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Lietuvos sportini
mOS SPORTININKAI DARO 

GRAMUS ĮSPŪDŽIO
Lietuvių sporto diena gerai 

pavyko
Vakar Chicago Universiteto 

stadijone, dalyvaujant tūks
tantinei žmonių miniai įvyko 
lengvosios atletikos rungty
nės, kurias laimėjo Lietuvos 
sportininkai.

100 jardų bėgimą, laimėjo 
Tamulynas, Cenfeltas iš Lie
tuvos ir Zeineris amerikietis.

220 jardų bėgimą: Bakūnas

pinskas ir J. Bordenas. Į svei 
kininmus trumpai atsakė spor 
tininkų vadas p. Augustaus- 
kas.■ s

Sportininkai gražiai atrodo 
ir gerai nusiteikę. Pasikalbė
jus su (Feliksu Kriaučiūnu, ku 
ris yra krepšinio rinktinės, lai 
mojusios Europos čempiona
tą, kapitonas, pasakė, kad visi 
sportininkai savo šakose yra

iš Lietuvos, Stevens ir Ju- 'gabūs ir pasižymėję. Paklau- 
kas, amerikiečiai. , ruf, ar Europos krepšinio

440 jardų — Bakūnas (Lie
tuvos), Krištupaatis ir Ste
vens (Amerikos).

Estatetinį bėgimą: Cenfel- 
das, Sačkus ir Bakūnas (Lie
tuvos).

Jėtininkai — Puskunigis ir 
Tamulynas (Lietuvos), Juška, 
amerikietis.

Šokintą į tolį: fiačkus, (Lie
tuvos), J. Veuoevifcius ir Mi 
leris, amerikiečiai. •'

Diskos metime visas tris 
pirmąsias vietas paėmė Lietu
vos diskininkai: Puskunigis, 
Tamulynas, Sačkus.

Šokjmą į aukštį pirmas vie
tas paėmė amerikiečiai: J. 
Venoevičius, Geraldauskas ir 
Zeineris.

Rutulio metime: Puskuni
gis, (Lietuvos), Juška, ameri
kietis ir Tamulynas iš Lietu
vos.

Juozas Venoevičius,. ameri
kietis, su kartimis iššoko 13 
pėdų aukščio Antrą vietą už
ėmė Sačkus,

Bėgime su kliūtimis pirmą 
vietą laimėjo Lietuvos bėgi
kas Siekus, anrą ir trečią - 
Zeineris ir Krištupaitis, ame
rikiečiai.

Sporto programą įvairino 
Vyčių choro dainos ir Bela- 
jaus šokikų grupė. Bnvo pa
sakyta ir sveikinimų, tarp jų 
konsulo Daužvardžio, teisėjo 
Zurio, p. Augustausko, Gal
vydžio ir kitų.

Sportininkų pasitikimas

Lietuvos sportininkai, vado
vaujami p. Augustausko, atvy 
ko į Chicagą penktadienio va
kare apie 11 valandą. Atvyko 
prie Sboreland viešbučio, kur 
lankė keli šimtai visuomenės 
atstovų, profesionalų ir bkmie 
rių. Išlipus svečiams iš auto
buso, sušukta jiems valio. 
Sportininkų vadams ir poniai 
Augustauskienei įteikta gėlių.

Viešbutyje svečiams ir juos 
pasitikusiems suruošta užkan
džiai, laike kurių pasakyta 
sveikinimai. Trumpai kalbėjo 
konsulas p. Daužvardis, kun. 
A. Linkus, dr. tliežis, R. La-

ar
čempionai atsilaikys prieš A- 
merikog lietuvių “AU Star” 
rinktinę, Kriaučiūnas pasakė: 
“Šioj sporto šakoj didelė pa
žanga Lietuvoj padaryta. Pa
tys pamatysit. Rengiamas 
siurprizas. Lietuvos krepši
ninkai gali išpliekti amerikie
čiams kailį”.

Krepšinio žaidimas bus pen 
k tądien i o vakare Cicero sta
dium. t Jį

Pas konsulą

Šeštadienį svečiai padarė vi 
zitą Lietuvs knsului p. P. 
Daužvardžiui, kuris 2 vai. La- 
keshre kliube surengė sve 
čiamsi r Amerikos Lietuvių 
Sporto Komiteto direktoriatui 
pietus. Porą valandų praleista 
tikrai smagioj nuotaikoj. 

Viešas priėmimas
Šeštadienio vakare Olympic 

salėj susirinko gausingas bū
rys jaunimo ir visuomenės at
stovų, kad pasveikinti Lietu
vos sportininkus. Svečiai gra
žiai pasitikti. Komitetas ir 
rinktinės Chicagos lietuvaitės 
sportininkus nulydėjo per did
žiulę salę į estradą. Čia jų 
laukė draugijų atstovai, kurie 
svečius pasveikino. Po šių iš
kilmių prasidėjo linksmas ba
lius, šokiai, užkandžiavimai.

Antradienio vakare Gage 
parke, dalyvaujant Lietuvos 
svečiams, įvyksta plaukimo 
rungtynės su visokiais pamar- 
ginimais ir šokiais.

NEBAUSTAS BELOŲ 
FAŠISTŲ VADAS

Tfelefonas: Canal 7790
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> I*, gali amerikiečius

Vienos Cbiacgos prieglaudos vaikai atostogauja ties Fox upe — Algonąuin stovykloje. 
Stovyklos vedėja vaikučiams pasakoja ttžiaia učias pasakaites.

KINIEČIŲ KARAS SU 
JAPONAIS

Japonija sutraukia kariuomenę 
prieš Peipingą

NANKINGE PAREIŠKIAMA, KAD
KINIJA PASIRENGUS GINTIS •

VYRIAUSYBĖS DARBI
NINKAI NEGALI

STREIKUOTI

KONGRESE KRITIKUO
JAMAS DINGUSIOS 
LAKŪNĖS IEŠKOJIMAS

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 
11. — Peipingo vakariniam 
šene nutrauktos kiniečių ja
ponų paliaubos ir susirėmimai 
atnaujinti.

Kinijos vyriausybė turi su
traukus gausingą kariuomenę. 
Japonų kariuomenė ir gi sku
botai siunčiama iš Kwantun- 
go pusiausalio.

Peipingo mieste paskelbtas 
karo stovis.

Žiniomis iš Nankingo, Kini
jos vyriausybė pareiškia, kad 
ji rengiasi karan su japonais, 
kurie skverbiasi į Kinijos te
ritoriją tikslu praplėsti Man-

džiūko imperiją.
Žiniomis iš Tokijo, japonų., 

karo štabas sušauktas į spe* 
cialų posėdį. Tariasi apie rj* 
mtąjį stovį Peipingo srityje? 
Gudri japonų vyriausybė ven*j 
gia karo paskelbiamo. Ji bau* 
do be skardaus šauksmo skai* 
dyti Kiniją taip, kaip ji yra 
padarius su Mandžiurija ~~ 
šiandiene Mandiiuko imperi* 
ja.

Japonai turi progą paimti- 
Peipingą. Sovietų Rusija var* 
giai gali padėti kiniečiams. 
Bolševikai turi nuosavus na*| 
nunius nesutikimus. v

AVASHINGTON, liepos 10. 
— Sukelti gandai apie planuo
jamą vyriausybės darbininkų 
suorganizavimą į unijas.

Spaudos atstovų pasišnekė
jimuose prezidentas Roosevel
tas išašikino, kad vyriausybės 
darbininkai gali organizuotis, 
gali priklausyti kokioms nori 
unijoms, bet negali streikuoti, 
arba naudotis Wagnerio dar
bo įstatymu — kolektiviai de
rėtis.

Taip yra dėl to, kad kongre
sas vyriausybės darbininkams 
nustato atlyginimus ir šie dar 
bininkai turi taikintis prie ci
vilinės tarnybos taisyklių.

Prezidentas pažymėjo, kad 
^Vagnerio darbo įstatymas tai
komas tik privačioms pramo
nėms. į'; '.I

Nežiūrint to, vyriausybės 
darbininkai turi teisę įduoti 
prašymus kongresui, jei jau
čiasi, kad jie reikalingi dides
nio atlyginimo.

BRIUSELIS, liepos 11. - 
Belgų fašistų vadas Leon De- 
grelle teismo nuteistas 4 mė
nesius kalėti už šmeižtus prieš 
susisiekimo ministerį.

SUIMTI DEPARTAMENTO 
, VALDININKAI

MASKVA, liepos 11. — Pa
skelbta, kad Sibire areštuota 
Rytų žemės ūkio departamen
to trys valdininkai. Kaltina
mi sabotažu.

ISPANIJOS RADIKALAI 
ŽUDO KUNIGUS

ROMA, liepos. — Dienraš
tis “Oaservatore Romano” 
praneša, kad ispanų radikalai 
Almagro nužudė 16 vienuoliu 
dominikonų.

Laikraštis Avenire Itali a ra 
šo, kad baskai radikalai nužu
dė 513 kunigų.

ŽUVO KARO LAIVYNO 
LAKŪNAS

CASTBL GANDOLFO, liu 
pos 11. — Patirta, kad koks 
tai žymus ardytojas ekzami- 
navo Svenrogo ” Tėvo Pijanš 
XI sveikumo 9tovį ir rado Jo 
Šventenybę pakankamai pas 
veikusį ir kojose sustiprėjusį.

Pranešta, Popiežius kasdien 
laisvu laiku vaikščioja po va 
sarinių rūmų sodą.

Netoli Tecbny, III., nukrito 
karo laivyno lėktuvas. Žuvo 
leitenantas E L. Jobansen, 10 
m. amž., karo laivyno atsar
ginis lakūnas. Su juo skridęs 
mechanikas Hedein su para- 
šutu išsigelbėjo.

ISPANįĮ RADIKALAI VAI
KUS NAUDOJA PRO

PAGANDAI
LONDONjAS, liepos 10 — 

Iš Almerijos, Ispanijos, grįžo 
anglas katalikas gydytojas. 
Jis pasakoja, kad ispanų radi
kalų vaikų siuntimas į kitas 
šalis neva jų apsaugai, yra 
pačių radikalų gudrus sugal- 
vojimas. • •

(Vaikai siunčiami radikalų 
propagandai skleisti, pareiškia 
gydytojas. Reikia žinoti, kad 
nesiunčiami kūdikiai, bet ke
liolikos metų amžiaus berniu
kai ir mergaitės.

Visi šie vaikai jau pakanka
mai įsąmoninti neigti “fašis
tus”, kurie sukilę prieš “tei
sėtą” vyriausybę ir žudą jų 
tėvus ir brolius.

Kad tas teisybė, apie tai 
taip pat liudija ir įvykiai bu 
tais vaikais “bėgliais” Pran
cūzijoje. Jie dainuoja revoliu
cines dainas ir neklauso savo 
globėjų. Dažnai raliuoja už 
komunizmą.

Juk pirmutinė Prancūzijos 
socialistų vyriausybė suskato 
“vaduoti” tuos vaikus iš Bil- 
bao, nore nebuvo reikalingi 
vadavimo.

WįASHINGTON, liepos 10. 
— Kongrese iškelta daug kar
čios kritikoj karo laivynui, 
kurs, neatsižvelgdamas j mil
žiniškas išlaidas, be atodairos 
ir toliau vykdo dingusios I’a- 
cifike lakūnės Amelijos Put- 
nam ieškojimą.

Atstovas Scott, dem. iš 
Cal., pareiškė jis turįs vilties, 
kad atitinkami autoritetai a- 
teityje neleis karo laivynui 
ieškoti vien garbės siekiančių 
dingusių lakūnų lakūnų.

O atstovas Taddis, dem. iš 
Pa., pažymėjo:

“Jei koks vargšas tėvas žve 
jys dingtų kur Pacifike, jūs 
manote karo Laivynas pini tusi 
jo ieškoti ir išleistų kasdien 
po 250,000 dolerių šiam savo 
žygiui?” , ■ Ji

Vakar perkūnas išblaškė 
minias Diversey maudynėse.

Anglijai pavesta pampinti nauja

Prancūzija veržiasi vaduoti 
Valencijos radikalus

LONDONAS, liepos 10. — 
Po visos dienos karštų ginču 
ir svaidomų grasinimų, tarp
tautinis nesikišimo komitetas 
pagaliau Ispanijos pakraščių 
patruliavimo klausimą pavedė 
Anglijai. Ją įpareigojo rasti 
tinkamą planą, kurs paten
kintų visas puses.

Rasta, Anglija daugiausia 
susirūpinusi Europos taika ir 
ji daugiausia dirba, kad Ispa
nų pilietinis karas nepersi
mestų į Europą.

NACIAI SAVO ŽYGIAIS 
VIEN PAŽEIDŽIA

VOKIETIJA
AMSTERDAMAS, Olan 

dija, liepos 10. — Vokietijos 
kardinolas Bertram pasiuntė 
laišką nacių bažnytinių reika
lų ministeriui Al Kerrl. Kar
dinolas įspėja ne vien rainiate 
rį, bet visą vyriausybę, kad ji 
paliautų kovojusi prieš krikš
čionybę. Nes tuo būdu nieko 
nebus atsiekta, vien tik skaud 
žiai pažeista pati Vokietija ir 
vokiečių tautos ateitis.

Jau šiandien šie pažeidimai 
žymiai apčiuopiami dėka r.ncių 
įsakariavimui prieš krikščio
nybę. Net pačių komunistų 
vyravimo laikais prieš krikš
čionybę nebuvo sukeliami toki 
prajovai, koki šiandien reiš
kiasi naciams įsigalėjus, pa
reiškia kardinolas.

DIDELIS LIETUS IŠTIKO 
PIETINI MIESTO DALĮ

Pereitą šeštadienį popiet 
nepaprastai didelis lietus su 
perkūnijomis ištiko kai kurios 
Chicago pietines dalis. Kai 
kur išlaužyta medžių ir namų 
rūsys užlietos.

Illinois gubernatorius Hor- 
neria nepatvirtino legislatfircs 
pravesto parolių reformų įs
tatymo.

Nepaisant komiteto nuos
prendžio — visą reikalą na 
vesti Anglijai, Prancūzių i 
stovas pareiškė, kad j.«i 
pirmadienio Portugalijos 
na į Ispaniją neturės stebėto 
jų, tai yra, jei ji pasiliks atll 
pa, ir Prancūzija iš savo 
sienio ištrauks stebėtojus.

Vokietija su Italija reiki 
lanja Ispanijos pakraščių pat 
ruliavimą visiškai panaikint 
ir abiem ispanų kariar 
čioms pusėms pripažinti 1' i. 
karo vedimo teises.

ŽAIBO NUTRENKTA
JAUNA LIETUVA IT*

Pereitą* penktadienį ties Do 
vii ežeru, Baraboo, WiR., žai
bo nutrenkta Mrs. Ona Kmo 
tty (Sloksnaitė), kori v« 
prieš porą savaičių susituoki 
ir su vyru buvo atostogose.

Velionės kūnas parve 
pas tėvą Joną Sioksnait] 
Marąuette Parke.

99
VIDUKLĖ

Jau baigiami naujos senelių 
prieglaudos pamatai.

Prasidedant vasaros atosto
goms, jaučiamas žymus auto 
judėjimo pagyvėjimas.

ŪDRIJA
Ūdrija — gana gražus baž

nytkaimis.
Neseniai baigta statyti kan. 

Brunzos inicijatyva bažnyčia. 
Taip pat baigta statyti daili 
mūrinė pradžios mokykla.

TAP OI "PRANAŠAM

American Osteopatbic Al 
cation suvažiavime Chicngc 
dr. G. M. Stevenson pamišto 
kad už 37 'metų J. Valatyl 
negalėsiančios išmaitinti 
gyventojų, jei priaugimas 
lat didės.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

dra ir šilta.
Saulė teka 5:24,

8:27.
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. Bendradarbiams lr korespondentams raštų na*r^iinn, 
tai neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlauna tam ttks- 
hil pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisę tal
aiti lr trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypaC ko- 
yąppondeiicijas sulyg savo n u oil 0 roa Korespondentų

o rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rašomąja 
nšle) paliekant didelius terpus pataisymams, ven- 

it polemikos tr asmeniškumų. Pasenusios kores- 
dencljos lalkraštln nededamos

Redaktorius priima — nuo- 4 vai. Ilgi 6 vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
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Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

rasčiai kasdieninio tiražo turi 217,000 eg 
| zempliorių, savaitraščiai 280,950, o žurnalų

tiražas nuo 9,650 egz. siekia ligi 259,140 egz.
Tokia katalikiška spauda Vengrija ga

li didžiuotis.
Kaip žinoma, kitais metais Vengrijos 

sostinėj įvyksta Tarptautinis Kocharistinia 
kongresas.

Pirmadienis, liepos 12, 1937

Morkus

Iš Po Mano Balanos Žmonių Prietelis

Lenkų Mokytojo Smurtas

Kiti Apie Lietuvų

ftveicarijO6 leidžiamas “Archives Diplo- 
iaatiques et Consulairee” birželio 6 d. nu
meryje, kaip praneša “Liet. A-das“, įdėjo 
platų straipsnį apie Lietuvų “Le develope- 
nient de ta Lithoanie dans les dernieres 20 
annees”. Straipsnyje nušviečiami svarbiau
sieji Lietuvos valstybės gyvenimą etapai, 
kaip praeityje ir dabartyje. Pažymėta, kad 
Kaunas, kuris po Didžiojo karo buvo karo 
Liekanų miestas, dabar prilygsta moderniam 
20 amž. miestui. Liečiami ir Lietuvos ekono
mikos reikalai. Lietuva turi pastovių valiu
tų ir valstybės planingo ūkio koncernus, Lie-

< Kaip smurtiškai elgiasi lenkai mokyto
jai Vilniaus krašte, suprasite iš šio atsiti
kimo: ! ,

Kad lietuvių tėvų vaikai galėtų lankyti tūkb Pienocentru Maistų. Politiniu atevil- 
iietuviškų pradžios mokyklų, mokytis namie S™ Lietuvos valstybė svetimų valstybių tar- 
aiba stoti į Vilniaus lietuvių gimnazijų, rei
kalaujama taip vadinamų deklaracijų, t. y. 
kad valsčių ar miestų valdybos oficialiai pa
tvirtintų, kad tų vaikų tėvai yra lietuviai.
Tačiau didžiausias vargas yra išgauti tas 
deklaracijas.

Dažnai tokių deklaracijų Lietuviai visai 
Begali gauti. O negavus deklaracijų, lietu
vių vaikams tenka mokytis svetima (lenkų) 
kalba vedamose mokyklose.

Vilniaus ’miesto viceburmistras Nagurs
kis griežtai atsisakė duoti prašomas dekla
racijas. Pastaikė ir toks charakteringas da
lykas. Viena vilnietė lietuvė tam vicebur- 
inistrui pastebėjo, kad jos duktė, kaip bai
gusi lietuvių liaudies mokyklų, vargu ar 
bus priimta į lenkų gimnazijų. Tačiau čia 
viceburmistras Nagurskis pažadėjo, kad vie
toje deklaracijos, jis padarysiųs lenkų Ožeš
kienės gimnazijoje... rekomendacijų. Taigi, 
mes labai aiškiai matome, ko lenkai siekia, 
griaudami lietuvių švietūnų.

Labai negražiai ir nekultūringai su lie
tuviais pasielgta Vydeniuose (Vilniaus-Tra- I 'aiZ-iu ir atskirais valstybės vyrų atvaiz- 

* dais. To žurnalo numeris išleistas labai gra
žiai.

— Žuvis ir angis turi ge
riausius vidurius. Augia kai 
kada nurija kų geležinį: šau
kštų, laikrodį, ir tam pana
šiai, ir paskui išnešioja visų 
savo amželį be jokio skausmo 
ar nuovargio. Užmuštame an
gyje visokių gelžgalių galima 
užtikti.

Žuvis ir da geriau moka. 
Kurija kad ir kiečiausio plie
no kukutį ir po to visiškai su
virškina. Taip gerai, kaip ir 
paprastų kirminų ar sliekų. 
Išeitų, šūvis, gal, galėtų gy
venti kad ir vinimis šeria
ma.

— Kiekvienas darbininkas
pe yra įgijusi žymų svorį. Tai Baltijos vol- norėtų uždirbti. Tai vienok
styblų santarvė, kurios bendra tarptautinė 
reikšmė yra pasireiškusi.

Liečiami Lietuvos ir Lenkijos santy
kiui. Trumpai paminėtos tų santykių prie
žastys. Tai sulaužyta sutartis, gen. Želigov
skiui okupuojant Vilnių. Lietuvai Vilniaus 
klausimas yra politikos klausimas, tačiau 
tai yra lietuvių patriotizmo išraiška, nes 
lietuviai neatsisako nuo Vilniaus krašto. Pa
žy tu ii na, kad tarp Prancūzijos ir Lietuvos 
yra draugiški santykiai. Tie santykiai kas 
kartų didėja, nes į Lietuvų atsilanko žynius 
prancūzų mokslo vyrai, o taip pat Prancū
zija lankoma lietuvių. Šiomis dienomis pa
minėtas Napoleono 1812 m. žygis per Lietu
vų, buvusi atidaryta Napoleono žygio paro
da. Straipsnis baigiaiaias pabrėžimu, kad 
Lietuva yra taikos ir kultūros šalininkė ir 
Tautų S-gos ištikimas narys.

(Straipsnis iliustruotas Vytauto Didžiojo 
muziejaus fasadu, toliau teismo rūmų fasadu 
su “iustitia ėst fundamentum regnorum” į-

vienas visuomet uždirba, o 
antras visuomet pradirba. Ku 
ria uždirbai Tas, kų žiūri ne 
į uždarbį, bet į darbų. O ku
ris pradirbai Tas, kų žiūri
nėja ne į darbų, bet į uždar
bį.

Darbinnko didžiausias prie
šas, tai jis pats sau. Mat, vi
sus kitus jis pataiko apginti. 
Bet, kai prie save prieina,
arto netenka. Įsipainioja sa
ve taip, kaip voras musę ir 
paskui nuo to žūsta. Saužu- 
dystė daugiau darbininkų iš- 
terioja, negu visos kitos ap
linkybės kartu sudėtos.

Tiktai Bažnyčia turi ant 
tiek drąsos darbininkui apie 
tai pasakyti. Ir dėl to gi dar
bininkas visuomet laimingiau

ketai, mažiausios dvasios ny
kštukai jau veik baigia liau
dį po savimi pasidėti. Ir tai 
labai lengvai.

Lietuviškoji spauda prieina 
tik senesnius. Tai jie, kų kad 
ir mažai įmokėdami, tečiau 
laikraštį užsisako, skaito ir 
jo mintimis minta. Jaunesni, 
gal, tik vienas iš keliolikos 
lietuvių spaudos takais nu
eina. Didžiuma atgal grįžta 
ir visai priešingu šuntakiu 
numarina. Gaudyk jų ar vė
jus.

Gi tokia radio būžukas, ir 
senus ir jaunus, — visus sa
vo užantin susikrovęs savaip 
auklėja. Kas da įdomiau, tai 
mažai kas jam tos laimės už- 
vydi.

Arba
nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto tr 

dorovės sveikatų
Verto Kun. Ant. M. Karuiižkii

Linksmumas

Išmok Būti Linksmu 
Šiandien

(Tęsinys)

Būk linksmas šiandien. Ne
žiūrint vakar dienos nė ry
tojaus, būk linksmas šian 
dien. Ar tu neturtingas! Ne
linksmumas nepadarys tavęs 
turtingu. Ar tu neišmintin
gas? Nelinksmumas nepada 
rys tavęs išmintingu. Ar tu 
nesveikas! Murmėjimas ne
duos tau sveikatos. Ar tu kų 
blogo vakar padarei? Apgai- 
lavimas nepataisys to darbo

Radio kai matai primena įnė neatiteis už jį. Ar tu ne- 
pirmų automohilį. Mažai kas'ga|į aiškiai matyti kaip su 
įdomauja. Iš važiuojančių,
vienus pašiepia, kitiems už- 
vydi; bet mažai kam į galvų 
užėjo, kad nepraeis metų da
ug, o ir jie patys juo važi
nėsis. Tiegi, kų geriau išinu 
nė, pirmi auto karalystėn pa
teko.

Taip ir su radio. Kalba iė 
ten, dainuoja ana ve vėl iš 
kitur. Niekniekis ir jau.

Bet vienok neims laiko da
ug, kai pajus tie, kų toliau
siai nuo radio stovi dabar, 
kad dideliai ir bereikalingai 
suklydo greičiau ir pirmiau

tiksi (įsivaizdintus arba tik 
rus) rytojaus reikalavimus? 
Baimė ir susirūpinimas neiš 
rišu jokių painių. Vien supra
timas ir pastanga gali tų pa
daryti, ir joks nelinksmumo 
typas niekad neduoda supra
timo arba stiprumo pasekmi
ngai dirbti nė galvoti.

Ar tu bijaisi būti linksmas, 
kad nesiliautumei stengęsis ir 
kad taip dykai nekeliautu-

esi, su šios dienos galimumu 
ir šios dienos šviesa. Nesu
stok gailėtis tų, kurie yra že
miau, nė urzgėti į tuos, kurie 
aukščiau, bet lipk, lipk. Da
ryk savo teisingų geriausių 
šviesoje vieningumo visų dai
ktų, visų asmeninių pastan
gų, šviesoje kiekvieno atski 
ramumo, bet neatskiriant nė 
vienoj o būsi atlikęs savo ge
riausių ir tiems, kurie žemiau 
ir tiems, kurie aukščiau ta
vęs. Dirbk šiandien, atsimin
damas, kad kaip tu davei, 
taip ir tau bus vėl duodama. 
Kova kovai atsiliepia, skau
smas skausmui, ašaros ašaro
ms, meilė meilei, linksmumas 
linksmumui.

Mes galime šiandien turė
ti piūtį iš šios dienos sėjimo, 
bet ji sėjama mūsų karakte- 
riuose, ir bus su mumis kiek
viename ateinančiame ryte 
kaip mūsų dirbimo galimu
mas. Išsisukti mes turime vėl 
sėti kitokios rūšies sėklų ir 
vėl piūtį turėti.

Ašaros šios dienos akyse 
reiškia nelaimes rytojaus šir
dyje, nes uždavinys prastai 
matoma bus atliekama. Žiū-meii Dvasios nupuolimas, si>- .

Hlūpuimu ir baimė silpai- rtk ' U» dien« U’P »
na ir naikina. Jų regiama e- 
nergija yra išlaidi energija

ių aps., Varėnos valse.). Vydenių kaimo gy
ventojai yra vargingi mažažemiai ir yra vi
si lietuviai. Tame kaime veikia pradžios 

jnokykla, kurios mokytojas V. Jaskevičius, 
'nors ir kilęs iš Švenčionių apylinkių, tačiau 
[lietuviškai visai nenori kalbėti. Šiomis die
nomis keturi to kaimo gyventojai, gyvenų 

[šokikai nuo mokyklos, atnešė mokytojui V. 
f Juškevičiui pasirašyti deklaracijų, kad jie 
[«avo vaikus mokysiu namie. Mokytojui toks 

tluvių ūkininkų elgesys labai nepatiko. Jis 
į tuos ūkininkus priėmė labai nemandagiai, 
vai ė juos už durų. Ūkininkai sakė, kad jie 

įišekių patys, kai mokytojas priimsiųs jų de- 
I klaracijas ir pakvituosiąs.

Mokytojas labai įpyko ir pagriebęs ant 
stalo padėtas deklaracijas įmetė jas į krosnį 

f ir sudegino. l ! J . t

Vengrijos Katalikų Spaudos 
Sukaktis

Vengrijos spaudos istorija yra neatski-

1 namai susijusi su katalikiškosios spaudos 
istorija, nes Vengrijos spauda bendrai pa

lo tik tada, kai atsirado katalikiškoji

Įspaudą. Tai įvyko praeitojo šimtmečio ant
rojoje pusėje. Dar pirmoje praeitojo šimt
mečio pusėje Vengrijos katalikiškoji spaudu 
buvo skiriama grynai bažnytinėms reika- 

įtams. Tačiau nuo laisvės karo (1848 metų) 
šešiasdešimtųjų pereito šimtmečio metų, 

y. ligi to laiko, kai Vengrijos katalikia- 
rios spaudos pionierius Antanas Lonkay 
:ido pirmųjį katalikiškąjį laikraštį “Idok 

Punuja” — “Laiko Liudininkas”, ji pradė- 
bujoti. Šis laikraštis nuo pirmesniųjų sky

stėsi savo visuomeniniu pobūdžiu. Lonkay 
įdarius pirmąjį žingsnį, atsirado ir darn
iau pasekėjų, kurie vienu ar kitu būdu 
risidėjo prie katalikiškosios spaudos plėti- 

>. Pradėjusi savo gyvavimo periodą, Ven- 
ijoe spauda sparčiais žingsniais žengė pir- 

i»vn, ir šiandien ji yra tikrai skaitlinga ir 
įga. l>abar Vengrijoje išeina 13 katali

kių dienraščių, 33 savaitraščiai, 3 dvisavai
tiniai, 7 pusmėnesiniai, 49 mėnesiniai žurna- 

21 žurnalas išeina keturis kartus per 
Uis. Tokiu būdu iš viso Vengrijoje išeina 

periodinių leidinių, kurių bendra* mė
liui* tiražas 85,368,660 egzempliorių. Dien-

rašų. Žemės Ūkio Banku, bendru Kauno sjag ^1 kol klauso ir seka *
^Bažnyčių. Kaip greit nusigrįž
ta nuo Bažnyčioj taip greit 
didesni jo vargai prasideda.

Žodį darbininkas šičionai 
varome visoje platumoje.

prie jo nepriėję. Jei kam, tai1 Paei-koUnta ik rytojaus, o eko 
mums tikra atarti pakalnė ne- la tnri baU visado8 ,tmokė-

Proto Pažangos Sąlyga

Diderot sako: “Religijos mokslas yra 
susijęs su geriausia proto pažanga”. Apie 
šių tiesų p. A-s “P. G.” rašo:

Istorija mums liudija, kad nebuvo are- 
ligingos tautos. Kaip jos tikėjo, bet tikė 
jimas ir religija vis buvo. Tai reiškia, kad 
tikėjimas yra natūralus reiškinys, su žmo
gaus prigimtimi kuo tampriausiai susijęs.

Nūdieninė kultūra ir civilizacija savo 
praduose yra pagrįsta krikščionybe. Tik 
laisvamanybės vėjai prinešė jai daug nei
giamų kenksmingų smėlių klodų.

Didžiausi atradėjai, mokslininkai buvo 
ir yra religijos žmonės. Tik pusiau išmoks
linti, hipotezes imdami už tikrus mokslo 
davinius, sako, kad negalima sutaikinti re
ligijos su mokslu.

Žmogaus protas ribotas. Jis negali ir 
negalės viso suprasti. Todėl jis turi nusi
lenkti prieš visatos ir gamtos paslaptis, nu
silenkti prieš Apreiškimo paslaptis.

Bet tas nusilenkimas, tas kuklumas ir 
Dievo Absoliuto pripažinimas, kaip tik yra 
proto pažangos sąlyga.

— Neseniai girdėtas Angli
jos karaliaus vainikavimas 
primena kai kuriuos įdomius 
istorijoj įvykius. Reiškia, kai 
kurie vainikavimai išėjo vi
sai juokingai. Kad ir toj pa
čioj Anglijoj. Vainikuojant 
Richardų Tretįjį ir jo žmo
nų, išrengta juodu net iki

užilgo pažlugs. Kiti, matyk, 
kai, ve, lenkai jau labai rim
tai radio linkui palinko. Kas 
minutėlė jų kalba oro bango
mis virpa. Jie jau ne vien 
savo liaudį, bet ir gerokų glė
bį mūsiškės savo įtakoje lai
ko. Ko laukiam mes, nei vė
jai nežino.

Štai, ve, ir da viena bran
gi Federacijai proga. Didės 
nėse ir mažesnėse lietuvių už- 
barėse radio peamogaz užve
sti.

Žodžiu. «Tei norim, kad mu-
juozmenei. Ir taip paskui vai- Sų liaudis prie mus glaustus,

Tikrasis Mokslas

nikavimo apeiga atlikta. Tuo
laikiniai žmonės, gal, ne vi
si pastebėjo ir tuo pasipikti
no. Betgi istorija viskų mato. 
Tai, kas gal ir visiems tuo 
laiku patiko, ji vienok labai 
rimtai į tai žvelgė ir tikrų 
savo žodį tarė. Šiandien, aiš- 

»ku, kai diena, jog Anonės 
klydo, o istorija turėjo tie
sų. Kokiems pyragams jau 
ten reiktų tik pusnuogius ak
menis vainikuoti? Jei kur, tai 
ten kuklumas kaulų nelaužė.

tai yra, kad mūsų spaudų 
gaudytų, kad mūsų seimais 
interesuotus, kad mūsų idė
jai prijaustų, parodykim jai 
tai, ko jai labiausiai trūks
ta. O ne vien Lietuvos klai
das kėzokim. Tik susitvarky 
kini <mes nors taip, kaip Lie
tuva, o ateitis buš mūsų.

d. m. gegužės mėn. pabaigoj Italijos 
švietimo ministeris Bottai aplankė katalikų 
universitetų Milane. Atvykęs ministeris pir
miausiai nuėjo į universiteto ftvč. Jėzaus 
Širdies koplyčių ir trumpai pasimeldė. Po 
to jam buvo surengta iškilmingas priėmi
mas, kurio metu ministeris pasakė ilgų kal
bų. Jis išsireiškė:

“šiame universitete yra kuriamas 
naujas pasaulis, kur mokslas yra gaivi
namas religinio karščio. Oka tikėjimas 
ir mokslas sueina į vienų taikų, tampa 
pilnutėliu mokslu. O toks mokslą* jau 

nūnai yra didžiausia laimė. Tik toks 
mokslas gali duoti dang naudos visam
pasauliui
Šias ministerio mintis pakartojo visa 

italų spauda, pabrėždama jų svarbumų gy
venime.

— Neužilgo suvažiuosim 
seimuoti. Ypač Federacija 
nors bent du dalyku panagri
nėti privalo. Pirma: spaudos 
dalykas. Antra: radio klausi
mas.

Iki neseniai oro bangomis 
žmonės tik kvėpavo. Nūngi 
jau ir galvoja. Da už valan
dėlės pradės oro bangomis ir 
gyventi. Ir tokiai pažangai 
jei tik neišmanėlis kelio ne
duotų. Pažanga, mat, kai lai* 
kas su jokiomis kliūtimis ne 
siskaito. Tnr būt! ir būna.

Aukštesnės minties ir lie
tuviams už pirmęnybę spau
doje besivaržant, visai noti-

Naujas Kauno Radio 
Stoties Signalas

Kauno radijo stotis ligi 
šiol signalui naudoja dainos 
“Lietuviais esame mes gimę“ 
motyvus. Tas signalas buz 
perduotas radijo stočiai, nes 
ta daina yra Mažosios Lietu
vos himnas. Buvo paskelbtas 
atsišaukimas į visuomenę ir 
muzikus parengti naujų Kau
no radijo stočiai signalų. Su 
daryta iš muzikų ir kt. k dm i 
sija, kuri keliuose posėdžiuo 
se svarstė eilę pasiūlymų ir 
pagaliau nutarė Kauno radio 
stoties signalui panaudot i 
“Tykiai, tykiai Nemunėliu 
plaukia” motyvus.

ta. Ar esi skausme! Būk dė
kingas ir padaryk skausmą 
savo prietelių išmokdamas jo 
pamokas. Aš nereiškiu, kad 
tu būtumei dėkingas, kad esi 
skausme, bet kad gali išmo
kti jo reikšmę, o tuomet pa
klusnumas sulaikys skausmų. 
Mes kenčiame tiktai, kuomet 
esame neklusnūs. Skausmas 
tuomet ateina, kad mes išmo
ktume pamokų ir išvengtume 
skausmo.

Besigriaužimas vakarykščia 
diena eikvoja mūsų stiprumų 
ir apakina mūsų akis šios die 
nos pareigoms ir abiejais nt- 
vėjais daro tai sunkiau atlik
ti šios dienos darbų. Vaka
rykščios dienos klaidos nega
li būti panaikintos. Daryk 
šiandien patį geriausių kokį 
gali. Nė apverktinas vakaryk
ščios dienos nė žvairavaimas 
į ry tojų nepagelbės mums da
ryti geriau kaip mūsų ge
riausia. Mes galime geriau 
daryti tiktai geriau žinoda
mi. Mes negalime išmokti ge-

PUTINOTE “MAI16A”

nybės dalį. Gerai, bet kų apie 
pinigus? Pinigai, kurie stato 
gerų, nekaltų, meilų karakte- 
rį yra pageidautini ir atneš 
vaisių kiekviename rytojuje, 
kurs paliks šių dienų, bet jie 
neverti meilės, nė saumylos, 
dosnumo, sielos didumo, ka- 
rakterio pastovumo kainos. 
Pinigai yra kaip žodžiai. Žo
džiai nėra mintys, bet vien 
tik minčių ženklai. Pinigai nė 
ra vertė, o ta vertė yra ga
lybė, siela, karakteris galin
tis trokšti, gauti ir panaudo
ti šiuos. Taip, mylėk galybę 
gauti pinigų, ne pinigus; my
lėk galybę praleisti juos iš
mintingai, nekrauti jų; my
lėk juos dėl to, kų jie atlks, 
ne dėl jų pačių. Savinkis sa
vo pinigus, bet neleisk jiems 
savintis tavęs. Vartok juos 
šiandien, jei yra reikalas. Pi
nigai šykščiai kraunami vie
toje, kad jie būtų išmintin
gai išleidžiami yra našta ant 
rytojaus pečių. Dykos dok 
ris yra blogas doleris, nes jis 
palieka godumo, šykštaus go
dumo motina.

Yra gana aišku, kad jei aš 
padarysiu save laimingu šia
ndien ir tuomet palaikysiunau žinoti vien murmėjimu , . . .... ,, ... ,r .. . laumngas kiekvienų posek&narba nujautunu. Mes išmoks- y. x uVI:.. i~:

taune geriau žinoti galvojimu.
Ištrauk pamokų iš vak&rykš
čios dienos, skolinkis saulu
tės šviesos iš rytojaus, bet 
atlik šios dienos darbą. Ry
tojus neturį jokių uždarytų 
daiktų užrašytų tau, laukian
čių pareikalaujančio čekio. 
Darbas, pinigai, užmokėjimas, 
karakteris — tiktai šie yra 
priimami mainomis už džiau
gsmą, meilę arba sveikatų. 
Paveldėjimas yra kapitalas, 
kurs jei nevartojamas ir prie 
kurio jei nepridedama, bet ii 
kurio tiktai inuana, turi an
ksčiau ar vėliau išsibaigti. 
Pradėk šiandien atlikti šie? 
dienos darbų — pradėk kur

čių dienų, aš visad būsiu lai
mingas. Nekuria sustoja čia 
ir aiškina šitų leidimu dary
ti kas- tiktai jiems malonu. 
Šis, tačiau, gali turėti vienų 
galų, nelaimę. Kaip tat? Būk 
linksmas šiandien, bet links
mas dirbimas, galvojimas ir 
kalbėjimas kų praeities paty
rimas, rėdos, užtikrina mums 
tikėti išeis palankiai. Vado
vauk pasielgimui protu ir tuo 
met žinok, kad tas yra mūsų 
geriausia. Niekas kaip tik 
mūsų geriausias gali padary
ti mus linksmais. Mes esamo 
dalimis vieno didelio oTgani- 
zuio ir turime vesti savo gy- 

(Tęsinys 5 pusi.)
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Ūkininkas ir Obelis

Pirmoji Komunija AUKSINE TABOKINE Ti

Vv™?..,

Išaušo gražus Devintinių 
rytas. Žemė, nusipraususi ra
sos lašeliais, atrodė lyg mer
gelė, pasiruošusi eiti į bažny
čių. Šiltas pietų vėjelis leng
vai pūtė. Saulė savo spiulu- 
liais glostė žemę. Visur tylu 
— nei balso nei aido, tik kur- 
ne-kur prunkštelėjo arklys, 
pievoj ėdraudamas, ar sura- 
liavo piemenėlis, savo bande
lę ganydamas. Laukuose — 
tuščia. Buvo gražus Dįevo 
Kūno šventės rytas,

Elenutė jau seniai atsikėlu- 
i. Jį susirūpinus 
kstė. šiandien jai ypatinga 

šventė, šiandien ji eina pir
mosios Šv. Komunijos. Pirmų 
kartų į jos širdį įeis Dievulis.

Taisėsi Elenutė pačiais ge
raisiais drabužėliais. Apsivil
ko vos tik vakar pasiūta bal
tų suknute, užsimovė baltas 
kojinaites, apsiavė baltais ba
tukais. Iš žalių garbanotų 
darželio rūtų Elenutė nusipy
nė mažytį vainikėlį, kurį prisi
segė ant savo gelsvos, gražiai 
sušukuotos galvelės. Rūtomis 
taip pat papuošė ir didokų 
geltono vaško žvakę, kurių lai 
kys rankose mišių metu.

Taip pasipuošusi kartu su 
motute ir sesutėmis išėjo į 
bažnyčų.

O laukai jau nebuvo tokie 
tušti, kaip iš ryto. Dabar šen 
ir ten mirgėjo būreliai žmo- čia 

bažnyčių.

Vienas pulkininkas, beval- 
— Pulkim ant kelių visijgant prie stalo, parodė savo 

krikščionys, — pasigirdo bal-1 svečiams karininkams naujų,
sas pradžioj silpnas, nedrųsus, 
vėliau vis stipresnis ir stip
resnis, kol pagaliau visa baž 
nyčia susiliejo į vienų galingų 
giesmę.

— Mus išmokyti Dievų pa
žinti,

Pildyt Jo valių ir Jį gar
binti.

O altorius tuo tarpu sus
pindo žvakėmis. Kunigas išė
jo laikyti šv. mišių.

Tai giesmei nutilus, pasigir
skubėjo, 'do kita. Dabar jų giedojo tik 

tie, kurie ėjo pirmosios Šv. 
Komunijos.

— Jėzau, prie manęs ateiki.
Savo meilę man suteiki..

labai gražių aukso tabokinę, 
Po valandėlės užsimanė jisai 
pauostyti tabokos, — ieško po

Bet sakyk man tamsta, kodėl 
nenorėjai parodyti savo kiše
nių, juoba kai visi kiti kari
ninkai tat padarė?”.

Karininkas atsakė: ‘‘Tams
tai tik vienam, pone puikiniu
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iš lengva, plonu balsu traukė,kirst6 5 kiekvienas manė jį va- 
vaikučiai, lyg angelėliai gar
bindami Dievulį, kuris tuoj į 
jų nekaltas širdis įžengs.

Pagaliau prisiartino švento
ji valanda. Vaikai poromis ė- 
jo prie šventojo stalo, gavę 
Šv. Komunijų lenkėsi, lyg gel 
toni jurginai vėjo pučiami, 
kryžiavo rankas ant krūtinės 
ir pasitraukę į šalį dėkojo Iš
ganytojui už tokių didelę ma
lonę. i

Elenutė, gavusi Šv. Kcmuni 
jų, taip pat suklupdo melstis, 
dėkodama Dievuliui. Jai buvo

visas kišenes, bet tabokinės; ke, galiu prisipažinti. Mano tė 
neberanda. ‘‘Kur dingo mano 
tabokinė?” klausia jisai nus
tebęs. ‘‘Apsižiūrėkite tamstos, 
be nebūsite kuris netyčia įki- 
šenę įsidėjęs?”

Visi tuojau sustojo ir iš
vertė kišenes, bet tabokinės 
nerado. Tik vienas jaunas ka
rininkas, lyg susigėdęs, sėdė
damas vietoje, tarė: “Aš savo 
kišenių neversiu; užteks gar
bės žodžio, kad tabokinės ne
turiu”. Karininkai šnairiai į 
savo draugų pažiūrėjo ir išsis

g! esant.
Kitų dienų pasišaukė ji pul

kininkas ir tarė: “Tabokinė 
atsirado. Mano kišenėje būta 
iširusios siūlės, ir ten jos bū
ta užkritusios už pamušalo.

vai beturčiai. Užtat aš atiduo
du jiems pusę algos ir pie
tums nevalgau nieko šilta. Kai 
aš buvau pakviestas pas tams
tų, mano pietūs tebebuvo dar 
kišenėje, ir man būtų nesmagu 
buvę, jei beverčiant kišenes 
būtų rasta dešra ir gabalėlis 
juodos duonos”.

Pulkininkas susigraudinęs 
tarė: “Tamsta esi labai geras 
sūnus! Kad juo lengviau galė
tum tėvus ir toliau šelpti, pie
tus valgysi kasdien pas ma
ne”. Paskiau jis sukvietė vi
sus karininkus į iškilmingas 
vaišes, patvirtino prieš juos 
jaunojo karininko nekaltumų 
ir, reikšdamas savo pagarbų, 
padovanojo jam savo auksinę 
tabokinę.

K' '4

k y

r* Ir Dauguje Tave Mylės

Visame mieste pradėjo siau- 
ti baisi, užkrečiama liga. Dau
gelis jos parblokšti gulėjo lo
vose, kovodami su mirtim, 
daugelis kasdien skyrėsi su 
šiuo pasauliu.

Jonukas buvo dar tada vi- 
nepaprastai gera. Ir ta bažny jaunas, vos 7 metų. Tačiau

lyg nušvito, ir
Čia garsiau gaudė, ir žmonės mei- Nors iš karto liga neatrodė 

taip labai pavojinga, bet jis

vargonai .baisioji liga ir jo neaplankė.
mų, einančių { bažnyčių. Uia garsiau gaudė, ir žmonės mei- 'T ’» 1 - *
ėjo moters, čia vėl dideliais liau giedojo. Ramu ir lengva 
žingsniais žingsniavo vyrai. >buvo Elenutei, nes į jos širde-

Bažnyčioje buvo pilna žmo
nių. Visi atėjo pagarbinti Iš
ganytojo. Štai į sienų atsirė
męs, sulinkęs, ašarodamas kal
bėjo poterius senelis. Štai to
liau klūpodamas meldėsi ūki
ninkas. Čia vėl vaikai, mokyk
loj skaityti pramokę, rimti 
skaitė iš maldaknygių. O štai 
ir mažasis Jurgiukas, viena 
ranka tvirtai kepurėlę suspau
dęs, kita motutei už rankos 
laikydamasis, akeles pastatęs 
žiūrėjo į altorių. Visi meldėsi, 
garbino Dievulį.

Vaikai, kurie šiandien ėjo 
prie pirmosios Komunijos, sto 
vėjo eilėj ties. didžiuoju alto- 

ium. Mergaitės baltos, rūto- 
pasipuošu8io8, berniukai 

amsiai apsitaisę, prisisegę 
prie krūtinių plaučius baltus 
šilko kaspinus, stovėjo po po
rų, su degančiomis žvakėmis 
rankose. Tarp jų stovėjo ir E- 
lenutė. Po valandėlės užgrojo 
vargonai.

vėj(

•T

Kai dideli užaugsim, mamytei padėsim.

Pas vienų tikininkų darže 
augo obelis, kuri ne tik nedavė 
jokių vaisių, bet dar savo ša-- 
koše teikė gerų prieglaudų 
žvirbliams ir žiogams.

Taį nepatiko ūkininkui. Jis 
pasiryžo iškirsti obelį ir tam 
tikslui pasigalando kirvį. Pri
ėjus jam su kirviu prie obels, 
atsiliepė į jį žvirbliai ir žio
gai: ,

— Žmogeli, nekirsk obels, 
nes mes būsime priversti kur 
kitur ieškoti sau prieglaudos, 
ir tuokart nebus kas tave be- 
linksmina prie darbo darže...

Ūkininkas to viso nepaisė: 
užsimojo ir pradėjo kirsti me
džio kamienų. Vos tik kelis 
sykius sudavė į medį, kaip 
pamatė, kad medyje esama 
drevės, o joje — daug bičių 
ir dar daugiau medaus.

Nusidžiaugęs savo radiniu, 
jis numetė kirvį į šalį, saky
damas :

— Mat, kartais apsimoka ir 
senų medį laikyti!

Ku-Ku Gera Sesutė

įėjo Dievulis.
* * *

Ilgai ilgai dar gyveno Ele
nutė. Per tų laikų daug teko 
jai vargo išvargti, daug pikto 
pamatyti. Bet gerasis Dievu
lis, įėjęs pirmų kartų Devinti
nių dienų į Elenutės širdį, sau 
gojo j? VW amžių.

prašė pakviesti kunigėlį: jis 
žinojo, kad jo žemiškojo gy
venimo pabaiga nebetoli. Jo 
prašymas huvo išpildytas, ir 
jis gražiai atliko išpažintį.

Pasikvietęs mamytę pas sa
ve, jis paėmė jos rankų ir 
spausdamas prie savęs nusil-

ir danguj tave mylėsiu.
Valandėlę mažasis ligonis 

nutilo. Bet staiga jo veidas 
nušvito nepaprasta šviesa, 
jo akytės žibėjo. “Štai”, su
šuko uis, “štai, angelai, kurie 
mane neša aukštyn,. Mamyte, 
palaimink manę! Neverk!... 
Teesie pagarbintas Viešpa
ties vardas!..” Jis sudėjo kry
žium ant krūtinės rankutes, jo 
galva pasviro, veidas malo
niai nusišypsojo ir skaisti jo 
siela nuskrido į dangų džiau
gtis amžinai.

Tas jaunutis žiedas, kurį 
negailestingoji mirtis taip an
ksti pakirto, gyveno prieš 500 
metų Romoje. Jo mamytė, ku-

Vyt. Vajega
Pakalnių miškely,
Platybėj laukų 
Jau skamba ir aidi 
Ku-lcū, vai, ku-kū.

Ar saulė nuslysta 
Padangių taku — 
Smaragdų miškely 
Ku-kū, vai, ku-kū.

Aušra ar nurausta 
Viršūnėmis miškų — 
Popiev'uiis ir kloniais 
Ku-kū, vai, ku-kū.

Girdžiu aš tą balsą, 
Krūtinėj jauku.
\Kukuoki, gegule,
Ku-kū, vai, ku-kū.

— Klausyk, mamelę, man

Maža Židutė sėdėjo darže
lyje ir žiūrėjo į gėlos Iš miš 
ko atėjo nykštukas su žila 
barnia ir sako:

— Mergyte, tu turi labai 
gražius auksinius plaukus. A- 
tiduok tu man savo plaukus, 
aš tau duosiu krepšelį žemuo
gių iš miško.

— Dėkui, seneli, už žemuo
ges, bet plaukių tai neduosiu
— atsakė mergaitė.

— AŠ tau duosiu gražių vir
tuvę lėlėms, — tarė nykštu
kas, — su sidarbiniais indais, 
tik atiduok man savo plaukus.

— Dėkui, seneli, dar kartų,
— atsakė mergaitė. — Mamy
tė labai myli mane ir mano 
plaukus. Būtų negerai, kad 
atiduočiau.

— Tai gal už šitų žiedų su 
man

Melagis

pusiu, bet malonių, balsu pra- rių. jis taip labai mylėjo, buvo 
dėjo kalbėti:

— Neverk, mamyte, Gerasis 
Dievulis mane į savo angelų 
draugijų paims. Kai tu mirsi,

taip neramu. Žinai, tamsoj aš |brangia akmeniu atWu08i 
vis regiu tą verkiančia moti-l^ p|aakus, _ pakIausS

šv. Pranciška, su kuria jo kū- k"" IT“ 2^"' nykst'ik«s. rodydamas blizgan

nas šv. Cecilijos bažnyčioje 
ilsisi drauge.

Kad mūsų mamytės ir mes

Kudlė ii pietų Amerikos.
Vadinama Alpaca, pietų A- 
merikos gyvulys, atvežtas į 
IJncoln park, Chicagoje, žvė-

Kitų sykį buvo jaunas pie
muo*. Jis ganė savo avis pa
kalnėje, arti tankaus ir tam
saus miško. Jam buvo nuobo
du ganyti vienam, per ištisas 
dienas, tad jis vienų sykį ėmė 
ir sumanė šposų: pasileido bė
gti kaimo linkui, rėkdamas:

— Vilkas! Vilkas 1 Gelbėkit! 
Kaimiečiai atbėgo pas jį ir 

keli iš jų pasiliko kuriam lai
kui su juo. Tatai patiko pie
meniui. Už kelių dienų jis vėl 
pabandė tų pat padaryti. Kai
miečiai ir vėl atbėgo pas jį į 
pagalbų.

Netrukus po to vilkas iš tik
rųjų išėjo iš miško ir ėmė dras 
kyti avis. Piemuo šaukė, kiek 
tik galėdamas:

— Vilkas! Vilkas! Gelbėkit!
Du sykiu prigauti kaimie

čiai manė berniukų ir dabar 
meluojant, tad niekas ir nesis
kubino į pagalbų. Vilkas gero
kas pasiganė avių būryje, o 
kada piemuo verkė, pamokin
tas netikusio savo pasielgimo, 
vienas išmintingas kaimietis 
pasakė:

— Melagiui niekas netiki,! 
nors jis kartais ir teisybę pa
sakytų.

taip pat pas mane ateisi. Aš Į būtume toki! P. J-kas

Pora vadinamų “Rėksnių”, 
atgabentų iš Pietų Amerikos 
į Lincoln park paukštynų. Pa
tinas ir patelė.

Gailestinga Širdis

si prašė duonytės savo badau
jantiems vaikams. Kai viskas 
nutyla, man josios dejonės ra
mybės neduoda. Tos didelės, 
baisios akys taip stačiai žiūri 
į mane. Kai aš prie stalo sėd
žiu, ir tu man visko duodi,

tį žiedų.
— Paslėpk sau žiedų, sene

li, aš jo nenoriu, — atsakė 
mergaitė.

— Žinau, mergaite, tavo 
broliukas sunkiai serga, o aš 
turiu vaistų, nuo kurių jis

Gilė ir Agurotis

Sode ųžuolo paunksnėje gu
lėjo kaimietis ir, žiūrėdamas į 
aguročius, kurių virkščios čia 
pat tvora raitojosi, ėmė sam
protauti apie gamtos sutaisy- 
mų. Kra/i pydamas galvų, tarė: 
“Hm! man tat visai nepatin
ka, kad mažutės menkos virkš
telės veda tokį didelį gražų 
vaisių, o milžinas ųžuolas to
kių mažų ir menkų gilę. Kad 
aš būčiau tvėręs pasaulį, ų- 
žuolui būčiau davęs didelius 
žibančius, kaip auksas, agu
ročius lx>nt centnerio sunku
mo. Tai spindėtų saulėje tai 
būtų gražumėlis žiūrėti!”

Sulig tais žodžiais, iš pa
čios ųžuolo viršūnės zvapt 
jam gilė — tiesiog į nosį — ir 
taip smarkiai, kad net kraujas 
ėmė bėgti. “Ai!” sušuko iš
sigandęs kaimietis, “už mano 
kvailų sam pinta v imu gavau 
apriktų į nosį. Jei šitoji gilė 
būAj aguročio didumo buvu
si, mano nosį būtų visai su- 
trynusi.”

— Ko taip nuliūdęs, toks 
nusiminęs, mano vaikeli? Va
kar be vakarienės užmigai.

| Šiandien pusrytį nenoromis
Į valgai. Sergi? Sakyk, kas yr? mano kiekvieno ryto kulkelę

atiduok tiems vaikeliams, ta-

man dar liiidniau atminus, kad grp^aj pasveiktų, — pagaliau

linksmas būtų, kaip pirma bu-‘ 
vo, bet tavo aukso plaukų aš 
jau neimu, tegul jie puošia

ame 
neturi.

vaiteliai net duonytės tarė senelis. — Tai gal už ^vo galvutę, ka‘P 8era šir"

Nesirūpink, mamele, aš so
tus, aš sveikas, man taip gera 
pas tave. Duok rankelę pabu
čiuot. •

— Vaikeli, tavo akelės aša
rėlėmis blizga. Sakyk, sakyk, 
mielas sūneli, kas vargina ta»- 
vo mažutę širdelę?
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Žinai mamele, aš ger-. vaistus atiduotum savo aukso 
siu kavutę, tik su duonyte, o plaukus?

— Prašau imti mano auk
so plaukus ir duoti vaistų, — 
tarė mergaitė. — Aš noriu, 
kad mano broliukas pasveik
tų ir linksmas būtų, kaip pir
ma buvo.

dėlė puošia tave visą.
Nykštukas sugrįžo į miškų.
Židutės broliukas greita* 

pasveiko. 2.

da man bus linksma ir valgyt 
skanu.

— Gerai, mielas vaikeli, vi
si mes po truputį kuo nors pri 
sidėsim — vis vargšams vaike 
liams badauti neleisim. Tu bū
si jų globėjas P. Kr-nė

— Tamstos sūnus vakar pa
leido į mane akmenį ir vos 
vos nepataikė.

— Sakei vos vos nepataikė? 
Nykštukas padavė Židutei — Taip!

dėžutę su vaistais ir tarė: Į — Tai buvo ne mano sū- 
— Še tau, mergaite, vaistų1 nūs. Maniškis visados pat&i- 

broliukui pagydyti, kad jis ko.

By Richard Lee
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dracctas Pirmadienis, liepoe 12, 1937

Kun. A. T. (8amata)

JUBILIATAS KUNIGAS PRANCIŠKUS 
M. JURAS

(Tęsinys)

Jubiliato darbuos

Po įšventinimo, kun. Pran
ciškus M. Juras kurį laikų 
darbavosi, kaip vikaras, 8v. 
Pranciškaus parapijoje, Law- 
rence, Mass. •Balandžio mėne
sio pradžioje, 1927 metais, J. 
B. kardinolas O’Connell pa
skyrė į Sv. Juozapo parapiją 
klebonu, Lowell, Mass., kur

tas tų pačių metų spalių 13
dienų.

Kun. Pranciškus M. Juras, 
būdamas nepaprastas ekono
mistas, trumpu laiku sukėlė 
kapitalo, kuriuo padengta 
puošnios bažnyčios įrengimo 
išlaidos. Ir šiandien lietuviai 
katalikai didžiuojasi turėdami 
naujų ir gražių bažnyčių ir 
gėrisi turėdami savo klebonu 
tokį garbingų kunigų, kokiu

Suteikęs tafctttyon ra Japo 
nas. Gen. Bung Cheh-yuan, 
šiaurinės Kinijos karinių jė
gų vadas, sulaikęs kautynes 
su japonais Peipingo rajone. 
Vedamos derybos.

per pirmos du metus sunkiau yra pran(.iSkll8 M. jnr„. 
šiai dirbo, nes parapija buvo; Knn. PranclSkug jf J«ra8 
dvasiniai nusilpninta. Jis ją kur jis neWi(ų boTę8) visor
atgaivino ir pastatė ant tvir
tų pagrindų. Gegužės 15 d. 
1929 metais paskirtas klebonu 
1 dabartinę Šv. Pranciškaus 
parapijų, Lawrence, Mass.

nenustojančiai organizavo ka
talikiškas draugijas tikslu vi
sa atnaujinti Kristuje. Dėl 
to, jis šiandien taip aukštai 

i yra iškilęs. Kuomet Šv. Pra-

tiesiog nustebino mane. Se
neliai, fundatoriai ir palaiky
tojai per tuos ilgus metus nu 
stebina ne tik savo ištverme 
parapijos darbe, bet ir daly 
vavime pokylyje — iš jų lin
ksmų veidų galilma buvo iš 
skaityti jųjų pilnų pasltenki 
u imu.

“Kas ypatingai man puoli 
į akis, tai draugijų darbštu
mas ir jų puikus supratimas. 
Jos gali būti pavyzdžiu viso
ms seniausioms ir didžiausio
ms Amerikos net ir Lietuvos 
kolonijoms. Visų draugijų ne- 
išskaitliuojant, noriu pažymė
ti bent kelias: Vardo Jėzaus 
draugija virš Šimtas vyrų ka? 
mėnuo eina bendrai prie šv.

auklėti. Tai nepaprastas da- vuosite ir bujoaite, bet su dino Šv. Juozapo draugija.
lykns, neapsakomai puikus;, Dievo pagalba patrauksit vi-
kitur panašios draugijos ne
su matęs. Dieve, jas laimink!

'•Reikėjo stebėtis, kaip į- 
vairių draugijų, ne tik senų
jų, bet ir jaunimo pirminin
kai ės puikiai, pavyzdingu; 
išreiškė savo linkėjimus gry
noje lietuviškoje kalboje. Be 
tų minėtų draugijų parapijo
je randasi kelios pasai pi nės, 
kurios esti kitose didžiausio
se lietuvių kolonijose, ir vi
sos ne tik gyvuoja, bet akty
viai veikia.

‘‘Garbė Lawrenco lietuvia
ms katalikams. Garbė jų kle
bonui kun. Jurui. Drąsiai ga 
Įima pasakyti, jei ta vienybė

sus paklydėlius. Kristaus žo
džiai jūsų kolonijoje išsipil
dys nepoilgo: bus “vienas 
Ganytojas ir viena avidė *. 
\ i<mas Lietuvis R. K. Bužny 
čios klebonas ir viena para
pija. — Dieve, jums padėk! ’

Jubiliatas gabus literatas
Gerb. kun. Pranciškus M. 

Juras į lietuvių spaudų pra
dėjo rašyti 1912 metais. Iš
važiuodamas į Amerikų para
šė dialogų “Kova Tamsos su 
Šviesa’’, kurį Šiauliuose vai-

Yra išvertęs ir parašęs kele
tu dramų. Beveik visos buvo 
kartotinai vaidinamos. Jis į- 
vairiomis slapyvardėmis, kaip 
B ridų Pajūris, ĮBridų Prane
lis, P. M. J., Pr. J-ras ir k. 
daug rašė į mūsų išeivijos lai
kraščius, būtent: “Mokslei
vį*’ (vėliau “Giedrų’’), “Vy
tį”, “Ižraugų”, “Darbinin 
kų”, “Laivų”, “Moterų Dir
vų”, “Katalikų”, ‘Amerikų’. 

(Tęsinys 5 pusi.)

Komtmijos. Tokioj, palygina- lt darbštumas tęsis, kuris da
mai menkoj kolonijoj, tai di- bar yra tarp žmonių, draugi-

čia taip j*at reikėjo naujam neį^ans parapija Šventė 
klebonui griebtis sunkaus da
rbo, kad įeiti į naujų statomų 
bažnyčių. Jaunam klebonui

30
metų savo gyvavimo sukak
tį 1933 metais, lietuvių ir an- 

i glų spauda plačiai rašė apie 
teko baigti dabartinės lietu- tas įgkiimeS( ir reikėjo ete
rių parapijos puošnios baž-

apibudino klebonų ir jo vado
vaujamų parapijų sekančiais 
trumpais, bet reikšmingais sa 
kiniais:

“Daug esu dalyvavęs pa
našiose iškilmėse, bet niekur

bėtis, kaip visa pavyzdingai

delis ir puikus dalykas, šv. 
Elžbietos draugija, mergaičių 
bei moterų, ne tik pasiėmn- 
sios šventosios vardų, bet gy
venime bando jų pasekti ir 
prieš kiekvienų susirinkimų, 
t. y. kas mėnuo ateina į baž
nyčių ir apturi Sv. Sakrame-

jų ir klebono, ne tik kad gy-1

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

tokio graižaus įspūdžio neiš ,palaiminimų. Tas įdomtl, 
sinešiau. Darbštumas, nuosek-| kftd josioB pažios u 
lumas ir vienybė tarp žmo-'Kita puiki mergaičių

menesj, 1930-metais, ir bai g A L. Krušas anuomet spaudoje1 nių ir klebono kun. Pr. Juro draugija, tai Sodalicija. Jos
daug dirba bažnyčiai, puikio
je katalikiškoje dvasioje sa
ve auklėja ir yra įsisteigu
sios puikų vasamaimį ant ože 
ro kranto — Palangoj -•« pa

nyčios vidaus įrengimas, ku- j tvarkėsi. Tik pasiklausykime, 
ris buvo pradėtas balandžio ' kaip iškalbingai prelatas M.

8><e»<«ee »♦»»>♦ »♦»»»♦♦♦♦♦♦'

RINKTYNB mintys i 
KIEKVIENAI DIENAI

se; tyliai jos nuneša mūsų je ir švelnus tekėjimas bus

vartė- .r . >
Kun. Ant. M. Karnžiškis 
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Liepos 11-ta Diena

“Tai Dievas apjuosė mano 
galybe ir padare mano kelių 
nesuteptų”. — Psalm. XVII,
a.

rūpestis ir palieka mus links
mus ir laisvus; taip rami kie
kviena perdaug apsunkintu 
širdis, taip rami kiekviena 
deganti Styga, taip Tifiksma 
nusileisti ties Jo kojomis ir 
klausytis Viešpaties. — Ag
nietė E. Mitchell.

Jokia siela negali užlaiky
ti savo stiprumų arba jos 
pasišventimo žiedų be nuoša
laus apmąstymo ir tylios mal
dos; o šio reikalo didumas

tyresns ir gilesnis nekaip se
noji sriovė būtų galėjus kada 
nors būti. Nekurie išleido jų 
visų ant jų Dievo duotų bra
ngiųjų.. Dabar>yra atėjęs,Juu 
rio teisė ji yra; o tačiau pil- 
niausiame išnaūjo pasiėmime 
tos teisės, Jis yra taip malo- 

kad Jis atgal įdeda į

Krikščionis iš patyrimo su- sulygsta su sielos didumu, 
žino, kad jis negali gyventi I Farrar. 
be maldos. Ir, tat, jis mel
džiasi kasdien ir kas valan
dų, ne iš pareigos, bet iš rei-
^*1°, meldžiasi kada, “Aš jums duodu naujų į-
feikia, ar tai .^tų retai ari g^įyinų mylėti kits kitų; kaip 
dėžnai, meldžiasi iki rei ,’ jus niyi^jau’*e — gv. Jono

Liepos 12-ta Diena

kalas neaprūpintas, iki alka- 
romas neaprūpintas, iki tuš
čia siela nepripildyta, iki jo 
silpnumas nepadarytas stip
inam, iki jo nuovargis nepa
sikeitęs į vidujinį ramumų. 
Jr tuomet, meldęsis iš reika
lo, jis vėl meldžiasi, jis kal
ba dėkingumo maldų, pripa
žinimų jo naujo gyvenimo.

xni, 34.
Kristaus meilė yra nesuge

rianti, bet išspindanti meilė. 
Kuo daugiau mes Jį mylime, 
tuo daugiau me» tikrai kitus 
mylėsime. Nekurie neturi da
ug gauntinės mylėjimo jėgos, 
bet Kristaus meilė jų sustip
rins. Nekuriu meilės šaltiniai

nūs,
mūsų rankų net didesnį saikų 

1 senosios meilės, pašvęstos jo 
paties meile ir padarytos ene
rgingų Jo paties palaimini-

t-r
’mu, ir sustiprintos Jo nauju1 
įsakymu, “mylėti kits kitų,- 
kaip aš jus mylėjau”. — Ha
vergai.

O, saldusis įsakyme, kurs 
eina taip toli už galingiau
sios jautrios širdies pajėgos! 
Grynas leidimas buvo daug; 
bet Tasai, kurs žino mūsų 
išsiilgimus ir mūsų baimes, 
maloniai pasirinko paliepti 
mtuns daryti tų daiktų, kurs 
sudaro mūsų žemiškų links
mumų, rubežius, kurio mums 
nereikia bijoti praeiti, nes 
mes negalime. O, platumas Ir 
ilgumas, ir gilumas ir aukš
tumas meilės, kur pereina ži* 
nojimų; tačiau Jėzus sako,

rapijos parke. Jos su lietu
siais ^katalikais dirba ’dr gy
vena.

“Motinų arkibrolija — jau 
nų vedusių moterų bei moti
nų neseniai įsisteigusi, bet 
puikiai veikla, save lavinasi 
klebonui vadovaujant, kaip 
savo šeimas, vaikučius kata 
Ūkiškoje lietuviškoje dvasioje

AKIŲ GYDYTOJAI

buvo išdžiovinti kokiu baisiuI
Tyliai žvaigždėtos burės j žemės drebėjimu. Jie ras “at- 

nusileidžia ant jūrų vakaruo I gaivinančius šaltinius” Jėzų-[“Kaip aš jus'mylėjau”.

so METŲ PRITYRIMAS 
Akys egxamtattoj»moi — aktais 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valaados: kasdien nuo 9 iki 12:

auo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0523

LitTUVlAl DAKTARAI

"ORTĄ. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio rnėne-
‘ siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.___________
TsL OANal 2346

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W, Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį 
2305 SO. Leavltt St

Tel OANal 0402
■mimu M,iwMH<ara air -n •

Seeley 932*
Dr. K. Nurkuttis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ave., 8519 Com- 
merclal Ave. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN ~
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank alūne 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredoa ir Pėtnyėioa 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas CANai 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2 4 C 6 W. 601

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

AMERIKOS LIKTU VTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road 

Vai. 2—4 ir t—f vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitartu 

Subatome Cicero]
1446 So. 4>th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak. 

Tel. otc. RRpHblie 7ėee 
Melrase Parfc 120

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2433 Weat Marųuette Road
▲ntrad.. ketvirlad. Ir senktadlenialr 

9-11 v. i^tą: 1-B >. p.: 9-9 V. v. 
deftadleniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadwaj 
MELROSE PARK, ILL.

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

gcttadleniais ntlo 2 v. Iki 9 V. v. 
Sekmadieniais pagal sutartie*

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. Vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

______ Pagal Sutartį _____

DR. VAITUSH, OPT.
DlETUVls

OFTOME-fniCAIiLT AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Sdvlrfl 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina aktų (temptmų. kurj 
esti prleža-dimt galvos skaudėjimo, 
Hvalgimo, akli] aptemimo, nervuotu- 
frlo. Skaudamą akių karst), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose a tai ti
kimuose egsaminavimab daromas su 
elektra, parodaričlą tnuLbusiaa klai
das. Specialė atyda atkre'plama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos uuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutartj. Daugely 
atsitikimų akys sttta4ximos be aki
ntu. Kainos pigios kais atmttaa.
4712 SO. ASHLAND AVE, 

Phone Boulevard 7oo9

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninkė ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 V. V.

T< Proepeet 1012
Rea. TeL RepubUc 6047 .......

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. BRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Seuth Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723
Lt-::, r...

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

0 ryte iki 8 vakare iSskirisnt sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGČ/. 11*L.________

Offiee Houra
2 to 4 aad Z «o 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valonuos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėlidmis pagal sutartį

Ofise Telef. BOUIevard 7820

UR. B. J. ZUBRICKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UI 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.

= CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMIock 3977 
Treėiad. ir Sekmad. jiagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________TsL HEMIock 4848

T«l. BOUIevard 7042

UR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai. i nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:30 

796 VVest 35th Street

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI. 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. , •.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

ĮTAIKŪS DAKTARAI Namų Telef. PROspect 1930

Tel OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgai

2201 W. Cermak Road
Veleadoe: 1—8 ir 7—6 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7666

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 8a Ashland Ava.
1 Mkee

CHICAGO, tu. tdeferat im^ar MM
OFISO VALANDOS: 

vikaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pe pietų ir nfto 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
4631 So. Ashland Ave. 

TA TARA 0194 
lei.: Tet FLAaa 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 if 7-8 v. vak.

Nedėliotai* nrto 10 Iki 12 dienų

Offiee Pbone Rea. tad Offiee
PROspect 1098 2369 S. LeaVltt St.
VaL 8-4 pp. tr 7-8 vak. OANal 07<M

DR. J. J. KOWAR
(■0WARSXAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėllom tr Trečiadieniais 
..... ........... ..SotftTtl..DR. J. SHINGLMAN

KĄ TIK SUGRĮŽO
M

Mecrtclno. Mofcclo Hrtmo, Atlantic City 
Praktikuoja 16 metų 

SeamattamM Ir Aintk« Ligos 
jo Rpnmafybė

Valandos 11-12 A M. 2-4, 7-8 P. M. 
ReiMeUcIJa 1688 Se. tOth Ave.

Trl. Cicero ee»4
OfhSe Wort UtM Street

Cicero, Iii.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel LAFayetfto 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Treėiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Regideficijes TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 

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

Rėsidencija
•839 Bo. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutartį

Tai. OANa’ 0267
Rea. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

Rceideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet6 iki 8 vąL vakaro

Tai. Office Wentworth 6330 
Res. Byde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr valkų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•Mk.rii. aeredemia Ir anhatrimia

Chicagos Uetavių Iv. Kryliaas li
gonini, kaip Jų pripiltas American 
Medical Aaeodatlon ir American 
Ccfllege of Sorgeons, yra Clase A 
rflliee. Tai yra, ankAėiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų 11- 
gontaų priskyrS prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimu 2700 W. 89th St, 
tel. HEMIock 6700.

riy, kurių skelbimus matote DRAUGE.



KUN. PR. JUKAS

ti

(Užbaiga ii 4 pusi.)

*‘Fornipą”, “Studentų Žodį” 
ir k.

Be to, jubiliatas turi spau
dai parengęs daugybę paskai
tų įvairiomis temomis. Jis 
taip pat yra parašęs stambų 
veikalų: “Sv. Pranciškaus I- 
dealas”, kurs netrukus pasi
rodys atskiroje knygoje. Yru, 
parašęs keletu šimtų pamok
slų, kuriuos dabar perrašinė
ja ir rengia spaudai. Rūpes
tingai triūsia padauginti li
teratūrų lietuvių kalboje a- 
pie 6v. Pranciškų Asyžietį ir 
duosniai remia Tėvus Pran- 
eiškonus Kretingoje, kaip ir 
kitas katalikiškas įstaigas ir 
organizacijas. Kas savaitę ga
lima skaityti jo pamokinau

ų raštų Amerikos lietuvių
’atalikų laikraščiuose.

1927 metais, būnamas Lie
tuvių Katalikų Darbininkų 
Sųjungos Centro Dvasios Va
das, per ištisus metus “Dar
bininko” skiltyse rašė ir re
dagavo “Dvasiškų Skaitymė 
lių Skyrių”. Vėliau tame pa
čiame laikraštyje rašė ir re
dagavo “Jūros Prieplaukos 
Skyrių”.

Jubiliatas nuo seniai vei
kia beveik visose lietuvių ka
talikų organizacijose ir įvai
riose katalikiškosios kūrybos, 
griiyse. Nuo 1932 mietų sekre
toriauja Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybei ir yra jų 
leidžijnmoja mėnraščio “Fo
rumo” veiklusis administra
torius.

Jubiliatas mini ir kitas 
atmintinas sukaktis

&iais metais, kuomet jubi
liatui sueina jo kunigystės 15 
metų sukaktis, lietuvių kata 
likų visuomenė gali pasidžiau 
gti dar sekančiomis gerb. 
kunigo kleb. Pranciškaus M. 
Juro atmintinomis sukaktimis

25 metų sukaktis, kaip ju
biliatas uoliai darbuojasi vi
suomeniškoje dirvoje ir lite
ratūros srityje;

20 metų sukaktis nuo įsto
jimo į seminarijų ir

10 metų klebonavimo su
kaktis.

Anglų veikale: “The Story 
of Essex County”, Voi. III, 
p. 49G, yra plačiai apibudin
tas gerb. jubiliato gyvenimas.

Sveikinimo Žodis

Kaip matome, jubiliatas y- 
ra begalo darbštus ir ener
gingas, daug nuveikęs ir vis 
dar darbuojasi ir kuria. Ne
tolimoje ateityje ne vien mū
sų išeivija, bet ir Lnetuva ga
lės džiaugtis jo nuveikimnis.

Labai gaila, kad, dėl laiko 
stokos, negalėjau plačiau ap 
rašyti jubiliato nuopelnų. O 
medžiagos yra gausios. Jo 
vadovaujamoje parapijoje šį
met įvyksta A. L. R. K. 
Federacijos kongresas, prie 
kurio jis rūpestingai, visa ši
rdimi ruošiasi. Tas kongresas 
bus istorinis, nes jame daly
vaus J. E. vyskupas Mečislo 
vas Reinys.

Todėl, gerb. jubiliate ir ku
nige, sveikas dar ilgai gy
venk ir išganingai darbuo
kis! Tavo žmonės reikalauja 
tavęs! Ir gerasis Dievas no 
ri, kad Tu uoliai dirbtum Jo 
Karalystės skubesniam atėji
mui! O kada turėsi skirtis au 
mumis visais, žinok, kad Ta
vęs laukia danguje garbinga 
sai vainikas, gausus užmokės- 
nis už atsidavimų ir pasiau
kojimų Dievo protingiems tva 
riniams žemėje!
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Transatlantiniam skendimui. Braiž:nys milžiniško lėktuvo Pan American Clipper III 
transatlantiniam keleivių vežiojimui. Lėktuvo vidus yra platesnis, negu Pullman vagonas. 
Išilgai per vidurį yra 50 pėdų ilgumo takas keleivių ir įgulos pasivaikščiojimui. 

===»======
Darbo ir Socialės 
Apsaugos Departa

mentas

KĄ APIMA NAUJASIS 
DEPARTAMENTAS?

KAUNAS. — Prie vidaus 
reikalų ministerijos įsteigtas

šalpas ir tikrinti veiklų įvai
rių socialinės globos ir lab
daros organizacijų, parūpinti 
vietas prieglaudose ir teikti 
pašalpas atskiriems neturtin
giems asmeninis, prižiūrėti 
Darbo rūmų veiklų, tvirtinti 
ligonių kasų, Draudimo nno 
nelaimingų atsitikimų ir Da- 

! rbo rūmų sųmatas, ruošti įvai-

Tat, iš širdies gilumos Tau, saugos departamentas. Depar- 
gerb. jubiliate ir kunige, lin-Į tamento žinioje bus visos Ii 
kiu dar ilgų metelių triūsti! go™ų kasos, draudimo nuo
ir darbuotis Kristaus vyny 
nę^ieyo garbei ir mūsų bro

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
15 STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

VENETlAN MONUMENT CO., INC.
Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
■ — . <►■-,-----

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
' — ■ ... o........

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

— . »- ■ —
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Dlinoia

peržiūrėti atskirų atitinkamų į 
įstaigų parengtus įstatymo 
projektus ir dar būtų galima 
ištisų eilę suminėti klausimų, 
kariais rūpinasi naujasis de- i 
partamentas. Visi jo bendra
darbiai turi labai daug darbo. 
Paprastomis darbo valando
mis jie nespėja apsidirbti ir 
dažnai dirba vakarais.

naujas darbo ir socialės ap-| ^.1^ ir rei. Į-------------------------,

kutais įstatymo projektus ir' PLATINKITE “DRAUGĄ”

laimingų atsitikimų kasa. Da
rbo rūmai, visi darbo inspe- 7 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ— 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III Aki PC PATARNAVIMAS HRlDULANllC DIENĄ IR NAKTĮ

lių lietuvių dvasinei naudai! koriai, socialinės globos or
ganizacijos, sprendimas įvai
rių darbo ir socialinės globos 
klausimų.

LINKSMUMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

veninius sutarime 'su kita
Naujasis departamentas tu

ri mažiausius centro įstaigos
draugijinio kūno dalimi, prie'etatus iš visų Lietuvos minis

terijų departamentų, būtent 
tik 5 tnrriautojų. O darbo šis 
departamentas turi labai da
ug: reguliuoti visų ligonių ka 
sų ir draudimo kasos veiklų,

kuri® mes priklausome. Tat 
aš dar sykį sakau, būk linki
mas šiandien ir nesigraužk 
vakarykščia diena nė neap
verk rytojaus dienos. 5Bct
niekad neužmiršk, kad šis'aiškinti kilusius nesusiprati- 
neatleidžia mus užlaikymo at-! mus ir padaryti sprendiminio 
mintyje visų vakarykščios die'pobūdžio nutarimus, įvairiais 
nos painokų — laikyk jas 
mintyje neapmurmėjimui, bet 
panaudojimui. Tat, aš saky
čiau elgkis išmintingai, už
siganėdinusiai šiandien, bet 
išmok vakarykščios dienos pa 
mokų ir laikyk atkreipęs akį 
į rytojų, bet visados būk lin
ksmas. Apsimokės. — S. F.
Meacham, M. D.

principiniais klausiniais, da
ryti nutarimus ir aiškinimus 
įvairiais darbo apsaugos klau 
ainiais, sekti darbo inspekto 
rių veiklų ir juos instruktuo
ti, taikyti darbdavius su sa
mdiniais ir nustatyti minima- 
linius atlyginimus įvairioms 
darbo sritims, paskirstyti pa-

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 13 d., 1930 m. su
laukus 65 ra. amž., gimė Letuvoje, Kaltinėnų parap., 
Tauragės apskr. Paliko dideliame nuliūdime 3 sūnus. 
Pranciškų, Juozapų ir Aleksandrą, dvi dukteris: Bro
nislovų ir Sofiją ir gimines.

Liūdnai atminčiai mūsų brangios motinėlės ir taip
gi mūsų brangaus tėvelio Aleksandro, kuris mirė lie
pos 5, 1904 <m. bus laikomos šv. Mišios Nekalto Prasi
dėjimo Švenč. Panelės bažnyčioje, Brighton Parke, 
liepos 13 d., 1937, 8:30 vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus atsilankyti į pamaldas 
ir pasimelsti už velionių sielas.

Mes mūsų brangios mamytės ir brangaus tėvelio nie
kuomet neužmiršime. Jūs pas mus jau nebesugryšite, 
bet mes anksčiau ar vėlau pas jus ateisime. Laukite 
mūsų ateinanti ,

Nuliūdę lieka: sūn&i, dukterys ir giminės.

W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 
Phone BOUlevard 4069

Lackawicz ir Soiai
2314 W«st 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270

I. Įjutemiis 
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

A.L.S. & P. Sa gos 
naujoji aitra 

valdyba
THOMPSON, CONN. — A. 

L. K. S. & P. Sąjungos sei
mas prasidėjo iškilmingomis 
Mišiomis, kurias atnašavo J. 
E. Vysk. M. Reinys. Vėliau 
J. E. Vyskupas maloniai su
tiko būti seimo garbės pirmi
ninku.

Sųjungos naujosios centro 
valdybos sąstatų sudaro: Dva
sios Vadas — Kun. K. Pau- 
lionis, Garbės pirmininkas — 
P. Barzilauskas, pirm. — J. 
P. I^aučka, I vice-pirtn. — Iz. 
Kovaitė, II v.-pirm. — J. Var
naitis, lždin. — Dr. Budre- 
vičiutė, rašt. — A. Drauginis, 
fin. rašt. — T. Barzilauskienė, 
Vyr. redakt. — Kun. K. Ur
bonavičius, soc. sek. — N. 
Plaugaitė, adm. — J. KJebau- 
skas, Red. — J. Pilipauskas.

Beto, Sąjungos valdyba pa
pildyta nauju nariu — Nepa
prastu Atstovu ypatingiems 
Sųjungos reikalams (comm. 
extraordinary), — kuriuo iš
rinktas adv. A. Mileris. R

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlė* Mylintiems — Vertinėms— 

U*nklet*a*M — Laidotuvėms — 
PapnoSlma nis.

Phone LAPATETTE 5800

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUTTHe-CLEANER
ATLIEKA 32 DARBUS

tA. * A
ANN KMETTY
po tėvais Klofesnaltė

mirė Liepos 9, 19'37, 2:00 vai. 
sulaukus 25 metų amžiaus.

A. a. Ona rintė Chicagoje, 
Birželio 22, 1912 m.

Paliko dideliame nrullūdlme 
vyrą Jone, tėvą Juozapą 8lok- 
snaltĮ. uošve Oną Kmetty, tris 

JutSvogerlus: Juozapą, Povilą lr 
cą Oną. tetą Juo- 

zaplną Sinkus lr Jos vyrą Jur-

elr tetą Emiliją Bagdonienę 
jos vyrą Stanislovą, pusbro
li Antaną Kelerius lr gimines.

KO nas paiarvotas 9135 So. 
Campbell Avė. Tel. HEMIock 
8290.

LaMotuvės {vyks Antradieni, 
liepos 11 d. Ii namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta | Gimimo 
ivenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoilrdilal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
ta mus-mas dalyvauti lloae lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras. Tėvas, Su
geriu!, ToSmi Avogerka Ir Gl-

Liudo tuvių Direktorius
t. tel.Petkus. ClCero 2109.

A.t
PADAKONE 

JONAS PALIONIS
kuris mirė Birželio 12. 1987 Ir 
tapo palaidotas Birželio Ii d., 
o dabar Ilsisi 8v. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs Ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė Jam paskutinį pa
tarnavimą Ir palydėjo JĮ | tą 
neiivengtamą amžinybės vietą.

Mes atmindami Ir apgailė
dami Jo prnAasIAalInlmą Ū mfi- 
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. M. Ur- 
ponavtčtul, kuris atlaikė Įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame iv. M litų lr gė
lių aukotojams. Dėkojame gra
beliui L<achavlCtul lr aflnaras, 
kurie savo geru mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
J) j amžtnastj, o mums palen
gvino perkęsti nuliūdimą lr 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
ftlams lr visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms, o tau Jonai, lai 
Dievas sutelkia amžiną atilsi.

Nuliūdę lieka, žmona Kazi
miera. sūiais Pranrlikus Ir gi
minės.

r

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Keikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai X:

koplyčios visose
dalyse

&

A. Masalskis 
A. Prikiš 
S. M. Skalas 
LĮZįĮį
Ežerskis i Si

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203-5566

10734 So. Miehigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

knzapas Eudeikis IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0683

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IiDIKBZJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

Thena 9000

GARY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnaują

-—3

W. lAtfc Ava.
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Dar Apie ŠV. Antano I už «erus patarimus. Seserims

•• Ivaaimierietėms, kurių daugDraugijos Jubiliejų Į dalyvavo ir dvi
seserų iš Clevelando atsilankė 
pasiklausyti ir koncerto sa
lėj.

Turėjom daug svečių iš 
Waukegano trijų draugijų: 
šv. Antano, (pirm. J. Jaku
tis), Šv. Baltramiejaus (Pr. 
Bujanauskas), Šv. Juozapo 
(P. Dapkus). Visos trys dr- 
jos įteikė po 10 dol. aukų.

Iš Melrose Park Šv. Jono

PADĖKA

CICERO. — Šv. Antano dr- 
gijos susirinkime, liepos 4 d. 
padarytas pranešimas iš drau 
gijos jubiliejaus, kuris buvo 
minimas 13 d. birželio. Pra
nešta, kad jubiliejaus pami
nėjimas visais atžvilgiais pa
vyko. Šia proga Šv. Antano.
draugija širdingai dėkoja: draugija labai gražiai huTO

Sv. Jurg.o parapijos choru! 'atatovaujama. Ačia dra„gijoa 
ir jo solistams, sunfon.jos cr- valdybai Draugija Sv

iš Harvey, UI., dalyvavo pa
rade ir koncerte ir aukojo 
$10.00. Draugijos narės buvo 
gražiai pasipuošusios, kas pa
gražino parodų. Ačiū draugi
jos valdybai ir narėkns.

VIETINES ŽINIOS

Statyba šę aukų nuvažiavo savais ke- 
i liais.

60 pualakščių gražių, (kaip Gelmių Balsai — žymiai gi-

kestrai ir vadui komp. A. Po
ciui.

Lietuvos konsului P. Dauž- 
vardžiui, kuris dalyvavo su 
visa savo šeima.

“Draugo” red. L. Šimučiui, 
Federacijos centro pirtn. dr. 
A. Rakauskui, kuris net ža
dėjo tapti dr-jos nariu.

Visoms Ciceros draugijoms, 
vadovaujant gerb. kleb. kun. 
II. J. Vaičūnui, kuris yra ti
kru tėvu visų mūsų draugi
jų ir organizacijų skyrių. Ji- 

! sai ne tik pats aukoja, dirba, 
bet ir ragina visus katalikus 
vienybėj darbuotis. Ačiū jam

A. A. ONA KMETTY -SLOK 
SNAITĖ

Viename pasaulio krašte y- 
ra mažas darželis, pilnas pri
sodintas įvairių gražių gėlių. 
Tos gėlės linksmai galvutes 
linguoja švelnaus vėjalio už
pūstos. Viduryje to darželio 
matytis labai nepaprasta gė
lelė — visai kitokia už kitas. 
Bet, štai, staiga, kas nemato 
mas prisiartina ir žiauriai jų
nuskina ir numeta j šalį ke- 

Dalyvavo ir vienas klubas j jįo Kitos gėlės nustoja lin-

BRIGHTON PARK. — {Ba
žnyčios didinimas šuoliais ei 
na pirmyn. Geležies ir plieno 
darbai jau baigiami. Neužil
go bus pradėta mūro darbai. 
Arkitektas Žaldokas ir kle
bonas kun. A. Briška prižiūri 
statybos darbų. Geležies, plie
no, mūro ir medžio darbai pa
vesti atlikti Schmidt Eng:ne- 
ering Co. Plumberio ir cen- 
tralinio apšildymo darbai pa
vesti lietuviui kontraktoriui 
Jurkšui. Valymo ir išvežimo 
įvairių liekanų darbas pave , 
stas lietuviui Oksas Bxpress į 
Co. Įvairūs kiti darbai neuž
ilgo bus atiduoti tinkamiems 
kontraktoriams. Už kelių mė 
nėšių mūsų bažnyčia atrodys 
visai kitaip. Visai bus pakei
sta jos dabartinė išvaizda.

Namiškis

Apvogė Apartmentų

Į Edwin W. Sims, buvusio 
J. A. V. distrikto prokuroro, 
apartmentų, 112 E. JBellevue 
PI., įsibriovę plėšikai išnešė 
brangenybių $1,645 vertės.

Vydūno “Juraite” j

Šiomis dienomis mūsų ži
nomo rašytojo daktaro Vydū
no iš Tilžės man atsiųstųjų 
knygų tarpe viena malomni 
išsiskiria savo žydriu auksuo 
tu viršeliu — “Juraitė”, tri
jų veiksmų vaidinys skirtas 
būt giedamas su muzika (kaip 
autoriaus viršelyje parašyta), 
atsiek it — busimoji lietuviš-

ir visi Vydūno raštai), kny- 
gėlę autorius leidžia į lietu
vių tautų, atsimindamas su 
širdingiausia pagarba velio
nę Rūtų-Martą Raišukytę, 
(Vydūno raštų leidėjų ir jo’ 
raštuose vaizduojamų idealių 
lietuvę moterį), “Tesie šis 
veikalas jai paminklas! Daug
— kų jis turi savyje iš jos”
— sako autorius. Pirmų kar
tų šio veikalo turinį autorius 
parašė 1920 metais, vėliau 
pertaisė, 1932 metais, maž
daug taip, kaip jis dabar at
rodo, bet jis vėl buvo taisy 
tas 1933 ir 1934 metais, ir ži 
knygutė yra galutinos rednk- 
cijos. Autorius joje nori no
tik muzikų, bet ir vaizduoja- III 
muoju ir regimuoju menu iš
ryškinti savo tikslų, kurį taip 
nusako: “Jūros įgyja per žmo 
gų dar kitų gyvumo rekšmę 
negu jos jų turi savaime, o 
jūros vėl duoda kitų reikšmę 
ir žemei. Bet pagaliau nore

lių basų, vyrų, choras. Tai
gi, Vydūnas meniškai atpa
sakoja lietuvių pasakų, ku
riai dabar parašęs muzikų kas 
nors iš Amerikos lietuvių mu
zikų parodytų, jog Amerikos 
lietuviai nemirę, (bet gyvai 
dalyvauja lietuvių tautos kū
rybos darbe. Kas nori šių kny 
gutę, (kaina 3 litai; doleris 
— nepilni 6 litai), ir kitus 
Vydūno raštus gauti, gali 
rašyti tiesiai autoriui — ad
resu* Dr. Vydūnas, Clansius 
str. 27 a., Tilsit, Germany, 
arba — tuos raštus gauti pa
tarpininkauja .ir šių žodžių 
rašytojas Arėjas Vitkauskas, 
2138 W. Coulter st., Chicago,

CLASSIFIED

ATIDARYMAS
NAUJOS

BUDRIKO
KRAUTUVES

3409-11 S. Halsted 
Street

iš Town of Lake. Gaila, kad 
pamečiau klūbo vardų. Pra
šau man prisiųsti, (A. Valan
čius, 1226 S. 50 avė., Cicero, 
III.), kad galėtume įtraukti 
į protokolų. Tasai klubas irgi 
prisidėjo su $5.00 auka.

Cicero lietuvių Kareivių 
dr-ja prisidėjo auka $10.00 ir 
dalyvavo parade.

Visų Šventųjų dr-ja ypač 
papuošė procesijų einant į 

I bažnyčių su savo vėliava. A- 
• čū tos draugijos valdybai ir 
nariams. Ačiū taip pat Š. K. 
A. 9 skyriui.

Kvietimai buvo pasiųsti vi
soms 18 draugijų. Bet neži
nia dėl kokių priežasčių daug 
jų nedalyvavo parade. Ypač 
šiuo laiku katalikai turi vie
ningai darbuotis. Visi asme
niškumai turi būti šalinami 
iš mūsų tarpo.

Dėkoju komisijai ir naria
ms, biznieridms, kurie prisi
dėjo prie programos. Visų 
negaliu nei išvardinti.

Ačiū visiems draugijos na
riams, kurie taip gražiai rė
mė mūsų darbų.

Ačiū visiems benams, pa
rade dalyvavusiems dykai. 
(Viso buvo penki benai).

Ačiū kunigams vietiniems

gavusios ir liūdnai nulenkia 
galvas.

Ta gėlelė tai mūsų nepap
rastoji Onytė, kurių negailes
tingoji mirtis išplėšė iš alum- 
niečių tarpo. Onytė žydėjo 
tarpe mūsų, susirinkimus pa
darydavo šviesius, visuomet 
su šypsena veide. Bet dabar 
darželis atrodys tuščias, gra
žiosios gėlelės nebėra.

Liūdi mūsų širdys dėl ta
vęs, Onyte, kad atsiskyrei iŠ 
mūsų tarpo.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Alumnietės

Vieša Padėka

BRIGHTON PARK. ~ Se 
kmadienį, liepos 4 d., į Ne
kalto Prasidėjimo P. Šv. pa-

ka opera, (savo Pastaboje 
knygos pradžioje automs sa-. veikalu atverti dar ir žvil- 
ko: “Vis dėlto daugiausai1 i santykius tarp laiko 
laukiama iš muzikos. Rodos
ryškiau negu kitos meno rū
šys ji gali aiškinti santykia
vimų tarp dviejų gyvenimo 
sričių, dviejų pasaulių... To
dėl pilnam šio veikalo tūriuirapijos piknikų, Vytauto par

ke, suplaukė didelės minios1 apreikšti teks laukti kaip ir
svečių ne tik iš Brighton Pa
rko, bet ir iš visų Chicagos 
kolonijų.

Kadangi dabartiniu laiku 
eina statyba — didinimas ir 
pagražinimas bažnyčios, ir ka 
dangi šiam reikalui reikalin
ga lėšų, tat ir atsilankusieji 
nuoširdžiai rėmė šių parapijos 
pramogų.

Už tokį gražų parėmimų pa

Dėl netikėtos mirties Onos 
Kmetty-Sloksnaitės, nenuil? 
tančios darbuotojos aluninie- 
čių ratelyje, reiškiame gilių j rapijos reikalų, reiškiu širdi- 
užuojautų jos vyrui Jonui I ngų padėkų visiems: komite
Kmetty ir josios tėveliui, A. 
Sloksnaičiui. Linkime stipru
mo praleisti šį skaudų įvykį.

Šv. Kazimiero Akadrinijos 
Alumnietės

MERKINE

tui, trustisams, draugijoms ir 
visiems, kurie darbavosi ir 
dalyvavo parapijos pramogo-
je. Kun. A. Briška 

Klebonas

PARDAVIMUI NAMAS

Manant statyti sau naują na: 
ar prrtaigvti seną. paftankite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

6739 So. Mnp1ewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

su Karalaite, kol neatsiras 
jam kūrėjas muzikas” — tai
gi, ir mūsų muzikai, čia gy
venantieji, turi šioje knygoje 
dėkingo darbo dirvą, juo la
biau, kad dainos, iš kurių dia
logai ir susideda, yra sklan
džios, švelnios, viliojančios 
lietuviškos jūros grožiu...). Šią

erdvės srities (jusnių pasau
lio) ir tos, kuri yra augšt 
jos”. Veikia: jūrų dievaitė 
Juraitė (altas), pajūrio gy
ventojas jaunas Skaistytis (te 
noras), pajūrio mergaitė Ai
da (sopranas), padangių ga
lia Perkūnas (labai gilus ba
sas), deivės Jūrų Dukros (gi
lių altų choras), mergaitės 
Žemės Dukros (sopranų cho
ras), žvejai Žemės Gyvento
jai (vyrų ir mišras choras),

5930 S. Aberdeen St. 5 kambarių 
namna Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
helsmonte. 2 karų karadžiua Gat
vė lr elė iSgristos ir apmokėtos. 
Nėra skolų. |95OO cash arba ir*Įi
ma nritaikyti sąlygas. Arti 63-čloe 
ir Halsted.

Pardavimu! grosemė ir bučertiA ar
ba mainvsln. ant tavernos. 1957 W. 
Canslnort Ava

RFVIHIV VSR4RN4MIS

TSalrenduoja S karhaj-tn cottage ant 
Green Bav arti Menomlnee. Mlch. 
tin 1 Oėl 1 n forma d J u rą
žykite GREIČIUS. 4533 8. WM St. 
Cblraeo. Tel. BOTPevard 4983.

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji flks- 
čerlai. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atsišaukite po 7 vai. vak. 
3901 Archer Avė. 

Vėliausios marios ir sty- 
liaus rakandų už prieina
mas kainas.

Kiekvienas pirkėjas aplan
kys gražią dovaną

Visos 1938 mados radios iš
krautos ant parodos. Phil- 
ko, Zenith, RCA Victor, 
General Electric, Grunowir 
Radionas. nuolai
dos už jūsų senų radio.

Naujos 1938 m., skalbyk
los: Norge, Apex, Thor, 
Maytag, General Electric ir 
Crosley. Kainos po

ir aukščiau.

Elektrikinės Ledaunės. Kai- 
noR sumažintos po£<59.5° ir 399-50’
lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Irc.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

Netoli Subartonių kaimo, 
kaip pasakoja senesnieji žmo
nės, yra užkasta Napoleono 
turtai: skrynia su daugeliu au 
ksinių daiktų ir įvairių doku
mentų. Bet kur tie turtai užkas

ir svečiams Marijonams, ku-! u nežino
rių buvo gana daug su savo i _
generolu kun. Cikota.

Dėkoju ypatingai “Drau
gui”, kuris daug vietos davė 
aprašymams. Visų mūsų pri o 
dermė yra remtį “Draugų”, 
kuris kelia mūsų draugijas iš 
miego, kad jos nenustotų vei
kusios. Mes, katalikai, turim 
remti visomis jėgomis kata
likiškus laikraščius. Tai šve
nta pareiga. Vieni kitus tu
rim raginti pasikviesti dien 
raštį į savo namus. Jis yru 
tikras draugas.

Draugija per jubiliejų pa 
jamų turėjo $650.00. Išmokė
ta $450.00. Gryno pelno liko 
$175.00. Reikia pastebėti, kad 
visa komisija darbavosi dy
kai. Jei kor įvyko kokių klai 
dų, nž jas širdingai atsipra
šau. A. Valančius, pirm.

Dodriko radio programai;
WCKu 970 kil. Nedėliomis nuo

7:10 iki t P. M.
WAAF. 920 kil. Pirmadieniais ir

Penktadieniais 5:00 v. vak. 
WHFC. 1420 kil. Ketvirtadieniais 

• nuo 7 iki t vai. vakare.

Patyrė, Kad Esanti 
Chicagoj

Atvykus iš Los Angeles. 
Calif., į svečius pas Anna 
Hager, 10449 Hale avė. Clarn 
Johnson įsitikino, kad ji tik
rai esanti Chicagoj. Prie 103liti.

Taip pat “ trockininkas
Jacob G. Doletzky, atsakoma
sis sovietų Rusijie žinių a- 
gentūros “Tass” direktorius 
GPU (Stalino šnipų) suimtas 
kaipo “trockininkas”. Dabar
tiniam kruvinam nelaimingos 
Rusijos diktatoriui rodosi, 
kad tik jis ir jo ištikimieji 
šnipai nėra “trockininkai”.

ir Wood gatvių trys plėšikai 
atėmė iš jos purse (maišelį), 
kariame buvo $55 ir gelžkelio 
tikietas atgal į namus sngrį-

Mandagus Plėšikas

Apiplėšęs Argyla Shor© a 
partmento kasų, pagrobęs $53 
ir iš panaktinio dar atėbięs^ 
laikrodėlį iifį pinigais $1.50 
plėšikas išeidamas atsiprašė. 
Esą, pinigai jam reikalingi, 
nes turi sergančių žmoną.

Atėmė #2,700, Auto
mobilių ir dar sumušė

Prie 145 ir White Oak gat
vių trys plėšikai sulaikė Geor- 

fge Zaleswsky, 5044 Kennedy 
Į avė., E Chicago, .Ind. Atėmė 
I pinigus, automobilių ir siunu-

-r ---------- , 'Uf/urmaJŽe,
-not/usvą ,

Tburdth..
&pe\£(2henu4t4

(orK&StOM and 
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TbuMe Tėsled/DovMeAdian!

BAKING ■VV POVVDER.
hite Ted»Yis45\iet3dį» 
25 ounces for 254

Full Pack ♦ No Slack Flllind

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 Wwt SSrd Straot
Užlaikome KUMPIUS tr kitus 
skanumėlius importuotus U Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvlžkt. nes Jie yra gauti per 

BALTIO IMPORT 00.
809 Wert 19th Street

PARDAVIMUI BUCERNfc IR 
GROSERNft

Parsiduoda bučamė ir groeemė, pil
nai (rengta. Lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastį patirsite ant vtetoa. 
Adrpįaa 4504 8._Waahtenaw_Avė.

PARSIDUODA NAMAS

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

PRANEŠIMAS
Šiuomi su Linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie- 
ką ant 24-tos ir Leavitt St 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai galite, be jokios 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl profesionali o patarnavi
mo.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sale s
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAU1IS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BA0KT8

CARPENTER
IR ’ *— t. .•> <

OONTRAOTOR
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokius medžio darbus,] 
didelius ir mažus, už prieinamąį 
kainą. Apkala namus žiogeliais.] 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.
•

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Parsiduoda pigiai namas, penki 
kambariai su basementu ir dviejų 
karų garadžlus. Naujai įrengtas. Tik
tai >1800. Jneftti tereikia $500, o ba
lansą anl lengvo iSmokesėio $22.00 J 
mėnesį. Adresas 2247 W. 21st Place 
Chicago, III. Dėl informacijų ėaukit 
Melrose Park 3090.

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Ch&mfcrt

Kas pasiaukavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbaif

— Tas yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakymao

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

ederalSavings
ANO IOAM AIIOCIATION 

or CHICAGO

%

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt


