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Vokiečiams norisi atgauti Klaipėdą, Rygą
CHTCAGOJE

TAUTŲ SĄJUNGA SUSILAUKĖ
NAUJO PAVOJAUS
PREM. DALADIER ŽADA
APLANKYTI PREM.
MUSSOLINI
Prūsijos seimas akliamuoja
uniją su Austrija
REIKALAUJA PRARASTŲ
ŽEMIŲ

RYGA, kovoj 22. — Iš visų
Vokietijos radijo stočių va
kar buvo transliuojama patrijotinė programa. Vokiečiai
kalbėtojai pareiškė, kad' Vokie
tija |uri atgauti savo žemes—
Poznanių, aukštųjų Sileziją,
Dancigo karidorių, Klaipėda
ir net, Rygų.
į , j,

NAUJA® T. SĄJUNGAI
PAVOJUS

ŽJENiEVA,; kovo 23. — T.
Sąjungai pasireiškia naujas
pavojus. Ji neteko reikiamo
sios jėgos, kad galėtų palai
kyti taikų pasauly. Didžiausių savo silpnumų ji parodė
nepajėgdama) sudrausti japo
nų, kurie per ilgų laika novi
ja kinus.
Į tai atsižvelgus, Anglija
GAL VYKS PAS MUSSO- ima Sąjungų
ignoruoti. Tų
LINĮ
daro' ir kitos valstybės. Tik
viena' Prancūzija laikosi Są
PARYŽIUS, kotų 23
jungos ir jų gina. Sąjunga yPrancūzijos) premjeras
Da- ra pati Prancūzija.
i
ladier planuoja vykti Romon
ir ten asmeniškai pasitarti PLANUOJA KONFEREN
su premjeru Mussoliniu nusi
CIJĄ ATIDĖTI
ginklavimo reikale. Daladier
nepasitiki MacDonaldu.
ŽENEVA, kovo 22. — Nu
siginklavimo konferencijoj de
PRŪSIJA SU AUSTRIJA
legatai planuoja vienam mene
siui nutraukti konferencijų,
BERLYNAS, kovo 23. — kad būtų progos Anglijos pla
Vakar atidaryta taip pat Prū nų studijuoti.
x
sijos seimo sesija. Atstovų
akliamacija pripažinta Prūsi BITĖS UŽMUŠĖ 11 ARKLIŲ
jos politinė unija su Austrija.

MOKESČIAI GALĖS BŪT
SUMOKAMI DALIMIS

Cook’o apskrities iždinin
kas McDonnougli ' planuoja
mokesčių mokėtojams paleng
vinimų. 1931 metų) mokesčiij
antrųjų dalį bus leista dali
nai sumokėti, kad ir po 5 do
lerius kas savaitė. Antrosios
dalies mokesčių! nesumokėjimo bausmė gal bus nukelta
nuo liepos 1 d. iki gruodžio
mėn. 1 d. Gal ir 1932 metamo
kesčius bus leista dalimis su
73-iojo J. Valstybių kongreso žemesniųjų rūmų pirmi mokėti. Viskas bus reikalin
ninkas Rainey, dem. iš III., ir* jo du padėjėjai parlamentaga, tai tik pasirašyti atitinka
ristai.
.
mų sutartį.
—J
- ’
..............•
PRANCŪZIJA UŽ LYGYBĘ HINDENBURGAS ATIDARĖ
PARLAMENTO SESIJĄ

LENGVAI NUBAUSTAS

PAMALDOS U2 3.3. KUN. FELIKSĄ

kudirkji

<

Rytoj 'įvyks iškilmingos pamaldos Aušros Vartų parap.
bažnyčioje už kun. Feliksų Kudirkų, M. I. C. Ekzekvijos pra

sidės 7:30 vai. Iškilmingos šv. Mišios — 8:00 vai.
Šv. Mišias laikys didžiai gerb. kun. V. Kulikauskas, M.l.C.

asistuojant kun. J. Mačiulioniui, M.l.C., ir kun. A. Juškevi
čiui, M.l.C.
Kviečiami visi dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti
•už a.-a. kun. Felikso sielų.

NAUJAS APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS J. VALSTYBĖMS 1

VASHINGTON, kovo 22. gn. Cicognani buvo pašauktas
Sausąjį reformatorių Da- - Nauju apaštališku delegatu į konsistorinę kongregacijų,
BERLYNAS, kovo 22.
Prancūzijos vyriausybė reika
J,| Valstybėms Šventasis Tė- .jam buvo pavesti Amerikos
lauja, kad į Anglijos, nusigin- Paits prezidentas Hindenbur- nielį Gilday, 67 m. amž., kuvas Pijus XI paskyrė mon- Bažnyčios reikalai. 1924 meklavimo planų lygiai su di-! /Jas Į atidarė Vokietijos parla- r’s Paeitais metais būdamas
sign. Amieto Giovanni Cicog-,tais jis čia atvyko šv. Karodžiosiomis valstybėmis įeitų mento sesijų. Šalia
stovėjo , girias pašovė vienui vaikinų,
’ nani ir suteikė jam Laodicea .lio Borromeo misijonierius viir T enkiifl ir
mažoii sau
Hitleris vyriausias
100 dol. pa-’ p
_ ri. gj. a arkivyskupo
...
.
..
ir Lenkija n “mažoji
sau kancleris
Kaųciens rnneris,
vyriausias, teismas nubaudė
titulų,
zituoti ir suorganizuoti jiems
tarvė.” Be pasitarimo supto-.nacionalsocialistų
(fašistų) nauaa.
.
darbų. Tais pačiais
paciais metais
metais jių
jis
Naujas
apaštališkas
,
delegamis valstybėmis didžiosios vai i partijos vadas.
Parlamentą
Tai buvo jam antroji byla.
.
aplankė Braziliją .įr kitus P.
.
..
.
stybės negali pačios
vienos sudaro daugiausia Hitlerio! pa Per pirmųjų bylų jis' buvo tas; iki sioliai buvo asesorium Amerikos
kraštus.
Rytų
Bažnyčios
reikalų
kong
ritij os atjrtdVai: Daug komu- [ nubaustas nuo 1 iki 14 metų
veikti.
Kada gi paskirtas Rytų Ba
regacijos Romoje. Jungtines
įrištų ir socialistų atstovų y- kalėti,
žnyčios reikalų kongregacijos
____________ Valstybes jis porų kartų bura kalėjime.
TIENTSINE STOVIS
asesorium, 1931 m.' atvyko į
SUSKALDĖ
NEDEGAMĄJĄ
i
vo
.
aplankęs
ir
šiame
kražte
Prieš
pat
atidarysiant
se

ĮTEMPTAS
J. Valstybes ir patvarkė Ka
įgijo daug draugų. Šie pareiš
sijų, kap. H, W. Goering pas
S P INTĄ
talikų Artimųjų Rvtn Gero
kia, kad ap. delegatas mon
TIENTSIN, Kinija, kovo kelbė, kad vyriausybė pripa
vės sąjungų, kurios ofisai ysign. Cicognani yra įžymus gi
22. —' Čia stovis labai įtemp žino naujų .Vokietijai vėliavų.
ra New Yorke.
•
Užpraeitų naktį 6 lpėšikai
Įsus
mokslo
vyras.
Jis
yra
tas. Numatomas kinų
susi- Tai senoji imperijos vėliava su reikalingais įrankiais įsiSakoma, didelis ir svarbus
kalbų
žinovas,
gerai
kalba
ankirtimas su japonais.
, — juoda — balta — raudona. laužė į Argo State bankų, nemonsign. Cicognani atliktas
Jos dugne —1 baltoj daly, pa defįamojoji spintoj
pramušė) .
darbas — tai Rytų kanonų tei
Amerikos
vyskupai
yra
pra

šių kodifikavimas.
AREŠTUOTAS BANKININ- dėta fašistų^ emblema “svas sienų, atplėšė keletą saugumo
džiugę,
kad Šventasis Tėvas
t.
tika
”
ir
saulės
pavydalas
na

KAS
dėžių ir paspruko su keliais'
Naujas ap.\ delegatai yra
savo atstovu šiam kraštui pascionalsocialistų pagarbai.
tūkstančiais
dolerių. O tos
gimęs Brisighelloj,
Italijoj,
Prieš
paradų
prezidentas
spintos
viduj
buvo
daug
pitokį
įžymų
vyrų.
Prieš
ALICANTE, Ispanija, ko NEW ,Y0R|K, kovo 22. —
prieš pusšimtmetį. Jo vyresIS BERLYNO PABĖGĘ
iv
luiv.iais
9
o„„i„,
M.,„f
1
fklrt
»
“
“
Vlet
»
vo 22. — Netoli čia milžiniš Areštuotas buvusis Natinonal Hindenburgas ir buvusis sos- nigų. Matyt, piktadarius1 kas
,
,Jiis brolis, arkivysk. Gaetamonsign. Cicognani bus
kon-1
,
ŽYDAI
to)
įpėdinis
princas
iFrederinors
pabaidė,
ki bičių spiečiai užpuolė vieš City banko direktorių pirmi
mkrootiu vyskupu.
I"°
7™ pop.ez.aus |
keliu) važiuojančius
valstie ninkas C. Ė. Mitchell. Kalti kas Vilhelmas dalyvavo pro[nuncijum .(atstovu) Peru resPRAHA, Čekoslovakija, ko
Kada prieš 20 metų monsi- publikoj.
IŠGINKLAVO SARGUS
čius. 11 arklių užgėlė bitės. namas mokesčių už pajamas testantų pamaldose. Kancle
Vol 22. — Atvyko iš Berlyno Vienas valstietis tiek sugel išsisukinėjimu.
ris Hitleris ir jo dešinėj! ran
keletas žydų gydytojų. Kai
PRIPAŽINO ŽEMĖS ŪKIO
Keturi plėšikai užpuolė ir ORGANIZUOTI DARBI
ka kap. Goering yra katalitas, kad vargiai pasveiks.
kurie jų sužeisti. Jie privers
NINKAI
PROTESTUOJA
BILIŲ
sargus,
Illinois legislatūroj vyksta i kai. Jiedu savo’ bažnyčios pa- išginklavo du pašto
tinai iš Berlyno ligoninių pra Iš Springfieldo praneša, didelė kovai respublikonų su maldas ignoravo,
| kurie troku su laiškais parvy
šalinti.
WASHINGTON, kovo 23.
kad gubernatorius
pasirašė demokratais dėl Chicago ma Garnizono maldnamy, kur į kol į Auburn Parko paštų. Ta- 'WASHINGTON, kovo 22.
yra palaidoti Prūsijos kara- čiau negavo troko
raktų ir — Amerikos Darbo Federa-j— Kongreso žemesnieji rū
joro rinkimų tvarkos.
pardavimo fnokesčių bilių.
5 DARBININKAI ŽUVO
tuojau
pabėgo.
liai ir kur atidaryta sesija,
cijos viršininkai protestuoja ima* 315 balsų prieš 98 pripa
DIDELI BAŽNYČIAI PADA- ta, kad pataisymas
negali prezidentas Hindenburgas pa
prieS prezidento Roosevelto [f™
ST. JEtAN) DE MAURIERYTI NUOSTOLIAI
mas.
ta senatui.
ŽYDAI RENGIA PRO
gerbė/ Hohenzolernų dinastijų.
sumanymų, kad sumobilizuoti
NE, kovo 22. — Kasant pran LOS ANGELES X) SRITY
Po.’ įvykusio žemės drebėji Kvietė parlamento
atstovus
TESTĄ
250,000 bedarbių ir, pasiųsti PASIRASĖ ALAUS BILIŲ
cūzų Alpose tunelį nuslinko
mo Long Angeles ir Long Bea vieningai dirbti Vokietijos at
juos į darbų miškuose, mo
kalno dalis ir 5 darbininkus LOS ANGELES, Cal., ko ch miestuose visos katalikiš
gimimui ir atstatymūi. Ragi Chicogos žydai rengia ma
WASHINGTON, kovo 23.
užmušė. Be to, 91 sužeista.
vo 21. — Kiek čia, tiek visoj kos mokyklos per vienų savai no juos ir visų vokiečių tau sinį susirinkimų, kad užpro kant kiėkvienam vienų dolerį
—Vakar prezidentas Roose
žemės drebėjimo srity — Los tę uždarytos ir mokyklų tro tų pasitikėti vyriausybe. Pas testuoti prieš Vokietijos vy per dienų atlyginimo.
veltas pasirašė kongreso pri
KAS BUS DARBO PARTI Angeles ir San Diego ‘vysku besiui stovis patikrintas. Kai kui.' kalbėjo Hitleris, taip pat riausybę! dėl žydų persekioji Viršininkai
sako, kad tuo pažintų alaus bilių.
JOS VADU
pijoj, Katalikų Bažnyčiai pa kurios mokyklos bus uždary apie vienybės vokiečių tautai mo.
būdu norima) parodyti pra
daryti dideli nuostoliai — da tos ir atstatomos.
džių, kad viso krašto darbi
reikalingumų ir apie tautos
2 MILIJONUS DOL.
LONDONAS, kovo 22. — ugiau kaip vienas milijonas Long Beach mieste labiau
ninkams būtų
atlyginimas
ŽYDŲ PROTESTAI
priešus.
IŠLEIDO
Kalbama, kad
vyriausiuoju dolerių. Iš kunigų ir seserų sia nukentėjo Šv. Antano pa
mažinamas.
Parlamentas
funkcijuoja
MILWAUiKEE, Wis., kovo
darbo partijos vadu, mėtyt, vienuolių niekas nežuvo, nė rapija. Visi trobesiai* daug
WASHINGT0N,
kovo
22.
kai karo mašina. Po- sesijos
22. — Pabsto bendrovė alaus
bus milijoninkas Sir Ch. Tre- sunkiai sužeista, bet tarp žu
sugadinti. Pačių bažnyčių rei atidarymo; ’ėmė vos keliolikų — Amerikos žydų/ kongreso TŪKSTANČIAI NETURI bravorų įtaisymui per perei
velyan.
vusiųjų gyventojų buvo 35 ka kės gal iš naujo perstatyti. minutų pasitvarkyti ir sesija delegacija aplankė ‘ valstybės
ŲAMŲ
tas) dvi savaites išleido 2 mi
talikai.
Sugadinti altoriai ir visas vi nutraukta iki rytdienos, ka departamentų. To sėkmėje J.
lijonus dolerių.
IR J. V. NORI ĮTRAUKTI
Žemės drebėjimo srityje y- dus. Du sugadintus bokštus da kancleris Hitleris
CINCINNATI, O., kovo 22.
reika
Valstybių ambasadoriui Ber
bažnyčių, 12 nuvertė ugniagesiai.
LONDONAS, kovo 22.
— ra 30 katalikų
—Dėl pasireiškusio
didelio
laus sau diktatūros
pripažiORO STOVIS
lyne
įsakyta,
kad
depiartaanen
mokyklų,
viena
prieglauda,
ke
Anglijos( premjeras MacDo
Compton miestely medinė nimo. Po to sesija bus( neribo
potvynio Ohio upės klony til
AP
tui praneštų apie
vykdomus k8tančjaį žmonių neteko nanaldas dirba, kad nusiginkla lėtas klebonijų ir 1 vienuoly katalikų bažnyčia nuslydo nuo tam laikui nutraukta.
CHICAGO IR APYTJNžydų
persekiojimus)
Vokietim
ųJ
Jį
e
pabėgo
į
aukštumas
vimo planan
įtraukti ir J. nas. Keletas šių namų visai pamato, sugriuvo ir viskas su
KĖS. — Šiandien) debesuota;
Daugeliui politinių kalinių
Valstybes.
sugriauta,
o
kiti
tiek
sugadin
naikinta.
paskelbta laisvė.
JOJ.
j ir neturi tinkamos pastogės, 'maža temperatūros atmaina..
iJ
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PARYŽIUS, kovo 22.

—

s

B R A TT O A S

“D R A U G A S”
Uelna

Kasdien.

Prieš 20 metų tik du marijonai, jis ir
kun. Kazakas, Amerikoje tebuvo. Šiandien
jų yra dešimtimis. Tada jie ir prisiglausti
neturėjo kur, o šiandien vadovauja dviem
liūdna žinia! \ ėl nau- tas pamokslininkas. Jis turėjo
bernaičių kolegijom, laiko misijas, veda ke-,^’ ašaiomis aplaistytas, ka- tų dovanų, kad mokėjo supralias parapijas, leidžia katalikiškus laikraš- pas! Vėl nebetekome vieno uo- Įsti vargdienio kaimiečio siečius ir knygas.
'
x
jlaus ir darbštaus Bažnyčios ir Jos gelmes ir pataikydavo jam
Tiesa, tų darbų jis vienas ' nenudirbo, ^y11®8 darbininko!...
taip prabilti, kad anas viskų
Dirbo visa vienuolija, pritarė visuomenė. Bet
nietų vasario 1G dienų, kaip ant delno suprasdavo. Jc
Tėvo Felikso buvo didžiausias nuopelnas, Kaune, šv. Luko ligoninėje a- pamokslų žmonės mėgdavo
kad jis ir dirbti, ir planuoti ir protingai dar8Į pasu ui į dar visai jau- klausytis. Ypač ‘‘dzūkai” nebų paskirstyti mokėjo. Jis sunaudojo visas nas’ galima sakyti, nesulaukęs Įgalėdavo ut. igerėti 30 sako
jėgas, ar ji buvo didesnė ar mažesnė, kad P1®
motų, Tėvas Zigmas mais pamokslais. Jis jų nė ne
dirbtų tiksliai, nuolat ir kad iš to būtų Die- ^abnys (Drobnė), Marijonas, sigailėdavo sakyti. Kur tik pavui garbė ir visuomenei nauda. Tėvas Felik- Jaunai Marijonų Kongrega- prašydavo, jis visuomet bu
sas griežtai stovėjo už organizuotų ir vienin-jc^ab buri tiek daug yra už-; davo pasirengęs. Mėgdavo ve
gų veikimų, kaip vienuolijos gyvenime, taip 8ini°jusi nudiibti, o maža turi lionio pamokslus ir žemaičiai
ir visuomenėj. Dėl to mūsų organizacijos, y- darbininkų, tai ne menkas Plačiai velionio vardas buvt
žinomas, ko i p gero Misijonie
pač centralinės (At L. R. K. Federacija, !«, smūgis!
R. K. S. A., Moterų Sųjunga, L. Vyčiai, Lab A. a. Tėvas Zigmas buvo ki riaus!
darių Sųjunga ir kitos) jo asmenyje turėjo lęs iš Merkinės parapijos, Vei- A. a. Tėvas Zigmas, kilę',
stiprų rėmėjų ir rimtų patarėjų. Be to, Tėvui smūnų kaimo. Gimęs 1892 m. iš paties Dzūkijos vidurio, bu
Feliksui gyvai rūpėjo katalikiškos spaudos Kunigų seminarijų ėjo Vilnių vo tikras jos mylėtojas. Dzū
Kelerius metus padir kijos girios jam kvėpėte kve
reikalai, nes jis labai gerai suprato, kokių je.
reikšmę šiandien turi spauda, ir kad, neturint bėjęs didžiulėje ir neramioje pėdavo, ežerai traukte trauk
savo išplatintos spaudos, sunku būtų kų nors Rodūnios parapijoje, įstojo j davo. Ilgėdavosi jis jų, kaip
suorganizuoti, pastatyti ir išlaikyti. Dėl to Marijonų Vienuolijų Marijam- brangiausių, daiktų. Visus kvie
katalikiškai spaudai jis nieko nesigailėjo.
Čita., atlikęs novicijatų sdavo atsilankyti į jo tėviškę
Vos įkėlęs koją Amerikon, jis išleidžia mė buvo pasiųstas į Kauno uni pasigrožėti tenykštės gaintonesinį laikraštį, o vėliau, matydamas vienin- versitetų baigti aukštuosius gražumu. Mane patį kiek jis
teliam lietuvių katalikų dienraščiui pavojų, 11IO^S^US‘ Baigęs universitetų priprašė, kad tik kartu su juo
perima jį ir išgelbsti nuo žlugimo. Skaitan buvo paskirtas į Žemaičių Ka vykčiau kada į Merkinę. Kaip
čioji visuomenė, tos įstaigos ir organizacijos, lvarijų vikaro pareigoms ei jis nudžiugo, kai mes keliese
kurios dienraščio dėka išaugo, išsilaikė ir lai ti. Šias pareigas beeidama* sutarėme prieš kelerius metus
kosi, labiausia turi būti dėkingos a. a. Tėvui nusišaldė, susirgo plaučių slo atvykti į Merkinės šv. Roko
ga. Iš to išsivystė džiova, ku atlaidus. Rodos, jam mes tuo
Feliksui.
ri ir nuvarė jaunuolį į kapus. dangų prilenkėme!... Taip jis
Kad Tėvas Kudirka mylėjo savo tautą,
A. a. Tėvas Zigmas buvo brangino savo kraštą.
apie tai ir kalbos negali būti, nes tai rodė
tikras vienuolis: pamaldus, Dabartinis Marijonų Gene
jo gyvas susirūpinimas visais aktualiais tau
nuolankus, savęs atsižadėjęs, rolas — J. E. vyskupas Petras
tos reikalais ir lietuvybės likimu šiame kra
be galo darbštus ir ištvermin- Būčys, įvertindamas a. a. Tėšte. Jis dirbo Lietuvai ir, steigdamas vienuo
gas darbe... Aš iš paties velio vo Zigmo iškalbingumą buvo TĖVŲ MARIJONŲ
lijos provinciją, kolegijų, stiprindamas mūsų
MISIJOS
nio lūpų girdėjau apie jcT nu beskiriąs jį misijonięriumi j
organizacijas ir spaudą, troško, kad nežūtų
veiktuosius darbus Rodūnios Ameriką. Nežinia tačiau dėl
didelė tautos dalis, apsigyvenusį Amerikoje.
parapijoje, kur jam vienam ko velionis atsiprašė, kad pa Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
Tautybės klausimu šiame krašte Tėvo
reikėjo aprūpinti apie dešimts ikių Lietuvoje. Be abejo, jo zimiero parapijoje, AVorcester
Kudirkos nusistatymas buvo aiškus. Jis skai
tūkstančių parapijo-nų. Nere didelis nuolankumas gąsdino Mass. (Kun. A. Būblys, M. J
tė, kad kaip greit prarasime savo kalbą, taip
tai reikėdavę nuo 6 valandos jį. kad netiksiąs Amerikoje C.)
greit ir išnyksime. Dėl to jis griežtai sto
ryto ligi 9—-10 valandos va misijonieriauti. Gaila! — Jis Kovo 20 — 26 dd. Šv. An
vėjo prieš įvedimą anglų kalboj j ,
baž
karo prasėdėti klaupykloje, per kaip' tik būtų.. buvęs čionai tano parapijoje, Detroit, M
nyčias, organizacijas ii- spaudą. Jis nekovo
išilgas dieuas važinėti pas li- tinkamas misijonierius, ypač ch. (Kun. J. J. Jakaitis, M
jo prieš anglų kalbą, bet iš visų jėgų dirbo, gonius, kurių didžiojo karo tose vietose, kur dauguma iš I. C.)
kad mūsų jaunimų išmokius lietuvių kalbos metu ypač buvo padaugėję. Aš jo kampo yra atkeliavusių. Kovo 20 — Eaiandžic 2 dcs
ir išauklėjus tautinėje dvasioje. Tėvas Felik ir pats savomis akimis mačiau (Čionai prie lengvesnių gyveni- Cambridge,
(Kun. A
sas labai gerai nusimanė, kad kuo geriau velionio darbštumą tiek Mari-Įmo sąlygų gal ir sveikatą bū- Petrauskas, M. i. C.)
jaunieji lietuviai mokės savo tėvų kalbą, pri jampolėje, tiek' Kaune, tiek Į tų buvus tvirtesnė ir gal ne-Į Balandžio 3 — 9 dd. Balt!
siriš prie savo tautos, kuo geresnį jie bus paskutiniu laiku Ž. Kalvarijo- būtų reikėję tokioje jaunatvė- more, Md. (Kun. J. J. Jakai
lietuviai katalikai, tuo daugiau gyvenime at
je. Jo klausykla beveik visuo ję skirtis su šiuo pasauliu!., tis, M. T. C.)
sieks.ir šiam kraštui bus daug naudingesni.
met būdavo apgulta norinčių Dievo, matyti, kitokia buvo ' Balandžio 3 — 1G dJ. Bro
Tų savo protingų ir rimtų nusistatymų nekar
prieiti išpažinties. Atlikęs ba valia. Trumpai gyvendamas ck ton, Mass. (Ivuc. A. Petrau
tų yra viešai pareiškęs.
žnyčioje savo darbą ėjo prie suskubo a. a. Tėvas Zigmas skas, M. L C,)

TĖVE, TEESIE TAVO ŠVENTOJI VALIA!
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DIENOS KLAUSIMAI
TĖVAS FELIKSAS KUDIRKA

Rytoj sueina metai nuo Tėvo Felikso
Kudirkos, Marijonų Provincijolo, mirties. Dėl
to žios dienos dienraščio numerį pavedamo
jo atminčiai, bent vienu kitu rašiniu įvertin
dami jo nuopelnus Amerikos lietuvių katali
kų visuomenei.
'
A. a. kuri. Feliksas Kudirka niekuomet
neieškojo žemiškos garbės ir ne tam jis dir
bo su didžiausiu pasišventimu ir nepaprastu
uolumu. Nereikalingi jam ir šiandien pagy
rimai ir minėjimai, kurie nėra surišti su mal
da už jo sielų. Tačiau skiiaustumet patys sa
ve ir visuomenę, jei mes jį pamirštume, aiš
kiai žinodami, kad toji visuomenė jį tebemi
ni ir niekuomet nepamirš, nes savo darbais
jis nemirtinų paminklų yra pastatęs.
Jei įsigilinsime į tai, kiek, kur ir kaip
a. a. Tėvas Feliksas dirbo, įsitikinsime, kad
tai buvo vadas pilna to žodžio prasme. Gal
ir buvo žmonių, kurie nenorėjo pripažinti jį
esant vadu, nes jis nedaug tekalbėjo, nepul
dinėjo, neieškojo tuščios garbės, bet vis dėl
to turėjo pripažinti ir pripažino, kad tas ty
lus, mažakalbis, nuolankus vienuolis turi gi
lų protų ir nepaprastų išmintį. Jis nė vieno
žingsnio į visuomenės reikalus nekėlė neapsvarstęs savo praktišku ir šaltu protu. Dėl
to kas buvo pradėta dirbti jo iniciatyva arba
su jo pritarimu, turėjo geriausio pasisekimo,
visuomenėje rado nuoširdžiausio pritarimo.
Tėvas Feliksas negyveno šiame krašte
nė dvidešimt metų. Bet, pažvelgus į jo nu
veiktus darbus tuo sulyginamai trumpu lai
ku, pripažinsime, kad tas žmogus ne tik daug
dirbo, bet dirbo planingai ir tiems darbams
(Aukščiausias jį buvo apdovanojęs geniališku
protu.
Iš mūsų bendradarbi,) rašinių pastebėsi

Taigi, prisimindami Tėvo Felikso gyve draugijų. Jei dar kiek atlie
rašy
te, kad Tėvas Feliksas buvo ne tik uolus ku nimų ir darbus, daug ko iš jo galime pasimo- kamo laiko rasdavo
nigas ir vienuolis, bet jis buvo organizatorius, kinti. Duok Dieve, kad atsirastų mūsų tarpe davo į laikraščius Žinių ir
visuomenės veikėjas ir gilug lietuvis patrio kuo daugiausia tokių kunigų, veikėjų, vadų straipsnių...
ir patrijotų.
I Buvo tai Dievo apdovano
tas.
,
Kun. A. Petrauskas, M. I.C.

Sveika Marija
MELSKIS UŽ MUS

Šventųjų užtarymas
Kas nori savo žemę gerai įdirbti, pir
mų pirmiausia turi nurinkti nuo jos di
džiulius akmenis, kurie neduoda nei arti,
nei akėti. Taip ir aš, ketindamas kalbėti
apie Marijos užtarymą, pirmiausia pasi
rūpinsiu numesti nuo tako tuos klaidingų
nuomonių akmenis, kurie neprileidžia mūs
prie Marijos. Didžiausias gi toksai akmuo
yra protestantų arba liūte r ių mokslas. Jie
sako: Dievas yra gana geras Tėvas ir
šalia kiekvieno gyvena. Mes visados kiek
viename savo reikale galime drąsiai į Jį
kreiptis. Jis mus visados išklausys, nes
yra gailestingas. Mums nereikia jokių ki
tokių pas Dievų užtarytojų: nei Marijos,
nei Šventųjų.
Kų į tai gali atsakyti katalikai! Kur
tiesa!
Štai kų rašo kun. Albanas Stolz’as:
“Teko man kartų būti Šveicarijos kalnuo
se, šalia Buchenbacho upės. Ten stovi se

Ketvirtadienis, kovo 23, 1933
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delpbia, Pa. (Kun. J. J. Ja

kaitis, M . I. C-)
Balandžio 3 — 9 dd.. Atboi,
Mass. (Kun. A., Būfciys, M. i.
C-)
Balandžio 23 — 30 dd., Utica, N. Y. (kun. A. Petraus
kas, M. T. C.).
Gegužės-8 — 21 dd., Atnsterdam, N. Y. fkun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).
Gegužes 22 — 23 dd., Na-

Balandžio 10 — 18 dd. Yče slua, N. IT., (kun. A. Pctrausžmonių naudai. Teatlyginie stfic.ld, Mas?.. (Kun. A. Būb kas, M. 1. C).
jam Viešpats iš savo neišse-;lys, M. T. C.)

daug nuveikti .Dievo garbei ir ’

miamų gerybių pagal jo už- J Balandžio 10 — 30 dd. Ap
pelnus! Kun. A. Petrauskas, reiškimo parapijoje, Brooklyn

būdami geri, kitiems negalėtų gerai da
ryti. Tokiu būdu jie būtų panašūs į tą
žmogų, kuris trokšta, o neturi kuo užge
sinti savo troškulio; kuris badauja, o ne
turi kuo bado numalšinti.
Arba panašūs būtų Šventieji į tą mo
tiną, kuri stovėdama ant marių kranto,
žiūri į skęstantį laivą, kur plaukė jos vy
ras ir vaikai. Ji mato, kaip įniršusios ban
gos mėto jos mylimuosius; mato, kaip jie
stengiasi užlaikyti savo gyvybę; girdi jų
šauksmų: gelbėkit, gelbėkit! — O ji nie
ko negali, ji stovi ir žiūri... Argi danguje.
Šventieji galėtų ramiai žiūrėti į savo
brolius ir vaikus, likusius čia žemėje, kaip
jie kovoja su įniršusiomis pagundų ban
gomis! Ar išlaikytų jie negelbėję tų, ku
rie nuolatos ištiesę į juos savo tankas klykia: gelbėkit, broliai, gelbėkit, nes žūsta
me! O! kaip tai būtų sunku Šventiesiems,
jei jie negalėtų savo mylimųjų žemėje
šelpti ir gelbėti. Mieliau yra duoti, negu
imti, pasakė Jėzus. Taigi ir Šventieji ypa
tingą jaučia pasigėrėjimų tame, jei gali
duoti prašantiems. Dievas gi perdaug ge
ras ir negali savo išrinktiesiems neduoti Į
daryti tai, kas daro jiems ypatingo sma
gerumo.
gumo. Daugelis šventųjų mirdami pasi
Menka būtų jų laimė, jei jie turėda žada saviesiems, kad būdami dangui pas
mi meilės, negalėtų jos kitiems panaudoti; Dievų už juos mėlsiųsi. Ir kaipgi išrody-

novės bažnytėlė su dideliu šventoriumi
prie pat kelio. Kadangi buvo atdaros
šventoriaus ir bažnyčios durys, įėjau aš į
vidų.
Šoniniuose altoriuose matyt buvo pui
kiai papuoštuose stiklo karstuose (gra
buose) šventųjų kaulai. Ant vieno kars
to stovi parašas: Kandida, o ant kito:
Floriną. Prie abiejų vardų pridėta dar
po dvi lotynų raidi: V. M., tai yra: viry o
martyr, arba lietuviškai bus: mergelė ken
tėtoja.
Bežiūrint į tas dvi dangiškąsias ro
žes, kurios savo krauju užtręšė katalikų
Bažnyčios dirvas ir savo krūtinėmis gynė
Jėzaus garbę, kilo dievotam kunigui min
čių spečiai, kurios kėlė jo dvasių vis
aukštyn į dangų ir širdyje jam darės taip
valdu, taip smagu, kaip kad būtų raga
vęs dangaus saldybių. Jis ėmė giliai syarstyti šventųjų gyvenimų. “Dievas yra mei
lė” — galvojo jis—taigi ir tie visi, ku
riuos Dievas išsirinko tikraisiais savo
vaikais, taipgi kiaurai turi būti meile
perimti.” Jie privalo taip manyti ir to
pat ieškoti, kų Dievas mano ir ko Die
vas ieško. Privalo būti pilni meilės ir

N. Y. (Kun. J. j. Jakaitis, M.
I. C.)
Kovo 27 — Balandžio 2 du.
Aušros Vartų parapijoje, YYorcester, Mass. (Kun. A. Būb’
lys, M. I. C.)
Kovo 27 — Balandžio 2 d-J
šv. Jurgio parapijoje, phiio-

tų, jei Dievas neduotą jiems išpildyti sa
vo gražių pažadų?
Taigi dangiškasis Tėvas ir duoda
kiekvienam Šventajam paskirtą malonią
saiką, kurį gali jis išdalyti tiems, kurie
jo šaukiasi. Todėl mes ir pats esame ne*
kartą matę, kiek malonių galima gauti
iš Dievo per Šventųjų užtarymą. Visi tai
mato, vieniems tik liuteriams arba protes
tantams yra neniatoma, nes jie yra per
daug savo klaidų apjakinti.
Dievas ir žemėje nuolatos žmonėmis
pasivaduoja, savo dovanas bedalindamas.
Argi Dievas paprastai, duoda kam savo
malones tiesiog savo ranka*? Skaitome,
jog senovėje Dievas tiesiog iš dangaus
bėręs maną išalkusiems žydams, bet da
bar jau to nedaro. Šiandie Jis peni ma
žus vaikus tėvų rankomis'; gydo ligonius
mokyto gydytojo išminčia; apšviečia —
pasivaduodamas geromis knygoinis ir mo
kytojais ;' veda į dangų vaduodamasis ku
nigais ir vyskupais, kurie mums aiškina
Kristaus mokslų ir dalina Jo sakramen
tus. Dievas dėl to taip elgiasi^u žmonėmis, kad juose sužadintų didesnę artimo
meilę ir vienų kitiems užuojautą. Jš to
aišku, kad ir danguose taip yra, kaip čia.
Šventieji, kurie čia žemėje maža ką tetu
rėjo, danguje daugybe malonių yra ap

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

dovanoti. O visas jų rūpestis, kad išda
lintą visas tas malones reikalaujantiems
žmonėms.
Y. Jėzus sako: “Mano Tėvas veikia
nuolatos.” Toliau sako: “Būkite tobuli,
kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas.” Tad, jei
dangiškasis Tėvas nuolatos veikia, tai ir
Šventieji nuolatos šį tą veikia. Jei Jėzus,
kaip sako šv. Jonas, nuolat už mus užta
rinėja pas Tėvų, tai ir jo pasekėjai —•
Šventieji taip pat daro. šiandien jie už
tarinėja už mus, o pasaulio pabaigoje
ateis visi kartu pasaulio teisti. >
Taigi, skaitytojau, nesibijok šauktis į
Mariją: melskis už mus. Pats pamatysi,
ką gausi iš Marijos. Pasižiūrėk tiktai pla
čiau po pasaulį/Kiekvienoje šalyje rasi
tokių Marijos šventų vietų, kur žmonės
miniomis plaukia, kaip antai: Vilniaus
Aušros Vartų koplyčia, Šiluvoje, Žemai
čių Kalvarijoje, Čerfstakavoje ir daugelį
kitų, stebuklais garsių vietų. Gal teko
kurioje minėtų vietų ir tau būti, matei
ant Marijos paveikslo ir altorių prika
bintą, daugybes aukso ir sidabro dova
nėlių. Širdys, kojos, rankos ir kitoki kū
no sąnariai, iš brangių metalų nulieti ir
sukabinti šventoje vietoje ant sienų. Tai
vis reiškia, kad žmonės ieškojo pagalbos
ir rado jų tenai.
(Daugiau bus}

Ketvirtadienis, kovo 23, 1933

Metinis Atminimas
Kun. F. Kudirkos
Mirus a. a. Feliksui Kudirkai, M. I. C.
Vienuolija neteko Tėvo; Tauta
Didvyrio
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

Kovo 24 dieną, Marijoną Vienuolija
ir lietuvių visuomenė mini a. a. kun. Fe-likso Kudirkos, buvusio Amerikos Mari
jonų Provincijolo, metinę mirties sukak
tį , Vienuolija neteko mylimo savo tėvo ,
o lietuvių visuomenė įžymaus didvyrio.
Marijėnų Vienuolija pasigenda jame ge
ros širdies ir kelrodžio jų aukštiems idea
lius.
•,
1

Spaudos apaštalas.

A. a. kun. Feliksas Kudirka buvo dide
lis spaudos apaštalas. Kada brangios
atminties a.a.arkivyskupas J.Matulevičin ?
pavedė 1913 m. kun. Feliksui Amerikos
įętuvių reikalais rūpintis, visų pirmu jis
si spaudos ir pradėjo leisti ‘Tikybos
Doros” mėnesinį laikraštuką. Surasti
atatinkamų pašaukimų j vienuolija tik
su spaudos pagelba buvo galima tikėtis.
Man atvykus Chieagon 1917 metais
radau jau nemažą brolių skaičių, kurie
padėdavo kunigams Feliksui Kudirkai,
J. Kazakui, Pr. Bučiui, V. Kulikauskui ir
Pr. Meškauskui Marijonų Vienuolijos
darbus platinti.
Tuo laiku Marijonų
Vienuolija turėjo savo namą North Sidėj,
1631 W. North Avė. Tie pirmi Marijonų
Vienuolijos Amerikoje darbai reikalavo
didelės išminties ir tvirto pasiryžimo įeiti
į Amerikos visuoriieninio gyvenimo reika
lus ir visiems bent šiek tiek padėti.
Misijų darbas po lietuviškas parap
ijas buvo pradėtas, bet to neužtenka. ‘Tik
ybos ir Doros’ laikraštuko visos pajėgos
pakreiptos į dienraštį “Draugą” ir visai
be jokio prisirengimo 1918 metais dien
raštis ‘Draugas’ kun. Feliksui Marijonų
Vienuolijai vadovaujant, pareina į vien
uolijos rankas. Pasipylė gražiausi pa
žadai, kad visa dvasiškija rems savo dien
raštį visomis jėgomis iv padės vienuolijai
“Draugą” visados išlaikyti dienraščiu.

nebūtų pasirūpinęs išauklėti atatinkami)
jo idealų sekėjų. Auklėjime pašaukimų
vienuolijos idealus pasekti kun. Feliksas
turėjo daug pasisekimo, šiame darbe jo
pasišventimo ir savęs išsižadėjimo dory
bės jam daug padėjo. Jaunikaitis atva
žiavęs su gerais norais į vienuoliją ras
davo jame tikrą dvasios tėvą. Jis mokėjo
užinteresuoti jaunikaičius vienuolijos ide
alais ir savo gražiu pavyzdžiu priduodavo drąsos ir noro kovoti prieš susidariu
sius pavojus jaunikaičio pašaukimui. Vie
ną kartą, man pradėjus mokslą, jau bu
vau bepradedąs svajoti apie grįžimą pa
saulin, nes pamačiau, kad gal neužilgo
reikės stoti į kariuomenę 1918 m. Kun.
Feliksas padrąsino mane, girdi, pasimel
sk karštai ir sulauksi Dievo pagalbos ap
saugoti vienuolinį pašaukimą. Taip ir
padariau. Po kiek laiko, nors lenko ver
čiamas stoti kariuomenėn, susirado gali
mybės gauti dispensą ir toliau tęsti ku
nigystės mokslus ir ant galo tapti Kris
t taus kariuomenės kareiviu.
Kitą kartą šeimos aplinkybės vertė
grįžti pasaulin. Kun. Feliksas ir vėl man
priminė vienuoliško pašaukimo svarbą ir
perkalbėjo savo gyvenimo įrodinėjimais,
kad nereikia ir dėl gana svarbių reika
lų mainyti vienuolišką pašaukimą, nes
toks pašaukimas yra brangi Dievo dova
na reikalaujanti iš vienuolio kantrybės
ir nukentėjimo šeimoje susidariusių tik
laikinų nesmagumų ir vargų. Paklausiau
jo patarimų ir laimėjau.
Kun. Feliksas žiūrėjo į Marijonų Vie
nuolijos ateitį ir visas pastangas dėjo,
kad kuo daugiausia išauklėjus jaunikai
čių, kad jau pradėtieji darbai nesusitrukdytų. Jo provincijolavimo laiku surink
ta daug pašaukimų Marijonų Vienuojjijon. Jis juos globojo savo patarimais ir
nurodymais, kokie darbai laukia šią vie
nuoliją.

Mirtis
Išgirdus pranešimą apie kun. Felik
so ligą nuliūdo Marijonų Vienuolija, nu
liūdo lietuvių visuomenė, kurios labui jis
tiek daug buvo pasiaukojęs.
Išgirdus
pranešimą apie kun. Felikso mirtį, iš nu
liūdimo ir skausmo netekome "žado. Lie
tuvių visuomenė karštas maldas siuntė
Dievui už kun. Felikso sielą ir meldė Au
Bet pamažu ataušo karšti dvasįškijos kščiausiąjį nepaskaityti jam jeigu ir bū
prižadai ir lad vienuolijai vis reikadavo
ta kokių trukumų, bet kad už tuos did
įdėti daugiau ir daugiau pajėgų dien žius Bažnyčiai ir tautai darbus Visaga
raščio reikalams.
lis jam suteiktų amžiną atilsį ir garbės
vieta tarp savo šventųjų.
A. a. Kun. Feliksas Kudirka dlug
prisidėjo prie perkėlimo 1920 m. dien
Penktadienį, kovo 24 d. sukanka mė
raščio “Draugo’ iš Šv. Kryžiaus parap tai kaip Dievas kun. Feliksą pas save pa
ijos ribų į Aušros Vartų par. West, Sidėj. šaukė. Tos dienos lietuvių visuomenė ne
Tai buvo “Draugo” žymi pažanga. Se pamirš, bet pakartos Viešpačiui savo šir
nasis namas neatitiko katalikų dienraš dingus prašymus, idant Visagalis būtų
čiui. Viena, per mažas, o kita, nelabai ati gailestingas ir pažvelgtų į kun. Felikso
tiko redakcijos if administracijos reika sielą ir mums maldaujant padarytų ją
lams.
laiminga.
Naujas namas Aušros Vartų para
pijos ribose labai atatinka “Draugo”
laikraščiui. Vietos užtektinai, redakcijai
ir administracijai ofisai labai patogiu
un. Feliksas permatė naudą tokios atiiaįnos ir “Draugas” jam /ta labai dė
i
________
kingas už tokį palikimą. Jau trylikti me
tai, kaip “Draugo” darbininkai džiau
Kun. Jonas J. Jakaitis, M. I. C.
giasi visais Šio namo patogumais.
Jo rrf\rties metinių proga.
Kun. Feliksas Kudirka buvo tokio
Tikslusis
stebėtojas — istorija —
įsitikinimo, kad tik su katalikišku dien liudyja, esą žmonių kūnu ne dideliais, bet
raščiu katalikai gali apginti savo tikėji galinčiais dvasia. Patys žymieji praeities
mą ir visas iš tikėjimo plaukiančias ma karvedžiai kūno ūgiu
nepasižymėjo. Tr
lones ir laimę. Jis skiepijo tą mintį ir graikų Aleksandras Didysis, ir francūsavo vienuolijos nacių tarpe ir katalikiš zų Napoleonas Didysis, ir mūsų Vytau
koje visuomenėje. Visi katalikai, sulig tas Didysis — tai vis neaugaloti žmonės.
Patvirtinama žinamoji taisyklė, kad žmo
jo nuomone, privalo jausti, kad katalikiš gaus didingumas yra n.e raumenyse, nei
kas dienraštis, tai yra jų pareiga skai kauluose, tik jo protingos dvasios bei va
tyti ir platinti. Tokio pasišventimo pel lios laimėjimuose.
Žmogaus dvilypis gyvenimas — jo kū
nas matuojama ne doleriais, bet ant
no
ir Sielos — traukiasi jo visą trumpą
gamtine laime po šio gyvenimo. Su tokiu
amželį.
Mat, kūno ir sielos pasigerėjimai
įsitikinimu tesidarbuoja lietuviai kata
nėra vienos srities. Dažnai prie ko kū
likai.
nas — materija veržiasi, tai siela — dva
Marijonų Vienuolijos Provincijolas
sia visa galia nuo to purtosi. Kūnas sie
kia
prie
jautuliams —
pojūčiams
~"ftors a. a. kun. Feliksas Kudirka daug
apčiuopiamų
patraukimų,
gi
žmogaus
sie
savo jėgų pašventė vienuolijos dar
la, sutverta Dievo panašumu, ji ilgisi to
bams, bet pirmoje vietoje statė Marijonų GĖRIO ir GROŽIO iš kurio išėjo. Ir taip,
Vienuolijos reikalus. Nes veltui būtų nu žmoguje verda nuolatinė
tąsynė, kova
ėję jo ir gražiausios pastangos, jeigu jis tarp kūno ir
sielos, tarp medegos ir

A. A. METINĖS SUKAKTUVĖS
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dvasios, tarp laikino ir amžino.
Ne lengva ta kova. Ne visuomet žmo

gaus'protingoji dalis — siela sugeba va
lią palenkti prie tikrojo įGĖRIO ir GRO
ŽIO — Dievo. Silpnavaliai žmonės yra
mėtomi savo kūno aistrų — passijų ten,
kur jie patys pasibiauri atsiradę: tušty
bės, — puikybės, tinginiavimo, pareigų
apleidimo, netiesos, girtuoklystės, begė
diškumų, ar bedievybės klane.
Nedaug terasime žmonių — dvasios
galiūnų, kurie savo gyvenimą tą kova su
savimi yra laimėję, kad kūno ar pasaulio
viliojimams visuomet yra stragiai atkir
tę. Tiesa, žmogui vedančiam kovą su sa
vo aistromis, Dievas visuomet ateina į
pagalbą, tik, deja, ne visuomet žmogus
ganėtinai kooperuoja, deda pastangų pa
vojui atstumti. To dėl aukštos dorovės
žmonės, kaipo sunki retenybė, visų, net
ir priešų, yra gerbiami.
• * *
Jau metai suėjo, kaip iš mūsų tarpo
išėjo Dievo tarnas Feliksas Konstantinas
Kudirka, Marijonų vienuolijos provinci
jolas Amerikoje, kunigas vienuolis. Die
vas jį pašaukė pas save. Skaitlingos žmo
nių minios dalyvavo jo laidotuvėse, vi
sos kilniosios lietuvių dalies sukrėtimas
tiek čia Amerike, tiek tėvynėje, liūdytiliūdija, kad tėvas provincijolas nebuvo
menkos vertės žmogus. Taip. Nors pa
žiūromis paprastas, neaugštas žmogelis,
bet jis n^iuvo paprastas. Tai ne vėjo
supama nendrė, ne aistrų mėtomas kur
tinkama, tik dvasios galiūnas, kuris drą
siai tiesiąją linija ėjo ir kitus sukeltąja
gerumo banga patraukė eiti.
Spauda jam pripažino visuomenės
inspiruoto vardo nuopelnus, katalikų vie
ningos akcijos sėkmingo skleidėjo, jų or
ganizacijų bei įstaigų ištvermingo dar
buotojo bei vado, savos spaudos, kata
likiškos spaudos uolaus šalininko. Taip.
Tas viskas tiesa. Ir dar daugiaus. Ta
čiau už vis labiau man tėvas provincijo
las brangintinas, kaipo aukštos dorovės
žmogus, kuris gyvenime ne žemiškąjį ro
jų kūrė, ne smagurius — vėjus
gaudė,
bet, kaip kad genčių apaštalas išsireiškia,
“gerą kovą kovojo,” leminčią kovą su sa
vimi ir pasauliu, ir išėjo nugalėtoju “at
siunti vainiko garbės, kurią suteiks TEI
SUSIS TEISĖJAS.”,,
Nemarų Kudirkynė, — tėvo provin
cijolo tėviškė, — jo augimo laikais buvo
gražus pasiturintis ūkis. Ir Felik
sui buvo progos pasiekti augšti pasau
liniai mokslai ir užimti garbingas, pelnin
gas vietas. Lengvamaniui tai jau ir būtų
aiškiai nustatytas gyvenimo kelias: ak pa
šaulio supratimu: garbė, aukšti urėdai,
ir turtas — tai žmogaus idealas, laimė.
Bet Feliksas aukščiau galvojo negu pa
saulinio mąsto protautojai. Siekti moks
lo — taip jis siekia. Su gabumų pažy
mėjimais jis išeina Marijampolės gimna
ziją, bet gimnazijos baigimo diplomo jis
neima.. Jis netiki popieriniais diplomais.
Siekia* jis tik prie protavimo, diplomo, do
ringo gyvenimo pažymėjimų.
Iš gimnazijos, — dideliam nusistebė
jimui mokytojų ir draugų, — jis stoja
kunigų dvasinėn seminarijon Seinuosna.
Mat, daugelio tuomet manyta, kad išėju
siam aukštesniąsias gimnazijos klases,
per žema stoti seminarijon, Paviršuti
niai galvotojai ir tuomet kunigystės neį
vertino; nesuprato, kad negali būti auk
štesnio pašaukimo, kaip tą darbą dirbti,
kurį pats Kristus būdamas žemėje dirbo:
platinti Dievo Karalystę čionai, kad ka
raliauti amžinastyje.
Ir kunigu išėjęs, jaunas Feliksas to
lyn eina pradėtąja vaga, būtent: savęs
susivaržymo, kūno pataikavimo vengimo,
kad liuosiau galėtų veikti Kūrėjo įkvėp
toji dvasia — siela. Tuo tikslu jis užsiduoda, — ką retas pajėgia, — apseiti be
svaiginančių gėrymų. Tenka jam dėl to
nukęsti lengvesnės minties draugų pašie
pimai, bet Feliksas atsilaiko savo pasi
ryžime; blaivybei pasilieka ištikimas ir
taip išvengia tų gkaudžų klaidų į kurias
teko įpulti, savimi pasitikintiems, jo
drąsiems kolegams.
Jaunam kunigėliui vikaraujant Gra’beve, Lomžos srityje, blaivybę jis taip
sumaniai ir uoliai skelbia,, kad dėl girto
biznio sumažėjimo,jam tenka valdžios ir
karčemninko (klebono brolio) nemalonė.
Bet, manytumėt, jis paisė! Anaiptol!
Džiaugėsi galįs prisidėti prie

žmogaus

pakėlimo į protingumo gyvenimą. Ir tiek!
Liaudies blaivinimu jis nesitenkino.
Kur tau! Ir kitus idealingesnius kunigus
jis buria rykiuotis šluoti
alkoholį lau
kan iš klebonijų ir parapijų.

Taip aukštai dvasiniai
nusistačiu
siam, kuip kad kunigas Feliksas, — persiaura materialiniame pasaulyje gyventi.
Tas slėgė jo kūrybinės dvasios pajėgą.
Kunigui Kudirkai buvo pe-rankšta pasau
ly pasilikti. Nors jį skiria klebonu, bet
delsia skiriamą parapiją užimti. Jis no
ri pasišalinti iš pasaulio ir užsidaryti su
bendramaniais vienuolyne.
Nesant, tuomet, Lietuvoje vienuoli
jų, jis iškeliauja užsienin ieškoti draugi
jos žmonių, kurie paniekinę pasaulį, kūną
prisimarinimais — suvaržymais valdytų
vienuolynėje tyloje, gilesniame pamaldu
me gyventų ir tobulybės siekti) eidami
kilniuoju Dievo įsakymų ir patarimų ke
liu.
s
I
Kunigo Kudirkos būta ne vien pa
maldaus, religingo Dievo tarno. Jani prie
kitų darybių ne trako ir patrijotizmo.
Tėvynės meilė jame jau gimnazijoje bei
seminarijoje darbais pasireiškė. To dėl
ir d):bar, nors užsienyje ir užmezgė san
tykius su kitataučių vienuolija, bet vos
tik sužinojo, kad kunigai profesoriai Ma
tulevičius ir Būčys slapta (dėl rusų drau
dimo) atnaujino vienuoliją, tuojaus eina
prie jųjų būti vienuoliu ir tai tokioje
vienuolijoje, kuri visas savo pajėgas de
da, kad pirmiausiai darbuotis
lietuvių
tautai.
Vos vienuolinius ižadus sudėjusiam,
tėvui Kudirkai tenka vykti
Amerikon,
kad čionai Marijonų atžalą pridaigintų ir
savo tautiečiams sielų išganymo darbe
padėtų. Karakteringas jo sielos nusista
tymas pasireiškia ir čia šioje naujoje dar
bo dirvoje. Su savo bendradarbiais jis
apima ne. tą parapiją ir ne tą darbo sri
tį, kuri lengvesnė ir pelningesnė, bet tą,
kuri kitų yra apleista. Mat, jis principo
žmogus. Jis eina dirbantiems pagelbėti,
o ne už akių užbėgti, ar rivalizuoti. Taip
gi apima skolose paskendusį, bankrutuo
jantį lietuvių katalikų dienraštį, nors ge
rai žino, kad jo skolos viršyja turtą ir
kad dienraščio svetimame krašte leidi
mas, tai pasišventimo
darbas, nes jam
rūpi ne materialis pelnas, bet katalikų
principų gynimas.
Kita amerikiečių
užleistoji darbo
dirva — labdarybės dirva. Ne vien pa
sauliečiai, bet ir žymus dvasiškiai griež
tai tvirtino, kad lietuviams nesusilaukti
savo ligoninės, nei prieglaudos.
Tėvas
Kudirka' su jais nesiginčyjo, tik stojo su
dirbančiais dirbti ir jam nepritarenčių
neerzino. Ir Dievas nuoširdų jo darbą
palaimino.
Lietuvių šv. Kryžiaus graži ir didelė
ligoninė pastatyta, moderniškai įrengta,
kelinti jau metai gerai veikia ir jam pačįam paskutinėje jo ligoje puikiai patar
nauja. Tad reikia pripažinti, kad1 ligoni
nės atsiradimas, tai tėvo Kudirkos tik
ras nuopelnas, kurį net ir dabar maža
kas žino ir įvertina.
Nors,prieglaudos likimas dar liekasi
neišspręstas, tačiau prieš mirtį, tėvas Ku
dirka paspėjo labdarius privesti
jau ptįe įgijimo «tam tikslui gražaus ir
didelio ūkio.
Lietuvių kolegijos reikalas senai jau
buvo pribrendęs Amerike. Netiktai len
kai, vokiečiai, Prancūzai, bet ir silpnes
nės tautos jau turėjo net po keletą aukš
tesnių mokslo įstaigų savo tautinei dva
siai palaikyti, o lietuviai ilgus metus, tik
ieškojo kur pigiau galėtų pas svetimtau
čius mokytis, o apie savąją įstaigą ne
svajoti nebedrįso. Teisybė, keletas seimą
rezoliucijas parašė, bet'darini niekas ne
siėmė. Pagaliau išeina priekin su kole
gijos sumanymu ką tik mokyklos ąuolns
apleidęs energingas veikėjas, patrijotas
d r. Jonas Navickas. Tik štai, sena, tur
tinga vienuolija, jam prižadėjusi to dar
bo imtis, nuo lietuvių kolegijos steigimo
atsisako. Ma(, nebuvo tai lietuvių vienuo
lija, nors joje keletas lietuvių narių ra
dosi. Be to, kas nežino, kąd mokslo įs
taigą užvedimas ir išlaikymas, tai pasi
aukojimo ir kasmetinių»defecitų darbas.
Jei parapijoms nelengva išlaikyti savą
sias pradžios mokyklas, <tai ką gi kalbėti
apie aukštąsias! Tačiau nuo lietuvių ko
legijos sumanymo kunigas dr. J. Navic
kas neatsisako. Jis puola j Tėvų Marijo
nų Kongregaciją Amerike, tėvo Kudirkos
vadovybėje esančiąją ir štai stebėtinai
trumpame laike, žavingame Connecticut
valstybės gojuje, kaip iš debesų iškrito
begaliniai graži Tėvų Marijonų įsteigto
ji kolegija, kuria dabar visi džiaugiasi ir
vadina “mūsų kolegija.” Jei Thompson,
Conn. šiandien yra lietuvių kolegija, tai
nuopelnas Marijonų
provincijolo tėvo
Kudirkos, kurio tik drąsa,
tylumas ir
kantrybė privedė prie tikslo, nepaisant
ir planingai apeinant statomas
kliūtis
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priešų ir savųjų. Kad ne drąsus, planin
gas, tėvo provincijolo žingsnis, tai Ame
rikos lietuviai dar ir šiandien savo kole
gijos neturėtu, gi mūsų mokslus einąs
jaunimas po kitataučių mokyklas trin
tus ir jas išėję, nuolat mums deklemuctų ištautėjimą, gimtos kalbos išsižadėji
mą, ir, parsidavę anglam?, vadintųsi “tik
rais amerikonais.” Dabar gi Lietuvių ko
legija ne vienam padės praregėti ir pa
rodys, kad Anglijos ar Irlandijos atei
viai bei jų vaikai nei kiek ne didesni ame
rikonai už Lietuvos ateivius ir čia gimu
sius jų vaikus, nes šios valstybės konsti
tucija laidoja pagarbą bei liuosybę tau
toms ir religijoms, neatsižvelgiant ir ne
paisant iš kur jie yra atkeliavę, ar iš
Anglijos, Frar.cijos, Ispanijos ar Lietutrumpame laike, žavingame Cunnecticut
sios kalbos iš nieko nereikalauja išsiža
dėti! Be to, Lietuvių aukštesnėje mokslo
įstaigoje, besimokąs jaunimas, turės pro
gos patirti, kad lietuvių kalba yra dau
geliu žvilgsniu aukštesnė net už anglų; ai
riai gi, kurie savo kalbos nebeteko, jau
nė galimybės nebeturi savo kalbos lyginti,
tik priseina jiems konstantuoti liūdną
istorijos faktą, kad jau jie savo prigim
tos kalbos nebetekę bei ją pametę. Lietu
vių tautos istorija negalės praeiti pro
šalį nepažymėjus didelės Marijonų vie
nuolijos geradarybės lietuvių tautai, įs
teigiant lietuvių kolegiją. Ir tarp bus ger
biamas vardas tėvo Kudirkos, kuriam va
dovaujant ir gudriai vairuojant, pastan
gos tėvo Navicko pasiekė tikslo.
Kaip aukštas tėvo Kudirkos buvo do
ringumas, apie tai atvirai kalba visi kam
tik su juo teko turėti reikalo. Tai būta
tvirtos valios žmogaus. Tai dvasinėje srif,
tyje — titnagas.
Tikėjimą jis išlaikė tais laikais, ka
da buvo mada vadintis “apsišvietusiu,”
kas buvo sinonimu tikybinio apsileidėlio.
Nei bedievybę pamėgdžiojanti draugai,nei kai kurie palaidų minčių mokytojai,
nei gyvenimo aistros nepajėgė jo religi
nės orijentacijos pakeisti.
Tėvo Kudirkos būta Jono Krikštytojaus bei Pauliaus Tarsaniečio kalibro
mintytojaus, prieš kuriuos toki silpnava
liai, paviršutiniai neva galvotojai, kaip
Augustaičiai, Durickiai, Šliupai, Pijušai
arba Oriniai — tai tik paraduojanti nyk
štukai.
Niekas nepaabejos apie tėvo Provin
cijolo aukštą skaistybės vertinimą. Tas
plaukė iš jo gyvo tikėjimo, iš pavyzdžių
Kristaus, kurio žmonių mokinimo darbą
jis apsėmęs varyti tolyn, jis sudėjo pil
no savęs išsižadėjimo ir skaistybės įžadus.
Ir metams bėgant, juo labiau jis gilinosi į
Išganytojaus Šv. Evangelijos mokslą ir
jį diegė žmonėse, tuo labiau tas jo sa
vęs pasišventimo ir nuo pasaulio linksmy
bių tolinimosi nusistatymas tvirtėjo. Mo
teris jis gerbė lygiai kaip ir vyrus. Ją
įstaigoms pagelbės neatsakydavo, bet su
moterimis jis familiarus nebuvo. Ir sau
pavestuosius nuo to falmiliarumo bei artymo bendravimo draudė, tiek pavyz
džiu, tiek ir įspėjimu.
Tėvo Kudirkos kitaip neįsivaizduosi,
kaip tylų, kuklų, geraširdį Dievo tarną.
Tokiu jis buvo ir su savaisiais ir su sve
timaisiais. Jis mokėjo ir mažesnius gerb
ti ir tie jame jautė nuoširdų tėvą. Pagy
rimų, aukštinimų, pasididžiavimų jis ven
gė. Naujokavimą atlikdamas Šveicarijoj
jis lanko universitetą, kad daugiau ži
nią įgyti, bot nesinaudoja proga, kad
mokslo daktaro laipsniu pasipuošti. Afi
šuotis — jis per kilnus.
Apsirėdyme jis buvo švarus, bet nesipuošdavo. Tenkinosi paprastu valgiu
ir praktikavo susiturėjimą.
Mėsos jis
alndnai mažai valgydavo, gi į pabaigą
gyvenimo jos beveik visai nustojo valgęs,
nes jautė: jam tas buvo ir sveikiau.
Sau jis mažą ko reikalavo. Lovą pa
tsai pasiklodavo ir kambarį tvarkingai
laikė, viską vietoje.
,
Buvo taupus, bet ne šykštus. Nerei
kalingai nemetė, bet kilniems tikslams
nesigailėjo. Nei rūkė, nei gėrė, nes tai
butų neprotingas pinigų mėtymas. Padvvydavo jaunuolius ir suaugusius, kad
tiek silpnos valios esą, jog be dūmų pū
timo po nose negalį apseiti.
“Jei”--sakydavo, — “tokiame menk
niekyje ir tai neturį valios atsparumo su
silaikyti, tai ką kalbėti apie didesnius da
lykus...”
Tokį beprasmį niekniekį kaip rūkimns,
principo žmogus neprivalus naudoti.
—“Rūkimas —- jis sakydavo
yra
nesuderinamas su nuosekliu
gyvenimu,
bei vienuoliniais neturto įžadais. Kas gi
vienuolijoms aukotų, jei vienuoliai
(Tęsinys 4 pusi.)
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ko, kad pasninkas yra taip
naudingas, bet aš nežinau,
kaip j j užlaikyti!
JONAS: Skaityk toliau Pittsburgho Žinias, o ten rasi pa
rašyta.
Kun. J. V. S.

KAIP REIKALINGAS YRA
TIKĖJIMAS?

neklausys. Bet .reik gerų va-j
džių, kuriomis galėtum gyvulį Tikėjimas yra taip reikali
*
sulaikyti. Kas arkliui vadžios, ngas, kad be jo žmogus negali
KAULAS:
Jonai, aiški- |as žmogui pasninkas. Jei žmo
Dievui įtikti. Švento Rašto žo
nai man apie pasninko reika- gUS išmoksta susivaldyti save
džiui mums tai patvirtina. ‘Be
liligunių. Koks tai reikalas ? nuo yaigjų, jįg mokės save suTikėjimo negalima Dievui įProtestonai nepasninkauja, ° sivaldyti ir nuo gėrimo (girtikti.’ (Žyd. 11, 6).
)
gerai gyvena.
tuokliavimo) ir nuo kitų nedo- Taigi:
JONAS: Kaulai, aš anksčiau rų darbų. O kuris negali su i-'
Tikėjimas išganingas
sakiau jums, kad prote.lonai laikyti nuo mėsos penktadieni,
Mums labai yr’ reikalingas;
tiki į pasninkų.
tas nesusilaikys nuo girtuok- Be jo mūsų gyvenimas
RAULAS: — Kam gi pro- Ravimo ir t.t., nes jis neturi Yra tuščias svajojimas.
tėštonai valgo penktadienį mė- savo rankoj vadžių.
Kų-gi šv. Raštas sako apie
f Kariuomenė nepaduoda tvi- žmogų, kuris visai netiki? Šv.
JONAS:
Raulai, turi su- rtovės tol, kol nepritrūksta Raštas sako: “Kas netiki yra
prasti, kad protestonai turi da ginklų; pritrūko ginklų, ran- jau nuteistas.” (Jon. 3, 18).
Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno Juvenatas. Pittsburgho lietuviai susilaukė didelės laimės Šv. Pranciškaus
ryti kų nors priešinga katali- kas nuieido ir priešas lengvai Aišku tat:
Seserų vienuolyne kada atsidarė jame mergaitėms akademija. Pradžia visuomet sunki, bet metas po meto ši aka
kams. Jie perka žuvį ketvir- tvirtovę paima. Kol žmogaus “Kas netik” į Dievų
demija išaugs į didingų įstaigų. Lietuviai teatsimena, kad jųjų uoli parama šiai kilniai įstaigai labai svarbi dabar
tadienį ir tuojau verda, o pen- va]įa yra išlavinta susilaikyti “Yra jau nutemtas”
tik pradedant tokį naudingų ir gražų auklėjimo darbų.
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ktadienį valgo mėsų, nes jei. viename įstatyme, tol ir kitus Nuo dangiško Tėvo
visakalne būti atsargiais ir nesustos lyję, tai gręsia dar;ir Petronėlę Blažaitienę.
U čiuotis be jokios tvarkos, kas
jie darys taip, kaip katalikai, užlaiko. Jei mes išmokstame Visiškai atmestas.
kuogi jie skirsis nuo katali- gerai ir noriai užlaikyti pas- Kitoje vietoje Šv. Rašte pa- nuolatos budėti. Šv. Raštas didesnis pavojus daugeliui va- syk susirašė apie šimtas na- darė labai blogų įspūdį. Treragina. Sako: “Bu rgingesnių gyvenančių arčiau rių, sumokėjo apie $20.00mė-' tininkų busi rinkimuose t6kie
kų Juk protestonų ir vardas ninkus, tada uždedame gele- rašyta: “Kasneįtikės bus pra Inus Prie
stovėkite Tikėjime, upių. Kai kurie jau kraustosi nesinių mokesčių ir parduota dalykai neturėtų būti. Kuomet
yra (to protest), tai yra da- žinius pančius ant rankų savo žudytas” (Mork 16 16) Šv dc’kite’
Kaštas"yra
Dievo
Žodis.'
O
kai
P
vyfai
.elgkit<,s ir stiprin' ' kalnus'
3 R T keletas desėtkų jubiliejinės dvasios vado nėr, tai jo vietų
ryti priešinga katalikams. Dėi priešui taip, kad jokia pagil
^°r* 16,
Ant Į
—------------- įvienuolyno knygos. Kadangi užima valdyba, su kuria juk
to jie valgo žuvį ketvirtadie- nda nepergali mūsų. Paimk, Dievas yra pasakęs: “Dangus!^68'”
nį, o mėsų penktadienį.
'pav., paukštelį, nukirpk spar- ir žemė praeis bet mano žo- 'gal° Pasako: “Kas bus ištver'j X K°vo 36 d. čia pasimirė pertraukoj per mažai laiko be-; reikia skaitytis ir pagerbti.
mingasi iki galui, tas bup iš- senas pittsburgbietis a. a. Ka- liko valdybai išrinkti, tai rin- Pakilus
tokiam urzgejimui
RAULAS: — Aš nematau nūs ir paleisk ant gatvės. Ar džiai nepraeis.” (Luk. 21, 33). i
zimieras Bražinskas ir palai- kiniai atidėta iki sekančio se- svarbūs svarstymai pertraukTaipgi skaitome Sv. Baite: «“"/“• (Mat 10’ 2Z)'
jokio pasninko reikalo ir ne- Ms il£fii gyvens? Ne. Automo1
Trt.lAl •
dotas kovo 20 d. su bažnyti- kmadienio, kovo 26 d. tuojau ta ir susirinkimas užbaigtas
randu jokios jame naudos.
kiliai, gatvėkariai, šunes, ka- “Tėvas myli Sūnų ir visa ati
nėmis apeigomis šv. Kazimie- po Šurnos Šv. Kazimiero mo- malda. Rimtesni tretininkai
davė į Jo rankas. Kas tiki į Tikėjimų brangų,
tnxTAc
r?
i
•
•
•
r
tės
veikiai
nugalabys.
Bet,
tuVedantį į dangų,
JONAS: — Raulai, jei tu _
ro R. K. kapinėse. Paliko nu- kykloje. Turiu taipgi primin- , skirstėsi nuliūdę. Gaila, kad
. v
’ d
. i ėdamas sparnus paukštis gv- Sūnų tas turi amžinųjį gyve
būtuni tikintis žmogus, tai
- .
,
Reikia mums branginti,
liūdusių savo moterį, sūnų ir ti, kad tokios kaip jubiliejinė taip įvyko.
. ,
, , . ,
i vena miestuose be pavojaus, nimų; kas gi netiki Sūnui, tas
knyga, tai dar niekad neinapasninke labai daug naudos
....
, w.
Nuolat išpftžinti.
brolį.
Nusiminus tretininkė
_ .
° ,
Kas išgelbėjo paukščio gyvy- nematys gyvenimo, tik Dievo
X
Kovo
17
.1.
pasimirė
a.
a.
I
{iau
Neišpasakytas
gražm,.ėIr čia nenustoti
„
-m . ■
,rastum. Danielių?-,’ būdamas .bę?„ Sparnai,
tat ir žmogus j rūstybė pasilieka ant jojo.”
Konstancija StroginienėJ Taip Įlis; .Kį* ten Paveiksi,, kurie
Jojo praktikuoti.
karaliaus N abucliodonos rūmų
v . . . .v ....
X Penktadienį, kovo 17 d.
v. .
/ dažniausiai įsgelbsti save nuo ■(Jon. ,3, 35-36).
,
,
-j
■
i
m
i
aiškiai
nurodo
šio
vienuolvno
patarėjas, valgė tik žirnius ir .
...
.
,v. .
Jame
tad
gyvensim,
Šv. Kazimiero mokyklos svetai
pat palaidota kovo 21 d. pa-j
Užtat:
1
»
dvasišku pavojų per išlavinta
Pakoliai pasensim.
pupa,, gėrė vandeni, o »uvo
0
i5|avi_ Kas nori Dievui įtikti,
atsiradimų,
jo
vystymosi
ir
n
gje (j
Lukšis rodė paveirapijos kapinėse.
vienas iš išmintingiausių ka-!
,.
,
.,
O kai reiks numirti
.v .augimų. rl ai tikras \ ienuolvno ksjus atvestus iš Lietuvos paTas tur tikinčiu palikti.
°
name, ,kada
pasninkų
uzlaikoraliaus patarčių ir didelis iš-1 , „ , ,
. ,
Būsime priimti
V.°'° .
'
.ian<1 Albumas, papuošalas. Kiekvie
lietuvių pagamintus Lie
. v.
m . L, . , ,
me. Be to dar, per pasninkų Ir tikėt, kaip reik, pilnai;
knus
\
ienuolvno
auklėtinės
su
RUOse
namuose
turėtų
rastis
tuvo
j
e. pįrmOje dalyje parodė
Tiesiogiai į dangų
mtncius. Tai reiškia, kad pas- v
,
Laimėt dangų amžinai.
. ,
’
1
žmogus tampa tobulesnis; jis
lose 8v. Kazimiero mokyklos ant stai0> 9 pįgumėlis — tik ‘ jvaį,riu.s Lietuvos vaizdelius,
ninkas žmogaus proto nešiau-1 .
.
.
,,
Pas Dievulį brangų.
®
daugiau linksta prie maldos;
Jeigu Tikėjimas yra bū Ten laimingi būsim,
svetainėje gražių, labai rimtų, vienas dolaris> Lietuvoje iš a-! eto Maironio laidotuves, nnna, bet padaro gyvesni. Ge-'.. , v ■
.
„
.
„ *
Jis dažniau save pergali; jis tinai mums reikalingas, ir be
i-ehginę dramų
Pertraukose nierikieilų tai tikrai už tiki kio raokvk!os užsiėmimus ir t.
Amžinai nežūsim!
palieka ramesnis, daugiau nu
jo
nėra
mums
išganymo,
tai
mergaites
pagiedojo
keletu gra albunią reikalautų bent kokių t šįmet'Lukšis pirmoje daly.
Kun. M. J. Urbonas ,
sako:v. “Kad, žmogus
netikįs
į,w . .
.
.. /Įžemintas. Kaip svarstykles, i kiekvienas turime pasirūpinti
zių Gavėnios giesmių. V«iojs ,penkįų dolerių.
Rep. jc
i& labai
pasninkųv yra
tikras bedievis kuria
. - pusę uždėsi
„
’
jc pavOT
paroue
labai rinitų
rinitų ir
ir idoįdo
1
J
daugiau, toipeitraukoje
gerb.
kun.
M.
J
ir siauraprotis dėlto, kad jis
eis
o kįta aukstyn kad jį turėtume, o turėdami
mių Lietuvos Vaizdelių, ku
Kazėnas pasakė įdomių kalbų,
nemato ir nesupranta tiesos. ;Rag
pilnJau u21a;. j), žiūrėti kad jo neprarastu
...............
įkurtoje tarp kitko nurodė rei- i X Sekmadienį kovo 19ll. po ™is S^ėjo i net amerikiečiai
KAULAS: - Ar pasninkas ko> tag ,iekl tobule8nis. Tod(.,( me per savo neapsižiūrėjimų,
y.
.
I, ,
v-.
-v,• i m 4- • i
icla gunę lietuviai ir žadino
...
»
nesusięratimų, apsileidimų, iš- X Pastarose dienose apie Pi- kalų remti Seserų Pranciskie- Mišparų įvyko Iretininkų mė-11
gali ir kitokią naudą atnešti?
nebijok
inkOj
s
»
.
'
,
, ,
... L.
.
.
- v - v x
1 ••
• • i•
i • +: juose jų tėvų žemeles meilę,

PASNINKAS

ii

SOUTH SIDE

JONAS: - AiSkus dalykas. I]aiki

rM pįPninka. sus. tvirkimų, nepaisymų,

negerų ttsburghų be galo daug pnli- eių vienuolynų ir čia pat tuo- nesims susirinkimas, kurį atiantros dalies pa,knygų ir laikraščių skaitymų, jo. Vanduo visose /rijose upe- jau ragino sutverti Šv. Pran- darė kun. Skripkus maIda’<Pa" veikslai kurįuose perstato OPav.: pasikinkyk gerai nupepraUgina
ir’joneijo nuotįkįus niienėtą ir pasilsėjus, arki,.. Ne-1^^. padaro žmogų tobu]e. 'su netikinčiais susidraugavi- se: Allegheny, Monongahela ir ciškaus Vienuolyno Rėmėjų skui padaręs keletu svarbil3 nA

turėk vadelių (vadžių) ir nev . ,
...
..
pažabok, ar toli sveikas važiuosi? Vieno žodžio gyvulys

mų, ir su jais apsivediinų.
(Oliio lobai iškilo, pridarė daug kuopų. Užrašinėti narius pa- pastabų apleido susirinkimų, ste anuos gražius įspūdžius su
Į . ,VI .
isniu; išlavina valių.
Kad to savo išganingo ti- nuostolių, sugadino daug lai kvietė: Agotų Sutkaičiūtę, A. Išėjus dvasios vadui kai kui
(T$j?a 5 pusi.)
' RAULAS: — Jonai, tai sa,- i kėjimo neprarastume, turime vų ir keletu nuskandino. Jei Leonavičių, Juozų Tainkevičių rios tretininkės pradėjo karš-

Mūsų tauta turtinga praeitimi pasi čiams reikalų. Jojo pasiaukojimu, kitų taip-gi prie Galingojo Dievo sosto pri
dovanojimo ir ki- i
tiems patarnavimo. Bendrų vienuolijos aukojusiųjų nuveiktais darbais. Praeities svajonės šiandien virto tikrenybe ir visi simink ir manę, kad ir aš galėčiau eiti
DID2. GERB. KUN. FELIKSO
maldų, jei tik sveikata ar kitokios parei sūnus minime, nemažiau-gi priderėtų da galime pasidžiaugti gražiais daviniais tavo pasiaukavusio gyvenimo keliais ir
Sau barties darbuotojus, veikėjus paminėti,
KUDIRKOS, M. I. 0.
< gos leido, jis nekad neapleisd-avo.
Savo paskutines dienas su kun. laimėti amžinų laimę. — dangiškųjį ro
jokių išimčių nedarė. Vadovaudamas jau- j kurie visų savo gyvenimų vien tik Dievo F. Kudirka, labai vaizdžiai prisimenu. jų. Ilsėkis jamybėje l
nimo auklėjimui, visus mokino savęs su
(Tęsinys iš 3 pusi.)
Petras Gruseckis.
Pasilikus mokytojauti Marian Hills’e, su
sivaržymo,
punktualumo,
tvarkingumo, garbei ir tėvynės gerovei buvo atidavę.
✓
tas aukas paleistų į dūmus? Juk tai bū
juo dažnai pasišnekėdavova. Malonu ir , Roma, Italija.
Kovo mėn. 24 d. sukanka metas kaip
tų panašiai, kaip gautųjų dolerinę paimti taupumo, vienuoliniai regulai ištikimumo.
j vamzdį ir padegti... Paskaitant kiek Mat, jis savimi buvo patyręs, kad' tik mirė Dievo uohls veikėjas, geradaris — gan stebėtina būdavo pasiklausyti jojo
žmogų vertų kun. F. Kudirka, M.I.C. Jain atsiskyrus praeities gyvenimo įvykius — Lietuvoje PASKUTINIS LAIŠKAS ŠV. JUOZA
žmogus į mėnesį rūkymui sudegina pini toksai gyvenimas išdirba
gų, tai didesnėms vienuolijoms į metus at- j gyventi. To dėl ir metams nuo jo mirties nuliūdo krikščionija netekus garbingo ar Amerikoje — nuveiktus darbus. Ne PO NAMUOSE RAŠYT/S KUN. KA
ZIMIERUI RĖKLAIČIUI, ROMON.
laimei ištikus, reikėjo man skirtis su šia
seitų tūkstančiai dolerių! Argi tokiems praėjus, jaučiame, kad jis neišnyko, te
žmogaus,
Kristaus
darbuotojo.
Deja,
tikslams yra teikiamos aukos
vienuoli begyvena mūsų tarpe, savo aukštaja do
vieta ir vykti į naujus kolegijos rūmus Marian Mills Collrge,
šiandien
nėra
nors
jo
mūsų
tarpe,
bet
jo
ringumo
dvasia.
Hinsdale, III.
joms?”
— Thompsonų. Tuo laiku a. a. kun. F.
vaisiai,
darbai,
jo
tikslas
pilnai
įvykdinDar griežčiau jis išmetinėjo pinigų
Kudirkų slėgė nežinoma liga, kad priver
Kovo 2, 1932.
tas — kolegija Amerikos lietuvių ber
mėtymų junvojingesniems dalykams, kaip
tė
į
ligoninę
vykti.
Nors
ligos
slegiamas
svaiginantiems gėrimams. Dėl to džiau
Brangus Kun. Kazimierai:—
naičiams. Per silpnas esu aprašyti visa
darbo neišsižadėjo, rūpinosi visais, Vi
gėsi, kad Marijonų , vien uoli j-os regu
kas jo nuveikta, tik galima paminėti,
Gripas paguldė mane ligoninėn. Išė
siems gerovės troško. Pajutęs kiek svei
lose yra įrašyta, kad Marijonai nuo svai
tris sritis, kuriose jojo darbuotės pasė
jęs
iš
ligoninės pergreit pradėjau šv. Mi
kiau, apleido ligoninę ir stojo prie to
ginančių gėrimų turi visiškai susilaikyti
šias
laikyti;
vėl karštis pasirodė. Dabar
kos yra sujungtos: švietime — Bernaičių
(omnino abstineant”).
Kuomet jis su
Kiekviena tauta, tėvynė, gerbia savo
liau sau užsimojusio darbo. Tuo tarpu daktaras karštį apstabdė, bet liepė gulėt
žinojo, kad kai kurie Romos
studentai brangių praeitį, susitvėrimų, atgijimų. Kolegija, spaudoje •— “Draugas”, ir lab aš važiuoju į naujųjų įstaigų. Atsisveiki
lovoje. Bet jau gaunu kasdien 3 valandas
ėmė maldauti dispensų nuo rūkymo ir Tėvynės karštuoliai didingai gerbia bei darybėje — Šv. Kryžiaus ligoninė.
nant su tėveliu pasigirsta iš jo lūpų: “Liberty” pasėdėti kedėje. Naudodama
gėrym«» tai už galvos nusitvėrė.
Pirmiausiai, paėmus “Draugų” į sa “Na, Petrai, aš tau pavydžiu. Važiuoji sis ta proga noriu pareikšti Jums ir kun.
didžiuojasi “anų laikų” didvyriais-pasi—“Kame, — sako, — prisimariniBronikowsklui linkėjimų šv.
Kazimiero
mo, idealingumo ir vienuolininio neturto aukavusiais, jųjų siekius, troškimus to vo rankas kun. F. Kudirkai buvo daug į vargų, bet važiuoji į rojų. Sudiev. Lai
liau vykina. Tokiais — tėvynė bei šalis kliūčių sutikta, nes katalikų spauda tuo mingos kelionės ir Dieve padėk.” Tai dienoje, kad Dievas duotų Jums malonių,
dvasiai”
met nebuvo stipri; “Draugo” finansinė brangūs žodžiai, kurių niekad nepamir sveikatos ir jau rudenyje gyvent naujame
Tėvo Felikso aukštas
doringumas tampa galinga, kultūringa.
Prokuratūros name.
jam ir gi neatsėjo be darbo. Jo būta priTokių didvyrių žmonės nepamiršta. ‘ padėtis buvo silpna ir beveik gręsė pra šiu.»
simarinimo pavyzdžio: tuščių skaitymų,' Jų pagerbimui bei atminimui iškilmes ke žūtis. Bet tų visų jis sumaniai prašalino
Pasveikinkite Tėvų Jenerolų, praneš
Brangusis Tėveli, atlikai savo už
teatrų, nereikalingų svečiavimosi, berei lia, didžias statulas stato, knygas rašo: ir vėl išvedė iš tos keblios padėties.
dami kad daktarai sakė ligos pavojus
duotį ir Dievo Apveizda pasišaukė Tave !
kalingo važinėjimo jis savo gyvenimo pro
Kun. F. Kudirka gerai suprato ir į- pas save. Be abejonės laimingas esi ir I praėjo, tiktai reikia ilgesnį laikų pailsėt.
apie
jų
gyvenimų,
vargų,
darbų
ir
sie

Pasveikinkit visus.
grame neturėjo. Iš kitos gi pusės, jis bu
vertino aukštesnės mokyklos bernai džiaugiesi savo gausių atlyginimu. Bet
i ,,
Feliksas.
vo pavyzdžiu; pamaldumo,
darbštumo, kius.
A. ft. METINĖS SUKAKTUVĖS

Į gailestingumo, greito

A. A. PROVINCIJOLĄ KUDIRKA
PRISIMENANT

Ketvirtadienis, kovo 23, 1933
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Pittsburghų. Kelionė sekėsi ir lietuvių gerai žinomas. Pri-lnelę ir labai gražiai pašoko sų svečių buvusių tam vakare DANAI PIRKS LIETUVOJ i žadėjo Lietuvoj
pirkti daulaiku nuvažiavau pas brolį. įklausė prie L. R. K. Susivie- angliškų šokį. Jos pasirody- leiskite inau, gerbiamieji, paARKLIŲ
giau kaip tris tūkstančius ark
nijįmo, bet keli metai atgal mas publikų žavėjo už tai rei- j dėkoti visiems veikėjams už
-....... • —
lių. jei Lietuva Danijoj pirks
Nuvažiavęs į Pittsburghų
pametė. Draugai ir pažįsta- kia tarti širdingas ačiū jos1 surengimų 13 m. Lietuvos neGaut-a
žinių,
kad
su
Danija
cemento. Šiuo metu pas mus
South Side z spėjau, kad man
motinėlei,
kad
lavina
savo
jau'prikl.
paminėjimo.
Lai
Dievas
, v. ..
.. , . . nuėji susirinko palydėti,
padarytas tam tikras preky-! arklių prekyba kiek pagyvėreiks susipažinti su lietuviais
».
..
. .
(Tęsinys iš 4 pusi.)
X lų pait-ių savaitę nnre a. nų dukrelę, iš kurįos gali su- visiems teikia dar didesnę mei binis susitarimas. Danai pasi jo.
(toje vietoj. Priklausant prie
a Kazlauskienė. Labai gražiai laukti labai gabios mergaitės, lę ir vienybę darbuotis iš vien,
gadino. Mat .Onytės ir Jone- L. R. K. Susivienijimo, reikėpalaidota Mount Rose kapuo
Monologą: “Dėdulė su te- turint priešakyje nenuilstantį
lio žioplumai darė tokį blogų jo susiieškoti PittsbUrgho apse. /
lute” išpildė V. Žalis ir Ago vadų kun. E. Steiginanų.
įspūdį, kad stačiai žmogus pa ski-. pirmininkas. - Nežinoda
X Antanas Rudzionis, gyve ta Šubonienė. Lošimas Ir nuĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
manai, nejaugi Lietuvoje bū mas kokioj vietoj jis gyvena,
Valio, youngstowniečiai!
nęs Bridgevillėj buvo pagau davimas labai publikai pati
LAIKRAŠČIUS
tų jaunimas toks žioplas!... nuėjau pasiklausti pas kun.
K. Stupin
tas influenzos, kuri per pora ko. Perstatyta Šv. Vardo drMatyt Valstybės Dramos Ba Kazėnų.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvui Marijonų žurnalas, 2334 So.
mėnesių nepaleido. Dabar svei jos nariai Pet. Bukanas, J.
leto artistai ir Valstybės Dra
Davęs adresų, ėjau ieškoti, kas, drūtas ir dirba.
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Strainis, St. Juzėnas ir Saba

Pittshiffgho lietaviu žinios

SKAITYKITE

mos Studijos mokiniai labai
silpni “artistai ’, kad testtgebėjo tik tokių žioplų paveikslų pagaminti ir tokį blogų įspūdį padaryti ant amerikie
čių. Nejaugi ten Lietuvoje ne
buvo kų nors rinite nio paga
minti amerikiečiams. Už tad
čia gimęs mūsų jaunimas taip
mažai tesidomėja savo tėvų
gimtine, Lietuvos reikalais,
les jiems nieko gero apie Lie
tuvą neparodoma — arba sku
rdas, arba “žioplių drama.”
Patartina, kad Lukšis ateity
je atvestų iš Lietuvos kų nors
rimtesnio.
Rep.

Suradau. Jis tik buvo kų tik
parvykęs iš Donorą,

PRANEŠIMAS

ir liauskas, kurie gražiai padai
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broadnavo: “Leiskit į Tėvynę” ir
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Apkalbėjus reikalus, pasida
JAU IŠĖJO IŠ
X Dabar, po tokio lietaus, “Sapnų grožybė.” Visi jie
linus žiniomis, smagiai pasi
“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
Oliio upė bus labai didelė, ap- priklauso parap. chorui. Pub
SPAUDOS
organas, išeinąs 73 E. South St., VVilkes-Barre, Pa.
šnekučiavus, L. R. K. Sus-mo
lika
labai
buvo
dėkinga
už
sėmė žemutinį mūs miesto gaMetams $2.00.
Pittsburgho apskr. pirui. p. lų. Žmonės turi kraustytis apt gražų pasirodymų su lietuviš
Knyga labai graži, verta jų
Tamkevifius man sako, kad “viršaus.”
komis dainelėmis. Garbė p. J. įsigyti ir pamatyti. Knyga “VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
jis turįs man darbo, jeigu aš Šiuo syk tiek. Iki kitos sa Sabaliauskui (ne seniui, bet
vardu “Šv. Pranciškaus Se
apsibusiu dirbti. Taigi, kų da vaitės — sudiev!
sūnui) už tokį gražų išlavini
serų Vietiuęlyno Istorija.” “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
bar jūs, draugai, skaitote, ir
mų.
žurnalas. 366 W, Broadway, So. Boston, Mass. Metams
1 Jaunas Juozas
Šita įdomi istorija yra albumo
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
yra šis mano darbas, t. y. ži
Lauksime daugiau panašiu
pavydalo: didelio formato, Iii
nių rašymas iš mūsų mieste
pasirodymų.
,
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš “MOTERŲ DIRVA,” A., L. R. K. Moterų Sųjungos mė
lio.
Po to maža mergaitė D. Ko- [kaus Sesenj Vienuolynas, Pitnesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, UI. Me
tams $2.00.
Paskui pranešė man, kad
džiūtė padainavo: “Aš lietu
tsburgh’e, švęsdamas 10 me
ateinantį antradienį bus dide Xz Sv. Pranciškaus parapija vaitė,” kurios balselis gražiai
tų sukaktį tų istorijų lei “DRAUGAS,” vleiintėlls Amerikos lietuvių katalikų die
lis balius ir vakarienė Šv. Ka paminėjo 15 metų Lietuvos ne- ir aiškiai skambėjo, kas pub
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii.
džia sukakčiai paminėti. Is
ziiniero parap. salėj. Linksma Į priklausomybės. Mūsų mote- likai labai patiko ir už tai ne
Metams $6.00.
torija yra 96 puslapių, su
buvo matyti tiek daug lietu- j relės surengė puikių vakarie- sigailėjo katučių. Ačiū mamy
daugiau kr.ip 80 paveikslų
X Pirmadienį kovo 20 d. vių susirinkusių taip gražiai nę; joms į pagalbų stojo jau- tei už išlavinimų.
pas kun. Kazėnų lanke i ŠV. apsieiančių. Visam pasauly nėr nOs merginos — sodalietės — P. Lukaitė iš Sharon, Pa., Joje fcM smulkiai aprašyta
lietuvaičių seserų atsiskyrimas
Juozapo Lietuvių parapijos Igražesnių mergaičių kai kad patarnaudamos svečiams ir iš- gražiai pašoko; pijanu skam
nuo lenkių seserų nazeretiečių
klebonas is Donorą, Pa., didž. gouth Side. Visos linksmos, nešiodamos į stalus gardžius bino jos sesutė. Šokikė
-rair savojo, Šv. Pranciškaus viegerb. kun. Vasiliauskas, kurs vjBOS šoka. Sukau polkų iki valgius.
gražiai išlavinta ir labai man- ^uolyno, įsteigimo istorija. Pa
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
pasakojo, kad Donorą dar ne prakaito.
Programas prasidėjo 7:30 dagiai pasirodė prieš publikų. 'veįpsiaį labai įdomūs: leffvisai pranykus ir kad yra vii- f
Rožė fehotenbergiene padainazeretiečių vienuolyno, GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
vakare Lietuvių Progresyvištis veikiai atsigriebti, kaip
kaina........................................................................................ 10c.
Laikas greitai pralėkė. Zo ko klubo svetainėje. Klubas navo:
"Onyte
brangi.”” Jai iįe|uyaičių &eserų, atsiskyru
įvo- “
Onvte brantri.
tik bent kiek darbai prasidės. dis su vienu, kitu ir nėr va- J svetainę davė naudoti dykai,
akompanavo ponia Sabel. Dai sių nuo lenkių, įžymių dvasi NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, paraše Dr. J. Totoraitis,
Dabargi pakol kas “for free karo.
kaina.......................... ............................................................. .. 75c,
*•
už kų jam širdingai ačiū. Pro- na publikai patiko.
ninkų, kurie darbavos už at
lunch” reikia net į Pittsburg
KRUVINAIS KELTAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Mūsų mieste maža lietuvių, gramos vedėju buvo K. StUpi
Po koncerto, kalbėjo Pet. skyrimų; pirmųjų seserų įėjuhų važiuoti. You are welcome, tat kaip gera širdžiai pasi- nkevičius iš Struthers, O., kumų drama, kaina.................................................................. 25c.
Bukanas ir vietinis klebonas,
į
motiniškąjį namų,
KeiO. linksminti tarpe daugelio sa- 'rįs pasakė įžanginę kalbų trtiFather!
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, paraše kun.
kuris pasižymi iškalbingumu. jų vadovių, naujojo vienuoly
Pranas Jakštas, kaina ............... *................... ................
50c.
vo tautos žmonių.
jmpai apibudindamas Lietuvos Jo kalba publikų žavėjo. Pa no apylinkės ir statybos vaiz
X Pittsburglio priemiestyje Manau, kad radęs darbo ir praeitį ir dabartį, paaiškinda- pasakojo apie Lietuvos praei
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
dai, kunigai ir pasaulionys, ku
Brightwood pas kun. J. Piku- aš likčiau Pittsburgbe, South ' nias šio vakaro tikslų. Po to
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
tį ir apie dabartinį lietuvių rie daugiausiai darbavos ir
tį pirmadienį, kovo 20 d. pra Šidėj. Išvažinėjau visų mies- perstatė gabų deklamatorių K.
tautos siekimų bei kokiu būdu rėmė naująjį vienuolynų jam TEOLOGUOS ENCIKLOPEDUOS KURSAS, parašė kun.
sidejo 40 valandų atidai.
Ir ju(> daugįau važinėjau, paliSkį įg struthers, O., kuris
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
tauta gali atsiekti savo paga įsikūrus, mokyklos, kuriose
dzioje daljvavo kun. feknp- įuo jįs inan geriau patiko.
246 puslapių kaina ................................... „.................... $1.75
rbos: tai yra per meilę, vie- seserys pranciškietės mokyto
kus, kun. Vasiliauskas ir pats
.......
,, .
klebonas kun Pikutis Alto
Gera būna svečiuotis, bet ‘žinios is Lietuvos,” Taip pat nybę, Visur ir visada keliant jauja, vienuolyno koplyčios pa TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
_•
į.Uu,;
reikia žiūrėti ir į namus. Pats padainavo vienų lietuviškų dai lietuvių varilų, prisipažįstant šventinimo iškilmės, įvairūs
dėka Šv Pranciškaus seserį-istebiuosi’ kad Parvažiavau Sb ind? Pritanant gitarai, kas pu;tarp svetimtaučių, kad as e u vaizdai iš seserų ir mokinių ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iŠ 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
;uiz .blikai
blikai labai
labai patiko,
naiikn
lietuvis arba lietuvaitė, pasi gyvenimo, buvusio Federaci
ngelis. Brolis įzoiuin^
kalbino pasilikms. Choras po vadovyste p.
kun J. Bikinas, kaina.......................................................... 90c.
rodant ne tik vardu, bet ir jos seimo 1932 ir. atvaizdas.
Marijonos ZinkiTitės labai gra ti dar keliom dienom, bet pa-1 Po Io pe' statyta Mr. Ma
pirmojo
Šv.
Pranciškaus
Rėi
PASLAPTIS
GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
gražiais' darbais,
parodant,
maniau, kad šiam sykiui už- hony ir M;. Heiin (abu
žiai pagiedojo.
Ten Buvęs
teks.
'gini), kurių vienas pasakė la- [kad mes, lietuviai, turime sa- mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir i LIETUVOS ISTORUĄ, parašė Antanas Alekna, Antra praNa, gal, jau užteks šio “bu- bai juokingų monologų ir labai ivas mokyklas, bažnyčias, sve- daug kitų. Šį knyga yra tik
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
PITTSBURGHO VAIZBOS mbėjimo” apie kelionę. Gal *gražiai pašoko,
jo draugas taines ir kitas įstaigas ne tik ras namų papuešulas. Užsa ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

X Labai serga Vaznis
į niekas nežino kokia liga.

i

Y0UN6ST0WN, OHIO

Knygos

i
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,
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ir tamistoms nusibodo beskai skambino ant gitaros, Publika i Lietuvoje, bet visur, kur tik kymus siunčiant reikia adrelabai buvo dėkinga abiems.
[lietuviai gyvena. Sakė, didis guotL
tant.
i
Paskui Rožė Lukoševičiūtė 1 pažeminimas yra užsigint ne,
Biiters ot Bt. trancia,
Pas mus šiuo tarpu žinios padainavo keletą lietuviškų, tik pats savęs, bet visos tauMt. Providenoe B. D. 9
dainelių, o jos sesutė akompa- tos, o labiausiai savo tėvų kal
tokios:
.
X Juozas Kukauskas bėda- Jnavo pijanu. Jos dainos publi- bos. Publika neapsakomai jam
South Kilia, Plttzburgh, Pa
buvo
dėkinga.
voja, kad negali nei paeiti, nei kų tiesiog sužavėjo,
Po to perstatytas jaunas
Keturias mergaites už gra
ant vietos pasėdėti. Reumatiz
mas įsisuko į kojas ir neduo si udentas B. Jurkūniukas, ku-Ąų pasirodymų prieš publikų,
ris gražiai padeklamavo. Jo klebonas apdovanojo saldainėda ramybės.
—

Jau trys metai, kaip Pittsburghe gyvuoja Vaizbos Bu
tas. Turi apie 80 narių iš Pit
tsburgho ir apylinkės pramo
nininkų. Vaizbos Buto tikslai
palaikyti ekonominius santy
kius tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių. Taip pat ir ge
rus savitarpinius santykius.
X Jurgis Tumais, kuris du kalba buvo aiški ir gerai su- mis.
Stengtis užmegsti artimesnius mėnesius sirgo, dabar sveike- prantama, dėlto publika jį paPo jo kalbos publika tapo
susodinta
už stalų ir gražiai
ryšius įvairiomis draugijomis [snls įj- pajėgia išeiti; neužil- lydėjo gausiu aplodismentų.
ir Pittsburglio Cbamber of Co- go gal eis dirbti.
pavaišinta skania vakariene.
Gabus bus lietuvis.
mmerce. Tam tikslui buvo pa
Po jo, perstatyta M. Andzi- Po vakarienės sustojus sugieX Vasario 9 d. mile a. a.
kviestas kovo 16 d. iš Pitts- Juozas Mickevičius, senas šio 1 jauskifltė, 4 metų mergaitė, dota Lietuvos himnas,
burgh Cbamber of Commercc miesto gyventojas. Buvo visų kuri padainavo lietuviškų dai-1 Vardu visos parapijos ir viMr. Donald J. Howard, manager of Commerce Industry
Div. Jisai labai gražiai tikslų
jų vaizbos buto ir taipgi pa
minėjo Lietuvos istorijų. Pa
sirodo, kad jis gerai yra susi
pažinęs su Lietuvos praeitimi,
ir gerai pažįstąs jos istorijų.
Kitų sykį apie mūsų Vaizbos
Butų parašysiu plačiau.
K. J. V,

MOUNDSVILLE, W. VA.
Kai manai važiuoti links
mai kelionei, tai, kai ateina
rytas, nėra vietos miegui. Taip
buvo ir man. Kėliau anksti ry
tų ir su krepšiu ištraukiau į

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

NAUJA CENTO

vičius, kaina....................................................................... 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina ..:............ 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina.................... .............................................................. 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių' kaina
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Drauga ,w
2334 So. Oakley Avenue

Chieago, Dlifloli.

PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!

Nuo vieno lkl penkių cenlų ’*6lg Flash” Speclal. Krautuvas perka vieną, dn tris ar
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna “Dovaną” kurią
gati parduoti U* $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 6Sc. Užsisakykite
Išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c pafltu. Chicagos vyrai atsišaukite į Ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
80 Nortli Deartmrn Street,

J1.00

“t>ept. t.n

cfiicAoo, n.u

T'o "hfptncnis, kovo 23, 1933

B R A U O A S

Kovo mėnesį kasmet ;daro- vyskupas Būčys daltar vieši Taip-gi veikėjai deda pustau- mis, kuriuos dovanojo Pranmas vajus Šv. Kazimiero vie Plūladelphijoje.
K. V.1 gų, kad koncertas liūtų sek 'cinkus Tamulis. Penktadienį,
nuolynui. Nebūtų pro, šalį at
---------------iningiausias finansiniu atžvib kovo 17 d. Seseles apdovanosiminti, kad kaikurios seseAntradienį, kovo 21 d. mū- giu.
'jo vienas jų prietelius labai
v'reikalinga mašina drabužiams
lės negauna nei pusės joms sų parapiją aplankė J. E. vys- w * - x,u
Neužmirškite
dienos.
Kon-,
laikai pagerės ir žmonės su- no1 tą, ką dabar lietuviškos paskirtos algos. Taigi dirba kūpąs Gerald P. O’IIara ir su, . .
,
.. . ,
džiovinti.
: už kokius 3 dolerius į savaitę teikė Sutvirtinimo Sakramen?>S IV/8 T
°?°
teiks paramos pradėti labai įstaigos kenčia.
.v
+
T1 • 1, v
26 d., 7:30
vai. #vak. DžiaugiaVVRKTfnns
orvro blonnnn
e
°
reikalingą naujos akademijos
Štai, Plūladelphijoje turime lir
iir ia
iž tn
to tnn
turi ir
ir Hrohnvi
drabužį iv
ir xrnl_
vai- TJY.
tą- Vyskupas
pagyrė
kleboną mSs visi
Seselių nuveiktais
statybą.
;
!
pavyzdį jų pergyventų bėdų. 81 pirkti. Iš to aišku visiems, ir Seseles dv. Pranciškaus už
darbais. Naudojamės jų gabu Skaitykite ir platinkite
t
”
kio
reikalai
taip
pat
pir-j
vieno
svetimtaučio
turtuo-i^&d
ne
dėl
kokio
pelno,
bet
iš,taip
rūpestingą
vaikelių
pr
Senoji patarlė “pradžia
mais ir pasišventimu. Parody dienraštį “Draugę” ii
mals
metais
is
priežasties
sto
nusistatymo.
Tai
tūlas
Ste
Dievo
meiles
ir
savo
brangios
t uosimą
sunki” apsireiškė ir vėl kazikime joms užuojautą atsilan remkite visus tuos pro*
kos pinigų buvo labai suvar phen Gerard, kuris, nors ka- tėvynės Lietuvos jos pasišven
mieriečių tarpe. Nupirkus ti
kydami -į jų naudai surengtą
žyti. Iš 203 akerių nedaug bu talikas, bet buvo nusistatęs tusios darbuojasi mūsų tarpe
fesionalus ir biznierius,
ŠvKazimiero
kį 203 akerių, džiaugėsi visos,
programą. Kurie galite, kuri*
vo apdirbta.
prieš katalikiškas mokyklas ir
bet pamažu pradėjo suprasti,
Taigi, aukodami metiniam
iš Dievo malonės ir šios beda kurie garsinasi jame.
Parapija
Be
sklypo
daržovėms,
tiktai
kadangi vyskupai jo neklau vajui nepamirškime jų reika
kad reikės dar daug pridėti,
rbės laikais naudojatės Jo gau
apie
30
akerių
dėl
kukurūzų
sydami kūrė vienuolijas ir lų Rytuose ir pridėkime da
kol namus tinkamai įrengs ir
Šv. Koncertas
sumu, pasistengkite nors ma- Ar jūs Tu.ite tą "Nesijaučiu
'ūkiui reikalingus gyvulius ir ir į rudenį buvo pasėta 10 a- steigė mokyklas. P-nas Ge lelę prie paprastos aukos dėl Visi Phila. ir apylinkės liedovan^ ioms Siame
Gerai” Jausmą?
keriai kviečių ir 8 akeriai ru rard mirdamas savo turtą pa būtinųjų reikalų.
mašinas įsigys.
maine
jųjų
vajuje
suteikti.
Musų patarimas jums yra. nueikite
tuviai hiošiasi prie Šv. Kon
pas savo vaistininkų ir už dolerį nu
vedė bepartiviams, 'o katali
giaicerto, kuris įvyks sekmadienį, Šv. Kazimiero Seselės Rytuo sipirkite sau butelį
Praeitą, vasarą seselės už Vasarą reikės javus pjau kiškoms įstaigoms nepaliko
kovo 26 d., Šv. Kazimiero ba
ėmė du namu. Didįjį namą ir ti ir kulti, o dar neturi reika nei vieno cento. Daug taip
se — šv. Juozapo ir
žnyčioje Šv. Kazimiero Sese
kitą namą apie 1,200 pėdų ar lingų mašinų tam darbui at nusistačiusių buvo ir kitrj
Marijos Vilią
lių naudai. Be artistės p-lės
tumo nuo didžiojo. Iš priežas likti. Su gyvuliais ta pati bė svetimtaučių ir savo nusista
Po visų pasaulį paskelbusį tonikų
kovo 18,d. sese- kuris stimuliuoja jtisų apetitų, atEmilijos Mickūnaitės, šiame šeštadienį,
ties patirtų nepatogumų ir da. Dar nei tiek jų neturi, tymo laikėsi kol pastebėjo
it
v,
I gaivina visų jūsų sistemų, ir jus jauŠv. Jurgio
tvirtesniu ir miegosite geriaus.
koncerte išgirsime ir daugelį leS gaVO kelias gražias (lova- sitės
taip pat iš priežasties stokos kiek randasi pas prasčiausį vaisius katalikiškųjų mokyk
Viso mėnesio treatmentas viename
Parapija
tabletku. Pradėkite ši treat
vietinio talento puikių balse nas vilai papuošti ir geriau butelyj
vietos dėl akademijos ir sese- ūkininką.
mentų tuo jaus ir jeigu po dvidešimta
lų.
(
įrengti. V’iena tų dovanų, tai diemi jus busite neužganėdintas, juau
lių.
, lių viename name, seselės nu Bepigu svetimtaučiams di
pinigai ims jums sugrąžinti — jus
Teko
sužinoti,
kad
prade

'graži
auka Phila. patriarko neimate jokios rizikos.
Nėra abejonės, kad lietu
tarė šį namą atstumti arčiau deles įstaigas pastatyti, nes
Artistai stengiasi padaryti kun. J. J. Kaulakio, būtent
dant pirmadieniu, kovo 27 d.,
prie didžiojo namo. Darbas jų turtuoliai atjaučia vienuo viai dar greičiau ir už svetimtaučius supras savo mo- šv- Burgio bažnyčioje bus sa- .šią programą vieną iš puikiau- dvi metalo stovylos Šv. Juo
jau pradėtas ir namas atstum lių reikalus ir suteikia gau
kyklų
reikalingumą,
nes komi misijiniai pamokslai. Sa-Į šių, kad galėtų pasidžiaugti zapo ir Šv. P. Marijos. Tą pa
tas beveik pusiaukely į nau sias aukas reikalingiems na
Pain—Agony Starts To Leave in
kys gerb. kun. J. Jakaitis, ma- .ir pasididžiuoti visi lietuviai, čią dieną. Seselės gavo vargo24 Hours
ją paskirtą jam vietą. Šį dar mams ir įtaisymams. Nėra mums jos reikalingos netik
rijonas. Žmonės, kiek teko paHappy Days Ahead for You
tai
iš
priežasties
katalikybės,
:
bą pabaigus ir laikiną koply abejonės, kad ir lietuviai ne
Think of it—how this old world
bet
taipgi
kaipo
vienatinis
atDrti,
su.
nekantrumu
laukia
does make progresą—now comes a
čią pasistačius, seselės galės užilgo pradės sekti apsišvie
prescription
which is kpown to phartųjų pamokslų.
maeists as Allenru and within 48
šiek tiek žmoniškiau gyventi tusių svetimtaučių pavyzdį, sparas prieš ištautėjimą. Kam
hours after you start to take this
brangi tėvynė Lietuva, tam
swlft actlng formula paln, agony and
inflammation caused by excess urio
ir praleisti kelis metus, kol Į nes ir svetimtaučiai pergyvea rid has started to depart.
brangios ir lietuviškos mo
Girdėjau, ir tai nuo vertų
Allenru does just what this n-otice
says it will do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leadkyklos.
pasitikėjimo žmonių, kad J. E.
Ing drugstores everywhere for 85

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ
VARGAI RYTUOSE

PHILADELPHIA. PA,

Nusa-Tone

RHEUMATISM

RELIGIJOS SKYRIUS
i

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

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

P-LĖ EMILIJA MICKŪNAITĖ

KLAUSIMAS: Kiek yra lietuvių katalikų Suvienytose
Valstijose, Amerikoje?
v
ATSAKYMAS: Lietuvių katalikų Suvienytose Valsti
jose yra ............................................................ 600,000

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.

Pennsylvanijoje ....................
140,000
Illinois .................................................... 100,000
Massachusets.............................................. 70,000
New York .„..............................
40,000
Connecticut ................ 1...................
35,000
New Jersey .............................................. 30,000
Michigan ................................................... 25,000
Ohio ........................................................... 20,000
Wisconsin ................................................ 15,000
Maryland .................................................. 10,000
Indiana ....................................................... 5,000
Missouri ..................................................... 5,000
Iowa ...................................
5,000
Nebraska ..................................................... 5,000
California ................................................... 5,000
Rhode Island .............................................. 5,000
Visose kitose valst................................... 85,000

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarįpius ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.
f
■ '
v - - • •>- ,
- **' -i.
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
Parodą.Chicšgoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

ORCIU AGENTŪRA

600,000
kviesti bedievius į kataliko

KLAUSIMAS: Ar valia
žmogaus palaidojimą?
ATSAKYMAS: Nevalia. Kadangi bedieviai pašiepia
katalikų tikėjimą ir tyčiojasi iš katalikų žmonių gražaus gy
venimo, taigi su tokiais katalikai privalo nieko bendro netu
rėti ne vien laidojant mirusius, bet ir visokiuose religijiniuose reikaluose.
KLAUSIMAS: Ar valia socialistus kviesti į kataliko
žmogaus palaidojimą.
ATSAKYMAS: Nevalia. Socialistai mažai kuo skiriasi
nuo bedievių. Jiems nerūpi tikėjimas arba amžinas gyveni
mas po mirties. Taigi ir tokių reikia vengti laidojant miru
sius ir visokiuose religijiniuose reikaluose.
KLAUSIMAS: Kada miršta katalikas žmogus, kur ga
lima gauti informacijų kaip pilnai katalikiškai palaidoti?
ATSAKYMAS: Pas savo parapijos kleboną, kuris ma
loniai suteiks informacijų, kaip žmogų katalikiškai palaidoti.
KLAUSIMAS: Kaip dažnai reikia melstis ir kokias
maldas kalbėti už mirusius tėvus ir brangius asmenis?
ATSAKYMAS: Kasdien klausyti šv. Mišių ir priimti
šv. Komuniją jeigu gali. Jei tas persunku, tai bent dlažnai
pagal aplinkybes klausyti šiokiomis dienomis Šv. Mišių ir
priiminėti šv. Komuniją.
KLAUSIMAS: Ar katalikei mergaitei leistina apsivesti
eu žydu?

ATSAKYMAS: Be dispensos neleistina. Bet Katalikų
Bažnyčia dispensuoja su sąlyga, kad katalikas asmuo turėtų
leisvę praktikuoti savo tikėjimą ir visi vaikai būtų katali
kiškai auklėjami.
* .
KLAUSIMAS: Ar katalikei mergaitei leistina apsivesti
į su divorsuotu protestonu ?
ATSAKYMAS. Neleistina iki pirmas moterystės ryšis
i- na mirtimi pertrauktas.

cents and if it doesn’t bring the joyous results you expect—your money
whole heartedly returned.

VISADA

UŽMIRŠTA
I
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos blogas Kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, k-o kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAM BERT

COMPANY

K7Z?O-

St. Louis, Mo.

SOOSĖVtU

2334 So OAKlFrESr?

PIIARMACAIj

TEL-

The only PACKAGED

LISTERINE
promptly ends odors ordinory
antisepties can't hide ln 4 days

AMERICAN CHEESE
pasteurized
Kovo 26' d., 7:30 vai. vakare, Šv. Kazimiero bažny
čioje įvyks Šventas Koncertas (Sacred Concert), kuria
me dalyvaus p4ė Emilija Mickūnaitė, garsi Philadelphijos dainininkė.
P-lė Emilija Mickūnaitė dabar dainuoja per “Na
tional Broadcasting Company” programą iš WJZ New
York, ketvirtadieniais nuo 7:15 iki 7:45; šeštadieniais nuo
6:45 iki 7:00. Užvardintas: The Concert Footlight Pro
gram.

HITT AND RUN N__ h
7^

- a’ » ircastt

with

NATURAL
FLAVOR
švelnesnis valgyti; geras kepimui
— šis naujas K.raft American
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skontą palai
kytas pakavime.

h HsrJ to Ikiicve Thsi Our Mortai Botlics Are Rcallv oi Such Ltttle Vahie!

TOLOSEFATT.

Mlm M. Katner of Brooklyn, N.
trrllra: "Have used Krnaehen for the
put 4 montha and have not only lest S5
ponnda bat fui ao mueh better ln erery
vray. Bren for people who don’t earo ta
redneo, Krnaehen la wonderfol te keep
the syatem healthy.
I beina a nario
ahanld know for I’ro tried so many
thlnga bnt enly Krnaehen ansverad all
purposes.’’ (May 12, 1(32).
TO loae fat 8AFKLY and HARMLESSLY. take a half teaspoonful of Kruschen
Balta ln a glaas of bot vater ln ths
mornlng before breakfaat—don’t misa a
mornlng—a bottle that laata 4 areeka
eoata būt a trlfle—get Kruachan Balta at
any drugatore ln America. If not Joyfully aatlsfled after the first bottle—
money back.

BY HITT

Ketvirtadienis, kovo 23, 1933

D R A n O A R
rado bažnyčią ir mokyklą vie- sidčti, ypač merginas ir motename name. Mokykla buvo ta- ris; tuip pat visus kurie turi
žnyčios skiepe. Seserų namo automobilius, kad padėtų rin- i---- -------------Kee. and Office
Tel. LAFAYETTE 8057
Office Phone
jie gražiui pasveikino savo te visai nebuvo. Jis pastatė nau- kikes išvežioti į paskirtas vie- ori8OJ Tel- Caimnet 4039
2359 So. Leavltt St
Proepect 1028
Canal 0706
pelį. J. VulėniūtS dailiai pa ją bažnyčią ir seserų namą, o tas. Jei užtektinai bus rinke- nn ■ n n i VI lietis a n DR. A. RACKUS
Urk
A.
b.
KARAUSRAS
Kalbėtojai
svnos
bažnyčios
padarė
mojų,
tai
bus
ir
sėkmės.
Vargšą
GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
skambino pianu.
gydytojas iu cm burgąs
svetainę. Dabar pames turim gana didelį būrį.
X—SPINDULIAI
Kovo 19 d., Šv. Kazimiero sveikino kleboną ir linkėk) i kyklą
So. Halsted St.
PHYHICIAN AND SURGKON
parapijos svetainėje buvo su- jam geros sveikatos ir ilgiau-, raPHa tu’i naują bažnyčių.J Mūsų kuopa taip pat TUO- Ofiso 3147
3051 \V. 43rd St
valandos: 1-1 |r 6-8 vai vak.
2403 W. 63rd St.. Chicago
Ofisus:
w (luili st
(Prie Archer Are. netoli Kedale)
ruošta vakarienė. Viskas išėjo sių nietų p0 visų knĮ|ni ir tinkamą mokyklą, gražų sese- šias ir prie kapinių dienos; UezitlviK-IJiMt
Valandos: 10—12 ryto
OFFICE HOUR8:
▼alaudoe. nuo * Iki I vai. vakaro
8 to 4 end 7 to 0 P. M
labai puikiai. Puotos tikslas prograinoS)
kun. Juoząnanul ir P^kią kleboniją piašo merginų ap iimti tą die- Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Seredomla Ir uedėllouus pagal
Hunday by Appolntmąnt
— Šv. Juozapo dienoje pager- pns s Martis išreiškė visiems Lietuviams, kiekvienoj koto- ną rinkti aukas ant kapinių,
•utartles
ė
bti mūsų gerb. kleboną kun. nuogirdų dėkingumą.
nijoj, toks klebonas, kaip kun. , Vyrai tą pačią dieną pikni
HEMLOCK 8151
Juozapą S. Malt;.
I
„
r< ’
,
Martis, yra naudingas ir rei- ke Vytauto darže užims barą.
Tel. Cicero 1260
X—RAY
vt .. 1., . . ni--.iii.n-,
Vietin® Moterų Sąjungos kp. kajįngaij.
j Mūsų kuopa labai gražiai da- *<«« e° <#n> et
Cicero. (11.
ir Pėtnyčiomla
(Naryauckas)
bet žmoni,, nriėio mina sve- v
fJ
?
-Į Kun. Martis, pavyzdingai rbuojas, tik draugijos maža
UUr< Ketv.
10 — t vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
blOb DPU(lin8°s \akanenes. eįjania.. pareigas šios parapl- dėmesio kreipia į labdarius, 014 7 S. Halsted St
Chicago
2420 West Marųuette Koad
LIKTU VI« DKMT18IA8
Paned., Sered. Ir Subat. 2 __ 8 vai.
tainė. Valgiai buvo skaniau Motei ų Sąjungos kp. ir Raža- jos, nUvažiuoja ir į kitus mle- taip pat ir pavieniai,
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki k
VALANDOS:
valandai vakar*
siai pagaminti gabią šeiminin ncavos draugija įteike klebo- stus gioje vai8tybėje patarnau
9 iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
Parapijoj turime 676 šeimy- Phone Boulevard 7041
NedėliomL Ir tseredouiis susitarus
U tam. ir Ketv. vak. pagal sutartį
kių. Prie valgių gaminimo da- nuį gra£įas dovanėles,
4847
W.
14th
St
Cicero,
III.
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD J VE.
ti lietuviams dvasios reikaluo- 'nas> o galVų _ 3,435. jei nors
irbavosi M. Lipskienė, I. KoKleb. kun. Juozapas S. Ma-»se, kur gyvena maži lietuvių trečia dalis priklausytų, tai
čiušienė, S. Kuizienė ir P. Ma
Tel. Lafayette 5793
TEL. LAKAYJiTTE 7660
DENTISTAS
rtis yra rūpestingas darbinin- .būreliai ir kur lietuviai netu- turėtumėm apie tūkstantį nalienė.
4645 So. Ashland Avė.
Po vakarienės buvo progra kas. Kuomet atvažiavo į Ga- L ^iei savo bažnyčios, nei ku- rjų, gi dafc^r tik 61 ir tie paArti <7th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak
ma, kuriai vadovavo K. Valė- ry 1920 metais ir tapo klebo- nigo. Kun. Martis yra ne vien tys ne vis5 šteiną į susirinkiGydytojas ir Chirurgas
nu,
parapija
turėjo
tik
du
natik
parapijos
dvasios
vadas,
inu
,.
T
a
t
kuopa
kviečia
visus
Office: 4459 S. California Avė
nienė. Pirma programo dalį iš-,
4140 Archer Avė.
Tel. Canal 6133
o
dabar
turi
keturis.
^et
žymus
šios
apylinkė
;
veiparapijomis
.priklausyti
labdaNedėlioję pagal sutartį
pildė parapijos vaikučiai, Se- nius,
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Martis
atvažiavęs
čia
^ėjas
ir
tikras
tėvynainis.
.riams.
Cieeriečiai
lietuviai,
ne
Įių kazimieriečių išmokinti Kun.
Bes. 2136 W. 24tb St.
Visų gerbiamas klebone, Ii- pamirškit Lab. Šą-gos'kp. su
Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 0617
TEL. CANAL
denttptap
6917 S. Washtenaw Avė.
I
nkime
tau
ir
ant
toliau
taip
sirinkimų,
kurie
būna
kas
treO p 5 A i
G W A
2201 VVest 22nd Street
.sėkmingai darbuotis šios pa-. čią sekmadienį 1 valandą pc
(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 665V
nes. tei. r.rospeet 2423 rupijos ir mūsų tėvynės gero- pietų, parapijos 8 r.-.ckyklos
Ofiso tel. Republic 8340
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 1 Iki 8 vakar*
2423 VVest Marąuette Road
SeredoJ pagal sutarti
ve,‘
' kambary. Mėnesinė mokestis
Vai.:
2-4 Ir 7-9 vak. K«tv. 9-12 ryto
Adv. K. Valasina tik vienas dešimtukas.
Nedėlioj susitarus
Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

GARY, INDIANA

DR. J. J. KOWARSKAS

OR. ATKOČIŪNAS

OR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

OR. C. Z, VEZELIS

OR. A. J. JAVOIŠ

OR. F. C. WINSKONAS

OR. G. 1.6L0ŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS,
EUDEIKIAI
GItABORlAI

Nuliudhno valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti,
malonėsite in.uB pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

CtlICAGO

a.

CICERO,f' ILL.

valančius

-----

Dp> C.K. Kliauga

1821 8OUTU HALdTKO STREET

DENTISTAS

Resldencija 5600 80. Arteslan Avė.

i

2420 W. Marąuette Road

arti Western Avė.

LABDARIŲ 3 KUOPOS
VAKARAS

Valandos: nuo 9 iki 9

A. MASALSKIS

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

landą vak. Bus vaidinama ‘Po
tašas ir Parlamutras’, labai
Musų patarnavimas
vlsuolnet sąžiningas ir
juokingas veikalas. Lošėjai vi
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
2314 W. 23rd PI., Chicago
si gabūs cieeriečiai, vadovau
skyrių.
jami Onos Skiriūtės.
Nauja, graži ko
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. Kuopa kviečia visuos cicerie
TEL. CICERO 5927
plyčia dykai.
čius, bulvariškiua ir čikagiečius pamatyti gražų veikalų
Telefonas Yards 1138
3307 Auburn Avenue
ir paremti labdarių veikim.,.
Ti kietai 25c.
Graborius ir Balsamuotojas
Be to, savo atsilankymu
LIETUVIS GRABORIUS
Turiu automubilios visokiems priduosite mūsų jaunimui ūpo
Didelė graži koplyčia dykai
reikalams. Kaina prieinama, .toliau veikti.
718 WEST 18th STREET
3319 AUBURN AVENUE | Visi, kurie paėmė tikietus
Tel. Roosevelt 7532
Chicago, TU
anksto pardavimui, prašo'mi man grąžinti kovo 26 d.
1
. .
vakare pinigus arba neparduo
z o
tus tikietu?.
• GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Laidotuvėms patarnauja man
VEDfiJAS
Labdarių 3 kuopa nutarė
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET suruošti viešą rinkliavą gegu
Tsl. Boulevard 5888—8418
giai Liūdnoje valandoje pa
žės 11 d. Visus kviečiame priPatarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užgajaėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

STANLEY P. MAŽEIKA

S.M.SKODAS

1. J. BAGDONAS i Tj.

šaukite

lr

PRANCIŠKUS KIRŠIS
.Mirė Kovo 21, 1»33 m. 0:40
vai. ryte, pusainžio metų Kilo
iš Telšių Apskr,, Nevarienių
parap., Petraičių kaimo. Anrerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Eleonorą., po tėvais An
tį r i kaltę,
tris dukteris Kazi
mierų, Petronėlę ir Eleonorą
ir sūnų Stanislovą, tris žentus
ir marčia ir pankius antikus,
pusbrolį Antaną Draztlauską, o
I,i(-tuvo|e sesatf. ir gimines.
Kūnai. Įiašarvotas 2301 So.
Oakley Avie.
laidotuvės |vyks Penktadie
nyje, Kovo 24 d., Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Aušros
Vartų parap. bažnyčią, kur'oJe įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į k.. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyt auti įiose latdo.u tę
sę.
Nuliūdę Moteris, Dukterys
Sūnus, Žentai, Marti ir Gimi
nės.

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

GRABORIŪS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 885.09
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, IU.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUŲEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
-Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų iums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio
į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukto KUDKIKI pirm negu krslp' sitės lrar kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ
SRIAUBTAS

Graborius

Ir
Halsam uotojaa
Patarnauja Chi
cagoje ir aplelinkšje.

Didelė

Ir

graži

Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

j. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad prlklausuu prie grabų išdlrbyetėa.
OFISAS
668 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

—•

.

Rez.: Tel. Drexel 9191

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
■
I

JADVYGA BRUŽAS
.Po tėvais Urbaitė

»

Mirė Kovo 19 d., 1933 m.,
9:10 vai. ryto, 47 ■metų atnž.
Kilo iš G.rinkiškio parap, hip
iu; kaimo.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Kajetoną, dukterį Jadvy
gą, du broliu Juozapą ir Anufrą Urbus, brolienę Urbienę, du
švogerlus Ziginontą ir Simoną,
seserį Adolfiną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 10809 So.
Wal>H«h Avė. laidotuvės įvyks
Ketverge. Kovo 23 d., iš na
rnų 8 vai. bus atlydėta j Visų
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai
kviočlame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę llnižiu Ir Urbų
šeimynos Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp.
Telefonas
Boulevard 5208.

O

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

Speclnllškai gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puzlėa, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: l<awdie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai.

kampas Keoler Ava.

TeL Oravrford UIS

_

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SI

GYDYTOJAS LR CULKUKGAH
OFISAS

Kampa, liet Street
Vai.: 10—11 ▼. ryto. 8—4. 7—9 ▼. «
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
* 'onm^regy^6411 tru“D* r®***1* Oflao valandos; nuo S iki 4 Ir nuo Nedėliotais Ir šventadieniai* ie—u

Prirengiu teisingai akinius visuos. ‘
atsitikimuose, egzaminavimas darotnaa su elektra, parodančią mažiau.
I uaa klaida*.

!

Ne<‘ėl‘oaU>

sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7HJU
Namų Te4.i Prospect 1989

Speolaiė atyd* atkreipiama mokrUoa vaikučiam*

L
VM^d«a a.uo *•ryt<> ,k‘ ‘ ’“•**re. Nedaliomis pagal aut arti

PHONE GROVEHILL 0027
Vaianuos: 2-4; i-9 p. M.
Treėiadieuiuls ir sekmad. susitarus

OaugeUų atitikimų akys atlupome.
be akinių. Data, kalno,
ffUNlllOMI,
buvo. Mhmi ItAiiMM nt

OR. J. W. KADZEWICR
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 60. WEUTERN AVĖ.
Chicago, III.

T&L Boulevard 7588

DR. P. P. ZALLYS

DR. G. SERNER

3U Eaat llith fcįtieet

LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Prie Y. M. C. A, Roseland
Gazas, X-RAY, e te.

DENTIBTAB

Boulevard T6SI
Res. Hetnlock 7691

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8L
▼alaDdos: nuo 10—4; nuo 6—I

WedAltnm<a*

IS IM 11

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakare

25 METĮĮ PATYRIMO . DR. MAURIGE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Į ir pritaikymo akinių.
Tel. Yards 0994

zzyęE

DR. JOHN SHETINI,

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dieną
Nuo 8 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 iki 18 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė eavo ofisą po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVK.
štas. P&stebėkit mano iškabas.
SPECU AUSTAS
Dšlovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Valandos nuo 9:30 ryto iki VaLj ryto nuo 19—II nuo 1—4 90
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—8:11 vai. vakare.
Nedėliomls 19 iki 18
skirtų valandų. Room 8.
Phone Can&l 0523

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036
DR MARGKRIO

.PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne Ir patogesni
vietą

8825 80. ' HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ii
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 18
Phone BOULEVARD 8488

Tel. GrovehlU 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 8-11 ryto 8-4 Lr 7-9 vak.
Seredomle po pietų ir Nedėldlenlals
tik eusltarue

8488 W. MARQUKTTE ROAD
Res. Phone
Englevvood 6641

Office Phone
Wentworth 3000

DR. a; R, McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. »LSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Teh Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
TeL .Wentworth 3000
Res. Tel. Stevrart 8191

DR. H. BARTDN

Telefonas Midvay 2880

Ji
< . y

Ofiso: Tel Victory 6893

Phone PULLMAN 0853

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PF.IV 28 METI S NEMUR1NT
KAIP U2SISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

4200 WEk'J Mth ST^

DR. M. T. STRIKOL'iS

Palengvins akių įtempimą, kurie
aatl priežastim galvos skaudėjimo,
iv&jgįmo, a,kiij apteiumio, nervuotumo.
Nutmu
# skaudamą akių karštį. ____

Tel. Yards 1829

J. Uulevičius

REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Ofleo vai. kiekvieną dieną nuo # iki
12 ryto (iAskyrus seredoims). Taipgi
nuo 4 iki M vak vakare CtarnlaluUa
Ir Ketvergaia.
Rea. Tel. Byde Park 889h

*

Koplyčia Dykai

Tel. lAfayctte 3572

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredomle ir nedaliomis pagal sutartį

Oflao TeL LAFAYETTE 7887

GRABORIUS

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Seniausia ir Didžiausia

OR. VAITUSH, OPT.

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

kaip kitu.

ANTANAS PETKUS
Cicero, Illinois

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street

DR. SUZANA A. ŠLAK1S

4712 S. ASHLAND AVI.

4830 WEST 15tb STREET-

DR. S. BIEŽIS

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
5 Iki 8:30 vakare

AKIŲ AynvTOJAl.

laidotuvėse patarnauja prab. ■ KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
S. D. I^chavlch, Canal 2515.

Tel. CICERO H4

SYREWICZE

Phone Canal 6122

Phone Henilock 7828

LACHAVICH
Labdarių 3 kuopa rengia
IR SŪNŪS - gražų vakarą kovo 26 d., 8 va

Phone Boulevard 4139

DR. P. Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofleo Boulevard 5918-14
Res. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
736 W. 35th STREET
nuo 1-S: nuo «:8o-g:is

u.. AžAHmBiimr-

Ketvirtadienis, kovo 23, 1933

-a—
sieneles.
emonai puolėsi gatvėn ėmė
tUfl
Gydymas gali būti
labai šaudyti, liet bambi įlinka i pas
lengvas ir visai
sėkmingas pruko.!
arba ilga ilgas iškaštingas if
Juozapui Brazaičiui snpraizų
Susprogusi bomba išdaužė
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
su
abejotinais
rezultatais.
Tai
vardadieniui paminėti. Daryta
namų langų stiklus.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugiją
daugiausia
priklauso
nuo
to
’
taip, kad. net pati namų šei
kaip toli liga yra išsiplėtus.
mininkė tik tų pačių dienų
VALO SEKRETORIAUS
I8TY8U6I0S VENOS
do normalę kraujo aplinktaPačioje
pradžioje
kartais
užsužinojo. Per turiningų vaka
DEPARTAMENTĄ
kų; gilesnių venų užsikimši
Jei yra geras biznis iš mer
tenka dėvėti kaikurj laikų ge
rienę pasakyta eilė kalbų-linmas, kas verčia visų kraujų
Rašo />/?. I. E. Makaras
gaičių gražuolių kontesto, tai
rai pritaikintas gumines ko WAŠHINGTON, kovo 22.
kėjimų ir įteikta dvi gražios
kojose grįžti paviršutinėmis
Gydytojas — chirurgas,
iš vyrų gražuolių kontesto
jines, kurias, einant gulti, vi- — Naujas darbo departamen
dovanos.
,
venomis, tuomi pastarasiųs
Cliicago, Illinois.
daug didesnis galėtų būti. Me
ados reikia numauti. IJgai to sekretorius iFrances Per
perdaug apsunkinant ir, paga
rgaičių gražuolių kontestai ypažengus toliau jau nebegali
VISOMS WEST SIDE
ra labai paprastas dalykas, o
Ištysusios venos (varicose lios, įdegimai pačių venų, ma patikėti guminėmis kojinė kins ėmė valyti savo depar-.
DRAUGIJOMS
vyrų gražuolių kontestas bū
veins) yra paprastas atsiti kas labai dažnai sunaikina jų mis. Šuo metu įšvirkštimas į tamentų. Paleidžiama daug ne
tų nepaprastas įvykis. Rim
kimas, ypač pas moteris. Da sienelių tamprumų ir sukone- venas tam tikrų vaistų teikia reikalingi}' tarnautojų.
Federacijos 3 skyrio valdy
Z. Rajorinaitė, talentuota žniausia tai apsireiškia ant ko veikia vožtuvus taip, kad jie
tumu ir naudingumu atžvil
pilnų pagydymų, kas nereika
ba šiuo prašo visų gyvuojan scenos artistė dalyvauja “AINDIANAPOLIS,J Ind., ko
giais, lygus mergaičių gražuo
jų blauzdų, nors aukščiau kelie visai be jokios naudos lieka. lau,Ja net iš darbo išlikti. Gi
čių Aušros Vartų parapijoj merika Pirtyje” (3 veiksmų
vo
22. — Vietos Jo Eksc. vys
lių kontestui.
nų irgi bėra retinybė. Kuo Žinoma yra dar ir daugiau kraštutinuose
atsitikimuose
draugijų pirmininkų . parašyti komedija), kuri bus atvaidinkūpąs J. Chartrand, paskel
met tos paviršutinės venos — priežasčių, vienok čia suminė i pi^reikia net operacijų daryti,
Senovės graikai, kultūrin-'įr užnešti į “^rango” ofisų|ta kovo 26 d., Scliool Hali,
bė, kad Švenatsis Tėvas šios
jau dažniausia pasitaikančias.
giausi pasaulio pagonys, labai!savo> taip pat ir raštininko) prie 48-tos ir Hionore g-vių. Ji kraujagyslės būna pilnai svei
kas, žinoma, reikalauja dau vyskupijos 8 kunigus', paaukš
aukštindavo vyrus gražuolius, .vardų pavardę ir adresų. Fe- vaidins Bekampių dukters, A kos, jos veik visai nepastebia Aiškus dalykas, kad kiek giau laiko, iškfeščių ir ligoni tino monsignorais.
mos pet odų, tarytum jų vi vienam įdomiausia, tai kaip nėn atsigulti. Trumpai
sa
Apollo, grožio atžvilgiu, nė j Aeracijos 3 sk. valdybai rei- gotos rolę.
sai
nebūtų.
Kai
dėl
tuhy
prie

išvengti šitokių nenormalumų. kant, gydymas išimtinai pri MALDA VIETOJ HIMNO
kiek žemiau buvo jų suprati- kalingi adresai tam, kad galėžasčių
tų
venų
sienelės
išsis

Žinant kaip tas visas atsitin klauso nuo venų sienelių pa
mu už \ enerų.
(tų pasiųsti draugijoms Fede- turtingesnė ir dar gražesnė.
kečia, tai joe darosi gerokai ka, jau gerokai pasako kaip dėties, ligos bei bendros liga
Kas drįstų sakyti, kad lie- racijos sekretorijato laiškus ir Trumpas kalbas pasakys lieta
Šklėrių kaime buvo to ks
didesnės, palieka vingiuotos reikia vaduotis, kad išvengus nio padėties, kų gali teisingai
tuviai vyrai negalėtų laimėti naujų Federacijos konstituci- viai ii* vidurmiescio ir vieti
mo šv. Kozimiero draugij
išilgai ir skersaf kojų. Šito čia kalbamos padėties. Kurie įvertinti tik patyręs gydyto
skyriaus narių visuotinis sm’
pasaulio gražuolio karalųičio .1*1- Prašome tai padaryti ne- niai valdininkai. Prizų bus
kiuose
atsitikimuose
labai
daž

turi
palinkimo
prie
ištysusių
jas
ir
nustatyti
tinkamų
būdo
atidėl iojant.
daugiau. Beje, net ir radijo
sirinkimas. Susirinkimo metu
vainikų?
nai venų vožtuvai, kurių pa venų, tie turėtų
gydymų.
ypatingai
Fed.
3
skyr.
valdyba
bus
dovanojama.
buvo skaitomos dvi paskaitos,
Kuklumo atžvilgiu, vyrams
reiga yra neleisti kraujui te vengti ilgo stovėjimo
arba
Kandidatas
Leslie
V.
Beck
apie Didijį Lietuvos Kunigai
yra lengviau nei mergaitėms,
kėti atgal, sugenda, nebeatlie vaikščiojimo, kad kuo mažiau NĖ POLICIJA NEGELBĖJO
į
aldermanus
ir
Sheldon
W.
nes jie yra drųsesni. Visokie
Kazimiero Akad. Rėmė
kštį Kęstutį ir apie poetų Mai
ka savo darbo ir žmogui at šia apsunkinus tokias venas.
Govier
kalbės
apie
pripažini

smulkmeniški
išmieravimai, .i1)
skyriaus vajaus vakaronį. Po susirinkimo buvusie
Policijai pranešta, kad ko ji norėjo sugiedoti tautos him
mų lietuvių politikoje, darbus sistojus, kraujas staiga puo Šis patarimas labai lengvas
nuo įstojimo kontestan vyrų rienė įvyko kovo 5 d.
la ždmyn; tokiu būdu tos ve duoti, bet dėl tūlų gyvenimo vo mėn. 21 d. vakare bus pa
į t
nų, bet policijai neleidus, su
neatbaidys. Tik reikia paskir- šiuo dėkojame sesutėms už ir t.t.
nos
palieka
ištysusios,
išpurmesta
bomba
‘
ties
,
National
aplinkybių nevisada galimas
giedota “Marija, Marija, pa
ti gerų dovanų, o kontestantų išmokinimų vaikučius progra- Tadgi, reikėtų visiems atei tusios ir visaip
susirangu- įvykinti. Labai Mrn negera Fur Dressing and Dyeing Co.
ti
ir
išklausyti
gražų
progra

lengvink vergijų.”
atsiras ganėtinai.
niai, varg. Brazaičiui, Moterų
nes jose būna daugiau visokius raiščius vartoti dėl namais, 1408 No. Halsted gat.
mų,
įdomias
kalbas,
pasilink8106
Su. teisėjais vyrų gražuolių Sąjungos 55 kuopos chorui, ir
kraujo, negu normaliai.
palaikymo kojinių nuo smuki Penki policininkai viduj ties
kontestui taipgi bėdos nebus.1 mergaičių kvartetui, kun. Ur- sminti ir laimėti dovanas.
Rosetendietis
reikia įėjimu pasislėpė ir laukė bobTokiose venose kraujas ne mo. Žodžiu sakant,
Juk nemažai rastus moterų, bonavičiui, A. Nausėdienei, Ig.
vaikščioja, necirkuliuoja, kaip vengti viso to, kas vienokiu bininkn.
kurios su dideliausiu malonu-'Sakalui, komisijai: O. Ker
reikia, taip sakant telkšo ten ar kitokiu būdu apsunkina
niu eitų rinkti vyrų į gražuo- pauskienei, D. Gasparkienei,
10.-00 valandų keli bombi5016 W. 16th St.,
ir
neturėdamas
progos
laiku
kraujo
sugrįžimo
į
širdį
ar

liūs, taip kaip dabar vyrai I. Šiaulienei, M. Stumbrienei,
I ninkai automobiliu
nuvyko,
Turi gražių farmų dėl pardavi
kati daro.
j pirm. M. Dobrovolskienei, E. NEBUS TUŠČIOS PAS sugrįžti į širdį- ir plaučius, ba didina spaudimų į venų sviedė bombų ir nurūko, po- mo. Ketvirtų dalĮ įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% išmokėti.
kad tinkatnai išsivėdinti, bū
TANGOS
Kitataučius mums mėgdžio-, Karlavičienei, J. Bitinienei, o
Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino
ti nėra reikalo. Iki šiol did-; labiausiai P. Šliogerienei ir O. Milžiniškas vakaras ir kon- na tamsus ir dėlto duoda mė
namus ant fartnų, farmas ant na
mų.
žiausi grožio kontestų rėmėjai , Gadeikienei už išplatinimų certas jau čia pat. Įvyks atei- lynos spalvos išvaizdų. Ilgai-;
Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.
ir sumanytojai buvo žydai, daugiausiai tikietų, M. Sebas- nantį sekmadieni> kovo 26 d, niui pasėka to įviso -būna ta,
Al
Apdrauda nuo ugnies ant na
rnų. automobilių ir- ant vialkių ki
Žydai, kiekvieno didesnio bi- tijomenei už gražių rankų da- Sehool HaU
^Rggjai da kad-apielinkiniai' andinai ne Ringlct Bud Permanent ........... $1.75
tokių daiktu.
Shampoo aKd Finger Wave
Taipgi yra susltvėręs naujas tau
znio atidarymo proga, rengė rbo dovanų; visiems atsilan- ro
pastangų, kad vį- gauna pakankamai maisto, ko
All Week ................................
50c
pymo kllubas po vardu Insurance
jos
vaikščiojant
patinsta,
lie

Savlngs
Club, tai yra vienintėlė ir
Finger WaVe .........................
35c
grožių merginų kontestų nokusiems biznieriams ir visai kag ko geriausia pavyktų ir
stipriausi taupymo sistema.
Other
Permanents
$2.50,
$3.50,
$5.00
i.
.
bėl platesnių žinių kreipkitės Į
sau iš to darė gerų biznį. Jie publikai, svečiams iš Brighton'-^ mfttogi> kftd jų pastangOR ka sunkios ir greitai pavarg
viršui paminėtų vietų.
gal būtų surengę ir gražuolių1 Parko, A. Jonaitienei ir M. nebus tn§čiog Veikalo «Ame. sta. Oda viršum, tokių venų
vyrų kontestų, tik jiems sar-|Krensaitei ir visiems, kurie J
pirty„ vaidintojai gek. tampa olona blizganti ir kra
5004 West 16th St.
mata, nes žydai kaipo vyrai aukojo.
imingai įšsilavino savo roles štutiniuose atitikimuose už
Pirm. M. Dobrtvalskienė 5auniai atnkti Koncertinės sigavus dažnai atsiranda žai
yra vieni iš negražiausių. Tų
ADVOKATAS
Tel. Cicero 2738
tai jau vi i lietuviai pripažins.
106 W. Monroe St., prie Clark
dalies artistai prisirengė pu zdos, kuras sunku išgydyti.
DARBAS GARANTUOTAS
Tokios
žaizdos
būna
per
me

Telefonu 8tate 7««0
Galų gale kam jau viskų da
bliką džiuginti ir žavėti.
V&t&ndo. I ryte Iki B popiet
ryti būtinai taip kaip žydai
West SMe: 2161 W. 22nd St.
Visose kolonijose, o ypač tų metus, nebent laiku sutei
kiamas
tinkamas
gydymas.
kad daro? Galima biskį ir ki
Ptnedėlio. Seredos tr Pėtnyčlos
ant Town of Lake žmonės tik
PERKAM
vaks.ra.ls ( Iki 9
INSURANCE
taip, bile tik į tų pusę.
Pastaruose
įvykiuose
,
sudaro
Telefonas Canal 0««0
šneka apie tų smagių pramo
Lietuvišku!
NOTARY
Varnai: 645d S. Rockwell St.
Pasaulinės parodos lietuvių MASS-MITINGAS, PRIZAI gų. Daugelis yra tokių, kurie ligoniui ne tik daug keblumų,
Utarnlnko, Ketverto lr Subatos
PUBLIC
komitetas šį dalykų turėtų ri
BONUS
IR PROGRAMA
Vakarais 7 tkl 9
patys neatsimena kada yra bet neretai gerokai sumažina
Telefonas Republlc 9«0#
mtai pasvarstyti. Juk čia gali
darbingumų
ir
kartais
net
buvę pramogoj, dabar jau įsi
SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ
būti “geras biznis.”
Nariai G. P. Lietuvių Gėrės- gijo tikietus ir atsilankys. Nė- Pa(*^ l?yvyk$ išstato pavojun.
LAIVAKORČIŲ
AOENTtftA
K. R. Voailtoa nės Valdžios Klubo rengia ma- ra abejonės, kad neapsiriks nei
Priežasčii) yra gana daug,
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
sinį susirinkimų sekmadienį, tie, kurie visada lanko pramo- tačiau, svarbesnės . sekamos:
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
kovo 26 d., Strumilos svetai- gas ir tie, kurie tik retai į ig prigimties venų sienelės ir
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
nėję.
'jas teeina, nes šita pramoga vožtuvai silpni, kas savaimi
ĮSI manai pirkti antomobllj. ateik
0M mne pirmiau, nes mea užlaikome
Programa susidės iš muzi-1 yra taip puikiai surengta ir šiek tiek silpnina venų cirku
Vien* U geriausių rūšių automobi
X Parapijos bunco ir card
lius — 8TUDEBAKER, kuris yra
kos, dainų, šokių, juokų ir tru- taip šauniai bus išpildyta, kad liacijų; ilgas stovėjimas ant
parftes praėjusį sekmadienį,
.
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.
.
...
,
,, vi- mpų kalbų,
vaidintojai bus pakviesti sa- kojų, kas sudaro nuolatinį ir
Taipgi mes turime pilu* paslrlnkikuo geriausiai pavyko. Publia* vartotų karų labai prieinama ir
Įžanga bus dykai; dovanos vo programų išpildyti ir kito ilgų spindimų ant venų sie
nebrangia kaina
kos priėjo pilna sal<* Per bu-’
bus duodamos tiems, kurie jas se kolonijose,
MIDLAND MOTOR SALES
nelių bei vožtuvų; perankštas
nco gražiai pasirodfi kai ku- ...
NAMŲ
SAVININKŲ
ATTOAI
44M ARCHKR AVKlVtTN
rie Juozapai ir bizniai; kai/T“'. IJvanoa aokoJ«™’l Re.kia ate.mmt,, kad Ho va užveržimas kojinių žemiau ke Musų biuras suteikia patarimus na- _ ..
Tetaptume Lafayette Tl«9
savininkėms reikale neeuslpratt-1
Reikalinga Šeimininke prie
kurie buvo net geZai liuki-l "'“""į blz.nl<,r", lr- g,rdet’ karo Ir k°nMrt° re"^as H* lių, kas trukdo kraujo grįži mų
mų su rendaunlnlnkais. Mala narinė
.dovanų bus daug.
v
b„a non
.<,^A^a ‘ Drau
V. Stancikas,
pagarsėjęs
>ųru rM^lTnmkj're“- namų darbo. Geras gyvenimas
mų į Širdį ir tuomi gamina nam^£vinink
ngi. Parap. komitetas ir komikalals. Męs neturime skyrių. Atdara
kasdien nuo
si ia nuoširdžiai dirbo. Dova-' Klubiečiai yra nusistatę pri g0 agentas ir kontestimnkas. viršnormalį spaudimų ant ve vak.
ry?o?ki 8U maž« primokėjimu. •
žventadlenials
nų buvo suaukota daug. Visų pildyti Strumilos svetainę iki Jlsai twi plačių
placnj pažinčių Chipiet. Įžymus namai orlgtnallo |r vtenų sienelių; dažnus nėštu hlntello namų aavtnlnkų biuro Chica
2215 WEST 22nd STR.
aukojusių dovanas vardai su- “lubų” ir patenkinti ir pali- eagoje ir programui išpildyti
goje.
LANDLOROH BURBAU OF
mas arba didelį navikai duoCHICAGO
rašyti į knygų ir padėti pa- nksminti visus svečius taip, pakvietė gabiausias Chicagos
Inkorporuotas
Parsiduoda lietuviška užei
lietuvių
meno
jgas.
Vietinir,
benv,
kas
dėl
spaudimo
trukrap. ofise atminčiai. Pelno pa- kaip jie dar iki šiol nėra buvę
K41 West Dlvtston St.
Tol. Armltage Ž9S1—S9BI
ga. 8 kambariai, rendų $15.
rap. bus padaryta netoli 140 patenkinti.
Męs esame Jau ituo adresu viri 40 m.
Patogi vieta. Mrs. Emma, 6425
dol. Komitetas ir klebonas ši-j Klubo praeitas masinis suKiekvienas Tardas parduoda
B. Western Avė.
rdingai dėkoja visiems, kurie si rinkimai, kuris įvyko vastu
Black Band angtla bet daugu
ma gauna Illlnola anglis vietoj
OAbH U* ZUMV SENU AUKSU.
kų nors aukojo ar kitu bfldu'rio 26 d. buvo labai sekmiiv
Black Band. Jeigu norite gerų
Mes mokame augičlust* kalnų už
TURKIIKOS, RUSIŠKOS SULPERINfcS VANOS IR ELEKTROS
sulaužytus senus aukso daiktus, dan*
anglių kreipkitės | Orane Ooai
prisidėjo prie pramogos.
gas. Strumilos svetainė buvo
TREATMENTAI
tų tiltus, dantis, lalkrodOilus, lom
■bmpsustja, ten Jus gausite g»žvodUBil mankštinimal Ir elektros
Lietuvos laisvės Bonus Pirmus Mor bardo tikletua
X Federacijos 3 skyr. uoliai pilna žmonių. Adv. J. P. Wairlaunlas anglis Ir už mažesnę
gičius. Namus, Farmas Ir Blsnlus vi
HOME REFIMERS,
Treatmental visokių Ilgų, reumattsmo, nervų ptltalsymo. šalčio
Keencr BMg.
sose valstijose. Taipgi darom įvai
kalnų negu kur kitur.
icngiasi prie Kat. Akcijos ir tehes vedė programų labai įlr taip toltaua au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
rius legalius dokumentus, kaip tai,
B No. tVabanli Avmne
dulių
treatmental.
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
Kambarys «nn
Spaudos Savaitės. Vakaras domiai ir gražiai. Kalbos buMineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
Green Valley geriausioa andokite musų apie 20 metų plačiu
cija
kuomi
galima
išsigelbėti
nuo
visokių
įlfN.
patyrimu
biznyje
ir
teisingu
patar

bus turiningas. Diena ir pro- vo trumpos, bet įdomios ir paGeriausia
kaina
—
Cash
už
flya dėl pečių dideli lumpKambariai dėl pergutėjimo.
navimu, tas jums bus naudinga.
grama bus vėliau paskelbta, 'mokinančios; programa graži,
Real Estate Gold Bonds, mor
Moterų skyrius atdaras Utamlnkals nuo • Iki lt vai. nakties.
sai tiktai tonas ........... $8.50
X Praeitų šeštadienį M. S., prizų nemažai. Bet šis susirk
gičius ir certifikatus depozi
Pocahontas lumps ....$9,00
1657 W. 45th Street
55 kp. kai kurios choro narės nkimas, girdėt, bus dar didėstų. 134 North La Šalie St.,
I 6755 S. Western Avenue
Kampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4WI
Summer Creek lump ..$8.00
suruošė savo mokytojui varg.!nis ir gražesnis. Programa bus
i
Chicago, III.
Room 316.

»w«e*p”

• t -1

CHICAGOJE

•S**
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skyrius

KODĖL NE VYRŲ GRA
ŽUOLIŲ KONTESTAS?

PARK-GRANT
REALU EXCHAN6E

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

S P E C I A L S

MARY’S BEAlfTY SHOP

'

JOHN B. BORDEN

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

KAS GIRDĖT VVEST SIDE

CLASSIFIED

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

A. F. CZESNA’S BATHS

J. NAMON FINANCE GO.

I

1 Tel. GROVEHILL 1010
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