Taigi, iš tokios žmonių
sąlygomis įvedur* komunizmų, plačiai, jei kategorijos išskiriamas dar niekšišk-esnis
jau
Įvedus komunų tarp kali- •clmnentas ir puaiunčiainas į Solovkus. Ieti
nių, ji taip put patogi ir ekonomiškai pro mi ypač pasižymėjusieji valdžios pervir
duktyvi. Tačiau GPU viltis taip sutvar šijimų, išaikvojimus etc. Visi tie tarptau
kyti Solovkų darbas, kad patys išsitektų tiniai kriminalistai čia sudaro valdžios
be centro pagalbos, pasirodė bergždžia. personalų, ir .jų malonei palikti tūkstan
Kad galėtų išsilaikyti, barbariškai naiki čiai kalinių, daugiausia nieku nekaltų. Už
na gamtos turtus — miškų — įr ekspor
savo žvėriškumus
uolumų

tis ir Dievų garbinti, o dabar jau 10-ti
metai, kaip iškankinti ir mirtinai iščiulp
ti kankiniai maldauja laisvus brolius iš
vaduoti juos iš GPU nagų L.
2)
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—

Miniatiūrinė

38SR

kopija
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vyresnybės

—

Solovkų

personalas

Solovkuose,

ir

bekankinant

kalinius jie vėl tinkamai įvertinami cen
trinės GPU, ir dažniausiai neišbuvę skirtasios bausmės, paliuosuojami iš Solovkų.
lfrčiai metų ištremti išbūna vos 3 metus.
5-ienis metams nubausti išsėdi porų metų
ir grįžta atgal dirbti čekistų atsakingose
vietose. Čia ir glūdi jų žiaurumų ir žvė
riškumo paslaptis!
Kaip šėtoniškai OPU kankina Solovkų
kaliniu*

Į visus Solovkų tarnybas skirdama iš
imtinai nusikaltėlius, centrinė GPU išpil
do savo baudžiamųjų politikų tarpininkau
jant patiems ‘areštuotiesiems, svarbiausiu
tikslu turėdama galvoje — jai nesūriai
kinti fiziškai, tai bent moraliai užmušti
savo politinius priešus!

Jei, kad ir kaip griežtai izoliuoti ne
būtų, vis dėlto prasiskverbtų žinios apie
jų žvėriškus darbus, tai. GPU pasistengif,
save rcliHhilituoti, esą, nusižanginiai, žiau
rumai buvę įvykdyti pačių nusikaltėlių,
kurie būsią nubausti: o pati GPU čia esanti nekaltu!
(Daugiau Uu»)

C

t
Ketvirta dienia, k'ovp 1 d. 1984
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RUS A. L. R. K. FEDE- įlybos posėdis. Pareigoms pu-Įgaus paskutinei! jėgas.
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siskirstyta šitaip: kun. Vniš tą šeštadienį ligonį n
i noras — dvasios vadas, ,1. Ta- kun. Jurgutis ir aprūpi
I inkevieius - pirmininkas, kun. sakramentais.

KAZIMIERO MOKYK

\ LOS ŽINUTĖS

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS Kazėnas —
—
------------Ą. PaleekiR — raštininkas,
Vasario 25 d. staiga susir
i Seniai reikalingas vienybės kun. Jurgutis — iždininkas, go Rozalija Kasputienė. šir7 aktas įvyko. Pittsburgho ir a-Į Grebliūnas ir K. Vaišnoras va, dies nusilpnėjimas paguldė se

kad be tikėjimo npgali Dievui pylinkės lietuviai katalikai su ldybos nariai. Nutarta aušau-!nelę į lovą. Dėl mamytės supatikti” (Heb. XI, 6).
glaudė savo jėgas tikybiniam i kti gegužės mėnesį Plttsburg- negalėjimo,' reiškiame vaika-Į
KAULAS: — Jonai, ar gi ir tautiniam darbui.
' jho apylinkės lietuvių katali- ms užuojautų.
V.

Į

INDEFERENTIZMAS

nėra ftv. Kašte skyrių, kurie, Vasario 25 d., Sv. Kazimie-|kV konferencijų ir pasižadėjo
leistų tikėti kitaip, negu Kri- ro mokykloje, South Side, su-Į pasirūpinti, kati šio distrikto

——_______

NUuTATYTA uAIREo

stus mokino ir galėtum būti važiavę iš įvairių kolonijų1 vlsos katalikiškos draugijos
išganytas?
draugijų atstovai įsteigė Fe- kuogroieiausiai
priklausytų
JONAS: — Kaulai, veltui (deraeijos. apskritį ir paved? Federacijai.
Vilimas

darbas jūrėse ieškoti cukraus jo valdybai išvystyti galingų

_________
South Side. — Vasario 20

-----------------------

d. pas kun. M. J. Kazėnų bu-,

|D KATALIKIŠKOJI v0
AKCIJA

|gabalėlio. Kur nėra, ten ir ne-,akcijų, kad subūrus visas gysuvaž*avC Pittsburgho pro-,
rasi. Taip ir Šv. Kašte nėra vas pajėgas kovai su tikėjivincijos lietuviai kunigai panei vieno Kristaus išsireiški- mo ir tautas priešais,
I sitartų svarbiais šios apylin- Į
Šio didelio užsimojimo inikės lietuvių katalikų reikalais.
uatoriafy buvo Pittsburgho j BridgevUle, Pa.
Šiais lai- Susirinkimas pareiškė
daug
provincijos kunigai. Per kelis kais daug kalbama apie kata- PrnžiV minčių ir nustatė gaiViii 40 meti) gyvenu
Sv, “ J, K
nėnesius jie svarstė, diskusa- Ūkiškųjų akcijų __ veikimų. res a^e^ies darbams. Pasita- Kazimiero R. K. parapijoje ir
«r I ta., kad nesena
?o
savo susivažiavimuose, jjašo apie tai laikraščiai, pri- rin]e dalyvavo šie kunigai: tenka darbuoti., jos naudai
tUn l“1“’ graZU' n;oden»ak«
taip sulaikyti skverbimąsi i plieną iš sakyklų kunigai, sva-Į ya*lsnoras’ Misius, Pikutis, Va
.
j,
su visais patogumais gyvemnuo pat pirmos įsikūrimo die-t. .
1
.
mni vienuolyną, o mūsų kle<atalikų eiles neaiškaus nusi- rsto aukštos inteligencijos vy- Pliauskas, Skripkus, Jurgutis __ _
nos. Teko pergyventi ir pati- ,
v
.
, '
..
, , , . bomja prastesnė uz vienuolystatymo lyderius ir jų (kata- rai savo suvažiavimuose. Visi r1 Pa^s šeimininkas, kun. M. .....
įti įvairių parapijos darbe kci
, .
. ,.
likų) vyliojimų į savo o|bazų. kviečia pasauliečius apaštaKazėnas.
V. stenybių
110 VIst,nmk^ lr lnes nei kiek^

KEISTOKA

Pagaliau išspręsta, kad reikia l iauti, skiepyti žmonių protuo--------------------- ~
organizuoti Katalikų Veikimo į ge ir širdyse teisiAgumo ir kriVasario 25 d. Šv. PrancišCentrų. Tuo tikslu nutarta su- kščioniškos meiles jausmų, ra-, kaus Akademijos mokinės at
šaukti katalikiškų draugijų gina padėti kunigams sėti ge- vaidino dramų “Mokytojo basuvažiavimas. Tokis draugijų rų sėklų, piktžolėm apaugu- isas” ir komedijų. Vaidinimas
susirinkimas įvyko praeitų se- šiuose dirvonuose. Kodėl gi tų1 gražiai išėjo. Visos mergaites

gi amžinam gyvenimui, svie- indiierentizmas nebuvo Knssiai suprantami, kaipo gerie- taus mokinamas?
ji darbai? Fariziejai duodavb JONAS: — Kaulai, geriauaukas ir darydavo gerus dar- sia’s įrodymo būdas yra. tas:
bus, o vienok Viešpats Jėzus rtik eiti prie tų žmonių, kuaiškiai pasakė, kad jie jau at-ji* girdėjo Kristų mokinant,
siėmė savo užmokestį, t. y. t. y. apaštalai, kurie trejus
•kad amžiname gyvenime nebe metus gyveno su Kristumi ir
gaus jokių nuopelnų. Todėl kurie
indiferentas tikėjime negali už bi. D
si tikrinti sau ^niŽįno^o gy^e-įsi lit
nimo, nors ir bus geras ir tei- Savo
singas.
•
prali
RAULAS: — Tat, kodėl ne ^as 1
galėtų būti išganytas?
Kris
JONAS: - Todėl, kad ne-'.j*^’

galima statyti namo be pagri-| '
ndo, o pagrindinis akmuo, y-j ‘ ’
ra tikras tikėjimas, t. y. Pr*‘'^au]
pažinti tiesas, kurias Dievas
apreiškė. Visi kiti tikėjimai, .. .
išimant katalikų tikėjimą, ne- l°
pripažįsta visų tiesų, kurias “ ‘
rentas negali pasirinkti tikėjimo, kokio jis nori; jeigu at- ...
mes katalikų tikėjimą, jis ne.. .v
?
x7’,'
As 3

i

daug gražių minčių ir ragino | dirbti, apaštalauti, kad žmo-

- -----------

laikytis Federacijos ir po jos nės gerėtų ir plėstųsi Dievo
Mūsų vargonininkas V. Mesparnais išvystyti katalikiškų karalystė žemėjė. Šventasis donis netikėtai taip susirgo,
ir tautiškų akcijų. Po jo kai- Tėvas, vyskupai ir kunigai y- kad sekmadienį negalėjo cho
bos prasideda labai gyvos di-Įra tik dvasios vadai, kurie rui vadovauti. Jo vietų užėm*
skusijos. Rimtai dalykus ap- mums katalikams, kaip ka- viena seserų Praneiftk iečių ii
svarsčius, nutarta steigti Fe- riuomenės vadovybė, nurodo, viskų gražiai atliko.
deraeijos apskritį.
kaip raes turime dirbti apašta------------lavim'o darbų. Ką galėtų nuveikti kariuomenė, kovodama
su priešu, jei tedirbtų vieni
vadai, o visa kariuomenė tik
žiūrėtų, kaip jie dirba. Iš to-

gy-J|rt» Mvąngalijos — Apattatt

tai aršiau,' kaip kokioj darži- gy, 4«no Apreiškimas! Pusią

Nutilau. Gėda pasidarė ir,
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— Tėveli, na, kaip Čia
venate, — užklausiau. - ąf ak tarta ~ Apaštalų LaJ ikai 4

Ionijų/ Kun. Vaišnorui atknl- kunigams.
Vienuolyno Rėmėjų draugija
bėjus maldą, visi išsiskirstė
Praplėtę savo eiles, lengvai laikė susirinkimų vasario 2.:
nakvynei pakeltu ūpu.
etremsime priešų antpuolius ir d., parapijos salėje. NutArte
Tikime, šis katalikų sąjūdis laimėsime kovą.
•
surengti card party Šv. Kaži
pažadins apsnudusius, sustip------------miero
parapijos
“Lyceur
rins svyruojančius ir grąžins! Drūčiai serga Jonas Burni-. Hali” balandžio 15 d. vienur
pasitikėjimą savo galia.
ckis iš Treveskyn. Vidujinio lyno naudai. J rengimo koin

•H) 4o« PoePftb
ovevrto*
UKVT HlUMT y
K, fs •>

HcIAAUNbUS ANYvOS

gj
KRISTAns išhotyiį

tikėti,
tai Kunigi Apaštalai, i
Kristaus mokiniai, būtų rašę,!

' • JĄnA V/ '

UlIKICpiAl ^TiPRIAt

roRlliLlIlAI vIJriilAI
LAIKOSI

nėj!
;
plų j620. Kaina, su aptaisau
— Nugi gyvenu ir tiek, pra |l.i5.
Pravažiuodamas pi*o PittsTom<> „ Kempio
burglių mūsų kolonijoj buv< ktikuodamas šiaurinio ašigalio
sustojęs gerb. kųu. prof. J eskimų gyvenimų, o kų gi dau gMĄ
Jnrgis
Vaitkevičius, M. V C. Nepa gtau darysi, jei žmonės nesi kdbM
pilJ
Audeklo
miršo'aplankyti ir seserų, kn .f,pina klebonijos statymu, _1 j.,
I (aisais Kaina _ ,1J0 ,•
rios Šioj parapijoj mokytojau atsakė klebonas.

nebūtu bvye reikalo

‘/A** 1^4**
Ali

siena persikreipę ir negalima I
uždaryti. Įėjęs net nuRigaa- į
dau: šalta, net dantys barška.»

Neatsižvelgiant į didžiausią neatliktų savo pareigos ir sa- lėj atlaikė šv. Mišias.
pūgų ir šaltį, atstovų buvo at- v<? apsijuoktų, jei visų apaš-j
------------Į važiavę apie 60 iš įvairių ko- talavimo darbų sukrautų tik į South Sidės šv. Pranciškau

DRAUGAS

Senas Eks choristas
____________ __

liko vieno mums trūksta, tai kle
bonijos, kuri jau visai baigia
_
„ . .>
maldų ir paaiškinęs šio susi- nepaliekama vieniems kunigą-Į patenkinta.
. v
. .. .
.
.
EUsworth, Pa. — Nejaukus
ant šono virsti ir gyvenimui, ...
v. .
būrimo tikslą, prašo išsirinkti ms tų jungų traukti? Viskas
_________
i
•
».
.
oras dvelkia sioi apylinkei,
darosi pavojinga, o apie pa-JD .
,
Z
’
prezidiumų, į kurį patenka paaiškės, supratus tikrąją pra
Ponas Marčiulaitis, South
togunms nėr ko nei kalbėti...
. v ,
, .
.
kun. Jurgutis iš Bridgeville, sme žodį Bažnyčia.
Sidės graborius, yra labai prie Jei katinai Ikonai
5’
i! ' . ! m'
Grebliūnas iš Homestead ir
Bažnyčia, — anot “Tiesos lankus žmogus. Vasario 25 d. per pamatus, tai k, bekalbi ma VaW'ZI0S. pagalba (ra,‘ef)
Paleckis iš West End.
Kun. Kelio”, — nėra tos sienos,, kelis syk'važiavo, kad parve- .............................................
palengvina žmonėms tą kovą,
ti apie vejų ir sniegą?!
,
.. ,
. :
Jurgutis, taręs ačiū už suteik- kur ]nes susirenkame pamal- žus vienuolyno mergaites
į
l nes-kitaip kapitalas seniai bū
\ asario 25 d. popiet ateihujt,j užtrijumfavęs ir visas datų garbę pirmininkauti šiam dotns, bet visi katalikai su sa- South Side vaidinimui; tuo pa
su
reikalu į kleboniją,
pats j rbii,;«kij pastangas sutriuškfsusivažiavimui, kvieeiar gerb. vo kunigais, vyskupais ir Šve- čiu būdu gražiai patarnavo ir
prof. kun. Vaitkevičių skaity- ntuoju Tėvu sudarome Kris- Strelauskas, Ačiuojame jiems klebonas atidaro duris ir iš inęs Ras išsivystysis iš tos dar
ti referatų. Garbingas svečias į taus Bažnyčių. Visį esame jos už pasišventimų. Lai gerasis ofiso šluota šluoja sniegą, ku-1
rio vėjas pripūtė per duris ir į
(Tęsinys 4 pusi.)
patiekė
savo klausytojams nariais, visi todėl ir turime Dievas atlygina.
langus. Mat langai su visa 1 LLL.- . ... j J'l"

j

“Joicm

bedarbė visus vargina, bet mū
sų parapijos reikalai,
ypač

atkalbėjęs ant tavo ir mano pečių, kodėl’ žiausiai atlikti. Publika

i knn. Vaišnoras, Grebliūnas ir kios kariuomenės priešas tik
kun. Jurgutis.
į pasijuoktų. Panašiai katalikai ja. Vasario 29 d. jų koplytė

galės išganyti savo sielos.

apie tai nesusirūpinanie.
Kaip sau norit keista.

katalikybės žvilgsniu, sumaningo klebono kun. Kazėno va-’,
dovaujami gražiai* eina. Tik
j sunkių naštų norima užkrauti stengėsi savo roles kuo gra-

Baigus visus reikalus eina- Į
ma prie Federacijos apskričio:
valdybos rinkimų. Į valdybą
pateko: Tamkevičius, kun. Ka
'zėnas, K. Vaišnoras, Paleckis,

Dievas apreiškė, todėl indife-

ĮLAULAS: — Jeigu geras ir j
žmogus nesupranta Dievo žo- gi t
džio — apreiškimo, ką jis tu- gali
ri daryti?
JONAS: -- Geras žmogus
turi pripažinti ir priimti Die
ve žodį — apreiškimą dėlto?
uad Dievas yra tikriausias tei į"
fcbės autoritetas. Jis pats ne^Fali klysti, nei kitų suklaidi
nti, nes yra amžinoji liesa. Jei
geras žmogus nesupranta Die
vo apreiškimų, jo didžiausia
pareiga yra surasti ir suži
noti, o ne abejoti. Abejonė vrn pavoiincas dalvkas. Vais
tinei yra daug vaistų, yra ir
nuodų. Kad savęs nenusinuodvti, turi pasiklausti to, kas ,
apie juos žino. Taip ir gero
žmogaus pareiga yra ne abe
joti apie tikėjimus, bet sekti
tikraiį. Dievo apreikšta, Ka
taliku tikėiima. Tfti parvirti-1
no T'flts Diovo Sūnus sakyda
mas: “Tns kuris netikės, bus
pražudytas” t Merk. XVT. 16).

kmadienį.
z
Kun. Kazėnas,

Pastaraisiais laikais, nors

- ___ - . - X ,

-♦ •

f

¥

Ketvirtadieni*, Kovo I

muss*

J., 1931

o darbo žmones privaro prie tų didelį skaičių išnaudotojų,
Dabartiuiu laiku trustai vi
Žirnis skriaudos ir vargo prityrė. šia. Aišku, kad godūs, bešir bankroto,
džiai
turtuoliai
yra
bolševikų
Suprantamu, taip ilgui ne- ską turi taip apskaitų, kad ži
Šiandieną jau kas kitas. Yellow (Jogs panaikinta, valdžia uoliausieji bičiuliai ir revoliu Į gglės būti. Prie bado priva no, kiek kraštas ko sunaudočių gimdytojai..
I ryti žmonės pradės nerimauti.: ja ir kiek jis gali išpirkti ir
Be maistu ir be vandens žmo- vengti didelių susikimšimų, bo su kapitalu kovos, sunku užjaučia darbo žmogų ir tei
--------- *! Dabartinės vyriausybės įsi-j mokėti. O žinodami tai ir tukia jam visokeriopų pagalbų
gus tūlų laikų gali gyventi, kame netinkama ventuliaeija.
tuom tarpu atspėti.
Šv.
Luko
parupija
vos
kvėkišimus į trustų reikalus ir rodami savo rankose visų gaKompanijoms nėra šiandienų
tačiuu be oro nėra jokios ga-į
Daugiausiai prasižengimų
Bethlehem Steel Korporac:- taip lengva išnaudoti ir skriau M,UOJU, nes pajamos sumažėjo jŲ ardymas neduos žmonėms ’ lybę, jių duoda žmonėms tiek,
Uluybės gyventi net kelias mi- siuo žvilgsniu sutinkame gy,-kuriai priklauso Eliswor-j»ti darbininkų ir savas unijas jiki z«ro. Darbininkai iš tei- gerovės. Jį neguli kaltinti vielkad tie tik budmiriautų. To
nutas.
j veliamuose* namuose, o ypač ja
organizuoti ir kitokius lium- kiamos jiems valdžios pūgai- ' I(o arba kito ir tos sistemos liau trustai yra įsitaisę viso
Oras, kaip žinome, susideda miegamuose kambariuose žie tho, Cokeburgo ir Marianna
bukus išdarinėti. Ir EUswor- bos (relief) šiaip taip pragy- ponus sodinti į kalėjimų, ka- kias naujas patentuotas maši
iš kelių elementų, iš kurių tik mos metu. Tai ypatingai pas didžiulės minkštųjų anglių ka
tho kompanijai nevyksta dar vena ir uuo bado atsigina, ta- daugi sistemų pagimdė pats nas, kurių pagalba išmetė iš
oksigenas yra būtinas Todėl tebime bieduesuiuose sluoks syklos, matyt, nemano geruo
darbo daugiau kaip pusę dar
bas su savo “Independent E- čiau bažnyčiai nėra iš ko au- gyvenimas.
visas klausimas sueinaį tai, niuose šiais depresijos laibais. ju pasiduoti ir pripažinti U. mpioyees’ ’. Jųjųeilėsna
stoja Ikoti. Nėra ko stebėtis,
nei Bet dabartinė vyriausybė, bininkų. Pelnas jiems padidė
kiek kvėpuojamame ore ran Mat, ekonominiais sumetimais M. W. A. ir ueatlaidžiai or tik šiukšlės, seniai irpaliegę-įmonių smerkti. Kaip sako mano nuomone, štai, kų gale
jo, nes darbas atliekamas sų
dasi to oksigeno. Juo mažes- o dažniausia dėl gožiu ystės, gariizuoja taip vadinamus ‘In-i liai, kurie ramiu laiku ir taip j priežodis: iš tuščios nei Salia tų padaryti. Vyriausybė stamažesniu darbo žmonių slcainis nuošimtis, tuo mažiau kū- gyvenamieji kambariai retai dependent Employees’, kitais darbo negautų. Tvirti darbi- Duonas nepripils. Žmonės no- | to ir'valdo laivynų. Kodėl ji
čium.
Tai didelis žodžiais, organizuoja kompani ninkai, mašinieriai tvirtai lai- Iriai bažnyčių remtų ir jai au-j negalėtų paimti geležinkelių,
nas juomi tegali pasinaudoti. kada vedinami.
Boosevelto vyriausybė stenGi iš kitos pusės reikia atsi prasižengimas prieš sveikatos jos unijų. Žmonės gerai supra kosi U. M. W. A. Jokio smu- kotų, jei būtų iš ko.
| Vyriausybė iškasė Panumos ka
nta,
kų
reiškia
kompanijų
ugiasi
K kiek^galėdama, gaivinti
minti, kad mūsų kūnas reika dėsnius.
rto nei prievartos tuo tarpu i
> nalų ir gauna iš jo pelnų, lvonijos
ir
nemano
josna
stoti.
krašto pramonę, gerinti darbo
lauja tam tikro oksigeno kie Bendrai imant, žmogus mie
Idėl
ji
negalėtų
statyti
namus'
„
nėra. Viskas ramu. Keletas pa
Kompanijos
unija
—
tai
vis

\asaiio 21 d. tapo palaido-j**'b~*""*
žmonių
būkle. Tat truseai ..ir
kio, kad sveikata galėtų būti ga astuonias valandas j parų.
samdytų kompanijos organiza j lu sena Ellsvvortho gyventoja Į ^v0 l),hecia,n‘s sulig tam pa- vįsokie grobi6iai deda
ta.
tiek,
kaip
ir
be
jokios
unijos.
normaliai palaikoma. Kitaip Tokiu būdu miegamajame kam
torių
slankioja
pakampėse
ir
ir
6v
.
Luko
pamp
į
jos
narC
aj^iilo
išmokesčio.
vyriaugy
.
Darbininkai tų jau išbandė ge
•reikia tikėtis jos paįrimo.
bary jis mažiausiai praleidžia
žmones dėtis prie a. Bridget MeNulty.
rai ant savo kailio per daug kalbina
! Ji galėtų paimti į savo ran- bės sumanymus ir neduiti de
Nesileidžiant į smulkmenas, trečdalį savo amžiaus. Šis metų.
“Independent”, bet mažai akas kontrolę ant visų didelių mokratui išvestį kraštų iš dotrumpai perbėgsime fiziologi- , kambarys, kadir būtų tris, kevingalvių tesurandn, o kartais
Mat, kaip Eiiswortho, ka- .
Vas. 22 d. mūsų klebonų at-1 išdirbysėių, prisitaikant prie presijos.
uitis kvėpavimo dėsnius. { plau turis kartus didesnis kaip kad
sykius valdė Lackawanna Coal U
gauna,
lankė kun. A. Jurgutis iš Bri- gyventoją reikalavimo ir ga Mes, įlarbo žmonės, turime
čius įkvėpto oro oksigenas, ištikrųjų esti, neturi pakankaTulas lenkas organizatorių*.; dgev i lie, pa. įr kun. j. pįku. minti reikmenis be didelių pe visais galimais būdais remt
persikošęs per mažųsias plau-J mai tyro oro aštuoniom* va- kompanija, čia buvo unija, bet
lnų. Žodžiu sakant, duoti dau
čių ląsteles ir kraujogyslių j landoms kvėpuoti. Taigi, žmo- vos tik Betlilehem Steel atpi- susistabdė kitų lenkų fannerį I tis iš Brighttvood, Pa.
dabartinę krašto vyriausybęgiau gyventojams darbo su
rko
beveik
visas
šio
kampo
■
»
vežiojantį
pienų
ir
prisispiręsi
/sieneles, susijungia su raudo- gus priverstas kvėpuoti suterkantriai laukti jos potvarkį
tokiu atlyginimu, kūlis vidu
kad tbs fanneris I
reikalavo,
kasyk
lūs,
unija
tapo
sutriušsiu,
nuodingų
orų,
kuriame
nė
naisiais kraujo kūneliais, kas
mų ir geresnių laikų.
tiniai patenkintų darbininkų
prisirašytų prie “Independ-Į
kinta.
ra
oksigeno
daugiau,
kaip
vie

suteikia jam skaisčiai raudo
K. J.
luomą. Tokiu būdu sumažinent”. Negalėdamas atsikraty
nų spalvų. Šis kraujas, širdies na aštuntoji dalis reikiamo
Prieš ginkluotų jėgų sun
veikme, išnešiojamas po visų kiekio. Dažnai dar mažiau. ku kariauti su plikomis. ran ti įsigėrusio organizatoriaus,
LIETUVIAI
DAKTARAI:
kūnų. Kaip matome, oksigenas Net patarlė išsidirbo,'kad te komis. Kasyklos tapo aptver- i fanneris paleido pieno bonkų
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
pasiekia visus kūno audinius, kiame kambario ore galime j tos geležine tvora, atgabenta jam kakton ir tas susmuko, o
Youngstovvn, O. - Dabar
kuriuose jis atsiskiria nuo rau net kirvį pakabinti. Papras- J jįnitaį streiklaužių, juodų ir farmeris nuvažiavo savais ke-| tiniu laiku matant žmonių gy Te*. GROvehlU 1595
,
• •
donųjų kūnelių, kad atliktų tai, miegamuose kambariuose baltų, kompanijos nuosavybė liais namo. Buvo “keisas” pas
1
i venimo sąlygas ir .supusią bu
bi
,•
DENTISTAS
. savo skirtų pareigų. Dabar miegojimo laiku oras mažiau apstatyta šimtais taip tuosyk vietinį‘ skvajerį,
•’ 1 liet riesusitai-11 klę,
prieinama,
štai, prie ikc
kyta
ir
visas
dalykas
atiduo-,
j.
j
,
niu
£
ių
1448 SO. 49th Ot., CICERO, ILL
siai
bent
kas
valandų
turi
bū

kraujas, atsiskyręs nuo oksivadinamų “Yellow dogs”
GYDSTOJAH ir CHIRURGAJB*
utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
9147 SO. HALSTED ST., CHICAG4,
; geno būva tamsesnės raudo ti pakeičiamas, kad užtekti (coal & iron poliee) ir visoks tas kortan.
Val.: #-11 ryto 2-4 lr 7-# vak.
Trustai papigino išdirbinių, Seredomls po pietų ir Nedėldlenlat Paaed., flarad. lr Subat. t—I vaL
spalvos, vėl keliauja į nai turėjus oksigeno ir pašali- pasipriešinimas buvo skaud Sunku įsivaizduoti miiijoni
tik susitarus
o kartuis ir dalyko pardavi
plaučius, kad pakartotų savo,11118 iškvėpuotų orų,kuris esti žiai baudžiamas. Darbininko nių kompanijų godumų ir no
9482 W- MARęUETTK ROAR
Oiencgns TeL JLAFayette 5791
mą, bet milžiniškai padidino
Naktimis Tel. CANal 0408
kenksmingas,
jei
jį
iš
naujo
pimmsnį žygį. Ir taip šis pro
nieks tuosyk neužstojo, bet rų pavergti ir išnaudoti dar pelną. Tą dalį pinigą žmonės
cesas žmoguje tęsiasi veik nuo įkvėpuojame. O tai galima la priešingai visi jį smerkė. Strei bo žmones. Neveltui kun. Coumoka už nieką. Tokiu būdu Tel. LAFsyeUe 7g59
pradžios gyvybės užsimezgimo bai lengvu būdu padaryti, pra ką tuosyk sunku buvo laimė ghlinas iš Detroit, Mich., per
trustai pripildo savo kišenius,
Office: 2643 W. 47th Street
veriant langų bent pusę pėdos ti ir unij^ bevųik yitfbj vaka
mirties.
VaL; -2 iki 6 popiet. 7 iki * vak.
•*r-' ir u '* 4
Ofiso Tel. OlCthlO 49
Nedėlioja pagal sutarti
U šito turėtų būti kiekvie-D laikant P™'«rlų visų naktį
GYDYTOJAS U CHIRURGAS
LIBTUVlAi DAKTARAI:
rinėj PennsylvanijoJ tapo su- Rėz. Tel. C1CHM) 8458
namzaišku, kad juo daugiau į Tas turi būti daroma kas nak
4140 Archer Aveniu
Offlse TeL REPublIc 7000
tį
vasarų
ir
žiemų.
Miegoti
už

Tel. IiAFayette 8057
▼al.: 2—4 ir 7—> vaL vakare
plaučius įkvėpuojanti oksige
Betų Tek GRGvehUl 0017
sidarius
langus
reiškia
kviesti
Buvęs Clcertf
0917 8. WAJSHTEx\AW AVĖ.
Bes.
2136
W.
24tb'St.
tuo daugiau jo visas kūmiestelio
pir
sau ligų.
Americo's
Te*. CAMal U4U2
mas Sveikatos
” nas pasinaudoja. Jeigu kvė
GYDYTOJAS ir CHinUROAfl
Komlsijonierlus (tr laikė
Visai tat neįstabu, kad žie
puojame oru, kuriame mažai
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
tų. garbės ofl.fito fa von te f
s^. per 10 me
2423
W. AIARŲLEITE ROAD
Office
Phone
Rea
and
ųffi'ca
mos
metu
plaučių
įdegimas,
- ■ randasi oksigeno, aiškus dalyti)) yra gerai
VaL 2-J ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
PROapect 1038
9859 So. LeavlU St
Cicerfečiams
’• kas, mūsų kūnas yra privers-į šaltis ir daug kitokių ligų žy
Nedėlloj susitarus
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
CASAL 0704
žinomas
per
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
27 metus. Da
, tas kęsti jo štokų. Jei tai esti Indai padaugėja Svarbiausia
Seredomls lr nedėliomis pagal
bar
speciali
sutarti
Phone CAMal 4122
tik trumpų valandėlę, tai
priežastis tų ligų yra stoka
zuoja gydyme
• Plaučių,
ftirža žalos tepasidaro ir iš to dar i tyro oro, stoka reikiamo kie-PHYSICIAN and 8UROBON
dUes ir
Reu
matizmo
ilgy.
2403 W. 63rd St., Ohicago
nieko blogo neatsitinka. Vie kio oksigeno. Užtat, visuomet
I^ageldaujaiiuiH skonis
Valaudoei
■ GYDYTOJAI į- CHI?.UROA»
tikro
mayonnaise
lr
tik

OFFICE HOURS:
nok, jei tas pasikartoja pusė- reikia turėti galvoj gerai kainrai senovlikas
virintas
I to 4 aad 7 to 9 P. M.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo z iki 4
2201 W. Cermak BMd
"dresslng” naujoj komtinai dažnai ir tęsiasi ilgokais J barius išvėdinti žiemos metu,
Sunday by Appointment
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare;
UnacUoj!
ftventadfentals pagal susitarimą.
laikotarpiais, bendra sveikatai nors ir reikia truputį daugiau
Valandos 1—2 lr 7—2 vak
corncr Sacramento
4930 West 13th Street
KRATOS
MIRACLE
WWP
Seredomls
lr Nedėliomis pagal šutai*
šilumos
sunauditi.
T
aupinant
ii.:
nuo
9
v.
ryto
iki
8
\
.
vak.
gana žymiai nukenčia, iš ko
cųdCRn. rr.i.
---------------- :----------------- SALAS ŠftCSSIMC
REZIDENCIJA
neretai kįla įvairių rimtų li- anglis, labai brangiai užmo
I V A I B 9 8
DAKTARAI
6631 8. California
kama už sužųlojimų sveikatos,
Telefonas KEPubUo 7848
oria) Tel. Victory IMI
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS
Praktiška išvada savaimi ai kurį yra už viskų brangesnė.
Rea. Tel. DREzel 9191
4645 So. Ashland Avė.
ški. įteikia visiems ir visados 1 *
•
-.....................
OFISO VAIJLNDOS:
Ofiso: ^1. CALumet 4089
OFISAS
Nuo 2 IU 4 lr nuo 4 iki 8 vak.
kvėpuoti tyru oru. Aktualus
pas daktarų Kataraitį anų
Mes.: Tel. HEMIoek 0280
4729 So. Ashland
Nedėliomis pagal sutarti
įvykininius šio patarimo nevi- dienų užėjo Ignas Liurbaitis,
2 lubos
Ofiso telef. BOUIevard 7820
Rusas Uvdvtoja9 Ir Chirurgas
CHICAGO, ILL.
suomęt esti taip lengvas, kaip kad pažiūrėtų, ar kartais jam
Mainą teL l’KOspeęt 1920
h
OFIKO VALANDOS:
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kati pats jiasakymas. Atsižvel- nereikia penisaitė piauti. DaNuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
3147* So. Halsted St
t"
vaL po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai
giant kas aukščiau pasakyta, Įdarui apžiūrėjus, Liurbaitis
St
Ofiao valandos: 1-4 lr 2-8 vai. vak.
TcL BOUIevard 7042
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 lkt' 12
reikia pripažinti, kati nenuga klausia.
BeMdesmUos Oflsaa: MM W. 89th
Kampas 31st Street
valandai dieną..
Valandos: 19—12 ryte
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai vak
limų kliūčių visai nesutinka
I,
Telefonas MIDway 2880
dersdonųs lr Nedėliomis pagal
— Daktare, pasakyk man,
Nedėlfomls tr ėventadlenlais 19—-1*
me imant dėmesin ekonominę
DENTISTAS
ar tamsta tiki į pomirtinį gy
žmogaus būklę ir gyvenimo
4645 So. Ashland Are.
venimų.
Rea Phone
Offlae Phone
vietą. Oras lauke, kadir dide
arU 47th Btreet
ECMGIesrood 9441
TRIasurle OO44
VISADA
Tat: nuo B Iki 8 vakare
liuose miestuose, turi pakan - - Geriau, kad jo nebūtų,
Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
UŽMIRŠTA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kamų oksigeno kiekį. Užtat —i atsakė daktaras. — Ąnam
4142 ABOHEB AVSNUB
i
kugdaugiamda reikia būti lau-i pasauly tiek turiu buvusių pa
TeL VIRglnia 0038
Ar žinot, kodėl Jos ne
GYDYTOJAS tr CHIRURGAM
TeL OANal 9257
Tel. Y.UUle 0994
mėgo T
JI pati nežinojo
ke, atvirame ore ir visuomet cientų, kati nenorėčiau su jais
Itcn. PKOspcet 8859:
Jos
blogas kvapas
buvo
7850 So. Halsted Street
Re».: Tel. PLAza 8200
TeL OANal S122
priežastim,
nes
blogo
kva

giliai kvėpuoti Taipgi reikia susitikti.
VALANDOS;
ROOM 219
triuškinta.
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BIRCH TAVBRN
fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus
ir skanūs užkandžiai.
Simpatingus pn tarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

po niekas nemėgsta. Vienok visi tą gali paAallptl.
Gargaliuok su Llsterine lr
tas atliks kas reikia. Var
tok kaedlen. Bandymai ro
do, kad Us vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai nopadaro per 4 dlenaa.

LAHBERT PHARMACAL
COMPANY

vaL:

2-4 lr 7-9 vaL vakare
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2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street)
Telefonas
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Mo.

LISTERINE
promptly onds odors ordinary
antUoptks can't hlda ln 4 days
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Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. «
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SpecialistM
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•YVO yaiAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NKOIURin
KAIP UeslSKMtdUMOU Ir N KIrAGYIX»MO8
A
JOS YRA
gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inketų Ir pūslės, užnuodljlmą kraaodos. tfgas, fątzdaa. rsumattsmą, galvon skausmus, skausmus nusakoeėjkną. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas, Jeigu kiti aaJO jus ligędyU. ateikite Ala Ir persitikrinkite ką jis jums gali paA
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ugydė tūkstančius ligonių. Pats*
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kandie nuo IS valandos ryto lkil
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Ketvirtadienis,
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1
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1934
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DRAUGAS

sa

Gurinskaitė, pirm. —•r
nti apsiėmė: A. Janušauskas,
A. Grybas, o. moterys pasiža-Į
Vyrų Sasnausko choras ta šia ypatingai gražių progra Kazlauskaitė, fin. rašt. —
mų ir gerų vakarienę. Mūsų se Rasmaitė, rašt. —
APSKRITYS VEIKIA
,
U komisijų* pianušuno pa- dėjo įvairiausių smulkesnių ‘
_____ _
nos, Bartnianskio ir kitų žy- sėlių pastogėj visados esti ma čiūtė, iždin. — C.
----------i rirodė, kad darbas įsihėgėj^M. reikmenų ir salę išpuošti.
•Sekamam Apskrities su
Vasario 21 d., Aušros Var-. Visos kolonijos mielu noru
AUtevei- i ““I. bažnytinių kompozitorių lonu viešėti. Jų auditorijų šva durininke — B.
korespondentė — B. Čerkaus.
ri, jauki.
sirinkime, kovo 2L d., visos
tų parap. svet. Marijonų Ko-'sižadėjo padėti komisijai
nvtinių muzikos kūrinių sun
sekmadienį seserys vai kaitė.
pampijoj
Jeg. Rėmėjų Chicagos Apskri- tinti vakarienės dolerinius bi- kolonijos prašomo. pranešti,
ties sus-me, štai, kas pasiryš-' lietus ir Gentinius bilietus lai kiek kuri galės vakarienei pri
ku būtų surasti geresnį chorų, šins A. Nausėdienės draugus,
Sekantis susirinkimas įvyks'1
mus, į skaitlingų publikos at
kovo 5 d., draugijos bute.
tu šiemet nuveikti.
įnykiui dešimties brangių do- siųsti šeimininkių ir į stalus silankymų, parap. chųras išsi kaip vyrų Sasnausko. Tai ri prietelius ir
nktinis lietuvių vyrų Chicagos
Paskutinio Kol. Rėm, seimo vaaų; Visuomenės pritarimas išnešiotojų.
juosęs darbuojasi, kad rengia
išrinkta komisija (I. Sakalas, džiuginanti 3. Vakariene įvyks
mas bažnytinis konoertas ko choras.
Išvengk tų Baimę
19 skyrius, Aušros Vartų pa vo 18 d. vakare N. P. P. Š.
A. Lubertas ir ‘kun. Pr. Vai- n«
d- kaiP buvo įtarta,
Klebonas kun. A. Briška, vi
Abejojimų veikti taip. kaip veikla
tikri vyrai ir motery# — nėra rei
tukailis) surengti paminėjimų.
tapo nukelta į gegužės 27 lapijoj, rengia bunoo panty, bažnyčioje pralenktų visus bu karai kun. S. Jonelis ir kun.
kalo kankintis nuo įtemptų narvų lr
— Mergaičių nuailpueioe sveikatos. Ditjts Gydyto.__
Tėvų Marijonų Kongregacijos d. Bus pakviesti garbingi svo- kovo 11 d., Kolegijos naudai, vusius.
A. Valančius sako, kad šis ba XT Bridgeport.
, ,
.
.
..
i jas Specialistas išrado preskripcijųA ,
41 skyrius, Archer Heights,
Nekalto
Pr.
Sv.
Marijos
PaI kurių dabar vartoja tūkstančiai. Ji
atnaujinimo 25 metų sukaktį, čiai: Tėvų Marijonų OeneroVarg. J. Kudirka kas antra žnytinis koncertas turės pasi
. ,
.....
.'
,
parduodama valstinyčiose lr vadinasi,
rengia bunco party, Lubertų dienį ir penktadienį mokina sekimo.
nos dr-jos susirinkimas įvyko
Komisija buvo išdirbus pla^*'vas Andrius Cikota,
vasario 5 d., draugijos bute
nus — suįdominti įvykiu vivyskupas PotraB namuose, 5537 So. Nordica a- chorų bažnytinių giesmių.
Pef
bug vietog
Sus-me įsirašė daug jaunų me
sų Amerikų, Lietuvų ir Romų- Dūčys, M. L C., J. B. Chicagos ve., kovo 18 d., Kolegijos nau
Kiekvienas butelis yra garantuot**
Solistai-ės
J.
Gudas,
K.
Sve;
Ne
vienas
parapijonas
yra
rgaičių ir visos žadėjo darbuo —
vienas Doleris užmokės už mėne.
ir suruošti iškilmingų paminė(vyskupas ir t.t. Pakvietimus dai.
nciskas, E. Noreikaitė, Keler- į pasakęs, kad skaitlingai pub- tis draugijos labui.
šio treatnientų. Nusipirk butelj šian
19
ir
41
skyriai
verbų
sekdien — nepraleisk vėl nemiegotas
jimų. Bet prieš mėnesį, Kol.; garbingiems svečiams paga
tienė taip pat lavina savo bal-'likai neužteks vietos bažnynaktis. Jeigu po priėmimui tų table
Dr-ja
turi
skaitlingų
basket
,
madienį,
kovo
25
d.,
8
vai.
tkų per dvidešimts dienų būsite ne
lvėm. Apskrities susirinkimas 11,1’ns Apskr. valdyba. Pakviosus, mokinas giesmių. Be to, čioje. Todėl parapijos komite bąli žaidėjų būrelį; kai kurios užganėdintas, jūsų pinigai bus sugrų{
Mišiose
eis
bendrai
prie
šv.
žinti — J-s nieko \nerlxiSiuoiiita.
pramatė, kad per trumpas lai1 tunais bus kreiptasi į visus
bus duetų, trio, kurie taip pat tas iš anksto pradėjo ruošti gerokai prasilavinusios toje
Komunijos,
Aušros
Vartų
pa
kas visa tai įvykinti. Apskri-, dvasininkus ir pasaulionius in
kad kuo sporto šakoje.
rapijos bažnyčioje. Pasirodė,, žudą žavėti klausytojus, pa- specialių sėdynių,
tvs pasiūlė komisijai lengves-! tehgentus.
daugiausiai sutalpinus žmonių.
ir kitų kolonijų yra noras pri- tieks dvasinio peno.
Sidabrinio jubiliejaus pro- KVIEČIAME ATIDA
nį darbų, t. y. surengti vaka Vakarienei vadovaus vietos
Iš
patiekto
repertuaro,
kurį
sidėti prie dvasinės puotos. To į Sale savųjų jėgų, pakviesga, balandžio 8 d. ruošiama di J
RYTI ČEKIU'
rienę, o rytų tų pačių dienų ( Aušros Vartų parapijos) šcivakaras! Bankietas įvyks
cjėl Apskritys prašo visų ko- ta žymūs svečiai: sinuikinin- taip nuosekliai ruošia varg.
, SĄSKAITAS
kad įvyktų iškilmingos pama- 1 mininkės; joms į pagalbų ateis
lonijų norinčių dalyvauti be- kas - virtuozas prof. Antanas Justas Kudirka, koncertas vi- Sv..Jurgio parap> svet.
Balansas tiiriįJrtjĮll^
dos. Kų per mėnesį komisija visų kolonijų moterys ir mer
ne mažiau
I
ndrose iškilmėse, tų dienų at Žydanavičius ir Ona Rezgaitė-;sus patenkins
Susirinkimai dr-jos daromi
lauju planu nuveikė, žemiau gaitės.
PAR A N K l ’S-^piR A l *(. IŠK AS
vykti į Aušros Vartų bažny- Piežienė. Abu išpildys dalį ba
kas mėnuo, pirmų pirmadienį, i
Valgiams produktų parūpipamatysime.
Į čių. Apie tai Apskritys pra- žnytinio koncerto: vienas smui
Kas pirmų sekmadienį kie
5 šu pranešti sekančiame susi ka, kita soprano balsu.
kvieno mėnesio, 10 vai. ryto
HALSTED EXCHAM6E
rinkime, kovo 21 dienų, 8 vaProf. Žydanavičius yra vie A. Nausėdienė šiemet šven- dr-ja in corpore eina prie sv.j.
, landų vakare,
Aušros Var- nas iš žymiausių smuikos ar čia 5 metų jubiliejų visuo Komunijos.
HATIOHAl BANK
! tų parap. svetainėje, kad vi- tistų lietuvių išeivijoje.
Jo menių darbo ir 15 metų suka
Halsted St. ir 19th PI.
j skų tinkamiau
sutvarkius, smuikos garsai buvo girdimi ktį pirmininkavimo Sv. Kazi Į valdybų šiems metams iš
Naijs FEPERA#|,
kad gražiai paminėjus 1900 m. Europoje, Bostone. Atvykęs i miero A. R. draugijoj. Ta pro rinkta: dvasios vadu — kun.! INSUR A NCE KORPORACIJOS
J. Saulinska^, garbės pirm. sukaktį nuo Šv. Eucharistijos Cbicagų nepavydi savo talen
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
ga rėmėjų dr-ja rengia jubi
i.įsteigimo. Bendroje dvasinėj tu, kad mus žavėtų smuikos liejinį vakarų (bankietu) sa
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
MN
puofoj galės dalyvauti visi, tonais ir kitus pamokintų. Tuo vo pirmininkei pagerbti
lionės reikalus, išgalįs reikalingus dokumentus, iš
šį
RO 5ELLI BROTHERS, INC.,
kad ir ne nariai.
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
tikslu įsteigė konservatorijų sekmadienj, kovo 4 d. Akade
Nutarta, kad visi skyrių na adtesu: 4204 Archer Avė.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
mijos auditorijoj.
Specialistai Iškalime Ir Išdlrblriai mokėtų savo metinį mo
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
iue visokių rūšių paminklus
lr
kestį ne Centrui, kaip iki šiol
grabnami na.
kursijas:
G RA B O R I A I :
Musų šeimyna specializuoja šia
buvo, bet per vietos skyrių iž
KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos
me darbe per šešias kartas.
dininkus, o iždininkai perduos
Veskite panlnklų reikalus tie
LACHAVVICH Telefonas YABdą 1138
GEGUŽES MEN. 26 D. ScandiCentrui.
siai sn pačiais išdirbėjai*
IR SUNOS
Iinijos LAIVU “DROTTNINGNutarta stiprinti apsilpusius
skyrius ir tverti naujus ten,
HOLM”.
i PAtnrnauju laidotųvėee kuoplgiausia
kur jų dar nėra.
l' Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
navian-Amerikos linijos laivu “FREdarnu busite užganėdi'ntl
Tel. CANai 2515 arti* 2516
reikalams. Kaina prieinama.
Tam išrinkta komisija iš
DERIK VIII
W.
Vienas blokas J rytus nno
J. Kulikausko, A. Grybo, A,
didžiulių vartų
BIRŽELIO 16 O., Cunard laivų
Bacevičiaus ir A. Janušausko,
Chicago, III.
i Komisijai padės, kur bus TeiTel. CICERO 6»27
linijos laivu “BERENGARIA”.
Į kalas, vienas iš Tėvų Mari
Trys telefonai:
Norintieji vykti su šiais laivais, kurinis vyksta
jonų.
Rez. PEKSACOIiA »«11
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GBAB0BIUS
BELMONT 3485
Vakarienės
pragrarnos
kiau
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dčl visokių
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAb
, Offiee: H1LLSIDK 3885
Koplyčia
Dykai
simas paliktas Apskrities var B*t*ra**lnau garaa U oabrajigus
Vincent Roselli, secr.
informacijų kreipkitės į
4830 WEST lOth 8TREET
718 W. 18th St.
ldybai. Apie tai praneš seka
Cicero, Ulinois
_______________________________
mame susirinkime.
Tet CICERO 2109 ir 859-J.
GRABORIAI:
Padaryta pranešimas iš Va
LIETUVIU^GRABORIUB
karų valst. Kat. konferencijos
A. MASALSKIS
Z3DN
Džiaugtasi konferencijųs visa Palaidoja U»
<r oukščlaa
Moderniška koplyčia Aylcal.
GRABORIUS
pusišku pasisekimu. Įnešta,
W. UMM tu.
Te*. OANal >174
cwcMo.ni.
kad, jei ne visus tris, tai bent Į
3307 Lituanica Avė.
vienų kun. prof. J. Vaitkevi-,’
- I Ruitu
čiaus, M. I. C., referatų “Šve
ntieji Metai ir Katalikiškoji
TeL LAFayette U7S
Akcija”, išleisti atskira bro 1640 WEST 46th
J. Uulevlčlus
TaL BOOIaaard —0». 4«B
Graborlaa
šiūra, Įuinašiai kaip kad kun.
lr
TaL
ČIOBRO
Md
Babamuotojar
A. Lipnicko referatas, skaitylica^o IU
Patarnauja Chi
i tas A. L. R. K. Federacijos
SYREWICZE
cagoje Ir aplellak*ja
Į1933 m. kongrese. Tas klausi
LaldoturMna. pIlkM pptamaTlmaa
Didelė lr graM
5340 So. Kedzie Avenue
mas paliktas Federacijos Chi
Koplyčia dykai
(ffcti)rjmft. aųcyšlų su firma tuo pačiu vardu)
cagos Apskrities susirinkimui. IAM «
«A«4 Arrdve* Ava
Sasnausko

MARIJONŲ RĖM. DARBUOTĖ

RENGIA BAŽNYTINI
KBN&RTį

choras

Seserys

Kazimierietės

ruo-

C.

M.

O.

inie

koncerte

giedos

Palestri-

O.

Kinevi-£

Garuckaitė,

Makuškaitė,

tpu

Brighton

į

giaut

bažnytinių

praeiti,

ko-|k "T“-

bttorpretacųm

baz-

plu

Šį

pažįstamus.

Koresp.

Nitram

Pranešimai

iš

skyrių

RUOŠIAMOS

JUBILIEJUI

i

M.

Nuža-Tone

j

j

j

lėlius

JUBILIEJINIS VAKARAS

AR KELIAM ŠIEMET Į
LIETUVA?

PAMINKLŲ

|

LIETUVIAI

GRABORIAI

STANLEY P. MAŽEIKA

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

GRABORIUS

23rd

2314

1439

S.

49th

PL,

Ct.

Chicago

Cicero,

3319

Lituanica

DIRBĖJAI

Avenue

UI.

HILLSIDE, ILLINOIS

SIMUKU. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

J. F. RAKIUS

UBZAPAS EODEIKI

Tel.

Boulevard

4139

TĖVAS

JEIGU

NORITE

DAILUMO

Ik

NEBRANGUMO

STBEET

LAIDOTUVĖSE..................... PAŠAUKITE........................

REPublic8340

GRABOROTA

Dar vakarienės reikalu

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnė* rūšie* Paminklų
Ir Grahnamlų

mUžiaiiMia paminklų dirbtuvė
Chicagoj
Suvirti 50 metų prllyrlmn

------ o-------

Pirkite tiesiai IS dirbtuvė* Ir
(niųtykile pinigus

------ o-------

Me* nlllkume darbų ilmigellnl tymeanlų CliliogoM Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.

Kadungi lietuvybės išlaiky- J *
mui Amerikoje vienintelė vii-!
tis tik Mar. Kolegijoj išauk
lėtas jaunimas (bernaičiai), to
! dėl visos tautos reikalas rem
ti Kolegijų ranka
rankon su 1
,
Tėvais Marijonais. Apskritys j
tat ir prašo visų paramos. Y ’
pač prašomi didž. gerb. kle
hunai moraliai ir medžiaginiai
paremti Kolegijos Itėmėjų va
karienę, kad ji atneštų pagei
daujamos paramos neturtin
giems klierikams.
J. Šliogeris, koresp.

arti Grand Ate.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

6ARS1IUIMKS
“DRAUGE"

Visi Telefonai:

Yafds U4I-1T42
LMBOMM H NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Metų
4603-07 Šen Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rtl St.

Ji

’

M

-• »

y

' <

6

-B-SJIUĖ*.*

VYTAUTO DIDŽIOJO KANTATA
L - . Adl

Vytauto Didžiojo Kantatai te kaip tik ir pasižymėjo Imižodžius parašė A. Jakštas, o 1 sų lygsvara. Juk chorvedžio
muziku p. J. Žilevičius. Pir gabumas labiausia tik tame ir
mą sykį šį veikalą Chieagoje atsižymi, kad jis sutaiko bal
išpildė L. Vyčių “Dainos” sų tąrpe tokią lygsvarą, kad
-choras sausio 28 d., Lietuvių vieni kitų nenustelbtų.
" ^Auditorijoje; taip pat pakar Žymią pajėgą Vyčių “Dai
tojo vasario 25 d., Brighton nos” choras turi p. Liudo TeįParko lietuvių parapijos salė- nzinus asmenyje. Jau keletą

k Ji

Ketvirtadienis, kovo 1 d., 1934

klausyti parapijinį chorą gie
dant Fausto operos kareivių
'dainą, jei tą pačią} dainą ga
lima per radijo klansyties kai
New Yorko operos choras ją
dainuoja. Aiškinti, kad lietu
vių muzikoje nėra ganėtino
pasirinkimo, taipgi nėra jmigrindo, nes visi pripažins^ jog
publikai daug maloniau klau
syti gerą dainininką dainuo
jant prastą liaudies dainelę,
neį prastą dainininką dainuo
jant tobuliausią operos ariją.
Neabejoju, kad dainininkams
labai malonu didelius veika
lus išpildyti, bet tas nevisuomet publikai malonumo teikia.
Taigi nekaltinkime žmonių,
jeigu jie mūsų parengimų ne
remia.

PARDAVIMUI

KEPYKLA.

Lietuvių apgyvento.) apylinkė
je, (59-tos gatvės, dera biznio
proga lietuviui kepėjui. Atsi
šaukite;
2613

WEST

69th

St.

PAKVIETIMAS
.širdingai kviečiu visus Chicagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio yietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių /ūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėrns.
Dovanos visiems atsilanku-

sykių teko man gėrėtis jo dai
Abu sykiu turėjau laimės navimu. Ypatingai man p&tin-'
girdėti šį sielą jaudinantį mu- ka p. Teaziaus dainavimas taz,ikos kūrinį. Kompozitorius J. dėl, kad jis nediuo bereika
šiems.
Žilevičius jau iš ankstybesnių lingų mimikų ir ‘nedaro įspū
I Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
kūrinių yra užsirekomendavęs džio, jog jam dainuoti būtų
(jums mandagiai.
save, kaipo rimtas ir talenti kokia tai kankynė, kaip kad
į
Reikale esant, atsiminkite
ngas muzikas. Jis sukūręs šią tenka pastebėti pas kaikuriuos
žy.leli.
kantatą pasirodė esąs ištver-'dainininkus. Jam dainavimas
tningai darbštus kūrėjas.
į atrodo taip lengvas, kaip kad
■ NATHAN KANTER
Jeigu ateityje vaišins lietu
arui skraidymas. O balsas jo
Nesigilinsiu į techniškus to
vius iieluviška muzika, tai ga
ir stiprus, ir malonus. Bravo
I
veikalo tobulumus ar trūku
Įima tikėtis iš lietuvių visuo
p. Tenziau! Padirbėkite, o a-1
mus; paliksiu tai muzikos kri
menės nuoširdesnės paramos.
teitis daug ko jums gali duo
tikams, kurie moka smulkiai
K. R. Vosilka
ti. Kiti solistai ir solistės taip
Nagrinėti ir atatinkamai įver
gi gerai mums žipoini ir, ne
Jau 7-8 metai, kai
tinti kūrybą. Man, kaipo mu
abejoju, tinkamai įvertinami:
Pranešimai
jokių
žinių
apie jį neturiu. Ži-' Klausykite B V DRIKO radi
zikos mėgėjai (ypatingai lie
Zofija Saurienė, soprano; J.
nau, kad gyveno Chicagos atuvių muzikos), ši kantata sujo programos ir ADV. JU
Sugentaitė, alto; Kazys Svenpylinkėj ir dirbo restorantuoįspūdžio, jog tai tikrai
se. Kas praneš bent kokią ži LIUS P. WA1TCHES kal
ciskas, tenoras; Juozas Norkus
Marijona Janušauskienė, mūsų pionierė, visų mėgiama
rimtas lietuvių muzikos
nią apie jį, ar kur jis randa-i bos, kuri bus svarbi, šį
baso. Visi jie yra gabūs dai dainininkė, dalyvaus bažnytiniame koncerte sekmadienį, ko
kūrinys. Nežiūrint kokius trū
si, gaus dovanų $5.00. Turiu (ketvirtadienio) vakarą, ta
nininkai ir geri darbininkai vo 4 d., 7:30 vai. vakare, šv. Antano parap. bažnyčioje, Ci Dienraštį “Draugą” galima
labai svarbų reikalą! su juoųii. rpe 7:30 ir 8:30 vai., iš Ci
gurnus muzikos kritikai šiame
cero, TU. Giedos garsią Rossini’o “Cujus Anima”.
kasdieną nusipirkti naujoj lie
muzikos srityje.
veikaJe surastų, višvien gerb.
cero stoties WHFC.
tuviškoj vaistinėj
Noriu
paminėti
ir
vienų)
pa

kompozitorius J. Žilevičius su
tikimės susilaukti geros daini rius svetimtautiškus kūrinius,
po antrašu 2825 W.
13 Lake Avenue,
nelę,
F.
Jasnausk'aitę,
kuri
prato Lietuvos didvyrio dva
ninkės.
o juk svetimtautiškos muzikos
Ji yra vienintelė lie
Binghamton. N. Y.
sią kokia ji buvo prieš penkis mane labaį užimponavo. Ji yir
dainų
galime
išgirsti
per
tuvių
vaistinė,
kuri randasi
Dažnai
girdisi
nusisk
undišimtus metų ir sėkmingai tai ra viena iš jaunesniųjų dainiiki soties. Jeigu lietu- ant visos 63-čios gatvės. Vi steni avė. Visi komiteto na
lietuviai neganėtinai radijo
«.
- .
j*-'
muzikoje atvaizdavo. Negirdi pinkių, bent man iki šiol ne- nuL
suomet patarnaus kuogeriau- rini prašomi susirinkti, nes
vis
žmogus
eifla
į
lietuvių
koj
įvertina
muziką,
neskaitlingai
Telefonas STAte 7880
me mes Čionai nė svaiginančių pastota. Ji turi stiprų ir
Valandos 9 ryte iki B popiet
l
reikia
ruoštis
prie
didelių
dasiai
S.
Žukas.
meilės garsų, nė svajingų, ši nepaprastai malonų alto. Ste lankosi į parengtus koncertus. ncertą, tai jis nori išgirsti lieį bu.
Valdyba Panedėllo, Beredos fr Pėtnyčloc
rdį glostančių harmonijų. Ne- bėtina, kad tokia graži, smu Negalima perdaug kaltinti už tuvišką iliuziją, lietuvišką dai i
vakarais 8 Iki 9
Telefonas CANal
, rijančia čionai nei pasidavi lkį puputė turi tokius stip tai lietuvius, nes dažniausia ną, o ne kokią kitą. SvetiniWest Side. — Ramygalos
mas likimui, neį vergiškas nuo rius plaučius. Ir nevien jos ba- mūsų pavieni dainininkai ir | tautiškos muzikos mes kiekUtarnlnko, Katvergo Ir Subatos
Aido klūbas laikys mėnesinį
Vakarais 7 Iki 9
laidumas, o tik tikrai vyriš-į
stiprumas žavėjo mane, chorai nelabai taikosi
Telefonas REPublIc 8800
prie i vieną dieną, kiek tik norime,
susirinkimą
penktadienį,
koI1
kas karžvgiškumas, atkakli ko bet taipgi ir jos atjautimas Į žmonių pageidavimų. Perdaug j ir kada tik panorime, galime
bus šiandien, 8 vai. vakare, j ve 2 d., J. Barausko (buvuva už laisvę, kova už garbę
dainos dvasios. Ateityje iš jos ir perdažnai jie dainuoja įvai girdėti. Tad kam žmogui eiti <4 Margučio” ofise, 0312 We šioje Meldažio) svetainėje, 8^j
Crane Coal Co.
iki gyvos galvos; kova už Tau
............................
;
j vai. vak. Nariai kviečiami at-,
tą, kurią Vytautas Didysis
Chicago, III.
P
! silankyti.
Ramygalietis
TEL. REPI BLIO 8409
pradėjo ir kuri dar iki šiai
44
dienai tebesitęsia. Tokiu mes |
Dievo Apveizdos parapija. ‘'l'Hū/tfr žkcrruA- STil-ZCpažįstame Vvtautą Didįjį, to-1
L. Vyčių 4 kuopos susirinki
iriu jį ir atvąizduoja gerbia
mas įvyks kovo 1 d., 8 vai
Katrie perkate anglis 15 dralmas kompozitorius savo para
vėrių, siųskite luos j CRANE
vakare, kuopos klūbruiiny. Vi
COAL CO. Gausite geresne*
šytoje kantatoje.
si nariai prašomi susirinkti.
anglis, už mažiau pinigų
Pm-ahnntas Al. R. tiktai 87.00
ar apie patį išpildymą.
Reikės nustatyti tvarka važia
tonas.
“Dainos” choras jau
vimo į Marquette Parką ateinekartą pasirodė esąs rinkti
BET MANO SKONIS NĖRA
j nantį sekmadienį bendrai dva
nių jėgų smiltis, pajėgiantis
sinei puotai. Kviečiamas taip
JUSl^ SKONIS ”
tinkamai išpildyti didelius mu
pat sodaiicijos ir Šv. Varde Geriausios Anglys Už
zikos kūrinii s. Vytauto Did
dr-jos ir visi senieji nariai,
Žemiausias Karnas
žiojo kantatą irgi labai gerai
Vyčių organizacijos veteranai.
išpildė. Pirmame perstatyme
.
Valdyta
sunkokai sekėsi, bet čia galė
jo būti orkestros kaltė, nes
Dievo Apvaizdos parapija. Besiderino su choru ir klau
Federacijos
15 skyriaus sus
darė įspūdžio jog choras
inąs įvyks penktadienį, kovo
orkestrą vilkte paskui save I
Dabar laikas prisipirkti
2
d.,
knygyno
kambary.
Visų
velka. Antru sykiu kantata
anglių dėl žiemos
draugijų atstovai ir veikėjai
įbėjo žymiai geriau, mat
prašomi susirinkti. Valdyba
chorui
pianu akompanavo
pats- diorvedis, o juk supranSKAITYKITE “DRAUGĄ”
tuną, kad pačiam choro vedė-,
juį akompanuojant susidaro
daug keblumų. Gabaus chor-'
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
vedžio p. Juozo Saurio vado-•
(URANO 0PEN1N0)
vybėje, Vyčių “Dainos” cho-Į
ŠEŠTADIENĮ - KOVO (MARCH) 3 D.
ras pasiekė tokio laipsnio, ko
NEW DEAL CAFE
kio iki šiam laikui neteko pa-1
2023 SO. ASHLAND AVENUE
stebėti nė pas vieną Chicagos į
UŽKANDŽIAI, MUZIKA, DAINOS IR T. T. — VELTUI.
lietuvių chorą, būtent tai bal
SKANIM ALUS, PARINKTI: Rr«\ DEGTINES.
“ A TVIRAI sakant, ar jums ne įkyru
Senos Ir naujos pažinties toutleuiai-tt* nnoSIrdžlal uipraAoral
są lygsvarą. Yra lietuvių ta
kuomet kasnors mėgina jums
rpe chorų ir gerai ir stipriai
pasakyti kokius cigaretus jus turėtu
dainuojančių. Bet dažniausia
mėte rūkyti ? Man išrodo, kad iį klau
pasitaiko, kad sopranai yra
simą jusą skonis turėtą nuspręsti.
perstipriis dėl altų, tai teno
PERKAM
d
' 13 lf- ’ n
"Ai sakau visos vadovaujančios
rai perskaudūs dėl bosų, arba
įriĮ [Kii tezėjeNOTARY
Na augo geresnio tabako nagu
Lietuviškus
rūšis yra geros. Bet aš sustojau ant
vienas kitas stipresnis balsaa
kad varto|ama OLD GOLD1. Jie
OLD GOLDS todėl, kad jie taip gra
BONUS
: MORTGAGE BAHKERS
perrėkia kitus. Gal kai kurie
yra TYRUS. (Ra dirbtinio paska
žiai padaryti, tokie ivelnys ir liuoii
ninimo)
ms tas atrodo nesv|aitbu, bet
R F, A L E8TATE
LarlIltH Co.. lar.
nuo aitrumą ir Siurkitump.
SIUNČIAM
PINIGUS J LIETUVĄ
choro vieningai harmonijai to
AUoill/ MM prilakinai sat TH> ntMOTO I
kw ITofllJIpfr nihua—Colaoeia TloUo
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
kie išsikišimai yra tikrai pra
PRISIRA8TKITE J MOŠŲ 8PULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
žūtingi. Vyčių “Dainos” choYVU&UM. AMERIKOS CIGARETAITel. LAFayette 1083
ras savo paskutiniame koncerj

SO.

4707

Tel.:

Paioškau

Brolio

KĖS

YARds

0801

RADIO

Kostanto

Gendreno.

63 6IOS -GATVĖS

ST.

HALSTED
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GYVENTOJAMS

ra

ANTANAS
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DRUGS,

63rd

JOHN B. BORDEN

St.

ADVOKATAS

105

Monroe

W.

2201

DARIAUS

MINKLO

TETO

GIRĖNO

FONDO

W.

St..

prie

CermaJc

Clark

Road

PA

Namai:

KOMI

6459

S.

etai
Rockwell

St.

SUSIRINKIMAS

S.

5332

Vyčių

So.

Long

Avė.

i

TUMONIS COAL CO.
12132

UNION

Chicago,

Phone

į

sant

Res.

S.

T.

ALEKSYNĄ

TNRUftANCE

PUBLIC

©t.

2608

:Js-

.

i

1

į

WE8T

47th

STR.

ir

P

8296

Wabash

PULLman

j

.

III.

PULlman

10742

Phone

AVĖ.

RAČKUS

Avė.

8092

