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KARO VETERANŲ SUKIM ESTIJOJ TEISYBE BADO
AKlT
■Kloti
Suomijos seimas nusprendė
suvaržyti fašistams veikimą

NACIAI NENORI GIRDĖTI
APIE TEUTONŲ RASĖS
BLOGUMUS

TALINAS, kovo114.—E'šti Į Karo stovis krašte dar veiEREIBURGAS, Vokietija,
jos kariuomenč nustelbė karo kia.
kovo -4.‘— Naciai iš naujo
veteranų organizacijos sukili
ėmė veikti prieš Jo Eminenci
mus. Veteranų vadai planavo
HELSINKIS, kovo 14. —
(
jų kardinolų Faulfiaberį, Muužgrobti respublikos valdžių Nepasisekus fašistų (karo venicko arkivyskupų.
ir įvesti Vokietijos naciams i teranų) sukilimui Estijoj, Šuo
Šį kartų hitlerininkai už
palankų fašizcrų.
■ mijos seimas pravedė įstatydraudė knygų parduotuvėse
Oficialiai pranešta, kad,irų, kuriuo; visam krašte gricž
laikyti ir parduoti kardinolo
po ginkluotųjų kai kuriose, tai uždrausta vilkėti bet kosakytus pamokslus, kurie iš
Estijos dalyse susirėmimų suskius politinius marškinius, arleisti knygos formoje vardu
kariuomene, pastaroji laimėjo;ba turėti vpatingas emblemas £i_ . .
„
v. •
.
. '. į . y
....
t i Judaizmas, Knkscionvbe ir
uždarius veteranų būkles ir'Viešuose susirinkimuose, arba .! 1 J Avimo MlnTYlO
.
O ..
.
.
.
_
. Germanizmas,
suėmus jų vadins.
'vaikštynėse.
i
,
■
i
Kardinolo knygoje tarp
kito pažymima, kad hitlerinin
kams nėra ko per daug girtis
senovės teutonų rase. Tuntonai iš senovės yra pasižymėję
ir žinomi dkfeli alaus gėrikai
ir nieklaužos. O čia jų rasė
dar taip aukštai keliama ir
i glorifikuojama.
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DIRBA (INUŲ CMECIAMS SKIRTAS “DRAUGO”
NOM. BEIS KOVO 24 D. I
r,U

VISU ĮNIRTIMU naikina
kATALIKŲ LAIKRAŠČIUS

NORI, KAD KOMPANIJŲ
UNIJOS BOTŲ PANAI
KINTOS

Rytoj vakare rėmėjų skyriaus
susirinkimas

Jau sutarta, kad šv. Auta- eiunas, o draugijų reikalus
no parapijai, Cicero, Ilk, skir- i aprūpins Federacijos 12 aky
Burbo departamento sekreto
MADRIDAS, kovo 14. —
tas dienraščio “Draugo” nu-. riaus valdyba. Naujus skaity
rė Frances Perkins reikalauSocialistai bendrai su kitais , , , ,
..
.,
. .meris išeis kovo 24 d. Cise- tojus užrašinės ir visame ku
ja, kad kongresas iš tikrųjų I . ..
. ,
.....
kairiaisiais gaivalais įvairiose ”
.
rieeių numeris bus padidintas me mūsų atstovui ir kon tęst ipravestų senatoriaus Vagne
Ispanijos dųlyse paraližiuoja
ir paįvairintas žiniomis Iš Šv ninkains pagelbės sekmadieny
rio bilių darbininkų unijų ir
pramonę, vadovaudami darbi
Antano p°r. draugijų, biznie je susiorganizavęs “Draugo”
darbo boardo reikale.
ninkų streikams. Vyriausybė
rių, profesionalų bei veikėjų rėmėjų komitetas, kurio susi
,ekmingai koTaja priea kai. j Sau. 'Vagnerio bilius reikagyvenimo. Skelbimus ir ži rinkimas įvyks rytoj vakare,
lauja,
kad
visi
darbdaviai
priHuosius.
nias apie biznierius rinks tuoj po pamaldų.
pažintų .pačių darbininkų 81®* į“ Draugo” nuolatinis agentas Į
Kaip čia, taip kituose mie
Taigi, darlias jau dirbamas.
darytas unijas, kad, taip va Ciceroj p. V. Šemetulskis.
stuose socialistai grobia ir de
visi
dinama, “open shop” fabri Jam pagelbės ciceriečiai kon “Draugo’* skaitytojai
gina katalikiškų laikraštį “EI
prašomi
pagelbėti
susidariu

kuose būtų išteisėta, kad pa testininkai — A Stulginskas,
Debate,” kurs in streiko metu
siam kecr.itetui, kad! šv. Anta
čių kampanijų sudaromos uni A. Janušauskas,
Karolina
spausdinamas. Be to, vyriau
jos būtų suvaržytos, ir kad tų Lengvis ir K. Deveikis, Jr. no parapijoj neliktų nė vieno
•5* • Ą 4
sybė leidžia vienų laikraštį ir
monarkis(ai. Sie vigi ,
'visų dafbo reikalų tvarkai bflParapijos istorijų
aprašys lietuvio kataliko namo, į kurį
1 skirtas federalinis v
—
tų
boardas.
klebonas gerb. kun. H. J. Vai- neateitų “Draugas.”
laikraščiai yra policijos saugo
Prieš šį įstatymo projektą
1 /■
-4
Socialistų priešai fašistai kovoja fabrikantai ir visi or
turėjo demonstracijas priešais ganizuotų darbininkų priešai.
kairiųjų kataloniečių vado Ma! O seki. Perkins pareiškia, kad
čia kapų. ■ Buvę ant kapo su- jf i Sis bilius bus atidėliojaDETROIT, Mich., kovo 14.
“Negali būt jokios ekonomiStokholmas. 23-11. Elta. —
\VASHINGTON, kovo 15.
dėti gėlių vainikai ir katalo-mas, tas daug pakenks kra— Fordo automobilių fabrikų jos vartojant pigių medžiagų
Švedų liaudies meno ir etno — Senatas dauguma balsų pa-;
niečių separatistų vėliava su-; $to gerovės grųžiniiųui.
vadovybei paskelbus, kad dar ir turint pigiai apmokamus
deginta.
'. ! Pats šen, ^Vagneris sako, grafinės parodos reikalu Kau sipriešino pripažinti (ratifi
bininkams grųžinamas mažiau darbininkus. Didžiausias man
ne neseniai lankėsi viena? iš kuoti) su Kanada padarytų
sias už dienos darbų 5 dolerių nesmagumas yra, kada reika
kad be šio įstatymo nebus ga
SĄSEBO, Japonija, kova
Stokholmo šiaurės mpziejųua jįįt Lawrence vandens kelio
atlyginimas, krašto antdmobi- linga mažinti atlyginimų. Šian
limybės veeti pramonės atsto14. — Audros metu apvirtęs
direktorių, dr. S. Erixon. GrĮ- f sutartį, nors prez. RoosevelIių komercijos rūmai (Natio dien esu patenkintas, kad gatymo darbų. Turi būt suda
japonų torpedinis laivas Tožęs į Stokholmą, dr. Erizonjtas labai pageidavo sutarties
nal Automobile Chamber of Įima didinti atlyginimų.
rytas nuolatinis darbo boar
mozoru atitemptas į šį uostų
vietinėje spaudoje papasakojo I pripažinimo,
Commerce) pranešė, kad ir ki
das ir autorizuotas imti nagan
“Musų firma palaipsniui įr atverstas.
Vienam laivo
savo Kaune
patirtus įspū-i gį giitartis yra naudinga J.
tos automobilių kompanijos grįžta prie 6 dolerių mažiau- kompartmente rasta 13 vyrų
RYMAS, kovo 14. — Šian- visus tuos darbdavius, kurie
džius.
Esų,
vykti
į Lietuvų Valstybių viduriniams vaka
didins darbininkams atlygini šio atlyginimo už dienos dar- jgUiog gyvų,/bet pakankamai dien čia atidaryta trijų valsty šiandien prisidengia kompani
I
jam lygu vykti pas senus savo rams, kurie turėtų išėjimų jū
mų. Tas paliVfc apie 240,000
bių -r- Italijos,Vengrijos ir jų unijomis ir trukdo atstatyjau pritroškuaiųjų. Jie atgaidraugus, Lietuvoje jis jaučia ron pėr Kanadą .— iš Didžių
darbininkų.
Forcto fabrikų viršininkai vjnti ir pristatyti į ligoninę. Austrijos, konferencija, ku mo darbų.
si, kaip namie, Švedijoje. Šalį jų ežerų St. Ijawrence upe.
Fordo fabrik. šiandien dir paskelbė, kad iš kitur darbi
rioj dalyvauja premjeras Mu
ir žmones? jis pažįsta iš ank Deja, sutarčiai yra priešingos
Šimtas karininkų ir jūrinin solinis, premjeras Goemboes
ba apie 70,000 darbininkų, iŠ ninkai nevyktų į Detroitu, nes
stesnių kelionių po ^Lietuvą, rytinės valstybės.
kurių apie 42,000 gaus 5 dol. ir vietoje daug žmonių neturi kų yra žuvę. 45 lavonai jau ip, kanclerių DoHfuss.
bet su lietuviais visados ma
išimti. Kiti dkr nerandami. '•
)■' > 1'•
dienos atlyginimų. Kiti darbi- darbo
.L
• • • y
Prez. Rooseveltas pareis
PranęŠta, ka<į B,u mažomis
lonu susitikti. Jų draugingu
Dalis jų prigėrė jūroj apvfr:?
ninkai gauna didesnį atlyginikad St. I>awrence vandens
O
.
t
1*914 metais Fordas Sukėlė
pertraukomis konferencija tę
mas švedams kaskart auga ir
mų.
•
' ' •
1 tus laivui.
WASHINGTON, kovo 15. stiprėja. Šį kartą dr. Erixon- lias ateity vis vien bus išves
daug neprasto įspūdžio, kada
sis dar ir rytoj.
Žiniomis iš Detroito, For
Prez. Rooseveltas nuspren- as norėjo parinkti Kaune bū tas. Tai padarys viena Ka
jis paskelbė mažiausių 5 dole
**das ne savo gera valia didina
dė sujungti-krūvon ir suvieno stą balandžio mėnesį orga nada. Paskiau J. Valstyliėms
rių atlyginimų už dienos dar
atlyginimų. Tarp jo darbinin
dinti visų federalinę aviaci nizuojamai švedų liaudies mo bus brangu naudotis tuo išėji
bų. Kiti pramonininkai lėmė
kų prasidėjo
nepaprastas
jam didelį nepasisekimų. Ta
jų, taip kad ji priklausytu vie- no parodai Kaune. Tuo tikslu mu jūron.
bruzdėjimas up didesnį atlygi
nai atsakingai vadovybei.
čiau pasirodė atvirkščiai ftis
jis gavo progos pamatyti nau
nimų. Darbininkai įsitikinę,
AUDRA ATLANTIKE
VIENA,
Austrija,
kovo
14.
Iki šiolei federalinės aviaci jų Vytauto Didžiojo muziejų,
mažiausias atlyginimas paPereitų antradienį i Chicagoj
kad jie gali tai laimėti tik su
jos veikimas yra paskirstytos kuris yra didžiausis ir moder
skiau padidintas iki 6 dol., o — Jugoslavų ir čekų laikraš
LONDONAS, kovo 14.
užsiregistravo 291,393 pilie
siorganizavę unijon, kam For
į pustuzinį valdiškų šakų, ku niškiausias visoje Baltijoje. f Soutbhampton atplaukė iš
1929 metais iki 7 dolerių. Sa- čiai puola Italijų ir Vengrijų.
čiai ir pilietės. Tai tie, kurie
das griežtai priešingas.
koma tuo būdu norėta kovoti . j>fl^yTn^rna’ kad Italija •••?per
rios visor kartu sudaro armi Muziejaus didžioji salė tiesiog Amerikos keleivinis garhyvis
prieš kylantį ekonomifiį kri«f*Anatrij» Smugeliooja ginklas yra
’r
Pats Fordas buvo atostogo
jos aviacijos korpusų.
impozantiška, o visas muzie Berengaria, kurį ištiko nepa
Tan negelbėjo. Pn 22 mėne.1,' Vengrijon.
jaun.e,. p,heė,., i, p-betifa,
I
se Floridoje. IŠ ten. greitai
Pasirodė, kad toks pasiskir jus — europiška retenybė. Mu prasta Atlantike audra. Per
parvyko, sukvietė fabrikų vir darbai susiaurinti ir grųzmtas
Italija kenkia čekų “bizziejaus patalpos, jei tik bus tris paras) garlaivis kamavosi,
Pereitais metais užsiregi- stymas yra kraštui kenksmin
šininkus konferencijon, po ku 4 dol. 40c. mažiausias atlygi-1niui.” Kas kita būtų, jei Ven-.
gas. Armijos lakūnai netinka leista, geriausiai tiks švedų 114 keleivių sužeisto, daug balrios tuoj paskelbtas mažiau nimas. Dabar prasideda nau- i grija sau ginkluR slapta par- stravusiųjų buvo 1,509,264.
rengiamai parodai.
i dų laive sulaužyta.
'
mi nė paštų vežioti.
Šiemet mažai kuo padidės šis
sias už dienos darbų 5 dolerių jas atlyginimo kėlimas. Tokiu J sitrauktų iš Čekoslovakijos,
skaičius.
utlyginimaų. Fordas parodo, būdu ir visos kitos automobi
VISĄ GYVENIMĄ KALĖTI
kad jis gali apsieiti be NBA. lių kompanijos turės sekti
AMERIKOS PRAMONĖS
“Niekas negali kų nors pra* Fordų ir tas bus svarbus kra
Knyga api^ lietuvį, kurį ^daugelis skaito šventuoju:
J. Pietrowski, darbininkas,
laimėti didindamas atlygini što gerovės grąžinimui pliu
SISTEMA
šių metų pradžių nužudė savo
mų, jei Jas yra g&lirpa,” pa sas.
žmonų ir du savo vaikelius,
J
PARYŽIUS, kovo 15. —
reiškė Fordas. “Tas visados
HONGKONG, kovo 15.
. kad gauti už žmonų 600 dol.
Surašė virš 40-įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
mums apsimoka. Mažas atly ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ DAN Kinijos pakraMinone sudegė P^Moa pramonininkai pa
draudimų ir įsigyti famulkę
kupai^ valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
ginimas visados skaudžiai at
TŲ GYDYTOJŲ DRAU
J. Valstybių patrulinis karo
Amerika įveda
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Teisme prisipažino kaltu ir
siliepia į paties darbdavio rei
naujų
pramoninę
sistemų,
ana
GIJA
Ganytojiški
Laiškai.
'
laivas Folton.
nubaustas visų gyvenimų ka
kalus. Tas yra lygu, jei savo
loginę sovietų Rusijai ir Ita
.aptaisyta
audeklo
viršeliais.
Pusi.
310. Kaina $1.90.
Kitataučiai labai mėgo pri- j 187 vyrų įgulų išgelbėjo brilėti.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
gaminiams panaudotum men
lijai.
kaišioti, kad lietuvių dantų tų ir kinų karo laivai, kurie
tuojaus
pareikalaus.
kos rūšies medžiagų.
KALINIŲ RIAUŠĖS
Kaip šiuose krantuose, taip
gydytojų beveik nesu. Pasi prisišaukti pag&Jhon,,t
nuplMk:
>
rodė betgi, kad jų yra gerokas
ir J. Valstybėse jau ęiekiama
“DRAUGAS”. JIU SO. OAKT.F.T AVK.. Olrtųto. III.
ROCKFORD, IU., kovo 15.
skaičius. Šiomis dienomis jie
prie pramonės suvalstybiniM1RĖ POLICIJOS
SlunflU St.M « kurtiioA R t M v***- • m*n knyga ”ARKIV YSKr/J
įsteigė savo organizacijų. Ši
KAPITONAS
mo. Ar tas valstybei bus nan — IVinoebago apskrities kalėJUROI8 MATULEVIČIUS.”
4inga, pati Italija dar neįro- juue kaliniai sukėlė rianieB.
CHICAGO IR APYLINK. draugija rūpinsis lietuvių dan
Vardan, Pavardė .................... ................................................. i
Staiga
mirė
Chicagos
poli

do, o apie sovietų Rusijų ne- Sargyba ir policija vos numal
—ftikndien iš dalies debesuo hl gydytojų reikalais, rūpinsis
Mano adraaas
ta; kiek šilčiau; vakarų gali savo profesijos plėtimu ir cijos kapitonas Ą. C. Chtfstea gali būt kalbos. Tas bolševi-(Sino kalinius. Daug apmuŠtųšen, 59 m. amž.
kus buvo ir boa betvarkė.
jų.
būt lietaus.
pan.
AVASHINGtON,

kovo

15.

DIDESNIS AUTOMOBILIU PRAMONĖJ
ATLYGINIMAS

ŠVEDAS - LIETUVIU
BIČIULIS

Fordas paskelbė mažiausią
atlyginimą — 5 dol. per dienąj

SENATAS PRIEŠ ST,
LAWRENCE SUTARTĮ

JAPONŲ LAIVE RASTA
13 GYVŲJŲ

”

i

GULIES KRŪVON FEDE-

BIZNIS MAŽINAMAS
ČEKAMS

UŽSIREGISTRAVĘ
TRAVĘ CHIGAGOS PILIEČIAI
PILIEčl

KJį TIK ATĖJO IS LIETUVOS

SUDEGĖ AMERIKOS
KARO LAIVAS

AiLivyskqns Jorjis Matulevičius
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Ketvirtadienis, kovo 15, 1934

“DRAUGAS”
Itelna ka»<llwB, Askyrun ■ekniaCJeniua
PRENUMEKATOS KAINA: Matams — $6.##. Pu; nislų — $3.60; Trims mėuuslanis — |2.0t; Vienam
VdMrtui — 76c. Europoj* — Metams |7.Q0; Pussl
Kopija ,t»a
Skalbimų kainos prtslunčfamos parelkalarua
Bendradarbiam* lr korespondentams raktų negrų*

ma-

*| — H-0*.

į
jei neprašoma tai padaryti lr neprfelunfilama tam
-BaM pakto kenkiu.
Redaktorius priima — nuo

ll:kk

Iki

Slikk rai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

boti, kud į Rosenbergo skandalų, įsivėlusioji
grupė ir pas prez. Rooseveltu neturėjo gero
vardo. Taigi, dabar yra gera proga prez.
Roosevelto šalininkams įsistiprinti šio miesto
politikos gyvenime.

Praeitų metų balandžio 1
dienų Vatikane ir Romoje įvy
Tokie tai dalykai teršia geaų miesto var ko nepaprastos ir labai retos
dų. Jie demoralizuoja jaunimų, duoda aksti iškilmės. Prieš pat pusiaudie
nų į blogų linkusiems eiti kreivais keliais — nį Šv. Tėvas Pijus XI inau
plėšti, žudyti. Dėl to miestas turi valytis ne guravo Šventus Metus, atidary
tik nuo gemblerių ir kriminalistų, bet ir nuo damas Šv. Petro bazilikoje šve
suktų politikierių. Kitaip jo pagadinto var ntAs duris. Tų patį laikų trys
do neatitaįąysi,
’ ••
1 ',
| Popiežiaus įgalioti kardinolui

Publlahed Daily, Ezcept Sunday.
1UB8CRIPTION8: One Teai — kk.Ok; BU Montha
»».6O; Three Months — »3.00: One Month — 76c.

— One Year — |7.kk; BU Montha — *4.00:
„ —. .kia
▲tartiems ta “D RADOAT taringa beat results.
tartlatng rites on applkoatlon.

ŠVENTIEJI METAI

kitose trijose didžiulėse Romos
bazilikose taip pat atidarė jų
šventas duris.

jau mspATianuivTi

Žintų savo sųžinės ir sielos Ka
raliumi.

Lietuvos maldininkai pis
ftv. Tėvų

Praeitais metais Šv. Tėvas
Pijus XI specialioje audiencijoje maloniai priėmė Lietuvos
maldininkų grupę, kurios da
lis buvo kų tik sugrįžusi iš
Šventosios Žemės.
Šv. Tėvas pasakė lietuviams
labai nuoširdžių kalbų, kurioje
išreiškė didelį pasitenkinimų
lietuvių atsilankymu ir džiau
gsmingai prisiminė saVo apsi
lankymų Lietuvoje, kai dar
nebuvo išrinktas Popiežiumi.
Savo kalbų baigė šiais žod
žius:

“Šiems paskutiniesiems, jū- mų baigsis Viešpaties Kančios
sų kunigams ir vyskupams,1 sekmadienį. l>ėl to vra įsakoMes suteikiame ypatingųjį pa-Į mu, kad Viešpaties Kančios
laiminimų, nes, kai Mes lai-.sekmadienį visose parapijų ba
miname aveles, Mes taip j>at, žnyčiose ir viešuose maitinalaiminanie ir jų ganytojus;'miuoee Švenč. Sakramentas
Mes laiminame jūsų visų ir j būtų iškilmingai įstatytas per
Mūsų brangių Lietuvų, kuriai, visų dienų. O misijinėse bažpranušaujame krikščioniškojo nyčiose Viešpaties Kančios segyvenimo gerovės ir turtų di kinadienį ar kurių kitų dienų
desnes ribas“.
Viešpaties Kančios savaitėje
kuuigai tegul parengia Eucha
Visuotina Šventoji Valanda j
ristijos šventę.
Šiomis dienomis iš Vatika-Į
Iškilmingas švenč. Sakiame
no pasklydo žinia, kad Šv. Tė-

. ..
, , ... . .
nto įstatymas turi būti baig\us trokšta, kad Viešpaties*
‘
®

Kančių, sekmadienį būtų lai 1'"“J" :S?entuJU VI*la“a*charistinėmis maldomis (bet
koma Visuotina Šventoji Vai*
2834 & Oakley AveM Chicago
, , .
i i • i ’
” ne rožančium), su Visų Švennda, tai yęa, kad j bazinėms
.................. “ . .. .
tųjų litanija ir pritaikintu pa
ir koplyčias visame pasauly
mokslu apie ftv. Eucharistijos
kunigai ir pasauliečiai susi
DIENOS KLAUSIMAI
ir Kunigysta įsteigimų. Kaip
burtų vienai valandai ir švęs
buvo prašyta praeitais metais
tų mūsų Išganytojo ftvenč. Sa
CHICAGOS POLITIKIERIŲ VARGAI
Viešpaties Kančios sekmadie
kramento ir Kunigystės įkū
nį švęsti, kaipo visų šeimynų
“Mes tanai džiaugiamės ma rimų.
Chicagos miestas yra antras didumu Jun
Šv. Komunijos dienų, taip pat
tydami ius, brangiai įųvlimi
Pats Šv. Tėvas duoda gra
gtinėse Valstybėse. Jis yra turtingaigražiais,
sūnūs, užimančius tokių žymių žiausių pavyzdį. Štai, kovo 15 ir šiais metais pakartojama tų
fKdeliais parkais, gerais bulvarais, aukštais ir
ir
vietų Atpirkimo Jubiliejaus dienų, ketvirtadienį, Šv. Tėvas patį padaryti. Visi tėvai
‘puošniais namai*. Čia yra didelis industrijos,
didžioje manifestacijoje. Mes ir Romos dvasiškija turės A- motinos, lygiai kaip ir vaikai,
i-prekybos ir susisiekimo centras. Chicagos kosveikiname jus sųryšy su fak dųracijos valandų prieš Švenč. tepriima Šv. Komunijų iš vie
jijote, universitetai, ligoninės, prieglaudos
tu, kad, pirm atvyksiant į Sakramentų Šv. Petro bazili no su visais namiškiai^. Tai
daugybė kitokių visuomeniškų įstaigų yra
Romų, jūsų grupės dąlis pa koje. Gi kovo 22 dienų, ket bus atitinkamas Šventųjų Me
aukštai pastatytos.
darė kelionę į Šventųjų Žemę, virtadienį, Šv. Tėvas vėl eis tų užbaigimas. Tie, kurie dar
Tačiau Cbicaga, ’ tas didelis pramonės,
kur Pasaulio Išgelbėtojas gy į Šv. Petro bazilikų ir ims da- neapturėjo Šventųjų Metų Ju
kultūros, mokslo, prekybos ir susisiekimo ceveno Savo žemišku gyvenimą ,vvun)ą Adoracijos Šventoje biliejaus atlaidų, yra pagina
atras, vakarų metropolis, ne tiek yra tuo pa
ir kur Jis mirė. Jūs, brangio. yalandoje j5 vieno ir kartu su mi, kad dėtų visas pastangas
garsėjęs, kiek savo gengsteriais, kriminalis.fi sūnūs, turite ypatingų pri visais Romos katalikų pasau juos įgyti ir pelnyti, išpildant
’ lais ir suktais politikieriais. Gal būt proporįeikalaujaanas sųlygas.
Iš visų pasaulio kraštų į vilegijų į Mūsų laiminimų, tė
liečiais.
Įt cionaliai Chicaga tuo žvilgsniu nėra blogesRomų vyko ir vyksta tikinčių- viškųjį laiminimų, kurį Mes
Kun. A. T. (Samata)
piame stovyje, kaip kiti Jungtinių Valstybių
Jo Šventenybė trokšta, kad
jų maldininkų būriai. Vyksta . tuojau suteiksime iš Mūsų šiŠventoji Valanda būtų laiko
miestai, bet kažkodėl ji iš blogosios pusės
ir atskiri asmens. Maldininkai Į rjįes
ŠAULIAI JAU TURI 32
ma Viešpaties Kančios sekma
labiau pagarsėjo negu iš gerosios.
x
Lenkai turi pavergę apie septynis mili susideda įš įvairių tautų. Visi
NAUJUS NAMUS
f
'I
I “Per jus Mes taip pat trokš- dienį visose pasaulio bažnvčio
;engiasi iš _
_ ___________
,____________________
jonus
ukrainiečių, kurie stengiasi
jų
vergisu
didžiausiu
nuolankumu
sku
'
Pastaraisiais heleriais metais miestas pra
jog kaip nors ištrūkti. Ir jei tik kas mėgina binasi ir glaudžiai prie Moti-! tiUUe P**aiIuintl kiekvienų ju- so ir koplyčiose. Tai, kaip tik
k ^a valyti. Nusikratyta keliolikos garsių
Šaulių rinktinės ir būriai
„os Bažnyčios. Visi tiki, kad H
<VV™,UJ* Į#* »*• atitinka visuotinam Padėkonės
ųkrainiečius
užtarti,
jiems
padėti,
lenkai
pra

r kriminalistų žmogžudžių, miesto valdžia pe,r ..
‘ v
I stus ir miestelius, visus jūsų atminimui už ftv. Eocharisti Lietuvoj turi jau 32 naujai pa
deda
šėlti.
Jienis
nepatinka
ir
tas,
jei
kas
Motinu
Bažnyčia
.
juos
sustip,
.
.
,
. i
„
.
.
. .
p' rėjo į kitos politinės partijom rankas. Viskas,
statytus namus. Juose padėti
’i’
brangius asmenis, jūsų kum- jos ir Kunigystes įsteigimą.
pradeda.
kalbėti
ir
apie
Rusijos
ukrainiečiu
rins ir gyvenimo naštų paleng®
.
. . H
*
i
& *
I -T»dos, jau ėjo geraicĮtidagos paldikie^
(gus, kurių reikšmingų atsto- j
to, gv. -fėvas atsiliepia užrašai; “Šaulių namai — tau
laisvę, nes laisva Ukraina labai žymiai Tra VU1S.
* tių ramybę aptemdė neseniai mirusiojo “sku
' vavimų Mes čia matome ir ku- į į vįso pasaulio kunigus, vie- tos namai.“ Statoma ir šiais
rlių verslininko’’ pagarsėjusio politikieriaus kijos rubežius apkarpytų. Tat nestebėtina, jei
Švenįieji Metai tai žmonijos rie taip energingai dirba, kad | nuojjus jv pasauliečius,
kad metais bus baigti šaulių nalenkams nepatinka vokiečių kalbos apie bile
Mac Rosenbergo paskelbta išpažintis federa.rai Zarasuose, Užpaliuos!*,
kokį\snsiaitinimų su ukrainiečių tauta.
, maldos ir atgailos metai. Šv. Atpirkimo vaisiai būtų išplė- j Didįjį Ketvirtadienį visi pli
į fcnės valdžios agentams. Jis buvęs tarpininTėvas paskelbė Šv. Metus ne sti ir būtų didžiai vertingi Lie J imtų Šv. Komunijų ir jų auko- Radvilišky, Kazlų Rūdoj, Ma
\
kas tarp InsuH’o ir politikierių. Kyšiais iš
tik Atpirkėjo kančios, mirimo tuvoje. Tie vaisiai, kadangi į tų mūsų Išganytojui, kaipo Pa istuose, Skriaudžiuose, Žal
dalinęs politikieriams daug pinigų. Dėl to
Amerikonų spauda Chicagoje susidomėjo ' įr įš numirusių atsikėlimo XIX jie yra dieviški, nestokoja prie
piuose, Šiluvoje, Kaltinėnuose
dėkonės ir Atsiteisimo aktą.
politikieriai “geradariams’’ atsimokėjo — jie lietuvių sportininkų diena, kuri bus kovo 2-f. ainžitį sukaktuvių minėjimui,
šų ir pavojų iš visų pusių. Pats Šv. Tėvas taip pat atliks ir Vaiguvoj. Šuulių būriai tu
•e miesto ir jo gyventojų gerovei tarnavo, bet 132 Field Artilery annory. Mat, suėję į krū- bet ir tam, kad nors vieneriais
Šiems vaisiams yra daug kliū Padėkonės ir Atsiteisimo aktą ri 516 knygynų, kuriuose yra
vieno kito kapitalisto.
vų lietuviai krepšiasvaidžio žvaigždės ko-Į metais žmonija ypatingai sa- čių, todėl reikia budėjimo, ma
48,618 igz. knygų, 395 vaidin
iš vieno su katalikiškuoju pa
tojų kuopeles ir 1U3 ugn. ko
v šis biaurus politiškas skandalas palietė legijose, stos prieš garsų svetimtaučių profe- yęs išsižadėtų, labiau pripaži- Idos, gerų darbų, geros veik sauliu.
mandas, kuriose dirba 4,907
rių jų paitijų, kuri ir būsimais rinki- sijonalų tymų. Lietuvių visuomenė taip pat nių aukščiausiąjį Dievo vieš- los. Budėjimas reikalauja vi
Šventųjų Metų baigimas
šauliai.
buvo tikra laimėti. Bet vargu Chicagos susidomėjo, nes Iob dienos visas pelnas eis patavimų savo širdyse, Jį kar- suomet būti sargyboje, kad ne
ščiau garbindami, Jam ištiki- būtumėte priešo nustebinti ir
Šventieji Metai baigsis šių
Per 1933 m., kada šaulių
visuomenė pakęs tuos kandidatus, kurie yra Dariaus * Girėno paminklo naudai.
miau tarnaudami.
metų
balandžio
1
dienų
su
Šv.
daugiau ar mažiau įvelti į biaurų skandalų.*
namų
buvo mažesnis skaičius,
žabangomis įklampyti; jus pri
Tos pačios partijos švaresnieji žmonės, be
Tie Šventieji Metai labai valote taip pat dažnai šauktis Velykomis Jėzaus Kristaus ga- paskaitų buvo suruošta 2,966,
Gavomc atvirutę iš tolimo krašto nuo
abejonės, darys žygius, kati nusikratyti ne
daug jiakeitė šiuos sunkius Dieviškosios pagalbos ir nuo- rbingojo atsikėlimo iš numini pramogų — 3,127, chorų skai
kun. A. Sal^atiausko, pirmo lietuvio misijašvarių politikierių - kyšininkų. Tai apgriaus
laikus ir žmonija gan išsilais lotine veikla bendradarbiauti siu dienų. Tie Šventieji Metai čius išaugo iki 101, orkestrų
nieriaus Indijoj, Madraso srity, kur gyvena
cenųjų partijos mašina. Prieš rudenio rinki
vino iš sunkių vargų ir skur Dievo malonėse, ypač kas lie baigsis su daug didesniu iškil 96.
5,000,000
žmonių,
be^
katalikų
tėra
tik
65,000
mus atsiras nepriklausomų (independent) są
do. Visagalis Dievas žmonijai čia bendradarbiavimų jūsų k u mingumu, negu kad prasidėjo.
Geriausio
.jam
jiasisekimo
dirbti
Svertų
misi

rašas ir jis, b“ abejonės, jiatrauks galvojan
Kai kuriose vyskupijose šv. SKAITYKITE IR PLATIN
rodo geliui ir išeitį, jei tik su nigų ir vyskupų šventame tar
jų
darbą.
čius balsuotojus. Reikia prie progos pestegrįstų prie Dievo ir Jį pri pa-1 navime
Mętai pagal vyskupų parėdyKITE “DBAUGA”

Visai neseniai lenkai gyrėsi pasauliui
naujais politiniais laimėjimais užsienyje. Jie
nepaprastai džiaugėsi sudarytųjų sutartimi su
vokiečiais. Tas džiaugsmas buvo toks didelis,
kad vokiečius pradėjo aukštinti, girti ir net
ginti. Bet iš vėliausiai atėjusių lenkų laik
raščių pastebime, kad. lenkų vokiečių poli
tiškas “honey moon’’ nebuvo ilgas. Nors su
tartis tebeveikia ir, galimas dalykas, ji veiks
ilgesniam laikui, tačiau tas nuoširdumas ir
“karšta meilė’’ nyksta. Anot lenkų laikraš
čiai, vokiečiai vėl pradeda jiems šunybes da
ryti Jie stengiasi įsistiprinti Ukrainoj ir ki
tur Lenkijos nenaudai. Ukrainiečių slaptoji
karo organizacija, kuri veikia Ukrainoj, no
rima surišti su Vokietijos “naciais“. Jei tai
pavyktų padalyti Vokietija daug kų Iminė
tų strateginiu žvilgsniu. Žinoma, lenkams tas
labai nepatinka, nes iš to yra daug<pavojų.
Be to, jie įtaria vokiečius nenuoširdume. Ir
kodėl ne. Juk su vokiečiais susitarta, kad
lenkai “rūpinsis“ Ukraina, o vokiečiai —
Pabaltė. Vokiečiai norį viskų apžioti. Ar gi
Čia ne skandalas?

I
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Inauguruojami Šventieji Me
taį buvo kupini gausių Dievo
malonių metai. Šv. Tėvas tro
ško, kad ne tik visi krikščio
nys, bet ir visa žmonija nau
dotųsi tomis dangiškomis ma
lonėmis, kad per daromų šir
dingą atgailų iš Dievo išmels
tų pasigailėjimų žmonijai, ku
ri per ilgus metės vargsta it
kenčia, baimėje gyvena ir ba
dauja, kad Dievas gražintų
tautoms vieningų Veikimų ra
mybės ir gerovės užtikrinimui,
o valdovams ir lobininkanis,
kad išjudintų kietas jų širdis
ir sųžinės, kad jie gautų pro
gos visus savo žygius ir dar
bus pagrįsti ir vainikuoti Die
vo ir artimo meile.

H

šiek tiek pamažėjo, aš pastebėjau jų besi
artinančių link rinkimų salės. Ėjo pirštų
galais, nes visa kojų ji negali pasij/toti

skyrus 12 balsų už nežymias partijas, vi
so gaunama 734 balsai už partijų No. 9,
už Hitlerį gi 14 ir galutinai už komunis
dėl didelio skausmo, kurį jai sukelia stig- tus 22. Bet kaip tai gali būti? Nejaugi 36
inatai.
parapijiečiai nepaklausė savo klobono?
Šiai tautos dukteriai nereikėjo nė pa Tačiau tas dalykas taip man buvo išaiš
(Palm iga)
žvelgti į čia )»at esančius Nr. 9 plakatus; kintas: kiekvienas Vokietijos pilietis gali
Va nok apie dešimtų valandų atvyko jai užteka tik jialyginti krikščioniškos balsuoti bet kuriame visos Vokietijos teri
į plikiu automobiliu didesnė hitlerininkų meilės saldumą su pragaištingu hitlerinin- torijos miestelyje, kur tik vyksta rinkiI
.grupė ir atgabeno naujų plakatų, pana * kų žadantū rojum, kad ji atiduotų savo luai, Todėl 14 balsų už Hitlerį nėra Konersreuto tikinčiųjų, o tik pačių čia net
šių į pirmųjį. Visa grupė |>asidalino į dvi balsų už katali Irų sąrašų.
dali: vieni jų saugoja automobilį,, kiti gi
Truputį prieš 12 vai. užeinu j kavinę per du kartu atvykusių hitlerininkų. Kai
leidosi lųnlyti plakatų ir pripildę stovėjo pasistiprinti. Čia jaukiame šventųjų pa- i dėl 22 balsų už komunistus, tai gal būt
ir šie yra atvykusių panašiais kaip hitle
;|»rie jų sargyboje. Plakatai buvo 3-jų rfl- veikslais išpuoštann* kambary randu pri
t Nbi : vieni skiriami moterims kiti darbi sirinkutMij ir kaimiečių ir darbininkų ir rininkai tikslais komunistų, «nors griežtai
ninkams, treti bendrai visiems patrijo-* net vienų uritfonimotų policininkų. ' Tik to tvirtinti negalima, nes gal ir iš Konerstams. Kiekviename gi jų bttvo vis karto štai bažnyčios varįias suskambina dvyli? reuto katalikų galėju atsirasti už komu
jama: “Balsuokite už Hitlerį*
kai. Visi staigiaf nutraukia pašnekesius nistus balsuotojų vien dėl to didelio ne
Žmonės, mafrjd perspėti vikaro, kuris ir. tyliai meldžiasi net* i r policininkas kfcr- pasitenkinimo varginga padėtini, nes ir
čia pat šmdntritivoai minioje, nieko nehe- tu. Neatsilieka nuo to m* miestelio,aikš- čia, kaip visoje*Vokictijos liamlyj siaučia
i.; m
-•
darė. Sargyba gi prie p lakatų ėjo savo llėje besišnekučiuoją žmonės: ir jie per- didelis skurdas, kurį tėko man matyti pa
važinėjus dar giliančio Vokietijų: ,
pareigas net ligi pat uždarymo balsavimo traukia kalbas ir moblžiasi.
Emile Barthaa

RINKINIO SEKMADIENIS
KONERSREUTE

salės.
?

•<

•

•Žingeidžiai blukiam momento, kada
Teres* eis l abin ti. Ji gyvena visai arti
d.
p:i<* nukiimt narnų, tratai kaį jau žmonių

Laiminga Šalis, kur toks tviitas. ir
nuoširdus tikėjimas.
v t
'•T*'* v- *

Atėjus vakarui baigėsi balsavime lai
kas: t kuitoma bhlsai. Ir {kumrodo, kad iš* J

‘
Todėl galima numanyti koks didelis
yra Vokietijos liaudies skurdas jrngu net
iš Konersreuto katalikų radosi 22 revolincijonierišid balsai.
/
P. K.
V. BiMft&aa

VILNIAU!... VILNIMI!,,. VILNIAU!..,
Kiekvienam lietuviui tu esi brangus,
Vilniau! Kiekvienas mini tave su pagar
ba. Tu mūsų tautos siela...
Aušros Vartų Panelė... Pilies Kalnas...
Trys Kryžiai... Vytauto grahas... D-ro Ba
sanavičiaus kapas... visa tai verčia liotuvį neužmiršti Vilniaus, tėvų uostinės.
• Vilniau!...

Šventasai mieste! Ir dainose tu apdai
nuotai ir tiasaljose apsakytas; tavo var
das ir senių ir vaikelių lūpose nuolat ska™ba.
Vilniau!...

j

Negaliu! t^ian trūksta oro, mano krū
tinė suspausta. Karai mane nuvargino, ma
ne nuvargino, mano šaknis sienos jm*įkir
to, man stingu maisto... aš silpnyn einu...
Ir kad negarbinga praeitis, žlugčiau, mir
čiau sopuliais...

— Kuo tuu Įiadėti.* Vilniau kokių au
kų reikalingas?
— Norit gelbėti, nubuskit patys iš
miego. Sukerkite savo krūtinėse tėvynės
meilę ir... telydi jūsų žingsnius ir šviesa
ir tiesa, o tuomet aš atgysiu! Tik grei
čiau sukriiskit, tik imkitės rimtai dariai!

Bėda man, jei tingiai dirbsite! f darbą,
kas galite, o mano garsi praeitis te stip

Kiek gi ožio, Kiek pumokymų, kiek rybės jums teikia!
didvyrių tavyje! Tu įkvepi naujų jėgų
jauniems, uždegi jų krūtinę meilės ugni
mi, tu jaunatvę grąžini ir seniems... Ku
Mėnulis nusileido. Sunkiai atsiduso
nigaikščiai... Vaidilos... Didvyriai... O Vil , senelis Vilnius ir... nutilo, ir tik per vei
niau, ar galima tave pamiršti?!
dus nuriedėjo skaisčios, it perlai, ašaros.
Gamtoj buvo tylu... ramu. Tik laikaa'nuo
Vilniau! brangusis, nubusk! Išblaškyk Į
nakties tamsumoj liūdnai klykė pomiegp rūkus, atgyk! Tau reikia gyventi!,.. Į leda...
Pekariikia
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Ketvirtadienis, kovo 15, 1934
KlURim

Į

Kražių vienuolyno bažnyčių už pribėgdavo pilna bažnyčia žino ro vardu pareikalauja, kad vi
daryti ir sugriauti ir iš gan j nių. Taip tęsėsi iki lapkričio si žmonės išeitų iš bažnyčios
o
tos medžiagos pastatyti Kra mėnesio 22 <1. išvakarių, kuo-j ii leistų jam jų uždaryti,
ti maskolių prie Dievo nanių.l -'•*uow‘ žemės ūkio mokyklų mot į Kražius utjoja apie tu-i žmonės paprašo pas guliema(Tęsinys)
Rašo Dr. V. S. NARES, gydytojas ir chirurgas, Chicago, IU.
Pačioje bažnyčioje turi nakvo-'rusa,,,H po^leneains ycolonl.- žinąs žandarmerijos puskari torių jiarodyti jiems su caro
Visiems gerai žinomas tuk- raumenį i s visiškai nurimti; 5) išvažiuoti kunigams iš
parašu rustų, kad Kražių ba
ti ir su ašaromis, giedodami, tams) šviesti, kuriuos įsako ninki) ir penkiasdešimts raitų
tas, kad žmogus gali la- darbo užmerkti akis, lyg kad ruoštu jiarapijos ar dekanato ribų,
žnyčia uždaroma, ftiam netuturi melsti Viešpaties, idant apgyvendinti atimtose iš Kra stražninkų, o vidurnaktį atva
Tokia miego 'Kunigams buvo leidžiama,
gana ilgai gyventi. Ta) mums meis užmigti.
A
„
, ,. ... ,.y
. .gelbėtų šventa savo bažnyčia žių, benediktinų vienuolyno če žiuoja pats Kauno gubernato-: rint tokio rašto, žmonės atsi.
gerai parodo daugelio žmonių imitacija labinusiai kum) at sakyti tikTospausdmtus ir dva , . , . w
kurį žmogų
maskoliaii mu mėse. Rusu valdžiai neišklau-) rius Mikalojus Klingenbergas, ^ako klausyti, o įširdęs gubeę
sinės
vyriausybes
patvirtintus
i
g
el
žmogų
ma
praktika, kurie visiškai, nors gaivini).
štų, kapotų čaižytų an bijū sius kražiečių prašymų, jie septynių vyresnių policijos va ratorius įsako policijai juos
pamokslus. Jei kas norėjozsair ne Įsigirtinai, nieko nedir
Kartu su išmušti bizūnais. Stražninkai
Vardas fiaiologinis poilsis vo paties parašytų pamokslų nais, vis tai turi iškentėt. Taip kreipiasi pas užsienio valdo- ldininkų lydimas.
bi. Betgi Im- jKiilsio galnna
vus. Siunčia prašymus Romon'juo atvyksta ir Kelmės klebo- puolu bažnyčion ir kapoja bi
gali būti daugeliui naujas, liet pasakyti, tai galėdavo pada darė Tytavėnų parapijonys,
gyvinti visad trumpa) laika).
zūnais žmones. Pasilieja ne- visi gerai atsimenate, kaip ryti tik ypatingiems cenzo 'taip darė ir Minsko katalikai, Šv. Tėvui, Austrijos ir Vokie-:,nas kun. daugelis, kurį guberkaltas kraujas. SukruvintoM
Poilsiu reikia rimtai susido
išplėšiųnt jiems bažnyčias. Po tijos imperatoriam, Danijos kaĮnatorius, važiuodamas i>er Keį Inas. vasarų miške, visai to nęriams jj- patikrinus.
moterys, vaikai ir seneliai bė
mėti.
kelias dienas ir naktis gulėjo , raliui (caro uošviui), Anglijos ime, buvo pasiėmęs su savim.
! manydami, išsitiesiam kiek ga
Žinoma, ilsėtis reiškia, neviFo valandėlės atvažiuoja ir po ga iš bažnyčios. Minia jiatmai lim, užmerkiam akis ir lyg Kunigų įtakai į priaugančių bažnyčioje ir šventoriuje, dėl karalienei, Prancūzijos, prezi
suom.et nieko nedirbti; tai reiapgintų, ūž licijos pavarytas Šiluvos dėka to sukruvintas savo motinas
,
.
skėstam -malonume ir būname kartų naikinti uždarif visas jų to tai sakiau, jogeį rei kali n dentui, kad juos
skia tik bu a, kuriuonn mesi
, . ... ,
Įtartų, Pradžioj spalių siunčia iras kan. Jastrembskis. Jzap- ir artimuosius. Visų širdys už
, apsohučioj ramybei, toks po globojamas payapijines moky gas yra vakartis”.
' antrų prašymų Danijos kara-jkričio 23-eia. Antra valanda sidega pykčiu ir kerštu prieš
galim savo kūnų tinkamai at-|., .
, ..
_
silsiu sunaudojimas yra pui klas, o jų vieton steigė valdi
gaivinti. Vienas iš tų būdų
šio vyskupo pamokymo lsl'ljįui, pas kurį tuomet viešėjo nakties. Gubernatorius, žanda nekalto kraujo gėrikus. Minia
kus, sveikas ir reikalingas škas, pavedant jas popų glo
___ kytasi ne tik jo suminėtuose! pusį jos caras Aleksandra 111. rai,, policija ir raiti stražnin griebia baslius, štakietus, ak
yra miegas, o kitas fiziologi
ki<kvietiniu vargstančiam žmo bai. Uždraudę statyki kryžius
nis poilsis. i>
j'ne tik laukuose, bet ir ant ka- >tsitikimuose, bet ginant 1886 ( Pagaiįau .pradžioj lapkričio kai, ginklais žvangindami, at menis ir plytgalius ir puola
gui.
Mokėjimas fiziologiniai il
iPų. Nors vėliau dėl kryžių sta lm' ^ensla^*us ir 1893 m. Kra- (]ar vįen^ prašymų paduoda sibeldžia prie Kražių mūrinė^ policijų, kuriai gubernatorius
pakeitė, bet nau lz,us:vma uakeitė.
■*'.
Petrapily caro vardu. Bet ,nei bažnyčios. Su jais kartu eiti t^tko išmušti įširdusių minių
sėtis yra reikalingas užlaiky . Žinoma, reikia saugotis ne- tymo įsakymų
mui mūsų kūno sveikatos, ly atšaldyti kūno; reikia vengti jai pastatytas lauke kryžius į 1882 m. Rusija padaro sų'caras nei užsienio {valdovai buvo priversti ir kan. Jastre- a šventoriaus. Bet iš minios
giai kaip ir pati raeijonalin- gulti į šaltų lovų. Jeigu paji- sukeldavo tikrų sųmišį vai d-, Vatikanu konkordatų, bet, ro-1 kražiečįams pagalbon neatėjo, mbskis su kun. Jaugeliu. Prie lekia į policijų basliai, vėzdui,
ma r.oras fiziologiniai pasilsė- žios atstovų tarpe: atrodyda- dos, tik tam, kad pasityčio- Prie tokios dalykų padėties bažnyčios durų stovi minia štakietai, akmenys ir plytos.
Lgoji gimnastika.
Žmogaus kūnas su visomis" t i, neturint gero pat iesalo ant vo, kad tų vietų būtų ištikęs, jus, nes, nepraėjus keturiems kražiečiai nutaria patys baž žmonių. Jų priešaky du vyrai Raiti stražninkai ima šaudy
ti, bet neišlaiko. Minia išstu
savo dalimis griežtai ir nedo- grindų patiesti, arba ilgos, lo potvinią, priešų užpuolimas, j metams, rusai užpuola naikin- nyčių ginti. Nuo spalių mėn. laiko caro ir earienės portretų'
mia juos iš šventdriaus į rinvanojant reikalauja fiziologi vos, patartina vieton šaltų grin maištas, ar kitokia nelaimė, lti Kenstaičių vienuolynų, kur 1 d. jie ima bažnyčių saugoti o už jųdviejų stovi trečias vvnio poilsio, lie kurio nejučia- dų, sėsti į kėdę. Bet' sėdėjimas 4V3samq krašte Muravjovas j apsigyvendavo ligoti, seneliai‘dienų ir naktį, kad atvykę ru- ras su iškeltu kryžium, gi iš. kėlę, o gubernatorius su paly
mos prikimba ligos, negalavi turį būti tokls, kad kuo mažiau uždarė 32 parapijines ir filijų j kunigai. Žmonės išgirdę apie sų valdininkai jos neuždarytų, šalių, laikydami degančias žva dovais lieka šventoriuje be aapsirėdę bažnytiniais rū- psaugos.
koplyčias, ku- Į rusų suinanynfę, kaip buvo pa o pamatę kų nors iš valdinin kės,
(Daugiau bus)
mai, peran|cstyva.s išdžiūvimas šiai būtų įtemptos kūno da bažnyčias,
I
lys.
Tam
tikslui
galva
yra
rios būk buvusios be leidimo tarta vyskupo Valančiaus, su kų atvažiuojant, skambindavo bais, stovi vaikai. Gubematoir senatvė.
Praktikuojant fiziologinį, po! irupver^ania ^emyn, ftk>s už- pastatytos ir virš dvidešimties sirinko ginti bažnyčios. Bet at varpais ir tuoj iš apylinkės rius prieina prie minios ir ca11 PLATINKITE ‘•DRAUGĄ” . s
vykę žandarai su kazokais'juos
ilsį, kūnas tuojaus lieka atsiga merkiamos, kojos ištiestos Į• vienuolynų.
priekį,
rankos
nukibusios
ir
vi
h!
vęs, pasilsėjęs ir atgavęs pa
Palietus Lietuvos liaudies jėga išmetė begiedančius ir
sas
kūnas
laikomas
visai
lai

brangiausių turtų — tikėjimų, besimeldžiančius. O paskui iš
jėgas. Lengviau ir linksmiau
svai.
prisitaiko prie šio sunkaus
ji stoja gintis. Kovon su ru- griovė altorius, sulaužė kry
\
ekonomiško' gyvenimo; l>e jo
Kad žmogus gantų naudosi sais liaudį sųmonina didis, ne žius,, sukapojo langus, duris,
kūnas esti nuvargęs ir visas iš fiziologinio poilsio, patar nuilstantis, garbingas lietuvių s'ienas ir stogų. Tų padarė ir
žmogaus'ūpas lieka prislėgtas. tina kasdien pratintis , ypač tautos veikėjas, blaivybės a- su lutais vienuolyno trobesiais.
Kiekvienas žmogus gali Įgy pietų ir vakarienės metu, kaip paštalas vyskupas Valančius. 6 kiek vėliau uždaro ir Kal
ti fisiologinį poilsį sekančiu ir visi kiti dalykai reikalau Uždraudus spaudų, jis slaptai varijos vienuolių. Taip kilo,
būdu:
ja pripratimo, taip ir prie šio išleidžia 9 proklemacijas bro didėjo ir baisėjo rusų juoda
Kad jis būtų tikslus, reikia kūno sveikatos užlaikymo pa šiūras 27,000 egzempliorų, ku šimtiškų darbų debesys prieš
atsigula ant šono, išsitiesti ir lengva, nuosaikiai prisitaiky rių Lietuvoje išplatinta apie katalikybę ir lietuvybę Lietu
»<•
....
. •. •
. t j. . ..... . f
ir
įi-UII Z
leistis visiems sananams ir ti."'
20,000. Rusų vatčf»ia mažai jų voj) iki pagaliau atėjo
sugaudė. Tose brošiūrose, aki Kražių benediktijių vienuoly. . .• :i . '
vaizdoje vis didėjančių kata- nui
metų pradžioje rusų
likų persekiojimų, prievartos, j
pastangų surusinti ir supravo-1 vak /.ia įsako Žemaičių vysku_
.
1
<
slavinti Lietuvų, vyskupas VaĮpui Paliulioniui panaikinti
Parsitrauk Tris Reikalingiau lančius ragina žmones aktyviai) Kra ių vienuolynų, jo bažn>sias Knygas, Pamokinančias
priešintis rusų valdžiai, nuro čių ir kapines, o vienuoles per
dydaitias kaip ir kur jie ir jų kelti į to paties vardo vienuo
ir Palengvinančias
kunigai turi elgtis, neiti, kad lynų Kaune. Tuomet Kražiuo
Be vieno cento investavimo, va
Išganymą
ir varomiems melstis į eerk- se blvo dvi bažnyčios: vienuortokite plovyklų ir prosų dėl dvieParašė marijonas kun. KAZ. MATULAITIS
ves, nesiskubinti išmokti rusi- lių i ūrinė ir parapijos medi
I.
jų savaičių. Meistras parodys jums
akai, o klausiantiems inaskoli- nė. Kražiečiai dėjo pastangų,
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
kaip. Tada nuspręskite ar norite jų.
aptaisais $1.25.
» skai atsakyti: nesuprantu. Jei kad mūrinę bažnyčių būtų
P'.ovjlthj
esu kunigus verstų įkalbėti Į jiems leista padaryti parapi1’rtctalsų
žmones pereiti į pravoslavijų, jine, o medinę — kapų koplvSIELOS TAKAI TOBULYBtN, pusi. 269, audeklo apKiekvienas prletalsaa dubelSPECIALIS BTUDŽETTNIR
tavai gurantuotas - išdirbėjo
taisais $1.25.
tai jie turėtų sakyti šiaip; čia, kadangi ji stovėjo vidury
Edlaon Service. Klauakltės
III.
S 7
PLANAS
“Turėknės mano Arnikai, turė- kapų. Tuo tiksi iv jie kartkar
Liberališkų Mainymo
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
kitės savo tikėjimo, nors jus tėmis siuntė prašymus caro,
Pavelyjimų
loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Mažas Įmokėjimas
k '
perkant
plovykles apkalnuoVisas tris knygas sykiu imantiems atiduodame .už $3.00 visus išmuštų’1. Jei rusai už- vidaus reikalų
/
Al ministerįo ir
taa
po
$69.50
ar daugiau.
Balansas ant jūsų mėnesinės Elek>
geiieral-gubematoČia nnplėftk
pultų atimti bažnyčių, vysku Vilniaus
Prašykite dykai knygutės.
“Prlililrėjtmas Drabužių”
Gerb. "Draugi
- - ■
pas Valančius šiaip mokė: riaus vardu, bet rusų valdžios
trikos Patarnavimo Bilos
.1.. 1. 1
m 1
Siunčiu Jum* ,.Z............. ' už kurfuoR atsiuskit e knvfras:
KRISTAUS PATARIMŲ KRIJAIS. audeklo aptaisais. »1 25
‘‘Maskoliams bažnyčias ati- viršūnės jų prašymų neklausė.
RIKIAIS TAKAI TOBULYBftN. audeklo aptaisais. $1.25
DORYB68, audeklo aptaisais: $1.25.
mant katalikai, ne vien turi 1893 arba skerdynių metais,
Arba: Siunčiu $3.00 už klirluos prisiųsklts visos tris gCt’^. K. MAPaaiklguakltc apie leng
TUI.ATČIO knyaras, audeklo aptaisais.
v
šiaip jau vyresnybės melsti, gegužes pradžioj, atvykusi povų lAmakėjlmų planą.
Mano adresas
kad to nedarytų, bet dar turi licija išlaužia vienuolyno du
Mažas rankplnlgls, bala
ndą mėnesiniai ant JAsų
susibėgti visos parapijos žmo-[ris ir vienuoles prievarta iš
Dmmtown — 12 W. Adam* St.—132 So. Dearborn St.
Elektros
Patarnavimo
Vardas, Pavardė i.
*
bilos. Prietaisai perkami
TtUphont, RANdolph 1200. Local 1219
nės,
vyriški
ir
moteriškos
va-!
krausto
į
Kauno
hęnediktfnų
ant lengvų IžmoUėJImų
l
*M2 Bm^ray
/ . «U1 «.
S<.
Kit W. Uni St.
truput) ankVdau.
2»S0 B. 92mI ««.
t
261* MlbraaU. Av«.
6*M So. AAkod Ak.
karčiu nešinos. Turi pripildy- 'vienuolynų. Birželio mėnesį
1111* 9o. Mirkiau in.
•
**M Irrtag r.rk Db6.
S4M 80. SUt. S<.
Jti, nugulti bažnyči^ ir neleis- .caras pajukto savo parėdymų
DUODAME FEDERAL KUPONUS

Fiziologinis Poilsis
■

'■ ■
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1

Kraziii Skentyaii

I

mu-

Elektrikihės Plovyklos ir Prosai
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PITTSBURGH’O LIETUVŲ 21NIŪS
1{ E 1) A K C J J O S
AI) R ESĄS :
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. U. Box 542, Bridgeville, Pa.
KOSTA $ITAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

nigų, dar teko pastebėti kun.
M. Urbonų iš Du Bois, Pa., E.
1 Shteiginanų iš Youngstovvn, O1 liio, V. Abromaitį iš Braddoek,
į Pa., J. Cfiughlin iš Bridgeville,
! Pa., Wni. McCaahin iš Burgettstovvn, Pa. ir W. Pawelkievicis iš Carnegie, Pa.

Labai gaila, kad negalėjo iš
kilmėje dalyvauti geidi. kun.
Dievo baimė padaro žmonos S. Uepan&nis iš Homestead,
gerais, klusniais, teisingais ir Pa., kur kun. A. Jurgutis prieš
gailestingais. Kaip smarkus vė 25 m. laikė savo primicijas.
jas išblaško debesis, taip Die
Kun. S. Cepananis serga, jau
vo baimė žmogaus širdyje ap
DIEVO BAIME YRA
antras mėnuo, kaip kojųp nebsaugo jj nuo įvairių pagundų,
tamauja ir Mišių ne bgalZlaTNAUDINGA
nuo nedori) palinkimų. Kas tu
kyti. Neatvyko nei kun. A. ftiri savo širdyje Dievo baimę, “<**’
* KAULAS: — Jonai, aš ži
.
...
, .
». nikeviee is North Side.
tas lengvai atitraukia savo si- i,
, ._
nau blogi) žmonių, o Dievas
I ko stebėtis, nes senatve, bet
Į rdį nuo žemiškų palinkimų,
jų nebaudžia!
reikia stebėtis, kad kun. V.
kuiįie veda žmogų į pražūtį.
JONAS: — Rautai, Dievas
Sadauskas iš Butler, Pa. atsi^
Kaip per audrų ant jūrų, jū
geriau žino žmones, negu mes.
sakė atvykti į iškilmės. Kas
reiviai meta jūron savo daly
Mes tiktai matome žmogaus
tam jaunam kunigėliui plikvn
kus, kud išgelbėti gyvastis,
paviršutinius darbus, vidujinių
įlindo. Gyvendamas tarp sve
taip ir dievotas žmogus meta
nematome, o Dievas mato kaip
timtaučių mažu angliškai iš
nuo savęs pasaulio tuštybes ir
paviršutinius, taip ir jų širdį,
moko ir nutauto. Priseis, mahlinksmybes, kad išgelbėtų sajų* mintis, o ypač intencijų. Ne
i ding, dar ir su lietuviais sto
vo sielų. Kaip adata lįsdama ., ..
laimė yra tiems, kurie, pama
111~
4
- lSKiUrtltę vienų žmogaus silpnybę, tei per drabužį padaro vietų siu
Po pamaldų bažnyčioje visi
liii, taip Dievo baimė priren
šia iki mirties. Tie žnnmės pakunigai ir kiti svečiai nuvyko
. tvs sau teismų ruošia. O kas gia žmogaus širdį Dievo meiamato pa, kitę blogo, atmin- ,ci «
Jory^niis, ku j Norwood viešbutį, Bridgenes yra naudingos jo geram ville, Pa., -kur buvo parengti
durnas, kad ir jis pats yra sil
gyvenimui ir amžinai laimei, pietūs. Nuotaika buvo labai
pnas ir klaidingas žmogus,
Dėl to, ne veltui Psalmistas jauki. Pietūs labai geri, su
tus kyra laimingas žmogus.
sako: “Dievo baimė tai yra skonimi prirengti, kalbų ma
.. Devintame šimtmetyje Itali
žai ir trumpos. Niekas nejiujoj, Benediktinų vientiolyne, pradžia Išminties” (Ps. CX.
vargo. Kun. A. Jurgutis iš an
buvo vienas Broliukas vardu 10).
$
KAULAIS: — Jonai, ar yra ksto buvo paipiškęs, kųd ne
Fantinus, kuris visuomet bu
norįs jokių kalbų, nei toastvo linksmas vienuolis. Pragy koks skirtumas tarpe žmogaus
mesterių, nes tose kalbose
venęs apie septyniasdešimt me Laimės ir Dievo baimės?
daug esu pagyrų, bet mažai ši
tu sunkiai susirgp, o vis buvo
JONAS: — Yra didelis ski rdingumo... Tačiau neiškentė
linksmas, kaip pavasaris. Atė rtumas. Jei bijai žmogaus, tai
tą. Kun. J. Pikutis, Pgh’o pro
jo perdėtinis, Tėvas Abatus, gyvenimas pasidaro kartus,
"n* f'
vincijos kunigų’ Vardu, sveiki
suteikė Fantinui visus šv. Sa nemalonus, vargingas; jauties
na Jubiliatų išreikšdamas tik
kramentus, o tas vėl juokus lig belaisvis •
vergas.
O rus bičiulystės jrttoshiits ir padaro
su visais š^eikaisikis. Dievo baimė yra pilna malokviečia kun. J. Inčiūrų ir kun.
Tėvas Abatus sako: “Pinti ! numo, saldumo. Gyvenimas pa
T. Gearing tarti porų žodžių.
mpai, juokauji su visais, .o gal. Rįjttro skaistus, turtingas, švie
Kun. Inčiūra kalba lietuvišjau nepoilgo reikės stoti į Die-1 KUg
« . - ,
, .
, ,
"JUS’ žm°eus Jaučia didžiausių,j o kun Gearing angliškai.
\
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ĮDOMŪS PASISKAI
TYMAI

Nėra

bei

Ar nesibijai” Fantinus links
mai atsakė: “Nei vieno netei
siau per savo gyvenimų’; žinau,
kad ir Dievas manęs neteis.
Todėl linksmas einu sutikti
savo Dievų”. Ir toje valsndoje šventasis su šypsena atidavė Dievui savo sielų.
RAUDAS: — Jonai, jei mes
neteisime kitų, ir gerai gyve
nsime, tai ar vis turime Die
vo bijoti? ' ",

iais\ ę. Jei žmogus bijo žilio Į
gaus, tuomet jis gyvena bai
mėje, prispaudime ir tas tru
mpina jo gyvenimų. Dievo bai
mė atneša žmogui garbę ir lai
mę, kuri yra džiaugsmas ir
garbės vainikas, tai yra širdie6 dži,ug8Inas> kuris n,.nyk

sta, kurio niekas negali atim
ti, kuris duoda nepaprastų sti
prybę, kuris teikiA laimę ir
prailgina žmogaus gyvenimų.
“ Faktiniiųtas yra žmogus, ku
’* JONAS: — Taip, Kaulai, ris bijo (Dievo” (Ps. CXI 1).
Diev& mes Visuomet turime bi-J Kuris bijo Dievo dabar, tas

Ellswerth, nevyko vikarauti įkyktoj. Tėvai ilgai griauiėsi,
pas a. a., kun. J. Sutkaitį ant*ir liūdėjo, kad dukrelės pasi-

RARRČ IR TEKliIRIlIAAę
UAnDC ln lUdllTOUfflAd

_______
,
Soutli Side, iš kur greitu lai-; __________
rinko svetimos
tautos vyrus
ir ,
nesukūrė grynai lietuviškų šei j
k u tapo paskirtas mišrion pa
rapi jon klebonu Ekport, Pu., mų. Ir pačios dukrelės nesi
kur išbuvo su viršumi 10 me jaučia labai laimingomis, ma
to savo klaidų, b«t jftU I*‘r
tų.
v
1921 metais apleido Export, vėlu tų klaidų pataisyti.
Šimtai mūsų jaunuolių pa
Pa. ir išvyko į grynai lietuvi
daro ir visų saškų Sv.. Antano parapijų Bri našias klaidas
v
dgeville, Pa., kur sėkmingai v*o gyvenimėlį skurdžiai pra
tebesidarbuoja. Jo globoje ir leidžia ir laimės nemato.
A. a. Magdalenos Duršienės
priežiūroje randasi dar Pgh’o
miesto beprotnamis ir vargšų luidotuvės buvo gana iškilmi
prieglauda Mayview. Kas se ngos, įvairių tautų žmonės pri
kmadienis laiko tenai vienas {tildė erdvę šv. Luko bažnyčių
Mišias ir prižiūri tos pvieg-’ Matėsi daug ir protestonų

garbė šiumlien po kojų pamiBagdade gy-1 ntu Teisingumas gi tik knyveno vienas išminčius vardu gose užrašytas, o gyvenime jo
liakeen, pas kurį ateidavo i- nei su žiburiu neberasi. Šian
vairių žmonių pasiklųusyti Įta dien net Bažnyčiai duoklę (de
tarimų, kuriuos jisai visiems šimtinę) duodami meluoja, su
veltui, be jokio atlyginimo su ka, norėdami net patį Dievų
tekdavo. Kartų atėjo pas jį apgauti.
MK19
jaunikaitis, kurs daug aikvo
davęs savo turto, bet už tai
Juozus B. Tamkevičius ir
mažai atlyginimo gaudavęs ir
į-pį.
Stanley Simonavičius uoliai
- Pasakyk man, išminčiau/tlarbu°jasi’ kad Nanu* Savini‘
kų aš turiu daryti, kad už
P° Ve,yk^ atsigavėjimas
savo praleistų turtų daugiau' Pav>ktų. lokius vyrus turint
•priešakyje, nėra mažiausios alaimėčiau!
bejonės, kad bus prirengta kas
Išminčius atsakė:
Kiekvienas daiktas Į»er- nors tokio nepaprasto. Būrekamas ar parduodamas neturi į*s
jokios vertės, jei jame nėra to. rbo, kad balandžio 29 d va
ko negali už jokius pinigus kare surengti šaunių card pa
nupirkti. Tat jo visados ieškok lty parapijos naudai. Tfci da
rbuotei vadovauja: Elena ftvie
ir jį radęs dabok.
— Bet kas tai yra tasai už žikaitė, Filė ir Juzė Dubauspinigus nenuperkamas daik< kaitės. Labai gerai, kad mer
gaitės rūpinasi savo {Mrapijos'
tas? — užklausė jaunikaitis.
Išminčius atsiduso ir tarė: reikalais. Kaip būtų gerai, kad
— Tas neapkainuojamas daik mūsų vaikinai bent kiek susi
rūpintų.
tas yra

orth,

1&ūdos ligonius. Iš Pgh’o hiie-iMat, Duršų šeima visiems yra
nes šioj apylinsto gauna atlyginimo $75 į gerai žinoma,
I
mėnesį. Darbas sunkus ir įki kėj gyvena su viršumi 30 me
ltos, bet Jubiliatas nesiskund tų.
Ilsėkis geroji močiute šalto
žia. Energija triška iš kiek
vieno jo judesio, nors amžiaus je žemelėje, savo pareigas ge
50 m. sukako kartu su jubi rai atlikusi. Te Aukščiausias
liejum. Išvaizda jaunutė, kaip gausiai Tau atlygina.

iš

Eilsnorth,

Pa.

Side.

Margaičių taip i»t

garbė

ir

teisingumaz.

imasi da

'

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

Jubiliate

bičii

MIRĖ PLAČIAI ŽIU

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. RAČKDS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWAftSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

Vak: nuo 9 v.

KUN. ALOYZAS JURGUTIS MINI SAVO 25 M.
|
; KUNIGYSTĖS SUKAKTĮ

taikintų ,nunoksiu pasakė kini. čių jubiliato draugų.
Be tarnavusių Mišioms
J. Misiug

South

kitaip atrodytų. Nebūtų bedarnebatų depresijos.
Bot

seminaristo.
Kovo 7 d. mūsų klebonų atKum Aloyzas Jurgutis turi
daug gražių būdo ypatybių. lankė tolimas svečias kun.
/ J.
Myli tvarkų, o tvarka myli jį Inčiūra iš Kingston, Pa. Jis
Jam jielinomi jokie ekscesai yra musų klebono mokyklos
Plieninė valia jį palaiko vie draugas ir geras bičiulis. Kuto.
Ištikrųjų, labui teisingas pa y
noj, tikroj tiesoj savo parei J. Inčiūra dalyvavo kun. A.
Anų sekmadienį kokis
Jurgučio
sidabriniame
jubiliesakymas. Kad žmonės šian-,. .
,
gų Vagoj, Myli saVo tautų ir,
kiek gklėdą.iuu, jai dirba. Jan
į gtjždantas namo užu
,
...
,
. , i Vincas Čepulis is New York
dien vadovautųsi garbe ir tei*
ko
į
Bentleyville.
Su
juo
kar

singumu, tai pasaulis visai
(Tęsinys 5 pusk)
kelintas mėnuo sėkmingai tva
tu
atvyko
pats
jubiliatas
kun.
rko1 Pgh’o 2iuių lapų.
LIETUVIAI DAKTARAI
Jurgutis ir kun. Pikutis. Vi
Gyvuok, kun. Aloyzai, ilgiau
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
sus tris mūsų klebonėlis pri
sius melus. Te Aukščiausias statė prie darbo. kun. Inčiū
TeL GROvehlU IMK
teikia Tau jėgų ilgai dar pa
ra atliko stacija*, o kiti du
dirbėti Bažnyčios įr savo tau
DENTISTAS
klausė išpažinčių.
tos gerovei.
1444 80. 49th Ot„ CICERO, OL*
GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS
Kun. Jurgis Inčiūra labai
Utar.. Ketv. lr ėėtn. 1»—I vaL
P147
SO. HALSTED SI., OHR3AOC
VaL:
»-tt
ryto
>-«
lr
1-9
gerai atrodo, yra linksmas ir
Beredc mla po pietų lr Nedėldlenlat
N Sukak «—9 vai
tik
pilnas energijos, nors savo si
W. MARQUVrra ROAD
Dienoms Tel. IAFayette K7PS
dabrinį jubiliejų jau pernai at
Naktimis TeL CAMal 0401
šventė. Kaip užgieda, tai baž
nyčios sienos dreba. Neįstabu, «SL ItAFaretta f«N
Bentleyvllle) Pa. — Kdvo 5 kad kingston iečiai jį myli ir
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: t Iki 6 popiet, 7 Iki > vak.
gerbia.
Nedėlioja pagal sutarti
d., šv. Luko kapuose pa aidė
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS x
LIETUVIAI DAKTARAI:
ta Magdalena Duršienė, 57
4140 Archer Avenue
Offlse TeL REPubUe 7«0«
metų amžiaithu paliko di lėliuNt
tATayette
BM7
Vai.:
S—4 Ir 7—• vaL vakare
Res. Tel. GROvehlU 08i7
p.Jės Kasputaitė įteikia Soda
a
me nuliūdime vyrų Stanislovų
M17 B. WASHTEMAW AVĖ.
K
m
.
2136
W. 24th St
liečiu vardu dovanų — sidab-,
Duršų ir tris dukteris. Visos
TcL OANal 0401
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
ro pilnų dėžę. Jubiliatas vi
tris
įsios už vyrų. V yrės
Xr-SPINDULIAJ
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
siems taria širdingų ačiū, kal
nioji Julija Angotti g venų
Office Phone
Rea aad Office
S4M W. MARQUETTE ROAD
3061 Wwt <3rd BU.
ba maldų ir pietūs baigiami.
FKOspect 10»
U61 Ho. LeavlU St VaL S-4 tr 1-9 vak. Ketv. 0-11 ryte
Ellsivorthe, antroji Riv.alijo
Nedėlloj susitarus
(Prie Archer A*«. netoli Kedsle)
CANAL 0704
Vieni važiuoja namo, kiti grį
Telendbe: nue t lkn 1 rak vakare
Demeter gyvena Donort
Seredomls lr nedėliomis pa«al
žta klebonijon, kur ilgokai dar
Phone CAMal 01U
ir trečioji Salome Beck šnekučiuojasi,
prisimindami
ntleyritle, Pa. Visos trys,
PHY81CIAM and 8URGBON
praeitį ir visokius nuotikius.
matyt iš pavardžių,
0 UŽ
2403 W. 63rd St., Chicago
Kun. A. Jurgutis gimė va kitataučių. Rozalija ir Siilomė
GYDYTOJA*
CHIRURGAS
OmCB HOURS:
I to 4 and 7 to » P. M.
sario m., 1884 m., Kretingos
DENTISTAS
2901 W. Cermak Read
yra baigusios Normai School
by Appointment
4204 ARCHER AVĖ.
parapijoj. Mokslus ėjo Liepo
ir prieš išėjimų už vyrų tnoky- /
Valandos 1—* Ir 7—I vak.
corher Sacranrtfento
jos gimnazijoj ir Kauno Semi
tojavm Ellswortho viešoj mo
Seredomls lr Nedėliomis pagal sutar*
iki
8
v.
vak.
narijoj. Užbaigęs Seminarijų

Kaune atsisakė nuo šventini
joti, nes jei Dievo nebijosime,>■ nesibijos paskutinėje Jo teis mų ir išvyko Amerikon laimės
tai neišsisaugosiine nuodėmių, mo dienoje.
J. V. S. ieškoti, kur pora jojo draugų
jau buvo pirma Amerikon at
vykusių ir jau kunigavo. Nors
l-uvo teologijos mokslus išėjęs
Kaune, tačiau dar turėjo te
veik metus išbūti ftv. Vincen
Kovo G d., ftv. Antano lietu-. laibai gražiai per Mišias gie to Seminarijoj Latrobe, Pa.,
vių bažnyčioj Bridgeville, Pa., dojo Juzė Masaičiūtė, vietinė .kur vus. 6 d., 1909, tap<Uįfcvenįvyko gražios, įspūdingos pa vargonininkė ir Marė Zink i ii - tintus į kunigus Pgh’o Vysku
maldos. ftios bažnyčios ldebo- tė, ftv. Valentino, Brigbtuood, po Regis, Caneeviri. Vikaravo
/ffias kun. A. Jurgutis minėjo Pa., vargonininkė. Pats kun. trumpų laikų Ellsworthe pas
savo kunigystės sidabrinį ju Rossini būtų jas pagiręs, jei kunigų lenkų, bet čia nerimo
biliejų. Jubiliejui iškilmingas būtų girdėjęs taip sutartinai ir už poros mėnesių apleido
A'
šv. Mišias larkunt, tarnavo šie giedant.
. > ■■ i
■ ii u —m ■ ........ ■"
Žmonių, ypač. vyčų, mažai
kunigai: arki-kunigu. kun. M.
Kazėnas vietoje suvėlavusio tebuvo, neš tų dienų dirbo, Mo
kun. J. Vaišnoro, dijakonu se torelės buvo beveik visos, kiek
nas jubiliato draugas kun. J. jų čia yra. Matėsi ir būrelis
Inčiūra iš Kingston, Pa., sub- ftv. Pranciškaus seserų, kurios
DR. VAITUSH, OPT
dijakonu kun. Juozas.Pikutis, atvyko pasimelsti už jubilia
' LIETUVIS
Pgho provincijos ‘kunigų pir tų, palinkėti jam visokių Die
<HBntMetrh*lly Ahh> S«^4a(isika .
, Pntenvvina aklų įtempimų, kuria
mininkas, apeigų vedėjumi bu vo malonių ir įteikti tikrai t>et! prlnlaatimi suiro* akaudėjitno,
gražių'nagingų dovanų. Ma avairtmo ūkių aptemimo, nervuotuvo kun. J. Skripkus, šešetų
mo, akatidamų aklų kardl), athalno
trumparegyatų lr tollregyatę. ITl ren
rinu
karštai
Ineldžiantis
p.
Ko
Pranciškiečių kapelionas, ak.igia teialngBl akinius Vietiniu* atsiti
ki irtuose rgaarulltavlmaa darotnae ru
stantų
Vaisnorij,
l
’
gbo
Žinių
litais b«*i žvaknešiais kun. E.
elektra, pnrndttrtt'la ninllaualue klai
dus. Hpecialė atyda atkreipiamu
|
Vasiliauskas ir kun. J. I.aw- gemualį agentų sū\iniona, p. mokyklos valkus. Kreivos uhys utį• Valandos nuo 10 Iki k v.
ney, smilkalų pazlavinėjo kun.' Laurencų Vaišnorų sh^tiotina -tnteninoH.
N ed e Ilo J nuo 1« Iki IX. Akinfų kai

Thomas Gearing. Iškilmei pri ii sesute ir keletu sve

vikaraut

navyko

nos per puse plglaua, k&lp buvo pir
mtake. Daugely atsitikimų akys ailtaieooMMi Im* akinių. A*1noe pigiau

kAIp paBSiaų.
'
47II BOlVH AWMLAND AVK.

IMS

U ft I

ryto

•įsi

' OFISAS

*

CHICAGO. ILL.

' OFISO VALANDOS:
Nuo ia Iki ,11 vai. ryta bu« I Iki ė
raUpo pietų tr nuo 7 Iki S:SO rai.
rakato. tydėllemie nuo U Ik/ lt
misadai dleBt ’

T«bf<n>a» XIDW 28M
OftlOB Phone

«•* Pfcona

bu

». iutim

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7800 Bo.

HitoUd

ROOM SIS
rak: M ir t-» rsL
<

J./I

.

DM. A.
ROTH
✓
IBM OtfOrtcdM lr Cfcinrgaa

OFISO VALANDOS*.
Nuo 1 iki 4 tr bim f Iki S vak.
.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso talet BOUIevard MM

Moterišką, Vyriikij, Vaikę ir

Namų teL PROspeot tPM

Kampas lįst Street
Valandos;
popiet, 7—» vai. vak
»4—lf

DR. A. G. RAKAUSKAS
3147 So.’ Halsted St

Te*. BOUIevard 7P4S

i

Ofiso vaiandoe: T-4 ir l-S vaL vak,

DR. C. Z. VEZEL’IS

Vaiandoe: 1*—IS ryto
•eredomle lr 'Nedėliomis pagal i

DANTISTAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

4631 SO. ABBLAHD AVI
TsL YARfe NM
imki M. naša MM
Nuo IMI varytei^l lr 7-1 v. ♦
Nedėldleala^

Sbb

11 IM 11 «MM

Kapitonas

Specialistas ii

Psuitolinuune kAre

Rusijos

GYDO VINAH I.IgAH WH( IR MofNftr PER M.ttVTON NfelllRIKT
KAIP I OltkKplMi aiO*, ir fcKlAGYDoMOM JOS YRA
.

Jo. odos, Uktut,
■■■■■
roj<*. kueėjiinų.

talsdas, reutnatlsraų.' galvos sKittisiMtiH. nkttHMitun
gl-rkl/vi Rksudėjlrnt) Ir i>aslepttnra*MlKus. Jplgtt kili ne.
galėjo jus tėgydytl, nteikfte ėla Ir p«r»lUkrlnklte kg Jis Jutos gali pu da
ryti. 1*ruktlkiMjJa per daugtMJ metų Ir IMgydė tflkstanftus ligonių. Patarima» dykai
Ot-IRO VAI.AKDOai: Kasdie nuo 10 valandos ryto Jki 1
valandai ir nuo t R valandai vakare. NedėllotnlP nuo tl ryto fkl 1 vari.
SpeciulUMtal gydo Ugas pilve, plaunu, inkstų le pūslės, ukn įtodijitug kraa-

KeAcr Avė.

Tel. CRAvrford U7S

OR. T. DUNDUUS

'arti 47tk Street
t Rd S vakare

GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

VISSIG,

4|PO W^srr 01h NT.

OAaot Tek CALomet 40M
.: Tei. NEHloek 0280

4645 So. Ashland Avė.

ii maumui KAHN

78M

Tetefo

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

▼Uij ehronilkij ligų. .

Ofiias 3102 So. Halsted St

I

4646 So. Ashland Avė.

4,.

■

■■ ■

—m . ■ —

>■ ■ ■« ■■ ,.en

—

ToL OANal tlM ,

DR. P. Z. ZALATORIS
GTDTTOJAS IT CHIRURGAS

HALSTED STRESU

IMI SOI

i •

REZIDKNCUA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. CHARlfS SEGAL
4729 Bo. Ashbnd Avė.
I luboe

Dr. M. T. Strikolis

DA K TAKAI:

- ------- --------- ------------------ mvA

DR. G. L RIKIS
D/H-N tf t 6 V A e
2201 W. Cermak Road

ralaadoe: 11 rjrto Iki 4 popiet

(Kempes Leavitt St)

4 tkf StM vakare

Valandom Nuo • Iki 11 ryto

Nuo 1 K I vakare

Seredoj pagal sutarti

OR. J. RUSSELL
e
Lietuvis Chirurgiui ir Lydytojus
2515

WE8T

Of. ir Kės.

Tel.

69th

ST.

HEMIoek

V a 1 a n d

2-4 popiet; nuo 6 -

TcL Ofiso BOUIevard 5P1S—14
lira. VICėnry 2IU

6141

DR. A. J. BERTASH
756

OOm nk:

85th Street
auo 1-1; auo <;M-S

Ketvirtadienis, k'ovi> 15, 1934

Pittsburgho Liet
viii Žinios

U G

t
Ūkiškų mokyklų globėjas. Tų
dienų mokykloje buvo švenkiama kaipo ‘studentų diena’.
Pradėjo jų šyentųjam reikšda
mi pagarbų išklausant šv. M i*
šių. Mokykloje arčiau pažino
jį skaitydami ir diskusuodami

A

Autorius savo knygoje uuro
do, kokių svarbių rolę Vati
kanas lošia pasaulio religijos,
politikos srityje; ‘kokių reik
Rašo Andrius Šnipas
šmę pasaulyje turi Komos
Kongregacijos, t u ria, Kotą.
NAUJA KNYGA Aj’lE
Aprašydamas Katalikų Ba
KATAĮJKYBĮ
žnyčių ir jos reikšmę pasau
lyje, uutorius duoda Jos prie
Šiomis dienomis išėjo iš šams pamatyti savo klaidas.
spaudos nauja, daug reikšmės
turinti, knyga . apie katalikų
Rinkinys dešimties mėgia
tikėjimų, tai, “THE VAT1miausių knygų
CAN: YESTERDAY - TO
DAY - TOMORROW. Kny
Laiškai su rinkiniais de
šimties
geriausių perskaitytų
gos autorius yra pasižymėjęs
žurnalistas George Seldes. Lei knygų redakcįjon plaukia.

=
JUOZAS

DAUTARAS,

MSIJOS SV. JUOZAPO
PARAPIJOJ

Lietuvių salėj, antrojo trans
atlantinio skridimo reikalais
kalbės lak. J. Janušauskas, p.
#2
P. Šaltimieras ir kiti. Programų išpildys parap. choras. Bus
ir kitokių įvairenybių. Rengė
jai kviečia lietuvius gausingai
susirinkti.

4839 W. Ferdinand Street,
Chicago, 21 iu. amžiaus, muši
nistas, baigęs high school
pasiskyria šias knygas: I. ŠvSo. Chicago. — Mūsų baž
Kaštas anglų kalbu: 2. Mac- nyčioje šv. 'Misijos eina sėk
( Tęsinys iš 4 pusi.)
betli, Shakespeare;
3. The mingai. Žmonių, ypač vakarais
mūsų svetainėje rodė neva tui jdo įstabų gyvenimų. 1 asižaMagic Island, Seabrook; 4. bažnyčia pilna., Išpažinties ir
Kristaus Kančių judamuose pa1 dėjo kasdien maldauti Jo paThe Story of.
Philoaophy, i prie šv. Komunijos taip pat
galbos
moksle.
SKAITYKITE IR PLATIN
Wiil Duraut; 5. The Fall of I daug eina.
veiksluose, bet Įubveikslai taip
the llouse of Usher, Edgar
KATALIKIŠKĄJĄ
buvo prasti, kad daugelis gai
Misijas duoda mūsų nauja- KITE
Kleb.
kun.
Kazėno
rūpesčiu,
Alien Poe; b. Two Years Be- sai klebonas, gerb. kun. Pr. SPAUDĄ.
lėjosi veltui visų vakarų su
jau
seniau
gauta
iš
Komos
mfl
gaišęs ir dar kvoterį užsimo
fore the Mušt, R. H. Dana; 7. Vaitukaitis, kurio įdomiais pa
sų
bažnyčiai
Šv.
Kryžiaus
re

kėjęs. Toks rodytojas turėtų
Life on the 'Mississipi, Mark mokslais visi gėrisi. Misijouie
likvija,
t
y?
dalelė
medžio,
iš
atsižvelgti bent kiek į žmones
Twain; 8. Luck of the Roar- rius, sakė, kad Misijos baig
i
kurio
buvo
padarytas
kryžius,
ir atminti, kad šiandien jau
ing Camp, Bret Harte; 9. The sis ateinantį sekmadienį, 4 v.
žmonės ne be tokie žiopliai, ant kurio Kristus buvo pri
Sea Wolf, Jack London; 10. popiet.
dėjai
—
Harper
anūl
Broth

kaip kad seniau būdavo. Šian kaltas ir mirė už visų /mumi
Žemiau seka dviejų skaity The Jungle, Upton Sinclair.
Misijų pradžia buvo lubai
ers,
New
York.
Pusi.
439.
dien jau bent šiek tiek apsi- jų. Tai didelė brangenybė ir
Savo
laiške
teiraujas
litera

tojų surašai:
iškilminga, o misijonierius sa
pažinę su menu ir paveikslais. retenybė. Tos Šv. Kryžiaus re- Kaina $3.75,
tūros anglų kalba apie Lietu kė, kad užbaigimas bus dar
EI). J. KURAIČIO sų-šas:
Literatūros kritikui skaito
Tokie rodytojai tik sugadina likvijos viešai adoruojamos ir
vų ir ar yra nors viena knyga iškilmingesnis. Duok Dieve ge
I.
The Deluge, Henrik Sieti
bučiuojamos
per
pamaldas
pir-1šių
knygų
geriausia
knyga
iš

vaidų geriems paveikslams ir
apie lietuvius anglų
kalbia ros sveikatos mūsų misijoniekiewiez; '2. East Lynne. Mrs.
imtose
mėnesio
penktadieniuo

leista apie katalikų tikėjimų
rodytojams. Jau aš jo “pikviešų jame knygyne. Taip, yra riui už tokias gražias Misijas.
ANTANAS ŽILĖNAS
Autorius
Henr
y
^dods;
3.
Masteiof
se
ir
penktadieniais
per
gavėvasario mėnesyje
terių” daugiau neisiu žiūrėti.
gera knyga:
LITHUANIAMirė kovo 13 <1., 19 34 m., 6,
Jonas "iii- Bet y™ vaikinų, kurie l>j- nuosekliai apUfidina ,Bainy 'Hestvlken’ SlKritl Undset; 4.
PA>ST and PRESENT, auto ALTASS REIKALAI WAUvai. ryto. sulaukęs 46 metų am
žiaus. Kilo iš Taurūgės apskr.,
istorija nuo
nuo Šv.
Sv. Petro
Petro ligi,
jjgi! Dievaitis, Badaevičaitė; 5. Orga is bažnyčios ir visai nei'• (ios istorijų
rius Harrison. Knyga įdomi,
Kaltinėnų parap. Amerikoje iš
KEGANE
gyveno apie 20 metų.
Cehsterton; 6. Cyra
Pas mus žiema taip įkyrėjo, { na pagarbinti Šv. Kryžiaus, dabartinio popiežiaus Pijaus
infornųiojanti Chicagoj,
Paliko brolj Lietuvoj ir gi
lio de Bergcrac, Edniond Koskad jau visiems atgrjso šaltis i
skuba ant kampų taukšėti vienuoliktojo.
Newberry Librarv vra laitai - Waukegan, III. — Sekmadie
mines. ligų laikų išgyveno Tok n
of Lake apylinkėj.
'tand; 7. Glories o f Mary, Alir sniegas, bet vaikams taiUig Lietuvos merginos kultuve
turininkas rinkinys knygų a- nyje, kovo 18 d., 2 vai. popiet,
Knygoje
Konstatuojama,
Kūnas pašarvotas Šv. Pran
daug “funių” nosis sniegu pa-( drųbuaius valėdamos. Tai la- kad Katalikų Bažnyčia nuo phonsus Liguori; 8. The St- pie Lietuvų anglų kalba. Jei
ciškaus parap. svetainėj. 3901
Fir St., Ind. Harbor, Ind. Lai
„
.....
.
cops to Conouer, 0. GoldVienas lietuvis profesorius
si trinti. Viskas būtų gerai, kad baį negražu. Keiktų bent da Keiormacijos
tamsta
skaitai
lietuviškai,
dotuvės įvyks penktadienį, ko- ,
laikų yra pada
vo- 16 d„ Iš svetainės 9 vaJ.
tik bent kiek darbai pagerė bar, gavėnios metu, daugiau riusi didelę pažangų, ir kad smith; 9. Pragiedruliai, Vaiž naudinga būtų skaityti lietu laip pat žadėjo atsiųsti save»|
bus atlydėtas į šv. Pranciškaus ’
parapijos bažnyčių, kurtoje jtų, taį viskas būtų smagu ir kreipti dėmesio. Tėvai turįStų^,^ |a|ali gražiai gvvuo_, gantas; 10. Luke Delmege, viškus dienraščius, savaitrus- rinkinį.
vyks gedulingos pamaldos už
Canon Sheen.
v•
velionio sielų. Po pamaldų bus
Siųskite savo
rinkinius
pakeliama. Dabar gi liūdna, įspėti vaikus, nes jie nešino
cius.
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
dešimties mėgiatniausių kny
tuo lubiap kui šalta'. Bedarbis kų daro.
Šis
kolegijantas
savo
laiš

Knyaa labai aukštai įverti
Lietuvis kapitonas armijos
Nuoširdžiai kviečiame visus
gų, išduodami sykiu savo
Senas eks choristas
gimines, draugus-ges tr palysnamu. Mat, Sekles yra žymus ke sako, jei “st ražu inkai” įsa
ruošia rinkinį
Lumus-iuas dalyvauti šiose lai
vardų,'pavardę, adresų, amžių
ŠVENTO KAZIMIERO MO
dotuvėse.
žurnalistas, kuris, kaip kriti kytų, jis dar pasiimtų šias
West Point Akademijos,
KYKUOS ŽINUTĖS
kai rašo, “yra gabiausias re Kn vgas: Celebrity, autorius J. A. Valstybių armijos treni- ir užsiėmiiūa.
porteris didžiausių dienraščių, \Vinston Churchill; The Mas- ruotės mokyklos futbolo ko
Kovo 7 d. Šv. Tomo Akvi
terful Monk, ’ autorius Owen mandos kapitonas, P. Juozas
aprašantis viskų kų mato.’’
niečio šventėje, mūsų vaiku
Braddock, Fa. — Kovo 4 d.,
Dudley ir Come Raek, Come I Stančiūkas (Stancook) ruošia
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
čiai sulaukė nepaprasto sve vakare, lipdamas laiptais
į siu aš, kiek mokėdamas, pa ra Rope, autoriumi!. II. Benson. Į rinkinį mėgiamiausių knygų.
Spectailttal iškalime Ir l.šdlrblčio. Mūsų klebonas atvedė j skiepų nukrito,ir mirtinai už šyti.
me visokių rūšių paminklu*
ir
mokyklų gerb. kun. M. Urbo simušė Antanas Celkis, 52 m.
Rodos, jau buvo rašyta Pitts
grnbuamius.
nų, kuris klebonauja Šv. Juo Dar buvo nugabentas ligoni-1 burgli ’o žiniose, kad buvo suMūeų šeimyna speelalirooja ši<
me darbe per šešta* kartas.
zapo parapijoj Du Bois, Pa., nėn ir pašauktas gydytojas, rengta vyrų vakarienė ir kad
Tdef»M».,TARds U38
Vetkite paninklų reikalus tie
ir redaguoji laikraštį •'‘Paža bet viskas buvo veltui.
viskas puikiai nusisekė. Mote
siai su pačiais išdirbėjais
•
*
*
■
f"
ngų”, kurių mes naudojamės
Žmona tuo sykiu buvo išvy rėlės painačiusios, kad vyrams 1
ir savo mokykloje. Vaikučiai
gerai jiasisekė, ir jos subruz- i UBTUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
1
kus sūnaus Alberto lankyti,
t
laidotuvėse kuoplgiausla
džiaugėsi sulaukę tokio gar
do nepasiduoti. Sako, jeigu Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano Turiu automobilius visokiems
nes jis ir pavojingai serga in
darbu būsite užganėdftiti
bingo svečio. Jo atsilankymas
vyrai
mokėjo
gerai
išvirti,
tai
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANai a&tft arba 261#
kstų liga ir randasi Pittsburpasiliks ilgų laikų vaikučių at
2314 W. 23rd Fl., Chicago
mums
dar
geriau
pavyks.
Tai

Vienas blokas 1 rytus nno
3319 Lituanica Avenue
gbo Merey ligoninėj. Celkis bu
didžiulių vartų
mintyse, nes mūsų klebonas
Chicago, III.
vo žymus biznierius, pasitu gi jos susiorganizuvo į klūbą 1439 S. 49th Ct. Cicero, Hl.
pavedė jam išduoti vaikučia
TcL CICERO ftMT
rintis žmogus. Netikintis, mė ir nejuokais rengiasi prie va
ms judi ūdiji mus. Tuos, kurių
karienės,
kuri
įvyks
tuoj
po
Trys telefonai:
go ‘įsikaušti.
paliudijimai rodė sųžiningų
Daug nelaimių girtybė atne-1 Ve|yk«- ro<r°s> bal- 3 '>•
Rei. PENSACOlfA 1)011
' GRABORIUS
mokininiųsi, s*re«ias gyrė ir
BELMONT 8485
Papartis '
vakarienės bus ir šokiai.
, Office: UIId.SrDt 3865
ORABORIUS IR BALSAMUOTO J AS
Koplyčia
Dykai
_____
ragino toliau uoliai mokintis.
Pamatysim, jei sveiki būPatarnavimas garas Ir nebrangus
Alfred Roselli, pres.
Vinccnt Rosclll, secr.
4830 WEST lfith STREET
718
W.
18th
St
0 tuos, kurie prastai mokėsi,
sim, kaip joms pasiseks.
Cicero, Ulinoia
JC!
ragino susirūpinti ir imtis da
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
GRABORIAI:
rbo. Visiems nurodė mokslo
reikalų, ypatingai šiuose lai
Ino.
L
LIETUVIŲ GRABORIUS
kuose. Taip gi išaiškino “Pa
Palaidoja ui JIŠ.00 ir ankieiaa
Modernilka koplyčia dykai.
We«t End
Pittsburgh. — • Neturėdamas galimybės kie
žangos” tikslų, ragindamas
GRABORIUS
■«S W. Įtik HL
TeL OAHal <174
juos jų skaityti ir tokiu būdu Jau kelinta sakaitė, kai nesi kvienam atskirai pareikšti sa
Chicago. IlL
3307 Lituanica Avė.
platinti katalikiškų, lietuviai mato žinučių iš mūsų koloni vo dėkirfgumų už dovanas ir
Tel. Boulevard 4139
ką spaudų. Vaikučiai linki jos. Kur dingo mūsų gerbia pasveikinimus mano kunigyssidabrinio jubiliejaus proa rabo Riug^ra ^nxmmy
gerb. kun. Urbonui dideliojm- mi Dėdula su Spirgučiu ir CiTel. LaF*y«tt« «a7«
šiuomi tariu širdingų ačiū
sisekimo “Pažangų” leidžiant. buku. Tur būt kojas atšųlo ži1646 WEST 46th STREET
JEIGU NOKITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
J. UutevlčItM
T'
Visi pasižadėjo remti ir pla neles berankiodami, ar į kokį draugams kunigams už gražų
TeL BOUlovaM UW MII
LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE..........
kurortų
vėl
išvažiavo
gydytis,
auksinį
kiel
ikų
x
sodalietems,
tinti.
TeL C/ICKRO SM
Niekas nežino ir negirdi. Q parapijos moterims, Dr. RayPaUmtu),
Chloagojų Ir ųplellaŠi diena tarėjo vaikučiams mes labai jų išsiilgę, nes nie; mond Lutz, M r. & Mrs. LavelSKABO RXU«
I
Lšldotttvinu gSagg KHMrMTlinM
ir kitų reikšmę. Šv. Tomas A- kas nieko nebepa'rašo į Pitts le, P. Jakštienei ir J. DogltDidelė It grali
Koplyčia dykai
č’uma kaipo ‘studentų diena’. burgh’o žinias. Taigi bandy- erty už sidabro dolerius, sese imi a <uK"
tu
Ar' ho- »»rims Pranciškietėms už kumžų ir brangų paveikslų, ^p-lei
K. Kasputaitei už Crystal and
Visi Telefonai:
Silver Tablo ernanient, Vaiš
norų šeimoms ui Tea Serviee
Išdirbėjai aukštesnes rAšles Paminklų
ir Book Kinis, p-lei Zinkiūtei
Ir Osabnamlų
su Vuičekuuskiūte aiž Crystal
^z> <•<.? . / V. ,
\
. ■
LL
.
Oklšlausla pamdiklų dirbtuvė
Bcverage
Sėt.
Dėkui,
sveikinu

CbluigoJ
v• . •
/
------------- O,--------r—
siems telegrafu ir laiškais. Di-1
thiviri 50 melų pri lyrinio
džiausiąs ačiū kun. J. Misi ui
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
------ ------- -- v .
Pirkite tiesiai lS*<Hrbtnvfc< Ir
už turiningų pamokslų, pritai
< *•
Uiiųiykite pinlgtM
kintų dienos iškilmei, kun. M.
savo rūpesčius. Pasaukite: Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Mes ntlikunu- darbų durtiffillitl žymes
J.
Kazėnui,
kun.
Jurgiai
Innių Chieatfos Lietuvių.
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
tčiūrui, kun. J. Pikučiui, kun.
J. Skripkui ir kitiems, patarnuvusieins prie šv. Mišių.
L
Tegul Visagalis Dievus už
A*
•ru Grand Avė.
moka Jums šimteriopai už ge
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
rų širdį ir parodytų prielan
4605-07 So. Hermitage Avenue
kuinų.
Chicago, Illinois

KAIP MAN PATO!

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS

ROSELLI BROTHERS, INC.,

GRABORIAI

LACHAWICH
IR SUNOS

STANLEY P. MAŽEIKA

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

SIMON M. SKUBĄS

IEŠKOME DĖDULOS, SPI
RGUČIO, CIBUKO'

ANTANAS PEIKUS

J. F. RADŽIUS

AČIŪ!

A. MASALSKIS

UOZAPASEUDEIK

■ I.J.ZJIP

$YREWICZE

-I R-

TĖVAS

,

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

Yards 1741-1742

J.J.BAGDONAS

LflIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

J Į EUDEIKIS

527 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas SEEley 6103

I

Tel. RE P. 31 OO
2506 W. 63rd St.

'<

Kun. A. Jurgutis

ų

J*-

...»

Ketvirtadieni?, kovo 15, 1984

Į dien po kclinlikų žmonių nužū
j doma susirėmimuose su poli
cija, arba kariuomene. Daug
Į areštuojama.

West Side. — M. Pe
$5.00, Gasparas Kelley
Br. Bukauskas $2.00, V

Išvengk

UOLIAI

RUOŠIAMASI

SPORTININKŲ

PRIE

DIENOS

jas

■

Specialistas

ISrado

preskrlpcljų,

kuria dabar vartoja tQkstan£ial. ji
parduodama val*p*nyčlo*e lr vadinasi

Pranešimai

Nusa-Tone

Šv. Marijos mergaičių sodalicijos Chicagos Apskrities įnė
nosinis susirinkimas Įvyks ko
vo 15 d., Nekalto Prasidėjimo
Panelės Sv. parapijos mokyk
los kambary, 8 vai. vakare.

Kiekvienas butelis yra garantuota*
— vienas Doleris užmokės už mėne
sio treatmentą. Nusipirk buteli Alandlen — nepraleisk vėl nemieKotas
naktis. Jeigu po priėmimai tų tkbleIkų per dvVdeAlmts dienų būsite ne
užganėdintai, jflsu pinigai bus sugra
žinti — J2s nieko Derislbuojata.

Visos scnlalieijos atsiųskite
savo atstoves ir veikėjas, nes
turime labai daug svarbių rei
kalų svarstyti.

mės. .

t Šių sportininkų dienų ren
gia Dariaus - Girėno pamink
lo komitetas. Visas pelnas ski
riamas paminklo statymo nau
B dai. Taigi, ne tik jaunimas,
bet visi lietuviai kovo 24 d.
turėtų dalyvauti lietuvių spo
rto dienoj, pasigerėti lietuvių
sportininkų pažanga ir pare
mti svarbų reikalų.

Onuks

ir

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas BTAte 1«M
▼blandos * ryte Iki B popiet

2201 W Cermak Road

Cnuks

Panedėllo. Seredoe tr Pėtnyčtoc
vakarais t Iki B
Telefonas CANal <139

Brighton Bark. — Sodai i etės smarkiai ruošiasi prie sa
vo* bunco party, kuri bus kovo
20 d. vakare, 7:30 valandų, pa
rapijos salėj. Dovanų bus daug
ii visos rankų darbo. Visos
Sodalicijos narės prašomos su
nešti savo dovanas pirmadie
nio vakarų, 7 valandų mokyk
los kambarin.
Komisija

bary, liaudies kursuose gerb.
kun. Mykolas Švarlys laikys
paskaitų; kurios pasiklausyti (
turėtų susirinkti gausingas
klausytojų būrys. Paskaita bus
moksliška ir įdomi. Be jo, p.
Pr. Gudas tęs savo paskaitas
iš gamtos mokslų srities. Pa
skaitos visada dabar įvyks
ketvirtadienio vakarais.

Mikas

Direkcija

PIRMĄ

SYKI AMERIKOJE

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

Atėję į šiucs paveik Ina pamaty
site tą garsųjį visame, pasaulyje
Prancūzijos miestą LIURDĄ. kur
1858 metais švenč. Panelė apsireiš
kė ftv. Bernadetai. Tenai suvažiuo
ja iž viso pasaulio ligoniai Nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad
gauti stebuklingą per ftvenč. Pane*
lės užtarymą išgydymą.

‘ MarąucVe Park. — Ražan-

čiaiĮP ir Altorių Puošimo drati
gijos in corpore prie šv. Ko
munijos eis sekmadienį, kovo
16 d., 6:30 vai. ryto.
Narės prašomos susirinkti Į
ftvetainį anksčiau, kad būtų
laiko svsitvarkvti.

Kviečiame visus pa ra pi jonus
atsilankyti ir prisidėti prie
darbo gražiam tikslui. Įžanga
tik 25c.
Marketparkietč

Utarnlnko. Ketverto lr Snbatoe
Vakarais t iki •

Telefonas REPohllc

HM

HAVANA, kovo 14. — Ku
bos saloje betvarkė, tarytum

A. BERZYNSKIS

įamžinta.

BIRCH TAVERN
Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingos patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
REPUBLIC

4544

kai, kruvinos riaušės ir san

kalbiai prieš vyriausybę. Kas

,

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio'“Drau
go” laivakorčių Skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikale, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivdkortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada gulite važiuoti į
Lietuvų, byt .ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
r

KOV0 -|7 D., Švedų - Anterikos
linijos • LAIVU ' “DROTTNING-

HOLM’V
GEGUŽES MEN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FREDERIK VIII ”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.

Katrie perkate anglis U dral-

PAKVIETIMAS

♦

(arti Rockwell Street)
Telefonas

Įvairiose salos da

lyse vyksta darbininkų strei

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į
'
*
i

Šios draugijos rengia bun
co party bal. 8 d., 3 vai. po
Praeitų sekmadienį teko gė
piet, parapijos svetainė e. Bus rėtis pusvalandžio radijo pro
gražių dovanų. Visas pelnas grama, duodama pastangomis
eis altoriams puošti.
Jos. F. Budriko radijo ir rnB Tiems, kurie pirko tikintus i ltatnlų krautuvės, 3417 S. Hal
iš anksto, norime pranešti, kad sted st. Pagrota rinktinės rebunco prasidės 3 vai., o n,c 6,
kaip pažymėta ant tikietų.

Namai: 6459 S. Rockwell St

Sasnausko Vyrų Choras padės išpildyti šventus koncertus Kovo 18 d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, o Ko
____
_____
vo 25 d.„Aušros Vartų bažnyčioje
____________ . _____

produkcinės muzikos if kele
tas dainų: “Kazbek” (Babra
vičius), “Palangosp Jūroj”
(Dolskis), Onytė ‘(duetas). Pi
rmoj programoj nuo 1 iki 1:30
iš stoties WCFL dainavo har
moningas Ascilos ir Gunauskienės duetas ir Sadauskas ba
Cicero lietuvių Valgomųjų ritonas. Įdomi buvo Makahj
* , ir k Budriko muzikandaiktų koyperatyvė behdrovė šeimvna
šaukia nepaprastų šėrininkų tai. Pranešta, kad šioje savai
susirinkimų pirmadienį, kovo tėje Budriko krautuvė turi di
19 d., Lietuvių Liuosybės svet. delį išpardavimų radijų ir ska
7:30 vai. vakare. Priežastis: Ibyklių nupigintomis kaino
mirusio krautuvės menedžierio mis. Vertėtų pasinaudoti. Ki
sutvarkyti krautuvės finan tos Budriko programos būna
, Šį vakarų, lygiai 7:30 vai.
sų reikalus. Visi dalyvaukite. kętvirtadieniij vakarais iš sto
Aušros Vartų mokyklos kam
ties AVHFC nuo 7:30 vai.
Reikalas labai svarbus.

vertų, slųakfte Juos } CRANE

OOAL GO. - Gausite geresnes

anglis. už mažiau pinigų
Pot-aliontas M. K. Ūktai »7.O«
tonaa.
' ■
- i

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is-senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems ątsilankusiems.

j Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
1 jums mandagiai.

12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.

esant,

Phone PULlman 8296

Reikale
Zylelį.

atsiminkite

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

NATHAN KANTER
IC

<707 SO. HALSTED ST.
‘
1 į •« -Tel.: YARds 0801

Res. 10742 8. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

INSURANCE

JPIRKAM

NOTARY

LUtarUkna
B0NU8

PUBLIC
R E A U E S T A TE
8IUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ

AGENTUI

PRISIRASTKlTE I MUSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU

2608

WiąT

47th

PAMATUOTAS

STR.

BIZNIS
Tel.

LAč

Paveikslus rodys A. PELDŽTUS,
sekančiose parapija svetainėse:

Nedėliojų^Kovo-March 18 d.
Lietuvių Auditorijoj, Waukegan, 111.
Įžanga 25c
Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vaL vak.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOM. RUSIŠKOS SUTiPERINM VANOS TR KLEKTROfl
TRBATMENTAI
AvedlSkl mankAiIntmnl Ir elektme maaeža*

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Treatmental vleoklų ligų. reumatlamo, nervų atitalrymo. Balčio
Ir taip toliau* *n elektriniai* prietalaat* Violetiniai Benlė* Spin

dulių tre*t m entai
Mlnerallnčą *ulferinė* vanoe dunda dldžlanalą kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima tlalgelbėtt nue visokių ilgu.

Kambariai dėl perguMJImo.
Motoru skyrių* atdara* Utamlnkaia nuo • Iki IS vai. naktie*

1657 W. 45th Street
Kampan So. Paulina Ht.

Tel. Ronlevat

HAIST ED EI CHANGE
>Mw ONAI BANK
1 E DERA!
KORINIU

Baimę

Abejojimą veikti taip, kaip veikla
tfkrl vyrai lr motery* — nCra rei
kalo kankintis nuo Įtemptų nervų ir
nusilpusios sveikatos. Didis Gydyto

kus $2.00. Viso $13.00.

J. Mackiewich

I Pastaruoju laiku didžiuliai
Chicagos angliškieji dienraš
čiai gana daug rašo apie lie
tuvius krepšiasvaidžio (basket
bąli) žaidėjus, kurie rengiasi
prie didelių rungtynių su vie
nu .gal ingiu tįsiu profesionalų
tymu Chicagoje. Tos pirmos
labai svarbios krepšiasvaidžio
rungtynės įvyks kovo 24 d.,
■vakari1, 132 Kieki Artilerv armory. Lietuvių tymų sudarys
. pagarsėjusieji kolegijose lietu
viai krapšiasvaidininkai —
Kriaučiūnas, Barskis ir kiti,
Yra vilties, kad mūsiškiai lai-

tą

lauskas $2.00, Rapolas

Marine vale, tveinjaa gaivina
be pavojau*. J u* Jų paradgatte

ociety’s favorite dessert
Tik atvyniokite ketvlrtalnlžką. beitą
kaip
nnlegą
•‘Phlladelphla" Brand Cream
Cbeese — duokite JJ kaipo
užkandi su marmalladomln.
keksiukais Ir kava! .••Phlla
delphla*’. darytą* IM (aidžios
grietiną*, gryna*, lr dellkatniu-skonlu. Labai tolinanti*,
yra labai naudingas vaiku
čiam*. Valgykite JJ tankiai!

Fiat ... m tu* » ea Mvreioileačhre* V*r«*kWI

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius?. Domininkas
Kuraitis huw> pi finas lietuvis pardavinėti Pontiac ’s,
General Motors išdirbystfis, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas*Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
viu visuomenę. PaR mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

