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METAUVQL XXI

SPROGO GARO KATILAS: ŽUVO ŠIMTAI VAIKU
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI IŠLEIDO ENCIKLIKA APIE PASAULIO NEGERUMUS, PRIEŠ KOMUNIZMĄ
KERTA KOMUNIZMUI 

IR JO DOKTRINAI

Reiškia užuojautos visiems 
komunistų prispaustiesiems

NURODO, KAIP KOVOTI PRIEŠ 
NAUJOVINIUS NEGERUMUS

ĮSPĖJA DARBDAVIUS BŪTI 
TEISINGAIS DARBININKAMS

-- -v—I ■ --■—- - --  , ----- ■ —
PASKUTINIS ETIOPŲ SUKILĖLIŲ VADAS SAVIŠKIŲ LYDIMAS SUŠAUDYMUIK

Šis paskutinis didžiausias italų priešas ir sukilėlių etiopų vadas yra buvusio imperatoriaus Haile Selassie žentas rasas 
Dėstą Demtu. Jį nutvėrė patys tarnaują italams etiopai. Vai zduojama, kaip etiopai jį lydi į sušaudymo vietą. Jis sušau
dytas. (Acme Photo.)

BAISI TRAGEDIJA SU
PURTĖ VISA TEXAS 

VALSTYBE

VATIKANAS, kovo 18. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI šiandieni išleido enci
kliką, naują istorinį dokumen
tą apie naujovinius pasaulio 
negerumus ir kaip prieš juos 
kovoti, kad jais nusikračius ir 
atgaivinus tikrąjį krikščioniš
ką gyvenimą.

Visą negerumų pagrinde y- 
ra komunizmas, kurs atkakliai 
skverbiasi, pareiškia Popie
žius. Jo pirmtakfinai ir jis 
pats, Popiežius Pijus XI, ne 
vieną kartą yra atsiliepę į pa
saulį, nurodydami šio raudo-

nerijoje. Visokis autoritetas 
neigiamas.

Moterystės svarba ir šeima 
pas komunistus neturi jokios 
reikšmės. Moteriškė išvyta iš 
namų ir atskirta nuo savo 
vaikų. Religija jų supratimu 
yra nuodai ir skirta tik žmo
nių išnaudojimui.

Tai gi komunizmas, sako 
Popiežius, yra daugiau nie
kas, kaip tik pilna klaidų ir 
sofizmo sistema. Jis priešin
gas žmogaus protui ir Dievo 
apreiškimui. Kaipo> tokis jis

RUSIJOS BEDIEVIAI TIK 
RUSIŠKĄ ŠRIFTĄ VAR

TOJA *
MASKVA, kovo 18. — Sov. 

Rusijoje “religinė laisvė” yra 
skelbiama tik propagandai, 
kad įtikinus pasaulį, kad, štai,
ir sovietijoj yra 
“demokratija”.

‘laisvė” ir

Bolševikų bedievių organi
zacijos vadas Jaroslavskis sa- 

išleistu aplinkraščiu skelyra žalingas kiekvienam žmo-
i‘ ,. . „ VO isieieiu ouuiimnojo siaubo pavojų. To nepigu, .r v,aam pasaul.ui Komu- k|ygta

kanka. Šiuo svarbiuoju klau-Įoistai viską žada, ypač var-
simu reikalingas naujas Šven- guomenei, bet neištesi su tais 

savo žadėjimais. Tuo būdu 
gausingiausios masės apgau
namos.

Šventasis Tėvą® reiškia už
uojautos rusų ir kitoms tau-

. . Į toms, kurios šiandien veikaibalso atgarsis , rašo Popie-1, ... . , ...” . , . i baisiai sunkų komunizmo dik-
žius,” pasieks kiekvieną lais-

tojo Sosto — tiesos skelbėjo 
ir mokytojo, dokumentas, kaip 
visas katalikiškas pasaulis to 
pageidauja.

“Mes pasitikime, kad Mūsų

vą nuo klaidingų sprendimų 
mintį ir kiekvieną širdį, kuri 
noriai pageidauja žmonijai ge

a
ro. -

Popiežius aiškina, kad ko
munizmo doktrina yra parem
ta dialektinio ir istorinio ma- 
terijalizmo principais. Mark
as savam laike tai apibudino 

ir pasiūlė vykdyti. Bolševikiz- 
mo teoretikai šiandien bando 
tą doktriną aiškinti.

protauja, kad komunizmas y- 
ra suderinamas su religija. 
Nieku būdu to nebuvo ir ne
bus. Jis pareiškia, kad pati 
bolševikų vyriausybė remia

ANGLIJA STATYS DIDE
LIUS KARO LAIVUS

LONDONAS, kovo 18. — 
Anglijo® vyriavisybė planuoja 
statyti milžiniškus karo laivus 
— 50,000 tonų, kadangi japo
nai atmetė pasiūlymą\apribo- 
ti karo laivams patranka didu
mu ,

Anglijos laivyno autoritetai 
randa, kad didesnio kalibro 
kaip 14 colių patrankos \yra 
persunkios planuotiems

TRYS DARBO BILIAI 
ILLINOIS LEGIS- 

LATŪROJE

PAKAITOMIS SEKA AT
SIPRAŠYMAI IR 

ŠMEIŽTAI

HENDERSON, Tex., kovo 
18. — čia gautomis žiniomis, 
gal 500, ar daugiau vaikų žu
vo ir sužeista susprogus garo 
katilui New London, Tex., vi
durinėje mokykloje.

Sprogimas įvyko 3:20 po
piet. Mokykloje buvo apie 700 
mokinių ir apie 40 mokytojų.

Mokyklos sienos išverstos, 
stogas nutrenktai. Daugumas 
viduje buvusiųjų griuvėsiais 
sumalta.

Iš visų apylinkių pasiųsta 
pagelba.

SPRINGFIELD, III., kovo 
18. — Ateinančią savaitę val
stybės senate bus svarstomi 
trys darbo biliai, kurių du lie- 
eįg ^moteris darbininkes.

Vienu bilinm norima mote
rims darbininkėms nustatyti kimų prieš diktatorių Hitlerį. 
8 valandų dienos darbą su pa-

tik staba kad "eKa'; IS na^
35,000 .„„ų karo laivams.\jei'Sįrb.bka.p t.k 48 valan-|ir j. Valstybes „
norima didesnių patrankų, *'!ls savaitėje.
joms reikalingi ir didesni 
vai, pareiškia britai.

Tarp pirmaeilių valstybių 
nėra sutarimo apriboti ginklą

TYLER, Tex., kovo 18. — 
!Už 15 mylių pietrytų link nuo 
i čia susprogo garo katilas New 
London vidurinėj mokykloj. 

AVASH INGTON, kovo 18. Gautomis žiniomis, keli šim-
J. Valstybių valstybinis sek- mokinių užmušta ir sužeis- 
retorius C. Hull vakar žodžiu *a- Tikrasis skaičius dar neži- 
atsiprašė Vokietijos vyriausy- nomas- Tik praneša, kad ^i- 
bę dėl naujų New Yorko mies- sur žuvusiųjų iFiSoiei-
to majoro La Guarrlia lSsišb- *tųjų lavonai. Sprogimą® iš

vertė visą mokyklon spar
Mokyklų super Ritėtu

Kaip tik tas padaryta, nacių ’

, vidaus tvarką.
Kitu bilium siūloma nustaty į 

ti moterims darbininkėms 8 Numatoma, kad J. A alsty- 
alandų dienos darbą, išėmus ’r V®1 protestuos prieš

Kitomis žiniomis: Sužeistie
ji miršta tarp griūvėsiu.

Iš visų apylinkių ngniage-
rbančiąsias viešbučiuose, re- tu(>s Šmeižtus. Vadinasi, pa-1 šių kuopos suskubo į nelaimės

vuisevmų ------ s- stohanuose ir parduotuvėse kaitomis seks atsiprašymai irbedievybės propagandą. Sako, vimosi juroje, nustatyti laivų 8 0I\’1U0- ir parduotuvėse. -
; bedievybės platinimo prieša
kyje stovi patsai komunistų 
internacionalas.

ir patrankų didumą. Tad lai- j Trec niekiama sutrum-
šmeižtai. , lt

Sekretorius Hull nurodo,
?.ir laiv^’ 1.didi"imJUi buS ?inti darb» v.Siems? vyrams kad Vokietijo8 „aciai ir

tatūros jungą.
... - .... Kad Rusiją lankantieji sve

nurodo, kaip žmonija turi',. ,, . . , . . . ' timšaliai, kurie neanoka rusis-kovoti prieš komunizmą ir vi-L . , .. .. ... ..,... kai skaityti, negalėtų patirti
sus kitus naujovinius po pi

skiriamos didelės išlaidos

POPIEŽIUS
KARIUI MEDALĮ

šaulį plintančius negerumus. 
Tų negerumų ir blogumų nusi
kratymui yra tik viena prie
monė, tai krikščioniško gyve
nimo atnaujinimas. Tad Popie 
žius ir ragina katalikus, kaipo 
savo vaikelius, kad imtųsi gy
venti tikruoju krikščionišku 

Į katalikišku gyvenimu. Ragina
Anot komunizmo doktrinos/kunigus, kad jie kovoje prieš 

pasauly yra tik medžiaga ir
pajėga, ktas reiškiasi augaluo-

apie “religinę laisvę” Rusijo
je, Jaroslavskis savo aplink
raščius spausdina tik rusiškai 
ir susiškiu šriftu. Žinoma, jis 
tai daro komisarų patariamas, 
kad svetimšaliuose nesukėlus 
nepalankios nuomonės apie 
religinę laisvę,, ir bolševikišką 
“demokratiją”.

ir moterims, iki penkių Adienų yorųo miesto majoras užsiim- vaikų.
SaTait*8 darb"’ "““'“"Vius it, kokiais kitais ginčais ir pa ' 

PRIPAŽINO darbo valanti,. \ Smeižtlla/
Numatoma, kad šių bilįų

svarstymai bus gyvi ir įdo

vietą.
New London mokykla buvo 

didelė konsoliduota. Sakoma, 
ją lankė daugiau kaip 1,500

DAUGIAU MOKESČIŲ 
CHICAG?VATIKANAS, kovo 18. — mūs. Yra moterų organizacijų,

Neseniai vienam Romos prie- kuries priešingos siaurinti mo
miestyje kilo gaisras nedide- terims darbo valandas tuo pa- SPRINGFIELD III kovo 
lėj bažnyčioj. Vienas ital, ka- grindų, kad tas nesuderinama ]8 _ Chicagos stiiatorins H. 
rys, nepaisant san gręsiančio su moter, lygybės vyrama |g Ward (dem j aenatui įteiks sni .W|į^ ^riuo 
pavojaus, jbėgo j vidų ir principu.
išnešė konsekruotas Ostijas.

PAGALIAU PRIEŠ SVE
TIMŠALIUS KRIMINALI- 

NINKUS

ASHINGTON, kovo 18. 
— DarbfkHepartamento sekre
torė Perkins pasiuntė kongre- 

iuo^pasi remiant

se, gyvuliuose ir žmonėse. To
kiam atsitikime nereikalinga 
ir visiškai atmetama Dievo i- 
dėja, arba Dievo buvimas. 
Pas komunistus nėra skirtumo 
tarp medžiagos ir dvasios, ar
ba tarp sielos ir kūno. Kaip 
viskas, taip ir siela yra mir
tinga. Nėra jokio pomirtinio 
gyvenimo. Žmogus mirė ir 
viskas užbaigta.

Komunistai en tokiomis 
smerktinomis doktrinomis 
griauja žmogaus laisvę, ka
dangi užgina žmogaus asme
niui visokias teises. Jie žmo
gų laiko tik paprastu rato

tVYSKUPAS SU KUNIGAIS 
negeram™, v.,ado, būt, pATARNAUS SENELIAMS 

pirmose eilese. ________

NEAVARK, N. J., kovo 18. 
— JE. vyskupas T. J. AValsh

Kad atitraukti darbininkų 
minias nuo žalingojo komuniz
mo masinimų, Popiežius į spė-1 šiandien čia atgaivina pirmą
ja darbdavius, kad jie teisin-Įjų amžių krikščionių paprotį, 
gai elgtųsi su savo darbrnin-Į Rytoj yra Šv. Juozapo šven- 
kais, kad mokėtų jiems teisin- tė. Mažųjų Seserų vedamoje
gą, gyvenimui atitinkamą at
lyginimą. Atlyginimas už dar
bą nėra jokia išmalda, pareiš
kia Popiežius. Atlyginimas tu 
ri užimti pirmąją vietą, o tik 
paskui kiti reikalai. To reika
lauja teisingumas. Tegul nė
vienas nebando griebtis kad ir naus seneliams, 
gailestingųjų darbų, kad tuo 
būdu išsisukus nuo teisingu
mu nustatytos pareigos, pažy-

krumpliu kolektyvizmo maši-mi Šventasis Tėvas.

Apie įvykį pranešta Šventą- ^4 SUŽEISTA BOMBŲ 
jam Tėvui, kurs per valstybi- SPROGIME
nį sekretorių kard. Pacelli pa-
siuntė kariui pagirimo ir pa- JERUZALĘ, Palestina, ko- 
dėkos laišką ir pripažino jam vo 18. Įvairiose miesto da- 
“Beneremente” medalį. b’se susprogdinta kelios bom

bos. Viena bomba susprogo į- 
mesta į arabų restoraną.

Iš viso 24 asmenys sužeista. 
Tarp jų 16 žydų ir 8 arabai.

vai-

PLIENO KOMPANIJOS 
PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU 

C.I.O.
---------- . Tarp sužeistųjų yra keli

PITTSBURGH, Pa., kovo'kai.senelių prieglaudoje lytoj pu
siaudienį bus surengti pietūs 18. — United States Steel kor
seneliams. Pats vyskupas su 
kunigais jiems patarnaus.

Paterson mieste senelių 
prieglaudoje ir gi bus sureng
ti pietūs* Ten kunigai patar-

poracijoa penkios vienatos pa
sirašė vieneriems metams su
tartį su Lewi«o organizacija, 
žinoma C.I.O.

Tuo būdu darbas

“Sėdėjimo” streikai Chica
goj plinta ir mažiausiose dir
btuvėlėse ir šapose.

Idu bilius, kuriais siūloma di- būtų leista šiam depnrtamen- 
dinti mokestis Cbicago viešą- tui deportuoti iš Amerikosa- 
jam knygynui ir Municipal pie 15,000 svetimšalių krimi- 
Taberculosis sanitarijai. nalininkų.

Iikišiol minėtai sanitarijai 
kas metai skiriama pustrečio 
milijono' dolerių ir siūloma 
skirti trys milijonai dol. Vie- 
šąjam knygynui nuo 1,800,000 
dol. norima padidinti ik 2 mi

di jonų dol.

POLICIJA IMA NAGAN 
STREIKININKUS

AMERIKIETĖ LAKŪNĖ 
SKRINDA TOLIAU

HONOLULU, Hawaii sa- 
taika los, kovo 18. — Iš J. Valsty- 

užtikrinta vieneriems metams bių atskrido čia amerikietė la-
ir

apie 160,000 darbininkų.
C.I.O. ateinančią savaitę

pradės derybas su American 
Bridge kompanija.

kūne Amelia Earhart Putnam. 
Ji pati viena skrinda aplink

BUVUSI IMPERATORIE- 
NĖ SUŽEISTA

VIENA, kovo 18. — Auto
mobilio nelaimėje sužeista bu
vusi Austrijos Vengrijos im- 

i peratorienė Zita. Vietos nio- 
narebistai kalba, kad, rasi, į- 
vykęs kesinimąsis.

Nelaimė įvyko paslydus au-

Chicago® policija vakar ė- 
nergingiau pradėjo kovoti 
prieš streikuojančius taxicab 
vežėjus. Nežiūrint to, vis gi 
įvyko daug riaušių ir triukš
mo. Eilė taxicab sudaužyta. 
Streiklaužiai ir gavo savo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ »»

pasaulį. Šiandien leidžiasi to-1 tomobiJio ratams iš Paryžiaus 
lian, važiuojant į Briuselį.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma" giedra; popiet, šal
čiau.

Saulė teka 5:54, leidi 
si 6:00.
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ŠIQg DIENOS ŠVENTĖS PROGA

Kovo mėnuo turtingas garbingųjų ir di
džiųjų šveųtųjų šventėmis. Šį mėnesi šven
čiame lietuvių tautos globėja šv. Kazimiero 
dienų, šv. Benedikto, šv. Patricijąus ir ki
lų, šiandien yra šv. Juozapo diena.

Šv. Juozapas yra Katalikų Bažnyčios 
globėjas. Kodėl!

Devynioliktas amžius buvo visokių per
versmų amžius. Tų perversmų dvasia palie
tė ir Bažnyčių. Visais frontais i|nta pulti 
katalikų tikėjimo ir dorovės mokslas. Žmo
nių protus nuodijo revoliucinė dvasia. Toji 
dvasia norėta įnešti ir į katalikybės mokslų. 
Frstdėta skleisti šūkiai, kad katalikybė jau 
atgyveno savo dienas. Didmiesčiuose darbi
ninkų tarjio imta skleisti mintys būk kata
likybė nesuprantanti darbo žmonių ir nesi
rūpinanti jų reikalais, nepripažįstanti jiems 
lygių kitiems piliečiams teisių. Tai matė ir 
suprato tuo laiku buvęs popiežius Pijus IX. 
Jis suprato Bažnyčiai gręsiančius pavojus. 
Atjąutė ir darbininkų nepavydėtūių būvį. 
Ęijus IX buvo {sitikinęs, kad darbininkai 
tikrųi buvo išnaudojami ir dėl to ragino,

tuvių katalikų parapijas, kad užimti jose 
vadovybę. Kad greičiau tų kovų laimėti, lais
vamaniai pasikvietė į talkų nezaJežninkus.

Ne pro šalį bus pažymėti, kad la^pva
lminiams į talkų stojo ne tik nezaležninkų i, 
bet ir neaiškus ii; komplikuoti Pennsylvani- 
jos valstybės įstatymui dėl bažnyčios nuo
savybių. Tuo būdu nezaležninkai, kulių, prie 
šakyje stovėjo Aljekevičijųj, bylų teisine b m-, 
vo laimėję ir užėmę kun. Kuro vadovauja?- 
mų šv. Juozapo bažnyčių, kurių valdė per 
keistų metų. padėtis susidarė tikrai neoe- 
pakenčiania. Bet kun. Kuras rankų nenulei
do. Visa savo neišsemiama energija* ryžtu
mu ir ištverme kovojo. Daug kartų teisme 
byla buvo pralaimėta. Rodos, jokios vilties 
nebeliko atimti bažnyčių iš laisvamanių ir 
nezaležninkų rankų. Kun. Kuras tos vilties 
nenustojo, lr po ilgų kovų, po daugelio iš
kentėtų nemalonumų, klebono kun. Kuro va
dovaujami katalikai Šv. Juozapo bažnyčių 
išvadavo. Tai buvo didelis laimėjimas. Kaip 
teisingai pažymėjo “Darbininkas”, čia kaip 
tik visa savo gale pasireiškė didvyriška kun. 
Jono Kuro asmenybė. Kaip tikras dvusios 
milžinas velionis nugalėjo savo priešus.

EIKITE PRIE JUOZAPO!
Popiežius Pijus IX ražo:, bėjfU į Egiptu* šv. Juozapus 

“Bažnyčia visuomet aukštui, paklausė^ pridmdanuis jvisus 
gerbė ir aukštino šv. Juozą- Į sunkumus. Kokiu būdu Jam 
pų, ir suspaudime ieškojo Ję reikia keliauti! Kur Jis ras
užtarymo”. Tačiau, ypač mū
sų laikąįs, šv. jup^pas turi 
garbingų vietų Bažnyčios li
turgijoj ir tikinčiųjų širdyse. 
Aišku, visa tai paeina iš Die.- 
\o Apvaizdos sutvarkymo. 
Kadangi šiandien šeimyninio 
gyveninio tobulėjimas yra pa
vojuj, mes privalom kreiptis 
į šventosios Šeimynėlės glo
bėjų. Kuomet gyvenimo sun
kumai iš visų pusių mus spau
džia, mums reikia imti pa

tinkamų gyvenimui namelį 
Šventajai Šeimynėlei pagonų 
žemėje! Arba, kur gi būtų 
galima gauti dalbas pragyve 
nimui, Dideli šie sunk'ė 
maj yra» Sv. Juozapas padėjo 
visų viltį Dievuje, Kuris peni 
dangaus paukščius ir puošiu 
laukų lelijas, ir Kuris nė vie
nų npalmeta, kurs Jame vilių 
padeda,

Šv. Juozapas supranta, ne
turtėlių stovį, nes Jis buvo

vyzdį iš to, kuris nemažiau neturtėlis. Ir tai dėl šios prie- 
kaip mes kentėjo. Mažos ai- žasties, kad mes prie Jo krei-
gos ii* šių dienų neturtas ma
žiau spaustų, jei mes supras
tumam šv. Juozapo neturtų, 
ir kaip linksmai Jis jį pri-

Dar reikia pridėti, kad a. a. kun. Kuras ėmė. Pagaliau, Dieviškoji Ap
švietė savo pavyzdžiu ne tik kaipo geras 
kunigas klebonas, bet ir kaipo lietuvis pabi
jotas. Jis lietuvybę pabrėždavo ne žodžiais, 
bet darbais. Jo vadovaujamoji parapija bu
vo žinoma, kaipo viena lietuviškiausia para
pija Amerikoje. Jo buvo toks parėdymas, 
kad nei jis pats, nei kiti bažnyčios tarnai, 
nei mokyklos mokytojos nedrįsdavo su lietu
vių vaikais ir jaunimu kitaip kalbėtis, kaip J
tik lietuviškai. Net kitataučių vaikai, patekę jį reikalai ištikrųjų yra sun- 
į Šv. Juozapo mokyklų, gražiai lietuviškai , kūs Depresijos laikais tūks 

tančšai šeimynų neteko savo 
sunkiai uždirbtų turtu; kitos 

Į neteko namų V teibėrą pavo
juj jų netekti. Tūkstančius 
šeimynų irgi galima rasti be 
pastovaus darbo, kurių algos

vaizda pažadino žmonių šir
dyse dievotumų prie šv. Juo
zapo, kad per šį garbingų šve- 
ntųjį, mes visuomet būtumėm 
apsaugoti pavojuose ir aptu- 
rėtumėm suraminimų sielos ir 
kūno prispaudimuose. 

Šiandien, šeimynos lai kiu ie-

išmokdpvo. Apie tai pasakojo šiuos žodžius 
rašančiam seserys mokytojos. Tai čia priine- 

> name, kad geriau suprasti, jog a. a. kuą. 
' Kuro asmenyje ir Šv. Juozapo parapija ir 

visa mūsų išeivija neteko didelio Bažnyčios
_ , . . . ir tautos darbininko, kad įnirtis, pakirsda-

jiems padėtų, kad gerintų jų gyvenimo i nift gyvybę, ištiktųjų, padarė mums didelį 
sąlygas. Jis sušaukė visuoitinų vyskupų, su- nuostolį
alnnkinių ir pavedė vyskupams uoliai rū
pintis darbininkų reikalais. Kad tam užsimo
jimui pavyktų, Pijus IX visų. pasaulį pave
dė šv. Juozapo globai. Nuo tų laikų šv. Juo
zapas ir yra katalikų. Bažnyčios Globėju, 
kąip sėkmingai šv. Juozapas globojo Kūdi
kėlį Jėzų, taip sėkmingai globoja ir Bažny
čių. Popiežius Leonai XIII ypač troško, kad 
ip valstybių valdovai ir darbdaviai atsižvelg
tų į. dąrbo žmones. Tu© reikalu ir savo gai
šiųjų enciklikų išleido. Darbininkus pavedė 
šv. Juozapo globai. Popiežius Benediktas XV 
kvietė visų krikščioniškąjį pasaulį šv. Juo
zapo šventę švęsti kuo iškilmingiausiu.

’ Šv. Juozapas yra Bažnyčios Globėju, nes 
jis sėkmingai globojo ir nuo visokių pavojų 
apsaugojo šv. šeimų, kuri buvo visos Bažny
čios užuomazga.

Šiais laikais žmonijai ypač reikia Šv.
Juozapo dvasios. Jis pavyzdingas darbinin 
kus, pavyzdingus šeimos globėjau atsidavęs 
Ijievo vaįiai, pildąs Dievo įsakymus, kant
riai kenčiąs šios žemės vargus ir rūpesčius.
Dėl to jis visus supranta ir globoja, kurie 
tik jo globos prašosi.

yra menkos, kurių skolos ne 
apsakomai didelės. Neturtas 
ir nepasitenkinimas viešpatau
ja valstybėse, ir nors šen ar 

‘Vilniaus Rytojaus” prapošimu, jl'auti- ten .matosi' geri ženklai IfOjd; 
nis Vilniaus Lietuvių Koniifaetas ^kiūtinai, taisymui, tačiau nuo į>uvufių 
yra uždarytas. Kaip buvo paskelbta, 1936 m. gerų laikų dar toli tebesu.

UOIJAU PAREMKIME VILNIEČIUS

gruodžio 4 d. Vilniaus iibįesto Storastai su
laikius to komiteto veikimą, jo atstovai to 
paties mėnesio 19 d. įteikjė Vilniaus vaiva
dai apeliacijos skundą, į kurį 1937 m. vasa
rio mėn. 23 d. gavo neigiamą atsakymų.

Tai yra laimi didelis smūgis Vilniaus 
krąsto lietuviams, nes Tautinis Komitetas 
sėkmingai rūpindavosi jų reikalais ir juo< 
gindavo.

Kuomet žemiškos pfienręaiės 
nepasiseka, mes tuirme ieško
ti Dieviškos pagalbos. O prie 
kurio šventojo privalom eiti? 
Prie Šv. Juozapu! Kuomet E- 

1 yįpto žmonės prašė duonos, 
nąs jiems sakė: “Eikite 

prie JuožaJ)ų!” Panašiai ir
To paties laikraščio pranešimu, lenkų šiandien, 

valdžia visai uždarė Lietuvių Ūkio Draugi
jos keturiasdešimts skyrių, Tuo būdu lietu
viai ūkininkai netenka ir medžiaginės pa 
lamos, nes toji draugija jiems padėdavo.

Turint tų visų galvoje, šiandien Vilniaus 
krašto lietuviai labai yra reikalingi uiū»ų

milijonai žmo
nių yra nusiųiinę, Bažnyčia, 
rodos, sakyte sako savą vai
keliams: “Eikite prie Juoza
po! Jis jus aprūpins, kaip 
aprūpino Šv. Šeimynėlę”.

Šv. Juozapa^ visuomet bu-

DAR APIE A. A. KUN. J. KURĄ

paramos. Organizacijos, kurios ypatingu bū- vo darbininkas ir geras ap
rūpintojas. Ltipvas Jį išrjnko 
būti Šv. Šeimynėlės maitinto
jų, ir Jis buvo Dievui ištiki-

Marsam®

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Vakar iškilmingai palaidotas a. a. kun. 
Jonas Kuras, Šv. Juozapo parap. klebonas, 
Scranton, Pu. Trumpai mums pranešta, kad 
laidotuvėse dalyvavo tūkstantinės Žmonių mi
nios, laimi daug lietuvių kunigų.

Kol kas iš artimesnių velionies draugų 
parašy s plačiau, mes čia trumpai paduosime 
vienų kitų žinelę is kuu. Jono gyveninio, .lis 
gūpė 1864. m. Griškabūdy. Mokėsi Mariampo- 
lės ginuiazijoj ir Seinų Kunigų Seminarijoj. 
Kunigu įšventintas 1887 m. Para metų vika
ravo Mozūrijoj. Į Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko prieš apie 40. metų. Pradžioj 
k įdomavo Forest City, Pa., kur pastatė gid
žių bažnyčių ir klebonijų. Netrukus iš čia 
buvo perkeltus klebonu į Šv. Juozapo para
pijų, Scrunton, Pa., kurioj su didžiausiu pa
sišventimu darbavosi iki pat savo mirties. 
Nors prieš šešetų mėnesių viešai bažnyčioje 
pranešė žmonėms, kad pasiuntė vyskupui sa
vo rezignacijų iš klebono vietos, nes buvo 
sutikęs Luti Seserų Kazbnieriečių kapelionu 
Šv. Juozapo viloj, Newton, Pa., tačiau, kaip 
anų dienų rastine, pepapijonai privertė re
zignacijų atsiimti. Jis tų. ų* padarė.

Scrantone velionis pradėjo klebonąuti 
tuo metu, kada katalikai ir laisvamajiiai ve
dė didelę kovų už vadovybę. Tais laikais 
laisvamaniui ypatingu uolumu veržėsi į lic-

du rūpinasi Vilniaus vadavimo reikalais, tu
rėtų uoliau pasidarbuoti ir parinkti aukų 
persekiojamiems broliams vilniečiams. Tuo 

] parodysime lenkams ir pasauliui, kad mes 
užjaučiame Vilniaus lietuviams ir stipriai 
juos; remiame.

p tumės. Tačiau, yra dar vie
na priežastis, dėl ko mes pri
valome Jo šauktis, — tai y- 
ra, Jo galingas užtarymas 
pas Dievų. Argi galėtum ma
nyti, kad Dievas Savo globė
jo prašymus atmestų! Mūsų 
Viešpaties Jėzaus žemiškame 
gyvenime, Jis buivo vadina
mas Nazareto dailydės Sūnų 
mi. Jojo kūdikystės dienose, 
Jėzus buvo šv. Juozapo ant 
kelių sopamus; Jis buvo ant 
.To rankų nešiojamas; ir Jis 
dailydės amatų iš Jo. išmoko. 
Kaip kurstai Jėzus mylėjo šį 
nusižeminusį šventųjį, kuris 
Jam savo gyvenimų paauku-
j?l J4

Kaip linksmas mūsų Vieš
pats Jėzus tur būt buvo, gy
vendamas su Savo nusižemi
nusiuoju ir pamaldžiu globė
ju! Kaip meilūs jiedu būda
vo prie darbo: jų kalbos bu
vo .dvasiškus dalykus!
Taip, išskyrus S&Tijų niekas 
nesuprato Jėzaus būdo bei 
papročių geriau kaip šv. Juo- 
zapap; nps Jis iš Jėzaus ga
lėjo mokintus diena iš dienos 
ir iųetąj po metų.'

Aptpųhtinėdami šv. Juęzar 
po galingų užtarymų pas Die
vų, mūsų pasitikėjimas Juti
mi tampa didžiai sutvirtlu 
las. Todėl, mums reikėtų ar
tintis prie šio garbingo šven
tojo su didžiu pasitikėjimu. 
Mes, kaip Tėvas MeschJer sa
ko: “Viskas, kasi ink Jo pa
žadina mūsų pasitikėjimų. Jis 
yra tėviškos meilės paveiks
las. Jo dorybės, tai buvo do
rybės, kurias kiekvienas tė
vas privalo turėti: tylumas, 
susitelkimas, pasiaukojimas

mas. Jis žino sužiedotinio ir j ir meilė. Dabar Jo užinokes- 
šeimynos tėvo vargus. Jis su- nis yra būti tėvu Katalik'm- 
pranta, kaip tai sunku seimy- kai Bažnyčiai ir visiems. Tai-

lš Mato Mulato a dainos u ii i e 
žvėris ir medžiotojus.

Eina, garsas iš mipkų,
Nuo Rietavo lig Trakų,
Nuo Žagarės lig Merkinės, 
Nuo Kriaunų ligi Šilinės, 
Kad šių žiemų ten iš viso 
Baisiui dąug žvėrių priviso, 
Tankumynuose miškų 
Pilna grobuonių vilkų- 
Skelbia žmonės nuo Gudelių, 
Kad nėra kur dėt avelių, 
Neg vilkai į tvartus lenda 
Ir visur sau grobį randa. 

\r <1 zūkelis nuo M-erkinės, 
Šaukia gvoltu. nusiminęs, 
Kad vilkai telyčias piauna 
Ir šunis dažnai pagauna,
O tenai prie Varėnos 
Beveik nėra tos dienos, 
Kad nerastum anksti rytų 
Porų avinų praryta.
Todėl šaukia kaimo, žmonės 
Mūs medžiotojų malonės, 
Kad ateitų į miškus 

It iššaudytų vilkus.
O kiti tiesiog jau pyksta, 
Kad medžioklės neįvyksta, 
Kad medžiotojai be ūpo 
Tiktai kiškiams kailį lupą, 
Vietoj naikinę vilkus,
Baido žvirblius po laukus...

Bet pasvarsčius šitų bylų, 
Kitokie vaizdai iškyla,
Nes dal>ar po visų svietų 
Smarki medžioklė pradėta, 
Kurioj kartais vietoj šūvio, 
Krinta, kulkos nuo liežuvio... 
Vienas kitą žodžiais šaudo 
Ir slaptai su kilpoms gaudo. 
Štai lenkai pasivadino 
Aukštus ponus iš Berlyno, 
Su jais Baltvyžių miškuose 
Jie medžioja išsijuosę. 
Vienas rodo kiškio kojų,

nų užlaikyti, ypač prispaudi
mo bei bedarbių laikais.

Šv. Raštas mus mokinu, 
šv. Juozapas buvo daily- 

dė (karpenteris); tuo amalu 
Jis sau užsidirbdavo pragy
venimų. Jo darbas savyje bu 
vo sunkus, negarbingas ir 
monotoniškas. Jo įrankiai, be

Moterys pasiryžo vyrams neužsleistVlfe- 
veik nė vienoj srity jos nenori pasilikti už
pakalyje. Rodos, kad skraidyti lėktuvais ore, j 'j 
vien vjrų darbas. Bet ne. Ir čia moterys 
ne lik neatsilieka, bet lenktyniauja su vy
rais. Vyrai skrenda per okeanus, skremla 
ir jos; vyrai skrenda aplink pasaulį, neat
silieka ir moterys. Viena tokių drąsuolių yra 
Amelija Earliart, kuri kelis kalius yra per
skridusi okeanų, o <labar skrenda aplink pu- abejones, buvo prasti, rankų 
šaulį. “Believe it or not”!

ą • %
Tezas valstybės gubernatorius James V. 

AĮlred paskelliė proklamacijų, kuria įsako 
visiems valstybėms departamentams Didįjį 
Penktadipnį ųuo 12 vai. dienų iki 3 vai. 
nutraukti v isus darbus, kad tuo pagerbti 
Kristaus kančios ir mirties šventų atmintį. 
“Mūsų Išgany.tojans persekiojimai, pasiau
kojimai ir baisios kančios mums primena, 
didelių palaimų, patogumo ir neinkrtingo^ 
naudos realizavimų, kurį ši šventoji diena 
atneša, tikėjimo, vilties ir maldos pagalbų” 
— taip paorėžia gubernatorius. Būt gražu, 
jei visų valstybių gtibernutoriai panašias pro- 
klemacijas išleistų.

padirbti, neaštrus ir persun
kus patikti mūsų laikų nera
miems dai lydėtus. Taigi, tais 
laikais galėjo kilti svarbūs 
bedarbių klausimai: sunkūs 
laikai, mažos algos, sunku da
rinis gauti. Tose dienose net 
ponas neuždirbdavo kiek šių 
dienų darbininkas uždirba; tą 
čiau šiems dalykams išvadas 
dalyti, Dieviškoji Apvaizda 
paliko šv. Juozapui. Matyt, 
.lis nebuvo priešingas Aukš
čiausiojo satvajrkymui. 

Kuomet angėloh įsake Jaui

gi, mes galim su pasitikėji
mu Jam į m vesti visus mūsų 
reikalus, taip žemiškus, taip 
antgamtiškus. Kuo Jis rūpi
nasi, Dievas laimina ir sau
goja”. Šį palaiminimų šv. Te
resė, Miaižojii Jėzaus Gėlelė, 
užtikrina žodžiais: “Negaliu 
prisiminti nė vienos progos, 
kada melsdama Jo, būčiau 
buvus neišklausyta”.

Suliet. Bro. V, P. Orašulls, 
MIC.

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, kų .jau turime.

Tas, kuris skaito katalikiš
kąjį laikraštį, tas turi neįkai
nuojamų ginklą savo rankose.

Požinsi, kas tai yra džiaug
smas, kai pažinsi, kas tai yra 
ašaros.

Kitas Dancigą medžioja,
Į lapes numoja ranka 
D į koridorių slenka,
G kai lenkas tai pamato, 
Vokiečiui spąstus pastato 
It parodo kitų taškų,
Sako, šauk sovietų meškų 
O kailį, ponas brolyti, 
Galėsim pasidalyti...
Japonai naudoja progų,
Kol dar kinai serga sloga, 
Todėl pi svetimų miškų, 
Medž oja, net žemė pyška... 
Kiti vėl pagal Madridą 
Visi medžioja vienas kitų, 
Nes po svtiuius laukus 
Jiems medžiojimas pigus: 
Jei pavyks gaut gerą grobį, 
Už dykų turėsi lobį,
Jei medžioklė nepavyks — 
Nuostoliai ispanui liks...
0 kurie dar nemedžioja,
Tie jau paraką sijoja,
Valo šautuvus kas rytų 
Ir žiūri vienas į kitų...

(“M. L.")

Pirkėjas: — Aš skaičiau 
laikraščiuose, kad jūsų kepy
klos duonoje buvo rastas į- 
keptas virvagalys.

Pardavėjas: — Na, tai kas 
čia tokio? Kai vienų kartų 
kepėjas netyčia įmetė į tešlų 
savo laikrųdėlį, tai tada nė 
vienas nieko nesakė...

Advokatas j žmonų:—šian
dienų tu paslėpk visas bran
genybes, pinigus nunešk į 
bankų, o visus geresnius 
daiktus gerai užrakink.

Žmona: — 0 kodėl?
(Advokatas.: — Matai, tas 

plėšikas, kurį aš gyniau, bu
vo išteisintas ir paleistas iš 
kalėjimo. Šiandienų jis ža
dėjo pas mus ateiti ir padė
koti man už gerų gynimų...

sv. JUOZAPAS

Evangelijų puslapiuose mą-. kartu su Marija tuii eiti į 
žai kalbama apie Švenč. Ma-! Betliejų ir užsirašyti. Katu-
rijos suižiedotinį ir Dieviško 
jo Viešpaties patėvį. Tačiau, 
tas maža užtenka mums duo
ti jo kilnaus būdo gražių mi
nčių atmininių.

Pirmas minėjimas apie šv. 
Juozapų, yra žinomas iš Ap
reiškimo Švenčiausiai Marijai, 
kad Ji bus Dievo Motina. Šv. 
Lukas mums sako, kad Mari
ja buvo sužiedota vyrai, ku
rio vardas buvo Juozapas ir 
,;is ėjo iš Dovydo giminės. Ir 
šv. Matas m mus nurodo, kalį; 
Angelas apreiškė Juozapui, 
kad Marijos Kūdikis buvo 
Dievo Sūnus ir Jo vardas bus 
Jėzus.

Du karta Evangelijose Žy
mūną, kad šv. Juozapas buvo 
dai lydė. Mos galime įsivaiz
duoti Juozapo ir Marijos pa
prastus namelius su versli- 
nyčia Nazarete ir turime pu- 
gerbti jų kilnias dorybes, ku
rių pratinosi nuolankiu klus
numu ir atsidavimu Dievo va
liai.

Ištikrųjų, sunku ir vargas 
buvo šv. Juozapui, kai išėjo 
imperatoriau* į^akynuu, kad!

likų širdys giliai atjaučia jo 
rępestį ir kaitų simpatizuoja 
su juoiui, kai vaizduojame jt 
ieškant nakvynės Betliejaus 
mažame miestelyje, kur jiems 
nebuvo vietos užeigose ir 
galiau turėjo išeiti iš miest 
lio ir radus kūtę, apsistoti 
joje, kur gimė Dieviškasis U 
ganytojas. Neabejotina, kad 
sv. Juozapas rūpinosi su lai
ku rasti patogesnę vietą, kai 
trys išminčiai iš Rytų atėjo 
pagarbinti Kūdikėlį Jėzų ir 
Jum palikti dovanų. Po to 5v. 
Juozapas ėmė Mariją ir Kū
dikėlį į Bažnyčių atlikti ap- 
tyrinimo ritualines apeigas

Trims išminčiams iškelia
vus į Rytus, Angelas pasiro
dė šv. Juozapui, ir jį perser
gėjo, sakydamas: “Kelkis, ir 
imk Kūdikėlį ir Jo Motinę, 
ir bėgk į Egyptą. Ir būk ten, 
kol pa sakysim tau giįšti. Nes 
įvyks, kad Erodas ieškos Kū
dikėlio nužudyti Jį”.

Kai praėjo pavojus, Ange
las vėl pasirodė šv. Juozapui 
ir. tarė, kad grįstų atgal, tyt

TT^inys, 3 pui.)
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IŠ TRUMPOS PAŽINTIES SU 
A. A. KUN. J. KURU Madoms Reli* Rudo 

Lewls Rrvdltan Visiems Du<wl»Kristaus Žodžiai Nuo Kryžiaus
SV. JUOZAPAS

1. “ Tėve, atleisk jiems, ties 
nežino, ką darą.”

Persekelkime mintimis į lai
kotarpį prieš 19 šimtmečių ir 
dvasioje užeikime ant kalnelio 
už Jeruzalės miesto.

Didysis Penktadienis. Ąnt 
Kalvarijos kalno žydų minia 
linksmai nusiteikusi; girdi, 
viskas eina kuo puikinusiai! 
Neapkenčiamas Nazarietis pa
galiau sugautas ir, štai, atsi
radęs ant kryžiaus; daugiau 
Jis nesikiš j jų reikalus! Ir vi
si prisipažino, kad nemaža 
imta vargo ir kantrybės kol į- 
kyrus Pranašas nepakliuvo jų 
rankosna. 'x

Pakeltas tarp dangaus ir že
mės, V. Jėzus sopuliuose skęs-
• Nuplaktas, sukruvintas ir 

oktas, Jis nūn atrodo vi- 
nepanašus į Dievo Sūnų 

— į Stebukladarį, kuris andai 
pagydė nelaiminguosius nuo 
ligų, nuo piktų dvasių, ir ku
ris daugeliui aklų sugrąžino 
regėjimą. Sunku įsivaizduoti,

atleidimo žodžiai. Išganytojas 
tartum įstengė jų kaltes pri
dengti nežinojimo skraiste.

O mes! Deja, dažnai mes 
liejam nemalonumo ir neapy
kantos žarijas ant savo arti
mo galvos. Dėl proto ir šir
dies aklumo, žydai nematė Na
zariečio asmenyj Dievo Sū
naus atvaizdo; dėl piktumo ir 
neapykantos mes savo artimo 
asmenyj irgi nepastebim Kris
taus paveikslo. Užmirštam, 
kad “ką jūs darote vienam

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškis

Kovo Devyniolikta Diena

“Kaip tėvas pasigaili vai
kų, taip Viešpats pasigaili tų, 
kurie jo bijosi, nes jis žino 
mūsų prigimtį, atsimena, kad 
mes dulkės”. — Psalm. CIT, 
13, 14.

. i

Tėvas! Kiek daug stiprumo 
ir paguodos randasi tame žo
dyje! šiame neklastingame pa 
žvelgime į Dievą, kiek daug

mano mažiausių brolių, man j randasi jame kad pririšti mus 
tai darote”. , j prįe j0 uolia ir visad augan-

Aiškiai Kristus sako; “At-|čia meile! 4
Jis žino kartų, varginantį 

kelią, tų bereikalingą besiste- 
ngimą ant kelio, tas siela?,

leiskite, ir bus jum« atleista.” 
Bet kaip, ir kiek sykių aš tu
riu atleisti, savo priešui, kuo
met jis man nusideda! Šv.1 
Petras skaitėsi save kilniašir
džiu, klaidingai manydamas, 
jog galima atleisti savo prie
šui net iki septynių kartų. Ta
čiau, jei noriu sužinoti pasi
gailėjimo ribas, man reikia

kuiros verkia, tas sielas, k u-, 
rios meldžiasi — Jis žino!

Jis žino, kaip sunki buvo 
kova, tą debesį, knrs atėjo 
į mūsų gyvenimus, tas žaiz
das, kurių pasaulis niekad ne
matė, Jis žino!

Jis žino, knotnet ir pavar
gę mes puolame, kaip gilus 
tas skausmas, kaip arti tam 
sios bevilties briaunos mes 
sustojame ir traukiamės; Jis 
žino!

Jis žino: širdie, imkis savo

1936 metais gegužės pabai
goje lankiau Pennsyl vania 
lietuvių kolonijas. Buvo karš
tos dienos. Traukiau arčiau 
Scrautono, kur klebonavo kun. 
J. Kuras.

— Geriau nevažiuok ten.

J. Kurni lapkričio 15 dienos 
sekmadienį. Gavau atsakymą, 
kad lauks, kviečia atvažiuo
ti. Tą pačią lapkričio 15 d 
kalbėjau Binghamton, N. Y, 
ir baisiai biauriu, slidžiu ke
liu, sningant turėjau važiuo-

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Nieko nelaimėsi. Kun. J. Ku- tį į Serantoną, kur taip ne
ras labai keistas senis. Su juo ramiai laukė prakalbų rengė
niekas nesusikalba, — taip 
kalbėjo man kai kurie inteli-

kryžių ir žinok, kad žemės gentai “ PMinsylvania lietu-
turtai yra tiktai sąšlavos, ir viškų kolonijų.
Jis įrodys mūsų nuostolį lai-j Aš nepaklausiau. Nesitikė- 
mėjimn! Jis žino! — Marijo- damas ką nors gera, važia- 
na Longfellow. {vau su Pittstono vargoninin-

Gailestingas sąjansmas mū- i^u P* Kudirka. Radome senu- 
sų dangiško Tėvo randasi virė k« kunigl> ižsirėdausį. Kark
mūsų, taip kaip mėlynas dan
gus, kurs apgaubia žemę. Di
džioji Tėviška širdis randasi 
visur.

Ta garbė eina nuo Šv. Dva
sios, ir privilegija, kad Die
vas jį išrinko būti Jėzaus pa
tėviu ir Mergelės Motinos su- 
žiedotiniu, ir yra priežastys, 
dėl kurių Katalikų Bažnyčia 
jį taip iškėlė ir tikintieji tiki, 
kad jis yra galingas užtarė-

dvasioje užeiti ant Golgotos 
kad Jis esąs seniai lauktas At- ka,no ir stovėti prie Kristaus 
pirkėjas, bet ištikro taip ir y- kojų I§ Jo lūpų girdžiu pasi.

gailėjimo žodžius:” Atleisk j f® Dmvą. Musų bukais 
jiems, nes nežino, ką darą.” ikTaUhk9 P^dumas į §v. 
Štai kur glūdi atsakymas į' JuozaP^ dideliai plečias, ir 
viršminėtą klausimą! Jis vis-1 V.,ai ari && ingą V1^i ir P&- 
ką nukentėjo ir visiems atlei-!81 1 eJim^ i 8V' JuozaPtb lų

t __
do jų kaltes. Tad, turint ken
čiantį, Kristų omenyje, kaip 
aš galiu nerodyti pasigailėji
mo savo artimui!

ra. Per ištisus tris metus 
Kristus kalbėjo apie Dievo 
karalystę, ir štai Jeruzalėj 
prieš keletą dienų didelės mi
nios norėjo Jį karalium apvai
nikuoti; gi Šiandien ant Gol
gotos viršukalnio prirengė 
Jam keistą sostą — kruviną 
kryžių. Per viešąjį Savo gyve
nimą V. Jėzus nuolat skelbė: 
“Atleiskite savo priešams.” 
Baigdamas tą gyvenimą Jis 
davė didžiausį pasigailėjimo 
pavyzdį:” Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino, ką darą”.

Palaiminti, nuostabūs žod
žiai! Kristaus neprieteliai rei
kalavo mirties, o Jis jiems 
siūlė amžinąjį gyvenimą. Žy
dai tikėjosi išgirsti piktžod
žiavimų ir visą eilę keiksmų; 
vietoj to, iš Jėzaus lupų krito, 
lyg rasa, malonūs meilės ir 

šv. Juozapas

garbingąjį Šventąjį ir Visuo
tinos Bažnyčios globėjąi.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

KYBARTAI. Vilkaviškio 
apskr. — Šiais metais Kybar
tų miesto savivaldybė numato 
atlikti daug viešųjų darbų. 
Kybartuose buvo galima pas
tebėti daug trukumų: blogai 
išgrįstos ir visai negrįstos 
gatvės, duobėtas plentas Ky- 
bartai-Virbalis. 1

jąs kun. J. Kuras, jis nesiti
kėjo, kad aš tokiu keliu at
vyksiu. Skambinau telefonu 
iš pakelės, kad atvykstu. Nu
džiugo, sulaikė besiskirstan
čią publiką.

Pats šiltais žodžiais prista
tė mane klausytojams. Pats 
su ašaromis akyse sekė mano 
kalbą apie vilniečių vargus 
lenką okupacijoj. Pats paau
kojo 25 dolerius vilniečių lai
svės kovoms paremti. Tai 
buvo jo gal paskutinė auka 
šiems reikalams...

lapkričio 16 dieną dalyva
vau didžiulėje jo mokyklos 
šventėje. 450 vaikučių, jų ta-1 
rpe keliolika svetimtaučių, pa
sirodė man ką moka lietuviš

Keturios didelis 
rertybis Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
I.F.NOVAS

RREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčių už 
pristatymų.
T.ietnvis pardavi 
Jas Frank P. 
Speeehcr jums 
patarnaut.

ta diena buvo. Yr kaip aš nu
stebau, kai šis senukas mane 
maloniai priėmė, kiek džiaug
smo buvo man, kai išgirdau 
iš jo tiek daug gražaus palan
kumo mano, Vilniaus, misijai.

— Matai tamsta — kalbė
jo jisai vaišindamas alučiu — 
dabar prakalbas rengti never
ta, karštos dienos, į svetai
nes žmonės nesirenka, važi
nėja po piknikus, kiekvienas 
ištrūkęs nuo darbo bėga iš 
miesto. Atvažiuok kada ru- pas.jrotjg vaikučiai už gedau
deniop. Parašyk man prieš 
tai...

Suplanavęs savo rudens 
maršrutą, pasiūliau a. a. kun.

Miliam A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

prakalbos, inscenizavimai į- 
vairių eilėraščių ir net 10 Vil
niaus įsakymų, kuriuos spau
sdinau “Mūsų Vilniuje”.

Niekas iš vaikučių nekalbi
no manęs svetima kalba. Vi-

kai apie” Vilnių. NeRijaučiaus' pnikiausiai ’nokSj° “e‘“' 
eap Amerikoje. Neblogiau lyiska.. Dzuaugėst a. a Klebo-

šią lietuvišką mokyklą Lietu
voje. Dainos, deklamacijos,

nas savo sunkaus darbo vai
siais. Pasakojo man, jaunos 

(Tęsinys 4 pusi.)

DABAR
Turėkite Geresnius Valgius ... 

Taupykite Laiką, Vitaminus, Skonį

ĮGYKITE NAUJĄ 1937
AUTOMATIŠKĄ

GESINI pečių

z

Taigi, ir aš turiu atleisti 
Judošiams, kurie mane išduo
da, Pilotams, kurie mane 
smerkte smerkia ne vien žod
žiais, bet ir veiksmais, — ir 
visiems, išjuokiantiems mane 
beeinantį gyvenimo keliu, ku
ris veda į kaikurį tolimą Kal
varijos kalną. Tai darydamas, 
ir tokiu būdu man bus atida
lyti rojaus vartai. “Nes tuo 
pačiu saiku, kokiu seikėsite, 
bus jums atseikėta”.

mo, jie Jį surado bažnyčioje 
i bemokinantį tarp daktarų. Po
to jie grįžo į Nazaretą.

Tai visa, ką iš Sv. Rašto 
žinoma apie šv. Juozapą ir ti
kima, kad jis mirė pirma ne
kaip Išganytojas išėjo į vie
šumą, mokydamas žmones ir 
darydamas stebuklus. Šv. Juo 
zapo mirtį prastuose name
liuose Nazarete, kur paskuti
nėje valandoje jį globojo Jė
zus ir Marija, katalikai bra
ngina ir gerbia, kaip laimin
gojo mirimo pavyzdį.

Evangelija pagerbia šv. Juo

(Tęsinys iš 2 pusi.)
jis prisibijojo grįšti į Betlie
jų iš priežasties žiaurumo Ar- 
cnelajo, Erodo sūnaus. Dėl to 
šv. Juozapas nusprendė toli 
mesnę kelionę į Galilieją. Tai 
visa mūsų atminčiai užrašė 
šv. Matas. Vėlesnis įvykimas 
užrašytas šv. Luko, kurs žy- 
p<i, kai sukako dvylikos melų, į 

mūsų Dieviškasis Išga- 
jas kartu su Juozapu ir 

Marija ėjo į Jeruzalę ir po 
trijų dienų nuo jų atsiskyri- zapą, kaipo teisingąjį vyrą.

IK

KAIP SKELBIAME, TAIP IR BUS
“DRAUGAS” paskelbė, kad šių metų kontestas bus didžiau

sias už visus buvusius. Jis toks iš tikrųjų ir bus Kontestmin- 

kų bus čielos armijos. Vieni jų varysis prie didžiulių dovanų, 

kiti prie mažų. Bet visi darbuotojai, ar jie daug nuveiks ar ma

žai, gaus geras dovanas pagal nuveiktą darbą.

Pilnas ir platus pranešimas apie tą kontestą bus paskelbtas 

rytojaus “Draugo” numeryje.

Kontestininkai, veikėjai, “Draugo” draugai kviečiami į dide

lį susirinkimą pirmadienį, kovo 22 d., 1937, Aušros Vartų pa

rapijos salėj, 7:30 vai. vak. Tai bus generališkas susirinkimas 

ir išsirikiavimas į smarkų ir našų darbą.

KONTESTO VADOVYBE.

Pamatyk Modernišką 
Automatišką Gestoj 

Pečių!

Gerėkls skaniais val
giais AUTOMATIŠ

KAI iškeptais!
Užbalgk spėjjmus ir 

extra darbus 
virtuvėj!

GERA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 
LENGVUS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

/

• Su nauju 1937 metų au
tomatišku gesiniu pečium 
apsisaugosi nuo nepasise
kimų valgių gaminime. Šia
me pečiuje karštis automa
tiškai kantroliuo.;amas. Šis 
pečius turi sandarią insu- 
liaciją ir karštį užlaiko vi
duje ir neleidžia plisti į 
virtuvę!

Šiame pečiuje mėsą ga

lima iškepti “dvigubai 
greičiau.” Automatiškais 
prietaisais karštį pečiuje 
gali nustatyti akymirkoj.

Šiandie pamatykite lf)37 
metų automatiškus 

ffesinius pečius 
jums artimiausioj

Peoples Gas Krautuvėj!

MOOf (N COOKHY . COM3TANT HOT WA»H . SIUNT MTflGKATION . OAt HfATINO
NAUJOS PAVASARINES MADOS VELYKOMS

Siūtai ir topkotai tokio išdirbimo, kaip 
KUPPENHEIMER, C.C.C. Ir TED LEWIS

Mūsų kainos nuo $5.00 iki $10.00 žemesnės. 
CIRCLE CLOTHING COMPANY

1616-22 No. Damen Avė.

'į. THE PEOPLES GAS LIGHI AND COKE COMPANY S

f.

DASH DIXON
guide has offered 

HIS SERVICES ANO MOST 
AMAZING OF ALL-HI5 PET 

M5ONS SERVICES IN 
iSH'S CONpUEST OF 

THE LAND OF THE G/ANT 
bątt

THE GUIDE ISSUES A
SHARP CONAn^NP--

(OHOOVWA//~)
’SAt

DRAGON KNEELS 
DOT, DASH AND 
Guide niount 
PET BEAST//^ THIS

SURE BEffTS

By Dean Care

4AT NEW ADVENTURES 
DO THEV FACE

k**0**' '***• r»atvrM. la*. • •
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IS TRUMPOS PAŽINTIES 
SU a. a. KUN. JONU KUBU

(Tęsinys iš 3 pusi.j
kartos žmogui, kiek jis paty
rė, kiek valgo, kiek byli nėjo 
si dėl parapijos, dėl bažny
čios, dėl mokyklos ir kaip 
visa tai pasiekta, skolos iš
mokėtos, lietuviškas jo para-
piečių gyvenimas sutvarky- ’ 
tas...

Su pagalba žiūrėjau į se 
nelį tiek daug lietuviškumui 
padaliusį. Nemėgo jo gal tie, 
kurie jautė sąžinės nerimą ne
padarę tai, ką galėjo padary
ti, ką Velionis padarė. Lietu
vių tauta tačiau jį įvertins. 
Neužmirš jo ir tūkstančiai jo 
mokyklos buvusių mokinių, 
kurie per jo mokyklų, per jo 
bekompromisinį lietuviškumų 
pažino patys save, surado sa
vyje lietuvius.

A. a. kun. J. Kuras buvo 
pagyvenęs, bet dar stiprus vy
ras. Nesitikėjo jis pats užme
rkti taip greit akis, neatėjo 
niekam į galvų iš jį lankan
čių, kad jis arti pabaigos gy
venimo kelio. Jis dar tiek 
daug galėjo, jis dar tiek daug 
žadėjo savo parapijai, o pe* 
parapijų ir lietuvių tautai.

Išsiskyrė iš mūsų tarpo. Pa
liko gerokų spragų, kuriai už
tverti reikės naujų jėgų. Ta
čiau jo graži atmintis, jo ne-

Iš Tėvų Krašto
Amatų Mokyklos 

Lietuvoje

Lietuvoje esančių amatų 
mokyklų tikslas yra paruošti 
ne tik praktiškai, bet ir teo
retiškai išlavintų amatininkų.
Šios mokyklos pradėtos buvo 
steigti 1919 met. Išpmuliių vi
suomenė mažai domėjosi ama
tų mokyklomis ir savo vai
kus noriau leisdavo į bendro 
mokslinimo mokyklas. Tačiau 

1 palengva visuomenės susido
mėjimas amatų mokyklomis 
didėjo, o kartu didėjo ir mo

Pašant8*. Prancūzijos dip
lomatas Charles d© Chamb- 
run,\ buvęs ambasadorium I- 
talijoj, užvakar moters pa
šautas lipant jam į traukinį, 
einantį Bruselin, Belgijon. 
Šovikė suimta. Pasikėsinimas, 
sakoma, vykdytas politiniais 
motyvais.

tuo pat keliu ir jo pavaduo
tojus. Jo kultūrinis lietuvių 
tautui palikimas didelis. Rei
kia negriauti, bet tęsti jo 
pradėtąjį statybos darbą Serą 
ntono lietuviškoje padangėje.

Tebūnie lengva. Jam. «węti- 
moji žemelė, kurioje jis gy
vendamas apie savąją svajo
jo ir jai dirbo. V. Uždavinys

— Buvęs amerikietis P. 
Zdankus Kaune akademinio 
I)ULR populiariųjų paskaitų 
cikle apie užsienio lietuvius 
skaitė radio paskaitą tema: 
Amerikos lietuvių spauda, šia 
tema skaitė jau antrą paskai
tą

l matų mokyklose mokslas tę-> je, drauge o paskaitos apie už- Į SPARČIAI VYKDOMI KA- 
1 siasi 4 metus. Tas mokyklas 1 sienio lietuvius skaitomos ir 
baigusieji gauna amatininko' per Kauno bei Klaipėdos ra- 
vardą. Žemesnėse amatininkų1 dioibuus. Pirmoji paskaitų tų 

jose niokosi mokinių rodo šie nmkyklose mokslas tęsasi 2-3

1
NAUZACIJOS DARBAI

rO REGAIN ENERG1 
AFTER THE FLU

When the Flu h»y left you 
wc,K.nd discounged you 
oted sometirinc to pat . 
kecn ed*e on vour .apetite 
■nd to Bt-ace up roar d» 
cestive syjtem, to turo your 
Food mto ttrength-ciyiog. 
red blood. Hountci t 
Stomachic Bitter; tpeed; 
uprecorery You'II tavi oet- 
ttt y,ith the first dore 
Phoneyoor dratt «or eright 
away and )tet surted quick 
ly America** tome rince 
1853. Tąsus «ood. does 
jtood. 18 oc. bottlc. lt MS

HOSTETTER’S BITTEII

TAURAGE. — Jau kuris 
dalia jau baigėsi. Dabar, kovoĮ laikas, kai Tauragėje sparčiai 
mėn. 4 d. DULK akademinis; vykdomi kanalizacijos darbai, 
skyrius \ ytauto Didžiojo uni- ftįuo metu prie kanalizacijos

metus. Iš tų mokyklų išeina 
kvalifikuoti darbininkai, ku

__ w ____ v ___ vėliau gali gauti smalini-| versi teto jau iškilmingai
418 mokinių, 11 vidurinių a-|w^° vart^- kišamos amatų mo atidarė Užsienio lietuvių gtuf-
matų mokyklų su 1,546 moki- kyklos turi šiuos skyrius: stu- Jijų antrąjį semestrų. Atida-1 grindinys yru įšalęs ir kiek- 
niais, 1 aukštesnio,j moterų karoscrijos, dailydžių, miJrymo iškilmėse, be kitų, daly- vienų jo pėdą reikia kirste at 
<lailėa amatų mokykla su SO ukštų baldų, rimorių, metalo vavvo ir geriausi Lietuvos dai kirsti. Prakirtus storąjį grin 
mokinių, 2 vidurinės preky

skaičiai: 1936 m. rugsėjo m. 
1 d. visoje Lietuvoje laivo 7 
žemesnės amatų mokyklos su

bos mokyklos su 175 moki
niais ir 3 valst. amatininkų 
kursai su 400 mokinių. Tuo 
budu išviso Lietuvoje yra 24 
amutų mokyklos su 2,619 mo
kinių.

dirba apie 100 darbininkų. 
Darbas gana yra sunkus, nes

nmorių,
atidirbimo, elektromonterių, nos įr muzikos menininkai. Jdinį, randama puikios durpės 
mūro statybos, technikinės gįB semestras bus užbaigtas' rlnoksnis. Dėl to ši vieta yra 

pavasarį. Numatoma, kad jei labai vandeninga ir Tauragiš- 
uždaryino iškilmėse dalyvaus1 fcją gyventojų vadinama net 

ligų šaltinio vardu.

keramikos, dailiosios kerami
kos, kartonažo, odos puošme
nų, tekstilės, audimo, nėrimo,'įr garsusis jsietas J. O. Mila- 
si’ivimo, kulinarijos ir namų kuris nuolatos gyvena
ruošos. Šiuo metu visas aina- Paryžiuje.
tų mokslas neblogai aprūpiu- ;_______________________ _
las mašinomis, įrankiais irDalarr esančios amatų mo

kinių skaičius. Kokios amatų ! kyklos skirstomos į vidurines medžiaga. Amatų mokyklose 
\iokyklos daibar yra ir kiek'ir žemesniasias. Vidurinėse a- (dirba nemažas skaičius inži

nierių, technikų ir amatinin
kų, kurie užsieniuose yra bai
gę specialius amatų mokslus.

Tsb.PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslą ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant niūras te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveiks^ ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
t.uuieridi reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų, per 
sjiecialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

ATIDAROMAS UŽSIENIO 
LIETUVIŲ STUDIJŲ AN

TRAS SEMESTRAS

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

180 i S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Pernai rudenį Kaune, Vy- j 
tauto Didžiojo universiteto 
Draugijos Užsienio Lietu-: 
viams remti akademinis sky- į 
rius pradėjo užsienio lietu- j 
vių studijas. Jose įvairiais už- , 
sienio 'lietuvių klausiniais pa- į 
skaitąs skaitė tų klausimų ži į 
novai, kurie gyvena Lietuvo-

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išakirisiit sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS

PLATINKITE “DRAUGĄ"
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS 

4300 So. Fairfield Avenui
OFISO VALANDOS:

K) vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

I Tol. nuinų:
! HEMloek 6286

i

Rez.:
24C6 W. 69 St.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ol'iso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Kee. ofiso vul.: 1.0—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

'l«gal» sutartį «____ •

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages). 4
Pinigų taupytojams išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
vhno. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

E%

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIETLVISKA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GfcRIį LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-SO Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNU8. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Sireet 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nito 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600 

• ■ ■ ■■■
State 4898 Prospect 1919

KAL SC ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
ssaa So Wentera Avė. 

Valandos: kasdien nuo 9:90 po ptev1 
Iki 9:90 v. vak. Subatoj oro 12 Iki Į 

8:00 vakare 
188 W. Rantlolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
tkl 9:00 po piet

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4300 S; Fairfield Avė. 

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti.

TaL CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartu
2305 So. Leavitt St.

Tel. OANal 0402

Tel. Ofte. REPublic 
Melrose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We8t Marųuette Road 
Antrad., ketvlilad. U uenktadientalr 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. tkl 1 p. p. 

* 161 Broadway
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Scfttad tentais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
lllain., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St-, Chicago
Paned.. Sered. ir Snbat. nuo 2—0 v.

Res. 6924 80. Talman Ava.
Res. Tai. GROveaill 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Hnliatonis Cicero}
1446 So. 49th Ct.

Nuo 8 iki 9 vai, vak._______

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 8519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nagai sutarti

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki » a ai. vak. 
SeSt. 3 Iki 6 vai. po pietų. Ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1012 ______

AKIŲ GYDYTOJAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETU V’” DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Tel. CANa’ 0267

Res. PROspeet M50

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 Bo. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

kary, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Ras.: TaL PLAza 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

M*w4AH«m9« m vfrv IO

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDvay 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nao 10 iki 12 
Nao 10 iki 12 vai. vyto, nno 2 iki 4 
»al. n»» nietn Iv nno 7 iki R:M o. v

Office Phone Res. and Office
PROsnect 1<W« 2350 S. Leavitt Rt
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vok. CANal 070«

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Chkago-

Nedėllom Ir Trečiadleiilals 
Pagal Sutarti

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
8anday by Appointnseot

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valauffos

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Talef. BUOlevard 7M0 
Namų Talef. PROspeet 1930

ii. BOUlevard 7042 -

DR. C. Z. VEZEL W
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

r-—:- d

JAV RtlORteo fft KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metų 

Reomattsmas Ir Mrdtea Ugoe to 
•peciMlybė

Valandos 11-19 A. M. 9-4. 7-8 P M 
Orvaatrao vieta 1999 So 50 Ava. 

Phone Cicero 9858
r«at iatb

Tel. OANal 6122

BS. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaados: 1-S ii 7—8 

Seredomia ir Nadėl. pagal sutartį 
REZIDRNCUA

6631 S. CaHfornla Avė.
Tolaloa aa RKPnMtr 78«»

Tel. Offtre Weatworth 6330 
Raa. Hyde Park 3306

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų iv vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 ▼. vak.
uak^zaa ur subatA^g.

Tel. Ofiso BOUlevard 6913-14 
Res. KENuood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:36 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 00.36

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

į Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutartį

Reikale naudokitės patar
navimu t y profesionalų ir 
hiznierip, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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Ital Orgauizuetoji Veikte
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

UŽRAŠAI LIET. KAT. VAK. VALSTYBIŲ 
14-SIOS KONFERENCIJOS

(Tęsinys)

Toliaus seimų, sveikino1 nuo 
Šv. Kaz. Akad 
nė, prašydama paminos Sta
tybos Fondui, ir kvietė daly
vauti jų seime geg. 9 d.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
vardu sveikino kun. V. Čk- 
žauskas, primindamas, kad

| ragindamas kreipti daugiau 
i djemėsio į. katalikiškas drau-

Bė». Budie-,kadJose “™dovauty 
bedieviai, ir pakvietė j Sv. 
Antano draugijos 25 metų gy
vavimo jųbiliejų.

Laišku sveikina Šv. Kazi
miero Seserų viršininkė gerb. 

1 Motina Maria.
' Kun. Vaičiūnas sveikinda-Marijonai šiuo metu deda pa 

stangų seminarijos koplyčios *nas konferencijų pataria dr. 
statybai baigti. Prašė visų ^Inkienėa referatų įdėti į 
prisidėti prie to darbp ir spaudų. Pažymėjo, kad Susi
kvietę visus dalyvauti koply
čios pašventinimo iškilmėse, 
|irž. 6 d.
(Vyčių Cli. apskr. vaidu svei 

tino apskr. dvasios vadas 
kun. M. Urbonavičius pabrė
ždamas, kad vyčiai nemiega, 
kad kasmet pagerbia savo

vienijimo auginimui būtinai 
reikalingi apmokami agentai, 
kurie eitų per namus įrašinė
dami narius kaip kad daro 
apdraudos kompanijos.

Padaryta 15 miliutų per
trauka.

Kun. prof. Vaitkevičiams re
feratas lema komunizmas ir

Dainininkas A. Kaminskas,I
ilgus metus geidojęs šv. My
kolo parap. chore, North Side, 
V-erbų sekmadienį vėl atva
žiuos giedoti tenoro partijų 
Dulkūs kantatoj “Septyni pa
skutiniai Kristaus žodžiai nuo 
H.-yžiauj*,” kurių pildys šv. 
Mykolo parap. choras, vado
vaujant varg. N. Kubui.

Par linkėjimus seimui Wau- 
kegano kolonijos vardu pa 
tiekė A. J. Sutkus. Dr. J. P. 
Poška prie ^avo sveikinimo 
patarė, kad vadovaujamos or
ganizacijose vietos būtų už- 
lcidžiapros jaunimui. Moterų 
Sųjungos centro vardu S. Sa
kai bene padėkojo rezoliucijų 
komisijai už rezoliucijas Sų 
jungos reikalu.

Federacijai negalint paski
rti Marijonų seminarijos kop
lyčios statybai aukų, dalyviai 
nutarė dalyvauti pašventini
mo iškilmėse ir tu<> paremti 
fondų.

Baigiant kun. Ųrboųąvielus 
užkvietė visus dalyvauti re
liginiame koncerte, kuris į- 
vyko tų pačių' dienų, 7 vai. 
vakare. A. Bacevičius, rengi--

PMIHNMAS
BKMERMMS

Velykos jau čia pat. Dau
gelis biznierių ir profesijo- 
tų per dienraštį. “Draugų’’ 
reiškia malonių švenčių lin
kėjimus savo draugams ir 
kostumeriams. Tie linkeji

Chicago, Heights 
Žinios

Kovo 1A d, visas Šios pa 
rapijos jaunimas bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos. Gražiai 
pasirodė ypač mergaitės sodu- 
lietės. Vaikinai, matomai, su-

Volykų vakare bus “Vely
kų balius” parapijos svetai
nėj, šokių kontestas. Klebu 
ilgs siunčia komplimentnriu? 
bilietus, visiems parapi jonams 
kartu su Velykų laiškais.

Rap.

ATSIMINKITE!
... • . .. | silaikė, mat Verbų sekmadieniai jau pradėjo, pasiekti | . . . ... .

‘Draugo” administracijų.
Iš Brighton Parko jau at
siuntė laikrod’ninkigs A. 
Petkus, bar be ris J. Konce 
vičius, ruladuvis Antanas 
Lukošius, iš Town of Lake 
broliai Gregoroviččai, Wui. 
Kareiva.

Kiti biznieriai prašomi 
nesivėlinti, nes kas pirmes
nis, tas geresnis.

nj, bus vyrų draugijų ir ben
drai visų vyrų bendroji šv. 
Komunija. Vyrai nori pasiro
dyti.

Pirmas ‘Draugo” piknikus 
bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

globėjų šv. Kazimierų bend
rai eidami prie šv. Komunb ‘kova suJuo seiino daJyvi?. a’ 
jos, rengia įvairias pramogas, j Ly<lžiui išklausytas ir priun- 
koncertus, išvažiavimus liepos apsistojimu ir kaistu dek
4 d., Vytauto parke, steigia 
nuosavų namų ir prašė seimo 
šį sumanymų paremti. Nuosa
vam namui įsigyti keliama 
fondas. Tam tikslui išleista 
“Lietuvos Istorija Paveiks
luose” ir prašo jų ne tik nu
sipirkti, bet ir platinti.

Nilo Šv. Pranciškaus Vien. 
Rėmėjų sveikino Sudeikienė.

Ciceros pašųlpinių draugijų 
vardu sveikino A Valančius,

nų plojimu. Patarta visiems 
Fed. skyriams kviesti gerb. 
prelegentų į savo kolonijas su 
šia paskaita. Padėkos žodį 
dar pridėjo J. Šliogeris, Wau- 
kegano atstovas J. Jakutis ir i 
kiti, V

Mandatų komisijos vaidu 
B. Kazlauskas pranešė, kad 
seime 11 kolonijas 4 apskri
čiu s, 56 draugijas, atstovauja ' 
179 atstovai (kurių tarpe yra į

4 kunigai, 4 daktarai, 1 ad
vokatas ir 1 žurnalistas). Au
kų su mandatais atsiųsta $9, 
o per pertraukų seimo lėšoms 
padengti surinkta $10.00, (po 
$1.00 aukojo dr. S. Šlakienė 
ir R. Baliauskas), viso $19.00.

Rezoliucijų kom. paruoštas 
rezoliucijas perskaitė L. ši
mutis. Visos priimtos. (Jos 
tilpo “Drauge” atskirai).

=====—-- —ž-1 —
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit
Nevirikinimo

Vergau

C PBAITT I4MPHJO DTVAJ. 
THaer1* BltUr Wta« C*.
ma z. w«n« •»-Prutu* «• tokai -

Visose
Vaistinėse

A. < A
ANELIJA

JASIUNIENĖ
(po tėvais Cincius)

Mirė kovo 17 d., 1937 m..
6:40 vai. vakaro, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Biržų apskr., Pasva
lio parap., Talačkurlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

l’alik-o dideliame nuliūdime 
dukterj Koše Uiuebnau, žentą 
Edward, 2 anūkes: IJorothy ir 
Koše, sūnų Kazimierą, ir gi
mines Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
kovo 20 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Suirus, žen
tas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. t 
Mažeika. Tel. YAltds 1138.

k- A.

Gavėnia baigiasi. Velykos 
čia pat. Prisirengimai jau du- į 
romi. Pavyzdžiui, kleb. kun, 
Martinkus paruošė gražau* 
turinio Velykų laiškus pava- 
pijonams. Pakvietė svečių ku
nigų su pagalba. Choras daro

mo komisijos vardu, padėkų- Į ntį Ne viena3 įr supyko, praktikas, rengiasi. Mokyklos 
jo valdybai, atstovams ir uu-i^į laifcni pradėjo‘gė-Į vaikučiai irgi ruošiami pre-
kotojaiųs.

Konfer. baigta 6:30 vai. va
karo, kun. M. Urbonavičius 
atkalbėjus maldą.

Prezidiumas:
Pirm. adv. K. J. Savickus,
I rašt. Albina A. Poškienė,
II rašt. Ona A. Nevulytė

(Bus daugiau)

Keistučio Spulkai 
40 Metų

BR1DGEPORT - Vieną 
didžiausių finansinių įstoūbų 
kovo 24 d, mini 10 metų su
kaktuves. Tai Keistučio .-pu
lką. Kas, dideli at maži, at 
šliaukys į spujkų kovo 21 ir 
25 d. ir balandžio C ir 7, guis

rėt ir biznis geriau eina.
Keistučio spulka moka 4 

nuoš. visiems, kurie spulkoj, 
turi pinigų.

Visose lietuvių kolonijose1 
daug yra namų savininkų. • 
kurie gavo iš Keistučio spul- 
kos paskolos ant lengvų iš- ( 
mokėjimų. Dabar ir svetim
taučių yra gavę. Ne tik kad 
morgičius turi, bet ir taupo 
ir yra spulkos nariai. Nėra 
vėlu nei vienam, suaugusiam, , 
ar jaunam, ateiti ir pradėt: 
spulkoje taupyti. Visiems mo
kama 4 nuoš.

Keistučio spulkos valdyba, 
arba direktoriai, kviečia vi
sus, 40 metų sukaktuvėse, a- 
teiti, įsirašyti ir tapiti jos na
riais. Jei per 40 metų spulka

cesijai.

Palengvinimas 
drebinančių 

f neuralgijos skausmų
gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c 

visose vaistinėse.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
-O------

Suvirš 50 metų prityrimo
- O------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus -------o------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

dovanų. . ....... .. ...'gyvavo, gyvuos ir toliau.Keistučio spulka per 40 ’ 67
•lietų turi daug patyrimo fi
nansų operacijose. Per tų lai- ,. . t . ....
kų daugelis sutaupė didelį ^alR ir eu’1b£lun Pa
turtų ir nei vienas r.eprara-

Linkiu. kuogeriųjusio pasise
kimo Keistučio spulkai, kaip

do pinigų. Visi pinigai apsau
goti ir, kiek kas turėjo Keis
tučio spulkoj, fica ir gavo 
a.’toa turi.

Depresijai užėjus, bankai 
pradėjo užsidarinėti, žmonės 
pradėjo pulti ir spulkas. Ži
noma spulkų pinigai irgi bu
vo įdėti į pirmu? morgičius, 
dėl to negalėjo visų patenki-

tarnavime.
Keistučio spulkos adresas:

S40 West 33rd- Street, Chica
go, Illinois. Narys

METŲ SKAU-

1 ■ ■ ■ —

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avetiue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Bliouo L.U’AYETTĖ 5MOO

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DIREKTORIAI

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Tękfonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Hemltage Avė.
4447 South Falrfleld Avetiue

Tel. LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
ai Chicagos dalyse

FRANK. J. PUPAUSKY
Mirė kovo 17 d., 1937 m.,

3 vai. vak., sulaukęa 61 me
lų amžiaus.

Kilo Ik Raseinių apskričio 
" ir parapijos, Dainių kaimo.

A.m- rlkoj išgyveno 45 melus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterj Anna Zinkus. žentą 
Gene. anūką Thomaa, brolj 
Izidorių Ir Gimines, t

Kftna« pašarvotas 6418 Ho. 
Maplewood avė., tel. HEMiock 
1435.

Laidotuvės jvyks panedėly, 
kovo 2 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtąjį j Gimimo 
Švč. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NultOdę: Duktė, Žentas A- 
nukas Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

VIENŲ METŲ 
DAUS LIŪDESIO 

ATMINIMAS

-

GART, INO, LAJDOTLVTV DIREKTORIAI
KBLNRR — PRUZIN

Geriausias ogtarnavliuas —• Moteris patarnauja 
Pbone r'" ' " «M W. Iftth

LA lUUTUViŲ UlttĖKTOfttUtt

JUOZAPAS

UDEIKI
- TĖVAS

REPublic 8340

ELENA YUOAITIENĖ
(po tėvais šiajutė) 

Persiskyrė au šiuo pasauliu 
kovo 18 d.. 1936. potaidota,
kovo 25 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Kilus iš Tauragės ap
skričio. Švėkšnos parapijos, 
Pempiftkių katino. Paliko nų-. 
liūdime vy.rą Vincą, seną mo
tinėle. seseris, brolius lr daug 
artimų glnilplų. Už a. a. Kil
nos sielą jvyka trejos ftv. Mi. 
šios rytoj, ftefttadlenj. kovo So 
d. G kilimo švč. Panelės pa
rapijos bažnyčioj, Manąuette 
Park. 6^20 vai., antros — 7. 
ekiekvijos 7 30 lr trečios 7:45 
vai NuoMrdžtąl kviečiu gimk 
nes Ir patvstapius paptnrelsll 

a. a. Hienos fdeli,IranMo-už a. a. Hienos siela 
Niekados, niekados bi

ji Elena, nesilgrjftl 
Koks tas žodts skaudus. SU 
lindėsiu Širdyje tariame: Ilsė
kis Viešpaties ramybėje.

Vincas Yucaltts,
,7154 So. Mčplewood ava,

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮAMBULANCE

DYKAI MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS VISOSE

P. I Rita 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

SESUO M. LORETTA, 
C.S.C.

(Jadvyga LevgaudaJtč)
Mūsų mylimą a. a. Seselę 

M. Lorettą pasiėmė Aukaėiau- 
sius pas Save 1937 tu. kovo 
18 d. 6:00 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė 1903 m. 
gruodžio 16 d. Chicago, Illin
ois. Duktė Antano Levgaudo 
ir Julijonos Paldavitiūtes. 
Vėliouė vienuolyne išgyveno 
17 metų.

Paliko nuliūdusias šv. Kaži-' 
uiiero Seseris savo mylimus

Į tėvelius sesutę Juliją, tris bn>- 
- liuą: Antaną, Kazimierą ir

Mykolą; tetas, dėdes ir girni- 
' nes.

Laidotuvės jvyks pirmadie
nį, kovo 22 d. 9:00 vai ryto 

, ii šv, Kazimiųrn Seserų kop.
• Iyėioe, 260L West M.arquetre 

Road, Chicago, Illinois, j šv. 
Kazimiero kapines.

, Nuoširdžiai prašome gimines 
if pažystamus dalyvauti laido- 
tuyėse ir pasimelsti už a. a.

. Seselės vėlę.
Šv. Kazimiero Seserys k 

Levgaudų Šeima. 
Laidotuvių direktorius — 

Lachaviciua ir 0ūnai.

I ■■ ■—I

Laehamcz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. LHkm
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. PetkB
S. M. Skalas
1.1. Zolp 
Ezerskis ir Sudus

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 W«st 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Pbone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

1 -J-—-

/



RYTOJ “DRAUGAS” NUSTEBINS IR PRADŽIUGINS VISUS SAVO SKAITYTOJUS

Juozapų Diena

Šv. Juozapo šventė. Sveiki
name visus, kurie Šio didžio
jo šventojo vardą nešioja. To
kią tarpe yra.: gerk. knn. prof. 
J. Vaitkevičius, knn. Mačiu- 
lionis, knn. Pužauskas, knn. 
Martis, kun. Šaulinskas, Bn- 
drikas, Krokas, Mickeliūnas, 
Kriščiūnas ir visa eilė kiti).

Rėmėjų Metinė 
Vakarienė

svočias veikėjas Ciprijonos 
Druktenis.

Vardu rėmėjų dėkojame sve 
čiams už atsilankymą, nes los 
pridavė mums didesnio ūpo 
darbuotis. E. O.

TOWN OF LAKE. — Šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. metinė vajaus vakarie
nė įvyks kovo 21 d., parapi Pranciškaus Vienuolyno
jos salėj. Piograma. P,as*<^-s . j^mėjų 3 skyrius buvo suruo- 
5 v»l. popiet. Pa programa vaja„8 vakan>
bus užkandžiai. Tikimės su- .. i • • • * •,rupijos salėj. Žmonių atsilan-

Prisirengėme

silaukti ir keletą svečių. 
Nuoširdžiai kviečiame vi

sus atsilankyti ir paremti pra 
mogą. Pelnas skiriamas Sv. 
Kazimiero *vienuolynui.

Iš anksto tariame ačiū biz-
NORTTI STDE. — Vietinis nieriams, kurie jau prižadėjo 

paaukoti valgomųjų daiktų 
šiai pramogai. E. O.

parap. choras visu uolumu re
ngiasi prie religinioi koncer
to, kuris įvyks verbų sekma
dienį, 7:30 valandą’ vak. Bus 
išpildyta Duboj s o
“Septyni Kristaus Žodžiai 
nuo Kryžiaus”. Be choro, da-

Marijonų K. ir S. Rėmėjų 
kantata B sk. susirinkimas įvyko ko- 

ivo 14 d., parap. salėj. Pra
nešta, kad tikietai bunco par- 

hvauja ir keletas northsai- j ty Statybos Fondui jau pla- 
diečianis gerai žinomų solistų:
A. Kaminskas, V. Čirvinskas,

tinaini. Vakaras įvyks balan
džio 4 d., 3 vai. popiet, parap. 
salėj.

Nutarta po bunco žaidimo 
turėti šokius..

Mrs. Malone ir kiti. žodžiu, 
choras jiasirengęs visus atsi
lankiusius patenkinti. Laukia 
svečių ir iš Cbicagos ir apy
linkės I Ihmg malonumo suteikė rė-

įmėjams atsilankę svečiai, ku- 
NorthsaidieČiai, nepamirš- rje pasak6 gražias kalbas. Ka

me skaitlingai susirinkti į ba j apskr. dvasios vadas 
In.tfią. Pasiklausysim gražaus km, y. Čižauskas, MIC., J. 
veikalo. Lietuvytis i Kulikauskas, apskr. rašt., ir

tai pamatysime bal. 11 d., pa-į įmokėdama rėmėjos mokestį 1 
dol., kuris įteiktas dvasios va
dui kun. V. Čižauskui. Rp‘P-

rupijos svetainėj 
Kviečiame visus atsilanky

ti. Programa verta pamaty
mo.

Uršulė Panavienė išvažiavo 
į Lietuvą aplankyti savo gi
minių ir dalyvauti giminai
čio primicijoj.

Linkime jai Laimingos kc- 
Lonės ir laimingai vėl sugrį
žti. R&p.

kė daug. Pelno padaryta ne- 
maaki. Vakarą vedė skyr. pi- 
nnin. M. Sudeikienė.

Kun. S. Jonelis rodė grę
žias judamus paveikslus ir 
pakalbėjo apie vienuolyną ir 
seselių vargus, kokius matė 
besilankydamas Pittsburgh, 
Pa. Pianu solo puikiai skam
bino L. Mondzijauskaitė.

3 skyrius širdingai dėkojo 
programos dalyviams ir vi
siems už atsilankymą ir pri
sidėjimą prie vakaro. Rėmėja

Labdarių Sąjungos 1 kuopa 
rengia gražų vakarą. Bus vai
dinama komedija “Dangus 
brangus”. Bus ir kitokių pa- 
marginimų. Mickevičia paro 
dys daug juokų; tokių įdomy
bių Town of I^ake dar nebu
vo. Jis tuos juokus padarys 
iš nebūtų dalykų.

Po visam bus šokiai. Visa

SUSIRINKIMAI

DIEVO APVAIZDOS r AR. 
— Penktadienio vakare, po 
pamaldų, vyčių 4 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą, mo 
kyklos kambary. Valdyba

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų 19 Skyriaus 

Susirinkimo

Praeitą trečiadienio vakarą, 
įvykęs Tėvų Marijonų Rėmė 
jų Draugijos 19 skyriaus su
sirinkimas pasižymėjo gražiais 
nutarimais. Vienas tokių nu
tarimų, tai pirmas West Ri
dėję, margumynų vakarėlis, 
kuris įvyks balandžio 25 <1. 
6 vai. vukare. Įžanga veltui. 
Antras nutarimas, tai metinis 
bankietas Tėvų Marijonų Cbi
cagos apskr. rėmėjų, kuris į- 
vyks gegužės 9 d., Aušros 
Vartų parap. svetainėje. Ti
kietai jau gatavi, jei kas no
rėtų juos platinti, teatsilan- 
ko į “Laivo” redakciją ir 
kreipiasi prie kun. V. Čižaus- 
ko, MIC., kuris mielu nnm 
patarnaus.

Beje, susirinkime įsirašė ir 
nauja narė, Adelė Marozaitf,

Nauja “Draugo” 
Stotis

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS

T0WN OF LAKE. — Pas 
biznierių B. Šamą, 4551 So.
Hermitage avė., galima gau
ti nusipirkti “Draugą” atski 
rais numeriais, o apylinkės 
skaitytojai užsimokėjusieji už
metus gali pas jį atsiimt’ die- ninkių vadas. Visos krautu 
nrnštį kas rytą. • į vės piketuojamos. Darbiniu

i kės nešioja iškabas su parakamai. yra seni biznieriai. v . , ,T .
VoIttI-.. s..__ * - • šms: Barbara Hutton skai-velykų sventems turės savo

ciuoja mnijonus, o 5 ir 10 ce-krantuvėj daug visokių val
gomųjų daiktų. Patartina su 
orderiais nesivėlyti.

— Laredo miestelyje, Texa< 
valstybėje, prie pat Meksikos 
sienos, muitininkai sulaikė 
3,000 dolerių vertės rūbų, ku
rie buvo rengiamasi per Vera 
Cnizą pasiųsti į Ispaniją.

Streikininkų vadas. Clarina 
Micliaelsom, Woolwortho “5 
and 10 cent” krautuvių, New 
Yorke, streikuojančių darbi-

ntų krautuvių darbininkės 10

Džiaugiasi Nauja 
Lietuvos Istorija

Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys 46 Fiftli

ir 12 dol. algos”. Streikai ei- ave’’ ^ew York, N. Y., atsiun-
na ir kitose tos rūšies krau
tuvėse, kurias kontroliuoja 
Wool\vortho kompanija.

Tretininkės susirinkime nu
tarė Velykų rytą eiti “in co- 
rpore’’ prie šv. Komunijos ir 
užprašyti šv. Mišias narių in
tencija.

Ii:

PLATINKITE "DRAUGI”

tė gerb. kun. M. Urbonavi
čiui, MIC., “Draugo” admi 
nistratorini laišką, kuriame 
pagyrė naujai išleistą Lietu
vos Istoriją. Be kitko gerb. 
konsulas rašo:

“Prašau priimti mano nuo
širdų pasveikinimą tokio gra
žaus leidinio proga, kaip ‘Tru
mpa Lietuvos istorija pavei
ksimose’. Jis gražus savo tu
riniu ir savo išorine išvaizda. 
Neabejoju, kad turės pasise
kimą ir atsieks tikslą, kurį 
sau pastatė Vyčių Chicagos 
apskr. valdyba, jį išleisdama”.

Kas tik susipažįsta su šia 
originališka Lietuvos Istori
ja, tas ja susižavi. Ji populė- 
rizuojama parapijinėse moky
kline ir jaunimo tarpe.

Leidinio kaina 50c. Gauna
ma “Draugo” knygyne, 2334 
So. Oakley ave., Cbicago, 11!.

BRIGHTON PARK
Seniausias ir geriausias naujų 

drabužių siuvėjas ir senų valy

toja a ir taisytojas.

ANTANAS LUKOŠIUS
Savininkas

2555 W. 43 st., tet Lafayette 1310

Tel. LINcoln 4424 
Dėl Reumatizmo, Slopą, Ner- 
votnmo, PraRtos Cirkuliacijos, 
Ankšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT 

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir

Maudynės, _
Elektros Trvtmentai ir Magniai1 

MnT«»«v sKvnira 
1M7 N. St.

Antr. Ir Krtrlr.

• ryt* Iki • rak.

VTHŲ NKTRIFA 
1B«O cirkoniu Are. 
Mrm, Trre., Kitvlr. 

Ir SrM.
7:3t ryt. Iki lt mk. 
Antr. Ir Prnkt. 7:M 

Iki • rak.

Kuomet jūs randate kokį gerą skonį Chesterfields 

turi ir koki jie lengvi.. .jūs drutiai juos laikote.
Su šunišku pagriebimu, milijonai rūkytojų laikosi 

prie Chesterfields...

Copnitht i»»7. Ltoozrr * HnMTdCaaoSCa.

neqau
įfoitūti jtt vietį

MotrrU 
Patamantnlan-a virrosa srvTita te mktv

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 5 kambariu cottagc. 
ttair.a $700. Randasi 3452 So 1,1- 
tunlea ave. Sav. S4fiS So. Lltua- 
ntca ave. Tel. YARda 5748.

Pardavimui namon dviejų flatų, mfl- 
rlnia, dviejų karų traradžlua Vis
kas ISrenduote. Randant 4053 So. 
Arteslan av. Kreiptis 1425 W. 45

tel TARdn 0408.

PADAVIMUI KRIAUČIŲ SAPA
Pardavimui kriaučių Sapa, modemiš

kai įtaisyta. Kaina pigi. 2407 So. 

Oakley ave., tel SEEIev 8658.

PARDAVIMUI MASINOM

Parduodame visokius typewrlter1us.
“addlng" maAlnan Ir reglatertuft. 
Juozu* Pauli. Mld City Typetvrller 
Exrhau<e. Tel. Wentworth 5305.
=======r

PARDAVIMUI MniTTVt

Pardavimui Hardware Ir Palnt 
Store, labai pigiai dėl to kad tu
riu du bizniu. Gera vieta, lietuvių 
apylinkėj, blanls Itdlrbtan per 13 
metų, arba priimsiu pusininką- 1421 
So. 49 CU Cicero, III,


