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MUSSOUNI ŽADA NESIUSTI DAU
GIAU SAVANORIU I ISPANIJĄ

TAIP PAT NĖRA PRIEŠINGAS SĄLYGI
NIAI IŠTRAUKTI SAVANORIUS

Tas patenkina Angliją ir 

Prancūzijos socialistus

I LONDONAS, kovo 27. — I- 
talijos ambasadorius Anglijai 
gyvu žodžiu pranešė Anglijos 
vyriausybei, kad Mussolini nu
sprendė nesiųsti daugiau f ašis 
tų savanorių j Ispaniją ir šis 
klausimas turi būti uždarytas.

Kol kas dar nėra žinoma, ar 
Italija sutiks tartis savanorių 
ištraukimo iš Ispanijos klausi 
mu. Kai kurie anglų aikraš- 
Čiai spėja, kad Itaija pasiren
gusi sutikti, tik reikalinga Mu- 
ssolinį rimčiau paklabinti.

Tie patys laikraščiai paste
bi, kad reikia abejoti apie Mu
ssolinio pasisakymą nesiųsti 
daugiau savanorių j Ispaniją. 
Savanoriai galės būti siunčia
mi j Maroską ir tenai nukelia 
mi Ispanijon. Ispanijos nacio
nalistų vadai, girdi, galės tei
sintis, kad tai ne italai savano

riai, liet stačiai svetimų šalių 
legijonininkai.

Kaip ten nebūtų, vis gi šis 
Mussolinio žadėjimas pakan
kamai suramina Angliją ir 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybę, kadangi bijota Mussoli
nio karingo nusistatymo, kas 
galėjo sudrumsti taiką Euro
poje.

Nesikišimo j Ispanijos rei
kalus komitetas, kurs mėgino 
svarstyti savanorių ištrauki- 
•mo klausimą, dešimčiai die
nų nutraukė savo darbus.

Diplomatų sluoksniuose 
kalbama, kad Mussolini nėra 
priešingas ištraukti italus sa 
vanorius iš Ispanijos. Ta
čiau jis stato griežtą sąlygą, 
kad Maskva ir Prancūzija 
nieku būdu daugiau neremtų 
ispanų radikalų.

HYDE PARK NTO ROOSEVELTO NAMAI

J
 THE 20 SEOSOOM
"FARM-HOUSE" WHEAfc 
FMS. ROOSEVELT WAS ftORN

BANDO IŠSIGINTI 
BAŽNYČIOS VARŽYMŲ

Naciai “nesijaučia,” kad jie 

persekioja Bažnyčią

AMSTERDAMAS, Olandi-, šį svarbų įvykį. Vokietijos pla-

Vaizduojama prezidento Roosevelto s Idyba, žinoma vardu įlydė Park, šalia Jludson 
upės, New Yorko valstybėje. Skersai upėj yra vietovė vardu Krum Elbow. Prezidentas 
pageidauja, kad jo sėdyba būtų žinoma Krum Elbow vardu. Kaimynai susidomėję šiuo 
prezidento noru. (Acme Photo.)

SERBŲ STUDENTALPRIEŠ 
MUSSOLINĮ

BELGRADAS, kovo 27. — 
Keletas šimtų serbų studen
tų ir darbininkų Čia sukėlė 
demonstracijas prieš Italiją.

Kaip paprastai, demons
tracijos užbaigtos riaušėmis 
ir areštavimais. Yra ir sužeis 
tųjų- )

Studentai suskato protes
tuoti prieš savo vyriausybę 
už padarymą nepuolimo ir 
draugingumo sutarties su I- 
talija.

Demonstruodami studentai 
šūkavo: “Šalin Mussolinį!”

Riaušininkai daužė namų 
angus kovodami su policija.

SIŪLO IŠTIRTI PRIVAČIŲ 
LABDARYBIŲ VEIKLĄ

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 
27. — Valstybės legislatūra 
turi sumanymą, kuriuo siūlo
ma ištirti privačių labdaringų
jų organizacijų valstybėje vei
klą. Norima patirti šių organi
zacijų pajamas ir išlaidas, ku
rios jų yra tikros, o kurios vei 
kia pelno sumetimais, kad tik
rąsias atskirti nuo netikrųjų.

Šiam darbui siūloma skirti 
komisija.

KAIP, ISPANIJOS RADI
KALAI NUŽUDĖ VYSKUPU

AVASHINTON, kovo 27. — 
Čia gauta platesnių žinių, kaip 
Ispanijos radikalai nužudė 
Barbastro diocezijos vyskupą 
Florentino Asensio.

Pereitą rugpiūčio mėnesį is
panų radikalai.paėmė Barbas
tro miestą ir pradėjo žudyti 
kunigus. Raudonųjų gaujos į- 
siveržė į pijarų kolegiją, ją a- 
piplėšė, pagrobdami viską, kas 
tik jiems buvo tinkama. Po to 
suėmė vyskupą ir surengė jam 
pajuokos bylą.

Kaltino vyskupą, būk jis su 
parlamento dviem katalikais 
atstovais daręs sąmokslą prieš 
komunistus. Vyskupas atsakė, 
kad jam teko susieiti su išvar
dintais atstovais. Tačiau su 
jais tarėsi tik seminarijos rei
kalais ir apie politiką visiškai

PASKELBIA POPIEŽIAUS
ENCIKLIKA MEKSIKOS 

USIMU

ATRASTA BRANGINTINA 
ŠVENTOSIOS RELIKVIJA

LONDONAS, kovo 27. — 
Ispanijos nacionalistų kariuo
menė atrado vieną brangiau
siųjų Ispanijos relikvijų — 
Šv. Teresės iš A vi los ranką, 
kurią komunistai pagrobė per
eitą rugsėjo mėnesį. Dabar ši

ROMA, kovo 27. — Šian
dien iš Vatikano .paskelbta 
Šventojo Tėvo Pijaus XI en
ciklikos Meksikos klausiniu 
turinys.

Encikliką laiškas Į^įkrija laikoma Salamanca

SUNKIAI SERGA POPIE
ŽIAUS SESUO

PREZIDENTAS GRĮŽO 
WASHINGT0NĄ

I PARYŽIUS, kovo 27. 
Katalikų dienraštis “ 
Croix” rašo, kad Romoje sun
kiai serga Popiežiaus Pijaus 
XI sesuo, donna C’amilla Ra-

AVASHINGTONAS, kovo 
27. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien vakarą grįžo iš tti. Sakoma, serga plaučių už-
atost.ogų — Georgia valsty
bės. ’ • i

.Tis rado daug svarbių rei
kalų, kurie laukia jo spren
dimo ir daug sunkaus darbo.

Sakoma, pirmiausia prezi
dentas griebsis kokių nors 
priemonių panaikinti darbi
ninkų “sėdėjimo” streikus.

Toliau, prezidentas asme
niškai turi pastūmėti pirmyn 
kongrese svarstomą teismo 
reformų reikalą, prieš kurį 
kovojama.

Paskui seka kiti naujosios 
santvarkos reikalai.

degimu.

YPATINGI NACIŲ ŽYGIAI

BERLYNAS, kovo 27. -- 
Nacių autoritetai daro pla
nus, kad panaikinti laisvę 
tiems Europos laikraščiams, 
kurie puola ir šmeižia nacių 
viršininkus. Sako, kad tie 
laikraščiai vykdo “tarptau
tinį terorą” ir ardo taiką.

nekalbėjo.
Po šios “bylos” raudonieji 

padarė kratą vyskupo namuo
se ir viską iškraustė. Pagrobė 
ir rastų ten kiek bažnytinių 
fondų (pinigų).

Tuo tarpu vyskupas buvo 
uždarytas minėtoj kolegijoj, 
kurios patalpos pakeistos ka
lėjimu. Giliai pamaldus vysku 

La P^s numatė, kad jis negalės iš 
si sukt i iš raudonųjų nagi) ir 
todėl pradėjo rengtis mirti.

Rugpiūčio 8 d. vakare rau
donieji paėmė vyskupą iš kole
gijos ir uždarė miesto kalėji
me pranešę, kad jie atliks dar 
kitus išklausinėjimus.

Po pusiaunakčio raudonieji 
budeliai išvežė vyskupą į mie
sto kapines ir ten sušaudė.

čia Meksjkos politikos, npįsi- 
leidžia į polemiką, arba ko
kius nors argumentus. Tik 
ragina Meksikos kunigiją ir 
tikinčiuosius, kad padidintų 
savo energiją ir uolumą krik 
ščioniško gyveninio plėtiniui.

Popiežius pareiškia, kad 
visose šalyse, kur krikščio
nys katalikai be jokių varžy
mų ugdo krikščionišką gyve
nimą, taika ir gerovė turi 
sau užtikrinimo.
Taip gali būti ir su Meksika.

Tikintieji raginami gelbė-1 
ti savo kunigams visuose jų' 
darbuose, kaip privačiuose, 
taip viešuose. Visiems žy
giams visados turi draugauti 
krikščioniški gailestingi ir 
geri darbai.

mieste.

Sv. Teresė buvo visos eilės 
karmeličių vienuolynų įsteigė
ja Ispanijoje; Jos relikvija ra
sta raudonųjų generolo Villa- 
ba bagaže Malagoj. Raudonieji 
nesuspėjo bagažo pasiimti ir 
tas pateko nacionalistams. Be 
relikvijos bagaže rasta dar 
banknotų (pinigų) pundai, į- 
vairių brangiųjų akmenėlių ir

ja, kovo 27. — Kuriam krašte 
yra diktatūra, ten yra ir spau
dos cenzūra. Pavyzdžiui gali 
būti Vokietija, kur Hitlerio 
diktatūra įsigalėjusi. Gyvento
jams suvaržyta visokia laisvė 
ir panaikintos visos jų teisės. 
Diktatoriaus nustatyta, ką 
žmonės turi valgyti, ką skaity
ti, ką dirbti ir kaip laisvą lai
ką praleisti. Pagaliau siekia
mai žmonėms nurodyti, ką jie 
turi tikėti. Naciai atkakliai ko 
voja prieš krikščionybę ir 
stengiasi atgaivinti stabų gar
binimą.

Paskutinėms dienomis Šven
tasis Tėvas Popiežius Pijus XI 
paskelbė enciklikinį laišką apie 
Katalikų Bažnyčios vargus 
Vokietijoje, kai naciai nesis
kaito su konkordatu. Katalikų 
bažnyčiose skaityta Popie
žiaus enciklika, tačiau spau
dai uždrausta kad ir paminėti

TRIUKŠMASIŠKĖLUS
AIKŠTĖM PAPIRKIMĄ
Chicagos demokratų partijo

je iškilo nepaprastas triukš
mas iškėlus aikštėn Zintako 
bylos vieno prisiekusio teisėjo 
papirkimą.

Apskrities vyresniojo teis
mo klerkas F. V. Zintakas du
kart buvo teisiamas už jam 
pavestų fondų eikvojimą. Pir
moje byloje prisiekę teisėjai

eioji visuomenė nežino, kad 
patsai Popiežių#* kovoja prieš 
Hitlerį ir jo pakalikus ir neži
no, ką Kristaus Vikaras rašo.

Ass. Press korespondentas 
girdėjo Vokietijos nacių vadus 
sakant, kari “Popiežius savo 
enciklikiniu laišku nori sukel
ti įspūdį būk Katalikų Bažny
čia Vokietijoje persekiojama”.

Iš tikrųjų gi Bažnyčia per
sekiojama, tik naciai bando to 
išsiginti.

Hitleris pageidauja, kad 
gyventojai jį kaipo dievaitį 
garbintų. Kas priešinasi, tas 
skaitomas valstybės išdaviku 
ir aštriai baudžiamas.

Toki dalykai šiame amžiuje, 
rodos, būtų nepakenčiami ir 
negalimi. Pasirodo, kad gud
riam, apsukriam ir nesąžinin
gam individui tas galima ir 
puikiai sekasi.

J kambary — teismo rūmųo 
Anderson IgiliinfkLą^j&i, 

ir teismas už jo išsilaisvinimą 
skyrė 2,000 helerių -laidą.

Matyt, bng pasaukti teisini# 
visi įtariamieji ir boa iškeltas 
nepaprastas skandalas politi
kierių tarpe. Politikieriai įpra 
tę daugeliui daug visko žadėti 
ir paskiau nepildo žadėjimų.

UŽBAIGĖ KONCERTINĘ 
KARIJERĄ

iš Malagos katedros pavogtas nP8fl-lėjo susitarti kas darius

TAXI ŠOFERIAI
DIRBA

JAU

EKSPORTUOJA NEMAŽA 
VEISLINIŲ KUILIŲ

LISABONA, Portugalija, 
kovo 27. — Madrido ir Va
lencijos radikalai iš naujo 
skelbia apie savo “didelius 
laimėjimus”.

Chicagos tax šoferiai susi
taikė su abiem kompanijom 
ir grįžo į savo paprastus 
darbus — šoferiauti.

Kompanijos pripažino šo
ferių sudarytą uniją, o dar
bo sąlygų ir atlyginimo kiau 
simai pavesta arbitracijai.

KAUNAS. — Veisliniai kui 
liai iš Lietuvos pradėta eks
portuoti (išvežti) 1934 m. Tai 
metais užsienin išvežta 98 kui
liai už 22,000 litų, 1935 m. iš
vežta 1,314 kuilių už 187,500 
litų ir 1936 m. — 1,420 kuilių 
už 229,000 litų. Tuo būdu iš 
viso užsienin eksportuota per 
tuos tris metus 2,800 kuiliai už 
438,500 litų.

1937 metais veisliniai kui
liai taip pat bus eksportuoja 
mi. Iš viso numatyta į 
Sovietų Rusiją eksportuoti a- 
pie 2,200 kuilių, tai maždaug 
pusiau negu pernai. Šįmet ek
sportai bus perkami nuo 7 iki 
18 mėnesių amžiaus veisliniai 
kuiliai visoje Lietnvoje.

didelės vertės kryžius.
Raudonųjų generolui relik

vija buvo tik didelis) grobis.
, šventosios ranka įdėta sidabro 
relikvare, nupuoštame emer- 
aldais, deimantais, topazais, 
ametistais ir kitais brangiai
siais akmenėliais. Relikvare y- 
ra užrašas “Jėzaus Teresė’**, 
kurs, sakoma, iš pačios švento
sios rankos rašto iškirptas.

Iki 1909 metų relikvija buvo 
Portugalijioje. Griuvus ten mo
narchijai, septynios karmeli- 
tės seserys buvo priverstos 
bėgti į Ispaniją. Jos pasiėmė 
ir relikviją ir iki pereitos va
saros globojo. Pagaliau perei
tą vasarą buvo priverstos ap
leisti Ispaniją ir relikviją pa
liko maldingąja! porai. Komu- 
nistai nužudė tą porą ir relik
vija, kaipo paprastas grobis, 
pateko raudonųjų generolui.
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KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
miesto magistrato duomeni
mis, Klaipėdoje šįmet yra 48,- 
138 gyventojai. Su studentais 
ir moksleiviais Klaipėdoje yra 
daugiau kaip 49,000 gyvento
jų. Nuo 1929 metų vidutiniš
kai per metus Klaipėdoje pa
daugėja 1,200 žmonių.

su kaltinamuoju Zintaku ir bu 
vo paleisti. Antroje byloje pri 
siekusieji jį išteisino 

Papirkimą aikštėn iškėlė 
Gustave Anderson, vienas pri 
siekusių teisėjų pirmoje bvlo 
je. Jis pasisakė už Zintako iš
teisinimą, kai kiti teisėjai no
rėjo jį apkaltinti.

Anderson sakosi, kad po tos 
pirmosios; bylos jam išmokėta 
25 doleriai ir žadėta politinis 
“džiabas”. Negavęs žadėto 
“džiabo” jis, kaip sakosi, ir 
pasiryžo tai visa iškelti aikš
tėn.

Papirkimą jam išmokėjęs 
federalinis referentas bankru- 
tavimų reikalais R. W. McKin 
lay, kurs yra stambus Chica
goj politikierius demokratas. 
Jis yra apskrities vyresniojo 
teismo teisėjo D. S. McKinlay 
brolis.

R. McKinlay yra išvykęs į 
Biloxi, Miss. Iš tenai jis tele
fonu nuginčija iškeltą papirki
mą pažymėdamas, kad tai 
“gryniausias meJas”.

Susekta, kad ir antrosios 
Zintako bylos prisiekę teisėjai 
peržengė įstatymą. Laisvu lai
ku jie lankė smukles ir turėjo 
degtinės prisiekusių teisėjų

BUFFALO, N. Y. — Žymus 
airis dainininkas J. McCor- 
mack užbaigė čia andai savo 
28 metų koncertavimo Ameri
koje karijerą ir daugiau nedai
nuos koncertuose.

Jis išvyko į Airiją, kur tu
rės taip pat paskutinį koncer
tą. i

GABUS ŪKININKAS

VAIČIUŠKAI (Veliuonos 
vis.). — Čia gyvena vienas ne
paprastų gabumų ūkininkas. 
Savo vidutinio didnmo ūkyje 
turi: malūną, aliejaus dirbtu
vę, pieno nugriebimo punktą, 
kalvę, plytų dirbtuvę ir įvai
riausių ūkio mašinų. Svarbiau 
šia tai, kad minėtoms įmo
nėms mašinas neperka, bet su
perka senas dalis, pats savo 
jėgomis sutvarko, sudaro nau
ją konstrukciją ir puikiau
siai dirba. 'Visam kaime laiko
mas labiausia apsišvietusiu ir 
pavyzdingiausiu kataliku. Apy 
linkės nutarimu, jo pavarde 
pavadino ir vietos kaimą — 
Vaičiuškai.

Chicago taxicab šoferiui au- 
suorganizavo į uniją vardu 
“Midwe«t Taxicab Driverą U- 
nion”. . i
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AMB NAUJĄJĄ S V. TAVO BNOIįKLIKĄ

“Darbininkas” ganą plačiai aprąšė Šve- 
>Jp Tėvo paskelbtąjį raštą apie komuniz-

Tarp kitko laikraštis pažymi: 
“Komunizmo klaidoms Šv. Tėvas prieš

fcato Katalikų Bažnyčios mokslą, kuri 
jpąžindtmia Dievą Tvėrėju, Teisėju ir ray- 

Tėvu, skelbia žmogaus lygybę ir bro- 
i* apgina kiekvienoi teises ir asmeninę 

ę. Pasiremdama tais principais, Bažny- 
PX i pažįsta ir gina teisėtą valdžią ir nu

ritėtą, kurio pareiga — tvarkyti sociali
us ir ekonominius klausimu?. Čia Šv. Te

pi učiai ir aiškiai dėsto socialinio tei- 
lingupio principus, gindamas darbininko 

gauti užlmokesnį tinkamą patogiam 
iragyvenimui ir įpareigodamas ekonomikos 

industrijos vadus išlaikyti ne tik tei- 
ną, bęt ir meilę link darbininkų. “Dar- 

s gyvenąs iš rankų pelno privalo 
i ne duokles bei išmaldas, bet tai, kas 
teisingai priklauso1, lęą jis užsidirba, 

ėgu nevienas bet kokiomis menkomis duo- 
neuiano išsisukinėti iš tų pareigų,

teisingumas ant jo uždeda”, 
popiežius įpareigoja katalikus geriau

i savo. tikčjihną tiesas. Ir ne tik rei- 
pąžiųti katalikų tikėjimas, bet reikia 

ir praktikuoti, jei norima sėkmingai at- 
ispirti komunizmui. Komunizmas yra tie- 
ioginiai priešingas krikščionybei, ir joks 
rikščįoųis negali jo ramia sąžine paremti. 

Gi tie, kurię pąd.eda jam plėstis, apsigaus 
įr pirmieji bus savo klaidos aukomis. Ir 
juo kokia šalis bus krikščioniškesnė, juo ji 
daugiau nukentės nud komuni|uio, jeigu
ja*u pavyks ten įsigyventi.

Pįrmieji toje kovoje privalo būti kuni- 
kurie žodžiu ir darbu turi parodyti iš-

Ikunybę katalikų idealams. Ir ne vien ka- 
i privalo sukilti prieš tą civilizacijos 
. Visi, kurie tik tiki Dievą yra kvie.- 
stotr prieš Dievo ir tikėjimo neprie- 

lius. Net ir valstybės turi tuomi susirū- 
ti, nes atmetus Dievo autoritetą, ir val- 
08 autoritetas susmunka. Priesaika, Die- 
vnrdu nepatvirtinta, neturės jokios vertės. 

Pagaliau Šv. Tėvas prašo atsiduoti ypa- 
i Šv. Juozapo, Bažnyčios globėjo užta- 

ui, kad jis pagelbėtų nugalėti Dievo ir
ijos priešus”.

menų, Lietuva yra pasiryžusi ir toliau tęsti 
konsolidacijos darbą.

“Daily Telegraph” diplomatinis kores
pondentas tuo pačiu klapsimu parašė:

Lozoraitis, kalbėdamas seime, dar kai
tą iškėlė savo krašto santykių su Lenkija 
klausimą. Jis nusiskundė, kad paskutiniai 
Becko pareiškimai rodo norą naujos akcijos 
prieš Lietuvą. Lietuvos Lenkijos sieąa už
daryta nuo 1920 metų, kada Želigovskis pa
grobė Vilnių, kuris taikos sutartimis buvo 
priskirtas Lietuvai. Nuo to laiko tąrp tų 
kraštų nėra normalių diplomatinių santy
kių. Praėjusiais metais Bačkas apkaltino 
Lietuvą “finansavimų terorizmo Lenkijoje” 
ir aštriai išskyrė Lietuvą iš savo prieš pat 
Kalėdas pasakytos kalbos apie Lenkijos 
draugiškus kaimynus. Šių metų pradžioje 
ten buvo atsitikę keletas nemalonių pasie
nio incidentų”.

TURĖJO DAUGIAU PASAKYTI

Anglijos parlamento narys Henjersonąs 
patiekė parlamente paklausimą dėl Lietuvos 
Lenkijos santykių. Į paklausimą užsienių 
reikalų ministeris Edenas atsakė:

“Garbingasis narys žino apie ilgui 
trunkantį tarp tų dviejų kraštų kivir
čą dėl Vilniaus krašto, dėl kurio lenkų 
lietuvių siena lieka uždaryta ir abudu 
kraštai nepalaiko diplouiatinių santy
kių. Praėjusiais metais buvo pažymių, 
kad galės būti padaryti žingsniai, ku
rie galėtų privesti prie normalių san
tykių atnaujinimo. Bet esu patyręs, kad 
nerasta galima tai padaryti”.
Matot, Lietuvos santykių su Lenkija

klausiniu domisi ir didžiųjų valstybių par
lamentai. Gaila, kad anglų ministeris nepa
aiškino, kodėl tos dvi valstybės ligšiol ne
sueina į diplomatinius santykius. Jis turė
jo užsiminti apie Vilnių įr ypač apie tai, 
kad pastaraisiais metais lenkų valdžia ypa
tingai žiauriai persekioja Vilniaus krąšto 
lietuvius. Tuo būdu anglų parląiuento na
riai būt turėję progos sužinoti, kad lenkai 
apie taiką tik tuščiais žodžiais barškina, bet 
ištikrųjų jie nė kiek neparodo* geros valios 
įr noro atitaisyti Lietuvai padarytas skriau
das ir eiti prie susitaikymo.

RUSIJOJ IR VAIKAI KARO TARNYBOJ

“Aviechimąs” paskelbė naują Sovietų 
Rusijos vyriausybės patvirtintą jaunimo ka
rinio parengimo programą. Nuo kovo mėn. 
karo tarnybon įtraukiama daugiau kaip 12 
milijonų mokyklinio amžiaus jaunimo nuo 
12 iki 18 metų. .hiuniiuas karo mokslą at
liks jūių, aviacijos, kavajerijos, priešlėktu
vinėse ir priešdujinėse dalyse. Ateinančiais 
metais 200,000 vaikų bus apmokomi šaudyti 
į taikinius, 700,000 vaikų mo&ins aktyviai 
gineis nuo, puolimų iš oro ir 150,000 — sta
tyti ir aptarnauti lėktuvus. Jiems bus pa
gaminti atitinkami ir šautuvai.

Taigi, bolševikų vyriausi šiandieniniai 
rūpesčiai: nuo kojų iki galvos apsiginkluo
ti, net vaikus ir moteris apginkluoti ir ko
voti prieš religiją.

ĄKGLŲ LAIKRA1Č1AI APIE LQZQRĄI 
ŪJO KALBĄ

REMTINAI SUMANYMAS

i. r

A. A, Kunigo Jono Kuro 
Laidotuvėms Kalba

(Pasakytą Kun. J. J. Jakaičio, MIC., Scrantono 
šv. Juozapo bažnyčioje, Kovo 18, 1937)

baudemua viroe »iorhM»e dideli vaidai ir į j uos t apo
et parontes noatroe ln gcne- 
rauorie sus”. ' (Ecčl. 44, l).

' ''Oajrbinklme didelių nuo
pelnų vyru* ir mOeų glind,- 
tojns, savo padermėje”. 

DiHjfein,! g'ftrkiąmuaji Hvaainin. 

kaį, gerbMtfttCaios MMIbs, 
nuliūdę kunigo Jono Kuro 
giminės ir jo brangioji pa 
rapijiečūu:—

Patsai nepaprastai dideli* 
šiose laidotuvėse dalyvių 
skaitlius, užpildęs šią ruimin
gąją bažnyčią ir aplinkines 
gatves, liūdyja kad šiandien 
laidojame ne paprastą eilinį 
kareivį, bet dideliais nuopel-

įtraukta net pasaulinė vald
žia, gi pats ginčas atsidūrė 
teisine, tai kebliai padėčiai 
likviduoti vyskupas nerado 
tinkamesnio žmogaus, kaip 
kun. Jono Kuro, kuris save 
dvasiškos vyriausybės kiaušy 
damas, rugsėjo 17, 1907 ap
leidžia savą> ramųjį Forest 
City, ir persikelia į laisva
manių ir “nezaležninkų” su
kiršintą Scrantoną.

Prieš įnirtį, tylusis ir ne- 
siskundžiąs kun. Kuras yra 
prasitaręs: “Scrantone klebo

nais ppsipuošusį kariautoją Į navimas buvo ne pyragai”... 
ir vadą. Šventos atminties Ypač daug vargo teko klebo-
kun. Jonas Kuras, kurio pa
laikams šiandien susirinko 
me atiduoti paskutinį patar
navimą, savo uoliu bei ištve
rmingu Kristaus Bažnyčiai 
kunigavimu 50 metų ir tėviš
ku šios parapijos globojimu

nūi pakelti šešiais pirmaisiais 
metais, koliai ėjo bylos po 
teisinus su šliuptamių sula 
natizuotais parapijos ardyto
jais; vien pinigais tos bylos 
kainavusios apie $18,000, kiek 
gi jautrios širdies klebonui

arti 30 metų, tikrai yra už per tą šešetą metų teko per
sipelnęs didžiausios pagarbos.

Žymiųjų žmonių gyvenimą 
tinkamai apibudinti tegali ta
lentingi jų įdealingojo* gyve
nimo sekėjai. Man teko kun. 
Jono laidotuvėms sakyti kal
ba tik pripuolamai, kaipo jo 
kaimynui Lietuvoje ir kaipo 
jo keletos pastarųjų gyveni 
mo metų artymam draugui.

Kun. Kuro asmenybė yra 
tiek kilni, jo nuopelnai Ka
talikų Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai yra taip vertingi, kad

gyventi skausmų, pasityčioji
mų, nemiegotų naktų, grąsi- 
nimų, tai viens Dievas teži
no... Pačiame vaidų įsigalė
jime, laisvamanių supjudinti 
žmonės buvo užgrobę katali
kų Šv. Juozapo bažnyčią ir 
ją pavertę klaidatikių šven 
tykia. Tik energingo klebono 
ilgų metų triūsas, ir ištiki
mųjų katalikų išvien ėjimas 
su savo vadu, pagaliau su
klaidintai tlaugumai atidarė 
akis, ir Šv. Juozapo bažnyčia

Ankstąjį rytą, kai krito rasos deimantinės,
Tekėjo saulė, ir visur paukščių rytmetinės
Skambėjo, berneliai juodbėrius pasibalnojo
Ir, švytrus* kardus nušveitę, į rytus išjojo,
O jųjų tėveliai, seselės ir mylimosios,
Ašarotoms akims palydėję, laimingosios
Kelionės jiems, didžiam žygiui atlikti, linkėjo,
O jie, juos ramindumi, sugrįžti prižadėjo.

Kaip jie vieškeliais jojo, net laukeliai dunjėjo,
Iš po juodbėrių kojų tiktai ugnys piškėjo; 
Kaip jojo per žalias girias, medžiai sušlamėjo, 
lr nuo jų skambių dainų, net girios suskambėjo, 
Medžiai, nuleidę šakas, viršūnėmis sulingavo,
O raibos gegutėlės jiems gūdžiai užkukavo.
Kas žino, gal jos laimę jiems būrė, gal žavėjo,
O gal tik žygiuojančius į karą palydėjo.

Kai jie prie miesto atjojo, visur sutrinkėjo,
Sugaudė trimitai, bubnai - varpai suskambėjo,
O žmonių minios, juos sutikę, linksmai šūkavo 
lr, palydėję mūšin, jiems rankrtns mosikavo1.

Karo laukas, girdėjos šūviai, dūmų kamuoliai 
Į viršų kilo, o jaunieji mūsų narsuoliai, 
Triuškindami priešų eiles, už savo tėvynę 
Kovodami, žengė pirmyn, atstatę krūtinę. 
Priešai jų narsumo pabūgo, į šalis kriko, 
Bėgiojo, laukai lavonais nukloti tik liko.

Džiaugėsi berneliai, su priešais kovą laimėję,
Brangios tėvynės ir šalies laisvę išgelbėję;
Džiaugės narsuoliai, iš didžios pergalės laimėtos,
Kad neveltui aukos laisvės aukuran sudėtos.

Priešus nugalėję, jie atgal namon žygiavo, 
Didžią pergalę minėdami, dainas dainavo. 
Juos visur, žhionės sutikę, didvyriais vadino,
O jaunos mergelės not gėlėmis padabino.

Nors visi linksminos — pergalės himnus dainavo,
Bet jauni bernužėliai nerimo ir rūstavo. ,
Suėję į būrius, tarp savęs ką tai kalbėjo
lr tėvynės priešams baisesnį smūgį žadėjo,
Už šalies širdį — VILNIŲ ir sostinę tėvynės,
Kuris dar priešų naguos — laukia naujos gadynės.

S. Lukas
* -■.

Prieš porą dienų savo dienraštyje per
spausdinome p. Lozoraičio, Lietuvos užsie
nių reikalų ministerio, kalbų, kuria jis at
sakė Lenkijai. Šią jo kalbą plačiai komen
tavo Europos sostinių laikraščiai. Čia pa
vyzdžiui paduosime, ką rašė Londono ląik- 
jaačiai. “Times” tarp kitko pažymėjo;

“Lietuvos uįžsienių reikalų ,minįsteris 
Lottoraitis šeštadienį seime kalbėjo apie Lie- 
fĮtvos santykius su Lenkiją. Jis pareiškė, 

paskutiniai Becko grasinantieji pa- 
i reikštų Lenkijos norą rasti naujų 

veiksmui prieš Lįetuvą, tai jis
priverstas atkreipti tarptautinės opi

nijos dėmesį. į tokius lenkų tikslus, kaipo 
nesuderinamus su visuotinėmis žmonijos pa
stangomis, dnronioniįs išlaikyti ramumui, 
pastovumui ir laikai”. Toliau laikraštis pri- 
lųena, kaip užs. reik. ministeris pakartoti
nai pažymėjo Vilniaus užgrobimą 1920 ui., 
ką jis charakterizavo kaipo visos lietuvių - 
tankų santykių Įuoblemos kvintesenciją. Ne
paisant to, Lietuva visuomet statė ir stątys 
Mvo santykius su kitomis valstybėmis, jų 
tarpe U Lenkija, ant taisės ir laitas pagrią 

Laikraštis prijurią, kati, nepaisant ne
laimingų patyrimų, ypąč paskutiniu metu 
Vilniaus krašte pasireiškiančio lenkų perse
kiojimo lietuvių organizacijų ir atskirų, as-

J. Zajančauskas iš Didvyrių kaimo “Mū
sų Vilniuje’’ iškėlė tokį klausimą:

“Turėjome ir turime nemaža įvairių or
ganizacijų, turime nemažą skaičių asmenų, 
kurie rūpinusi švietimu. Yra būrelis istori
kų ir net premijuotų rašytojų ir pilni kny
gynui įvairių knygų. Tačiau sunku suprasti 
ir įsivaizduoti kokiais sumetimais iki šiolei 
niekas nedrįso parašyti ir išleisti knygos 
apie Dr. Basanavičiaus milžiniškus nuopel
nus Lietuvai. Jo originališkais receptais bū
tų galėję pagyti nevienas atžagareivis. Da
bar sustingo viskas ir priviso* daug mūsų 
tėvynėje visokių juršlių, kurie perša sve
timų kraštų gražius pavyzdžius.

Kam rūpf geresnė ir šviesesnė Lietuvos 
ateitis, turime būti šalininkai, kad nuo dv. 
Basanavičiaus 10 m. sukaktuvių pan u nėj i-

apie jį kalbėti yra maloni pri-' teismo sprendimu sugrąžinta 
vilegija. katalikams.

A'merikos lietuvių istorija
minės kun. Kurą karpo ne
nugalimą lietuvių pijonierių, 
kaipo organizatorių lietuvių 
išeivių į draugijas, kaipo mo
kyklų steigėjo, Lietuvių vie
nuolijų palaikytojo, aukštes
nių. mūsų mokslo įstaigų ir 
lietuvių spaudos duosnaus rė
mėjo* ir kaipo nuoširdų lie
tuvių kalbos ugdytoją išeivi
joje-

Jo žemiškasis gyvenimas 
prasidėjo Lietuvoje. Gimė Za- 
nąvikijoje, kaime Galinių.
Griškabūdžio parapijoje rug
sėjo 23, 1864. Gimnazijos mo
kslus ėjo Marijampolėje. Mo
kslus į kunigus išėjo Seinų 
seminarijoje, ją baigdamas 
1886 metais, liet dėl perjauno 
amžiaus įšvęstas kunigu tik

tliumi mažėja, gi Scrantono viai moksleiviai, kurie lanko 
mokykla kas met didėja, ir ne katalikiškas mokyklas 
šiais metais tas skaičius pa- Kadangi tuomet Amerikoje 
siekė arti pusės tūkstančio, nebuvo jokios lietuvaičių mo

kytojų ^vienuolinės kongrega-Kun. Kuro klebonavimo 
metu daug pagerinimų susi
laukė įr gražioji Scrantono 

Scrantono lietuvių šv. Juo- šv. Juozapo bažnyčia; iš vi-
zapo parapijos bylos laimė- daus tapo atnaujinta, įrengti 
jimah, — tai buvo* visos Pen dideli vargonai, įgyta daug 
silvanijos katalikų laimėjimu, bažnytinių drabužių ir pa- 
Šitą by lą yra sekusi visos A- puošnių altoriams. Be to dar
merikos didžioji spauda. Pa 
sėkmėje, tos bylos sėkmingos 
išdavos už akių užbėgo ki
tuose miestuose ruošiamiems 
neramumams. Todėl kun. Ku
ro pakeltas vargas Scrantone 
palengvino katalikų būklę ki
tuose miestuose Amerikoje.

Antruoju kun. Kuro did
žiuoju darbu Scrantone buvo 
įkūrimas lietuvių katalikų 
mokyklos ir namo seselėms 
mokytojoms. Tame darbe jo 
nenugązdino nei iškilęs nau
joje mokykloje didelis gaiš 
ras, nes tais pačiais metais 
atstatė dar didesnę bei rui-

parapijai įgytas namas kle
bonui gyventi.

Tiek ilgos ir brangios teis
mo bylos, tiek dyikartinės 

statybos didelės mokyklos, 
tiek įgyjimas naujos nuosa
vybės klebonijai tapo taip 
sumaniai pravesta,, kad Scra
ntono Šv. Juozapo parapija 
neturėjo ir neturi jokios sko
los.

Lietuvių katalikų organi
zuotą pajėgą kun. Kuras vi
suomet brangino. kSeniaiisioji

.cijos, tat kun. Kura^ dedasi 
su kitais kunigais, kad įkū
rus pimiąją lietuvaičių vie
nuoliją Amerikoje, vardu Šv. 
Kazimiero Seselių Kongrega
cija. Kaip jis džiaugėsi, ga
lėjęs sulaukti dienų, kad į- 
kūręs mokyklą patsai) susi
laukė tų patyrusių pedagogių 
pagalbos sa,vo pąrąpijos vai
kučių auklėjimo darbe.

Taiposgi kun. Kuras nuo
širdžiai rėmė mergaitėms į- 
s te i g tąją šv. Kazimiero Se
selių Akademiją ir Šv. Kry
žiaus ligoninę Chicagoje. Ir 
kuomet Šv. Kazimiero Seselės 
įsikūrė Lietuvoje, ir tenai ė- 
mė vesti mergaitėms gimuu- 
ziją Kaune ir pradžios bei 
amatų mokyklas įvairiuose

sekančiais, 1887 metais, spa- uiingesnę mokyklą. — Į įkur- 
lio 7 dieną. {tąją mokyklą jis įdėjo savo

Po paskyrimo vikaru į len-1 sielą, ir jai skyrė daug savo

Kovo lįl d. Kaune įvyko svarbi Lietu 
vo*f vyskupų konferencija, kurioj dalyvavo 
visi vyskupuJ, išskyrus Vilkaviškio vyskupą 
Antąiią l^aręsą, kurį atstovavo tęs vyskupi
jos koadjutorius vysk- M. Keinys. Nutari
mai dar nepaskelbti. Spėjama, kad vyskupų 
konferencijos nutarimai yra labai svarbūs. 
Kaip žinoma, Lietuvos santykiai su Vati
kanu dar nėra sųuormuoti. Dėl to vyskupana- 
dažnai tenka rišti opius ir keblius kląusi 
mus.

kiškas parapijos (dėl stokos 
kunigų lenkų) Itajgrod ir 
Vygrius, ir po* trumpam bu
vimui Gorlevoje jis atvyks
ta Amerikon 1894 metais pas 
kun. M. Kriaučiūną į Cliica- 
go. Kadangi tais laikais lie 
tuvių kunigų Amerikoje la
bai trūko, tat greitu laiku 
tarpininkaujant kun. Pėžaį 
gauna, Scrantono vyskupo pa
skyrimą klebonauti mieste 
fr’orest Ųity, kame jis įkuria 
lietuvių parapiją, pastatydi
ną bažnyčią ir kleboniją, sii- 

oigunizuoja vietos lietuvius į 
draugijas, ir labai kckluiugui 
išvysto pastoraciją.

Kuomet Scrantono Lietuvių 
Šv. Juozapo parapijoje kilo

laiko. Jis dabojo ne vien mo
kyklos 'mokslingumo, liet kiek 
galėdamas gerindamas gyve
nimo sąlygas. Išvargę, apsku
rę biednuomenės vaikai daž
nai yra |>atyrę jo tėviškos šir
dies. Klebonas ne tik nešiojo 
mokyklos vado vardą, bet 
juoini buvo tikrenybėje. Jis 
rūpestingai prižiūrėjo, kad 
jojo mokykla ne tik vadin
tus lietuviška, bet ir tikreny- 
l»ėje ugdytų lietuviškos kul
tūrom pradus. Pasekmėje, ai
ški mokyklos lietuvystei išti- 
kimyliė tapo įvertinta seran- 
toniečių, nes kuomet kituose 
miestuose “Lietuviškos” mo-

ir pastoviausioji lietuvių dr-Lietuvos miesčiukuose, tai 
gija Amerikoje — tai Susi
vienijimas Tx R. K. Ameri
koje, į kurį jis priklausė nuo 
1896 metų. Kuomet 1901 me 
tais Susivienijimus skilo, tai 
kun. Kuras pasiliko prie aiš
kios tikybinės linijos stovin
čių lietuvių ir tapo išrinktu 
pirmuoju S. L. R. K. dvasios 
vadu. Savo paramos tai or
ganizacijai jis niekuomet ne
atsakė.

Sukūrus Ahierikoje lietu
vių Kunigų Sąjungą, kun.
Kuras visą laiką buvo jęs 
aktyviu ir drausmingu nariu 
ir rėiuč jos sumanynuis tiek 
veiksmais, tiek pinigine pa
šalpą. Todėl stambieji tos 
garbingos organizacijos dar
bą! yra sykiu nuopeluai ir 
kun. Kuro,

Jam teko skaudžiai pat ir
kyklos dėl 'inigdinamos lietu-.ti kiek daug žalos mūsų tau- 
vystėfc kas uiet mokinių skai- Į tai ir Bažnyčiai sudarų. Lietu-.

I
duosni kun. Kuro ranka ir 
teuai jas atrado.

Gyvenamo svarbiais mūsų 
katalikiškom tautos laikais 
Tautos ateitį sukuria sąmo- 

(l’ęsiiiys 4 pusi.)
■nr ir. us1

Mirė. John Drinkvvater, žy
mus Anglijos dramaturgas ir 
novelistaa, šiomis dienomis 
mirę Londone sulaukęs 54 ui. 
amžiaus.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
MARIJOS LOPŠELIS

bėgi, Onyte, palauk!
Stfnbu į Vargdienių Seae- 

V»«iuolyną. Aš j jų mokyk- 
ižrašyta. Poryt, pirmadie- 
mokslas, prasidės. Bėgu pa 
austi, kurioj valandoj ateb

isiu ir aš su tavim drauge, 
seselės priims ir mane.

► Žiūrėk, Maryt, koks dide- 
todas. Mes pernai po jį bė- 
lavome; tik gėles liesti ne. 
layo.
- Tai kad aš gaučiau jame 
ati — visas gėleles iškvė- 
iau, išžiūrėčiau.
nai, sode pati vyriausioji 
lė, jų visog motinėle vadi- 
Bėkim pasiklausim, ji vis- 
iino.
P Garbė Jėzui Kristui! Se- 

užmiršau kurių valandų 
ateiti į mokyklų. 
Pirmadienį, astuoniose, 
epamiršk mažyte.
Mamytė prikels.

tu,; mažoji, kų pasaky- 

i
’rašaįu mane į mokines 
; ks irgi noriu mokytis, 
ielute, dar tau tik žais- 

lėgioti reikia. Dar palauk 
mtį.
- Gerai, sesele, šiandien še- 
Įienis, ligi pirmadienio pa
du.

Kiek tau metų, gudruo

ly elykoms šešius baigsiu, 
p‘Prašome, motinėle, už

tūrėti ; jau išpuošėm 
Mę”, — pratarė naujai 

Li atėjusi vienuolė seselė.
Tuoj. Eiva, mažytės, pa-
«t seselių maldyklų, 
rgaičių akytės laime spin 
Jos sekė seselę, tartum 

lų į rojaus sočių vedantį, 
peržengė — visos su- 
Mažutės ilgai į Marijos 
žiūrėjo; atsiduso ir ty- 

žnabždėjo.
sesele, Dievo Motinėlė

tiesiai žiūri į mane ištiesus 
rankeles, rodos, vadina pas 
save. :

— Taip, Ji myli gerus vai
kelius.

— Kaip čia gera, ramu.. 
Gražumėlis paveikslų; o gėlių, 
gėlių... Visos baltos... Visos 
kvapsnius, lyg į -puotų Šv. Ma
rija išrengta.

—Matai, mažyte, ryt rugsė
jo 8 diena, tai Švenč. Marijos 
gimimo diena. Ir tos baltos 
gėlės, kaip krikšto rūbelis, ma
žutėlei Marijai geriausiai pri
tinka. Lai žmonijos Užtarėja 
danguje prisimena, kai krykš
tė, verkė, žaidė lopšelyje.

— Sesele, jūs viskų žinot. 
Papasakokit mums, koks ma
žutėlės Marijos lopšelis buvo. 
Tur būt, kaip saulė spindėjo 
ir dangalus angelai jų supo, 
glamonėjo.

— Taip, Marijos lopšelis — 
jos pasauly atsiradimas — 
kaip saulė skleidė džiaugsmų, 
viltį ir meilę į visų pasaulį. 
Visi stebėjosi, kas yra Toji, 
Kuri atėjo žemėn, kaip tekan
ti aušra,, graži, kaip mėnulis, 
rinktinė, kaip saulė. Tai vie
nintelė pasauly mergelė, žmo
gus, kurs gimė be blogi} pa
linkimų, kurios nepalietė net 
kaltė pirmųjų tėvų. Tai pir
mas Dievo stebuklas žmonijos 
Atpirkime. Ji nuo pasaulio 
pradžios nuskirta būti Dievo 
Sūnaus Motina. Užtat, vaike
liai, Jį tokia graži, skaisti, ne
kalta, nes Ji žmonių išganymo, 
laimės aušra, per kurių nušvi
to ant žemės Teisybės Saulė. 
Ji savo skaistybėje išaugino 
mums Jėzų — Atpirkėjų.

— Ačiū, sesele, daug sužino
jom. Skubėsim namo, mamytė 
ięškoa. Ir dvi mergaitės, besi- 
šnekėdamos apie seselių koply
tėlę, sugrįžo namo.

r. Kripailienė

— Atiduokime Juozukui sa
vo pyragus ir po tris kiauši
nius. Jis, matai pati, nieko ne
turi.

— Ir aš norėjų taip sakyti, 
tik nespėjau. Kai pašventins, 
tai išėję iš bažnyčios atiduosi
me, — sutiko ir Marytė.

Po šventinimų apeigų, juo
du pirmi išbėgo iš bažnyčios 
ir laukė Juozuko. Netrukus iš
ėjo ir jis.

— Juozuk, — pašaukė Ma
rytė: — eikš čia pas mus.

Ir paėmusi dvi bandeles ir 
šešis kiaušinius sudėjo juos į 
Juozuko pintinėlę.

— Čia tau dovanėlių Vely
koms. Ateik rytoj pas mus — 
kartu pažaisime.

Juozukas jiems padėkojo ir 
skubiai nubėgo. Vytukas su

Maldelė

O Marija skaisti 
Mokyki mus žengti 
Į tiesins takus 
Kur vedi visus.

Būkime visad dori,
Mūs Motina skaisti 
Nuves į dangų 
Pas savo Sūnų.

Birutė Padelskytė,
Šv. Pranciškaus mok. 
8 skyriaus mokinė,

Minersville, Pa.

LINKSMA ŠVENTE

JfcZUS MYLI

GERUS

VAIKELIUS

Ix'wht Madoms Kelis Rodo 
I.ewts Kreditan Vlxlems Duoda

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

Keturios dideles 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OF.Rt’MAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

VELYKŲ DOVANELE

diau atėjo ir taip lau- 
Didysis Šeštadienis, 
su Maryte šiandien 

jksčiau atsikėlė ir pra- 
lytei ruoštis prie Ve-

renčių.

Ir vėl sulaukėme Velykų — 
Kristaus Prisikėlimo iš nu
mirusių šventės. Džiaugiamės 

Maryte smagūs ir patenkinti [*r linksminkimės visi. Kaip
savo darbu sugrįžo namo. 

Mamytė namie bekraustyda
ma pintinėlę paklausė:

— Na, o kur jūsų pyragai?
Ir kiaušiniai lyg ne visi! 

Marytė viskų atvirai papa
sakojo. Motina juos pabučiavo 
ir pagyrė. SL Lapelis

Dovana Prisikėlusiam 
Išganytojui

Pradėjus pirmų savaitę ga
vėnios taupiau visus savo cen
telius. Nelankiau kinų, nei 
gardumynu} nepirkau, tik kiek
vienų dešimtukų, penktukų ir 
centukų dėjau į savo banku- 
tę. Per visų gavėnių mano 
pinigų dėžutė prisipildė. jA- 
tėjua Velykoms — džiaugsmo 
šventėj, galėjau pasidžiaugti 
savo sutaupytu turteliu.

“Aš, savininkė, šio iždo, 
galiu daryti kų noriu su šiais 
pinigais” — mintijau sau. Ta-

nesidžiaugti, nesilinksminti? 
Štai, Kristus prisikėlė garbin
gai! Katalikų Bažnyčia šven
čia švenčia tų įvykį su di
džiausiu iškilmingumu. Kėlėsi 
Tas, Kurį žmonių nedorybės 
plakė, erškėčiais apvainikavo, 
prie kryžiaus prikalė ir tul
žimi girdė. Bet klydo visi, ku
rie manė, dings su Nekaltojo 
Avinėlio nukankinimu Jo mok
slas ir piktas paims viršų. 
Bet ne, sutrupėjo piktojo ga
lybė kai Kristus kėlėsi. Jis 
nugalėjo mirtį.

Žmogus čia gyvendamas ne
gali sutikti su tuo, kad kai 
pasibaigs jo gyvenimas ant 
žemės viskas pasibaigs. Ne. 
Tų tiesų patvirtino Kristui 
trečiųjų dienų kėlęs iš numi-► • r • • »rusių.

čiau, gerai žinojau, kad manojdelę “Tikiu.

Ir mes tikime į kūnų iš mi
rusių prisikėlimų ir amžinųjį 
gyvenimų, nes kasdien karto
jame tuos žodžius kalbant mal

Kodėl Aš Esu Eucha
ristijos Karžygė?

Eucharistijos Karžygė aš 
esu todėl, kad laliai myliu Jė
zų. Juk Jėzus, ant žemės gy
vendamas ir dabar danguj bū
damas, mylėjo ir myli vaikus. 
Jis iš meilės gyveno žemėj 
kaip paprastas žmogus, nors 
ir galėjo gyventi kaip didžiau
sias ponas. Jis dirbo darbus, 
nors ir galėjo įsakyt kitiems 
juos padirbti. Jis davėsi nu
kankinamas, nors ir galėjo vi
sus savo priešus išžudyti. Jis 
mirė ant kryžiaus, kad atida
rytų žmonėms kelių į dangų.

Norėdamas Jam suteikti kuo 
daugiausia džiaugsmo, nuta
riau pasidaryt geresnė, daž
niau priimti Šv. Komunijų. 
Kad visa tai būtų lengviau pa
daryt, aš prisirašau prie Eu
charistijos Karžygių.

Eucharistijos Karžygė esu 
ir dabar. Norėdama suteikti 
Jėzui dar didesnį malonumų, 
stengiuosi ir daugiau vaikučių 
prirašyti prie Eucharistijos 
Karžygių, kai ir jie pamylėtų 
Jėzų ir dažniau Jį priimtų šv. 
Komunijoj. Kuo daugiau bas 
karžygių, tuo linksmesnis bus 
Jėzus.

Eucharistijos Karžygė Fo 
verytė.

nėlę įvairius Velykų valgius. 
Apsitaisę ir pasiėmę pinti

nėlę išėjo.
Bažnyčioje jau daug buvo 

žmonių. Kiekvienas turėjo
prie savęs pravožtų pintinėlę 

<a« nubėgęs atnešė mal- su valgiais, 
lešė į kamarų tik iš pe- Truputį pasimeldę ir juodu 

[išimtus pyragus, prine- pastatė savo pintinėlę šalia ki- Į L*

auka nebus pilna, jei pralei
siu savo naudai taip sunkiai 
sutaupytus pinigus. Tad nu
ėjau į krautuvę nupirkau gra- 
žiu gėlę ir prikabinus rašte
lį “Dovanėlė mano brangiau
siam Jėzui su meile nuo Flo
rencijos,” nunešiau Seselei, 
kuri papuošė altorius. Seselė 
perskaičius raštelį maloniai 
paklausė:

“O kų tikies gauti nuo Jė
zaus už šių dovanėlę?”

— Kad Jėzus atėjęs į mano 
širdį Velykų rytų — padary
tų mane gera ir nekalta mer- 

- aš atsakiau.
lens. Marytė tuo tarpu tų ir laukė ateinant kunigo, 

jo mamai virtuvėj. Ma- Vytukas dar linksmesnis hu- 
it pakepė jiems po ban vo, kai pamatė, kad kitų pinti

nėlės yra prastesnės ir mažiau
prikrautos, kaip jų.

— Žiūrėk, Maryte, — kaip 
kiti žiūri į mūs pintinėlę, — 
kalbėjo jis tyliai savo sesutei!

— Na, na, tylėk, — sudrau
dė jį Marytė.

Tuo tarpu į bažnyčių įėjo 
vargingas vaikelis su mažute, 
prasta pintinėle, kurių pasta
tė netoli Vytuko. Joje tebuvo 
mažutis, kaip vyro delnas, sū
relis, kampelis juodos duonos 
ir druskos žiupsnelis. Tai jų 
vargingo kaimyno sūnaus Juo 
zuko pintinėlė. Vaikelis liūd
nai žiūrėjo į kitų, ypač į Vy
tuko ir Marytės, pintinėles.

— Maryte, — kreipėsi Vy
tukas į sesutę:

Mama, — klausia Mary- 
— Po kiek šiemet gausim 
ienas kiaušinių?

Po aštuonis, — atsako

gerai! Tai mušim! — 
si Vytukas.

Įkas neš šventinti, »r 
klasia jis toliau.

Falėsit ir jūs su Maryte,
žia mama.
les ir savo pyragus ne- 
^ntinti, — priduria Ma-

i, tai renkitės, — sako 
I— Jau gera popietė, 

nešti.
is su Maryte apsitai 

resniais drabužiais, o 
įo tarpu krovė į pinti-

Kažin kuri dovanėlė Kris
tui labiau patiko — ar graži 
gėlė, ar nekalta širdis?

Florencija Sinkiūtė,
Šv. Juozapo mokyklos 
7-to skyriaus mokinė,

Scranton, Pa.

Tikime, kad po sunkios šios 
gyvenimo kelionės ir mes pri
sikelsime amžinam gyvenimui.

Velykų Šventė — Linksma 
Šventė visam krikščioniškam 
pasauliui.

“Linksma diena mums nu
švito, visi laukėm džiaugsmo 
šito. Kėlės Kristus, mirtis 
krito — Alleluja, Alleluja, A- 
lleluja!” kyla gp,rsai iš visų 
krūtinių.

Al ėdė Petrikaitė,
Šv. Pranciškaus mok. 
8 ( skyriaus mokinė,

Minersville, Pa,

Jonas išdaužė langų.

— Kaip tu galėjai tų pada
ryti? — klausia tėvas.

— Nes berniukai sakė, kad 
aš neturėsiu drųsos...

L1TTLE BUDDY
HOWOLD «8 
X3UP BROTHtR

R^TTY?

Dainuok!

Dainuoki, broleli, 
Dainuok, sesutėle,
Kol dar tebežydi 
Graži jaunystėlė.

Kol plaka, krūtinėj 
Jautrioji širdis,
Kol dar tebespindi 
Laimužė, viltis.

L. Žitkevičius.

Jonuko — “Laimė”

Dvyliktų valandų nakties 
grįžo namo nuvargęs Jonu
kas. Jis ištisų laisvų dienelę 
praleūdo žaisdamas ir tingi
niaudamas. Nors ir turėjo 
“gerų laikų,” tačiau visų die
nų persekiojo jį mintis—“pri
sirenk” pamokas rytojui; at
lik uždavinį,” bet jis neklau
sė. Parėjęs taip vėlai namo 
nė nemanė pasimokyti, tik tei
sinosi, kad per vėlu. O tinginį 
ramino — “rytoj prieš pamo
kas paspėsiu nuo kitų išsira
šyti.” Taip numalšinęs sųži- 
nės išmetinėjimų krito į lovų 
ir greit užmigo, užmiršdamas 
ir maldas atkalbėti.

Tų naktį Jonukas stovi 
prieš Teisėjų, Kuris už gerus 
darbus dangumi atlygina, o už 
blogus pragaru baudžia. Jis 
drebėdamas laukia savo eilės 
ir galvoja kaip savo išpaikin
tų tinginį pateisinti. Neišgal- 
voja vargšas... .dreba iš bai
mės.... nelaimė jam.... “ko
dėl paklausiau tinginio”—iš
metinėja jam sųžinė.... jau..
. .tuoj.... ..jau jo eilė?!?----

Ai!!.... Laimė!.... Kad 
buvo tik sapnas!----

To sapno Jonukas niekuo
met neužmirš. Tr dabar netik 
kad savo naminį darbų atlie
ka, l>et ir vakarinių maldų 
neapleidžia.

Alicija Petkiūtė,
Nek. Pras. P. Š. mok. 
8 skyriaus mokinė,

Chicago, III.

— Karlai, tu valgydamas 
taip neskubėk! — stabdo tėvas 
sūnų.

— Kodėl gi taip sakai? — 
klausia Karlas nustebęs.

— Nu; pirma — tai nėra 
gražu, antra — neviskų galė
si valgydamas skubiai sunau
doti, trečia — tu taip valgy
damas mus visai sunaikinsi.

HEb NEARLV 

TVO yCĄRS 

OLE' 
SP1KE

«L STvaaT-

Rudens Prisiminimas
(Kaip Aš Grybavau)

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymu.
I.letuvle pardavė
jau Frank P. 
Speecher Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

pirmiausia, prastesnių grybų 
buvo gan daug ir prisirinko-,, 
me pilnas pintines. Dėtį į 
pintines grybai linksma buvo, 
bet kaip reikėjo namo nešti ir 
dar parnešus namo valgyti 
tai nebuvo baikos. Vienus gry
bus skaniai suvalgėm, o ki
tus į bonkas mamytė sudėjo 
dėl žiemos.

Dabar dar žiema tai nega
lima grybauti, nes viskas su-" 
šalę. Su išsiilgimu lauksiu a-, 
teinančio rudens.

A'lementina Ramanauskaitė, 
Šv. Juozapo mokyklos 
7-to skyriaus mokinė,

Scranton, Pa.

Gal bus kaikuriems gan 
keista pamačius šio mano ra
šinio antraštę, bet kas kų my
li, tokių antraštę pasirenka.

Rudeniui atėjus, tėtukas ir 
aš einame grybauti. Yra viso
kių grybų, aš geriausia atsi
menu kelmučius ir baravykus. 
Kelmučiai labai skanūs ir jų 
galima rasti daugiau kaip ba
ravykų. Grybaut labai link
sma,, dar linksmiau gryliauti 
kaip baravykų randi. Pereitų 
rudenį anksti rytų atsikėlę 
nueidavom į kalnus, radome

HUH, My PUPON*r 
EVEN ONE AND HE
CAN WALK "TVMĮCE 
AS 6000 AS XXJR
X n

Pas gydytoją

— Kur tamstai skauda?
— Oi, oi, pone gydytojau 

— dejuoja pacientas. — Čia, 
viršugalvis skauda!

— Taip, taip, — sako gydy
tojas, — šio skausmo priežas
tis — nervai.

— O aš maniau, kad plyta, 
su kuria prieš valandėlę ga
vau į galvų.

— Ar ponas nežinote, kad 
mano priėmimo valandos bai-, 
giasi penkiomis?

— Žinau, ponas gydytojau,- 
bet mano šuo nežino ir įkando 
mane tik dabar šešių valandų!

Profesorius egznminnoja 
studentų medikų:

— Prašau įsivaizduoti, kad 
kažkas nušalo abi kojas. Ir 
tamsta su juo esi lauke. (Apy
linkėje niekur nesimato jokio 
gyvenamo namo. Kaip tam-• -» v 4
sta tada pasielgsi ?

— Imsiu stipriai trinti snie
gu atšalusias kojas.

— Laimi gerai. Bet tamsia 
įsivaizduok, kad tai įvyko va
sarų, ir niekur nėra nė tm- 
putėio sniego. ♦

— ?!

By Bruce
WHV SHOOLON’T 
HE? HE^S GOT 
TVVĮCĘT AS

MANX LB3SU
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L a. KUN. JONO KUKO 
LAIDOTUVĖM KALBA

Šeštadienis, kovo 27 d,

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ingieji tot> tautos sūnūs. Li- 
i 1905 metų Vilniaus Seimo, 
etuviškos kultūros skleitlė-

kolegiją Marionapolia, ir not 
atidaro Seminariją, tai kun. 
Jonas Kuras visų laikų pa
stoviai remia tos lietuviškos 
vienuolijos darbuotę ir neat
silieka nesušelpęs nei vieno tų 
sumanymų. Jo šviesus pro
tas ir kilni širdis viskų kas

] darbas tėvynėje buvo ko-1 Bažnyčios ir tautos gerovei 
e negalimas, nes dėlei žiau- veikiama pastebi, ir visitems 

dirbančiam s padeda, nors jo 
paties rankos užverstos at- 
sakomi ilgais darbais didelėje 
Šv. Juozapo parapijoje Scra- 
ntone, kame dažniausia bū
damas be asistento, vienų 
vienas, nesiskųsdamas nešė 
sunkų pastoracijos ir lietu
viškos kultūros ugdytojo ju
ngų.

Kaip maža katalikų vadai 
dirba katalikų spaudos pra 
platinimui, lyg, rodos, jiems 
spaudos galybė būtų TERRA 
IGNOTĄ. Net kataliko inteli
gento namuose dažnai neran
di katalikiško dienraščio, Lr 
ne visur užtiksi net savaiti
nį. Kunigui Jonui Kurui to
kio priekaišto nebūtų galima 
padaryti; popiežiaus ir vys
kupų raginimus remti ir pla
tinti katalikiškų spaudų jis 
atsidėjęs vykdė nuo jaunys
tės. Jis prenumeravo visus 
katalikiškus lietuvių laikra
ščius Ameriiko'je ir jų dau
gumų parsitraukdavo iš Lie
tuvos. Perskaitytus laikraš
čius" nunešdatvmnokTkioTr, ar 
šiaipjau kam atiduodavo? De 
stambios finansinės paramos 
įvairiems katalikiškiems lai
kraščiams duodamos sykiu, ar 
stambesnės paramos naudin-

ios rusų valdžios priespaįl
os, tam darbui sųlygos bu- 
o begalo sunkios. Cia Aine- 
ikoje lietuvių katalikų liki 
įu irgi nebuvo kas rūpinas, 
r bendrai, nei lietuvių aspi- 
aeijos, nei jmgaliau pati lie- 
Livių tauta, pirmiaus už lie- 
įvius Amerikon atvykusio- 
is tautoms buvo kaip ir ne 
inoma. Ligi pasauliniam ka
ili Amerikine nebuvo nei 
ienos lietuvių vyrų vienno- 
jos, o jei koks lietuvis ir 
uvo įsimaišęs svetimtaučių 
ienuolynuose, tai toks savo 
lutai dingdavo. Pasekmėje, 
etuviams nebuvo įkurta nei 
ienos aukštesniojo mokslo į- 
taigos. Net nebuvo kas lie- 
uvių parapijose vestų reli- 
inio atgaivinimo misijas, 
’oli matantis kun. Jonas Ku- 
as, karštai parėmė Kunigi] 
ųjungos įsteigėjo (kun. An- 
ino Staniukyno) sumanymų 
- partraukti vienuolių ma- 
ijonų iš Lietuvos. Kuomet 
įarijonų atgaivintojas — ar- 
ivyskupas Matulevičius -- 
j'pakvietimų priėmęs sukn
ia marijonų šakų Ameniko- 
e ir tie ima važinėti po lie- 
uvių parapijas su misijomis, 
minia vesti lietuvfų katalikų 
ienraštį “Draugų”, iina Įei
ti religinį savaitraštį “Lai- 
ų”, įkuria bernaičiams au- 
štesniojo mokslo įstaigų ---

11 Duče pas krabus. Italijos diktatorius Mussolini, lydi
mas Libijos gubernatoriaus Balbo (kairėj) senovės Libijos 
sostinėj, Cyrene, priima arabų vadus. Mussolini paskelbė 
jiems esųs “Islamo apgynėjas”. Grįžęs Italijon Mussolini 
pasakė aštrių kalbų nukreiptų prieš Angliju.

Kuras buvo pakilęs apleisti 
Scrantonų, kad vienuolinia
me nuošalume didesniu atsi
davimu ruoštis amžinybės ke
lionėn. Tačiau Scrantonui jis 
buvo nepamainomas; jam va
dovaujant scrantoniečiai susi- 
cdmentavo į konstruktyvę pa
jėgų, ir nebuvo kas jį tinka
mai pavaduoja.

Kuomet praeitais metais 
ilstanti širdis įspėjo jį apie 
nepertolimų žemiškos kelio- 
nės galų, tai jis* vėlei pakilo 
išeiti iš Scrantono, tačiau pa 
rapQlcčių"asaj^šr_ir> maftki vV 
inai taip jį sugraudino, kad 
dar daugiau juos pamylėjo ir 
tartum daugiau energijos į- 
gijo, pasiryžo su scrantonie- 
čiais pasilikti ligi galui, tik

gai knygai atspausdinti jis. kapmių tvarky.

mas. Jo energija buvo įsta
bi, ir josi tuščiai neaikvojo. 
Jos dėka daugelį jis išgelbė
jo iš pragaro nasrų, atsklei
dė garbingąjį lapų Scrantono 
lietuvių istorijoje ir daug 
prisidėjo pri© tautos pribre
ndimo. Jis dirbo už keletu. 
Dirbo savęs negailėdamas, sa
ve paaukojęs, pavyzdžiu sa
vo Dieviškojo Mokytojaus.

Kovoje už Kristų, už Jo 
Bažnyčių, už lietuvių tautos 
gyvavimo teisę, jis bdVo grie
žtas -i#~k0nTpraniisų UFpr i pa
žino. Bet dėl to, kas jį galė
tų smerkti?

Dievo meilei, artymo gero
vei ir tautos labui jis dirbo

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis
£

šokimas

Rimtos Naktinių šokių 
Pasėkos

Vėlyvo šokimo paseka yra 
labai panaši į. nenuosaikaus 
gėrimo pasėkų — skaudanti 
galva ir netinkamumas dar
bui sekančių dienų. Šokimas 
yra ypatingai nepriderančiai 
išnaudotas laukų apskrityse; 
šį galima veikiai suprasti, 
jei pastebime, kad prie šoki
mo nėra daug akstino tokio
se vietose net reikalingam 
pasismaginimui arba atsigai
vinimui; ši tačiau nėra prie
žastis, kodėl šokimas tokiose 
vietose nebūtų pastatytas po 
tinkamais patvarkymais.

Turima labiau bijotis rini
tų pasekmių, kurios bet ku
riuo laiku gali pasekti nakti
nius šokius laukų apskrity
se, nekaip miesteliuose arba 
didmiesčiuose, atsižvelgus į 
dažnai ilgų keliavimų ir į- 
kvėpimų nesveiko nakties o- 
ro, kurioms jaunos ir jaut
rios merginos atsidavusios to
kiems pasismaginimams, yra 
išstatytos. • /f!

Yra sena patarlė,

mirties, prie 
seniai ruošės.

auri

kurios
Mūsų

nei persunkus. Bet 
visi gydytojai sutinka, 
minkšti, liuosai suausti 
tiniai yra geriausi dėvė,
Tačiau yra nuomonės sl K'u 
mas net tarp pripažinti, 

(Tęsinys 5 pusi.)

UT

ži

ko, “Nekaltiems visa nekal
ta”, bet yra taipgi kita tu
rinti tų patį priihitiuų, ku
rios mes neturėtume užmirš 
ti, užtikrinanti kad: “Kurs 
mėgsta pavojų žus jame”. — 
Sincerus.

i sa-

jis nuc 
gi daž-

Vokietijos ambasadorius.
Į)r. Hans Heinrich Dieckhoff, 
piujas Vokietijos ambasado
rius J. A. Valstybėms.

įsteigus Kunigų Sąjungai lai
kraštį “Draugų”, ilgesnį lai
kų kas mėnesis aukodavo to 
laikraščio Išlaikymui po $10.

Kaipo uolus kunigas ir na
rsus tautos sūnus, kun. Jo
nas Kuras matė taip neseniai 
prisikėlusios lietuvių tautos 
gyvenime daug spragų, ir ne 
sykį buvo pasiryžęs persikel
ti iš parapijinės darbuotės į 
visuomeninę. Tačiau baimė 
dėl savo parapijiečių likimo, 
kurioms jis paaukojo arti 3U 
našiausių metų savo amžiaus, 
sulaikė jį nuo sunkių Scran
tono klebono pareigų aplei
dimo ir sau gyvenimo pratę 
simo...

Du metai atgal kun. Jonas

tojų nurodė kur jam duobė 
iškasti... Tenai, tat, dabar jį 
nulydėjome, kame jis ilsėsis 
tarp daugelio savo parapijie
čių, kuriuos jis pats pirma 
nulydėjo.

Kun. Jonas Kuras buvo 
tvirto sudėjimo ir geros svei
katos. Mirė praeitų šeštadie
nį eidamas 73 metus amžiaus 
gi kunigystės 50-tuosius me
tus. Jani šiemet ėjo 30 me
tai kaip buvo paskirtas kle
bonu šion parapijom Būda
mas nepaprastai geros svei
katos, save taupydamas, bū
tų galėjęs ilgiau pagyventi, 
tačiau jis pasiaukojo Kris
taus Bažnyčiai ir savo tau
tai ir dirbo savęs negailėda-

nuo pat jaunystės ir tiems nai sukalbėtos nuoširdžios už 
idealams ištikimas išbuvo Ii- kunigo Jono vėlę maldos jam 
gi mirties. užtikrins amžinųjų dangaus

Pamaldumu, kunigo purei- laimę- Amen.
gotus uolumu, jis buvo ki-Ji*
tiems kunigams pavyzdžiu. 
Nors žmogaus prigimties si
lpnybės galėjo ir jį paliesti, 
tačiau jo- nuopelningas gyve
nimas: dažnai priimami' su- J 
kramentai, ypač prieš pat1 
mirtį atliktoji išpažintis ir 
priimtoji Šventoji Komunija 
— Vijatikas jį prirengė prie

AKIŲ GYDYTOJAI

įu.amoa.

8kandamoa gtrėnoa? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimą au kaliai*

lSsltrynimaia.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nan. 
dojamaa nuo 1887 metų.Z

W O » V o l 4 * O ui
LIHIMENT

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkams

1. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą ir atgal, ir $100.00 pi
nigais.

2. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.

3. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $75.00 pinigais.
4. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais.
5. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą.
6. Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos T. Budrik, 

Ine., 3417 S. Halsted St.
ir daugybės kitų brangių ir naudingų dovanų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKTU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklu įtempimą, kurk 
esti priefasttmi galvos skaudė Jliuo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu - 
mo, skaudamą aklų karfttl, atPaiau 
trumparegyste lr tollragyutę Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromas sv 
elektra, parodančia mažiaustaa klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
aklsomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėltoJ nuo lo iki 11. Daugely sv- 
slilklo-ų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

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

1%

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia1 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12;

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel OANal 0688

LIETUVIAI ADVOKATAI

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

Drabužiai

Pirmas esminis dalykas, ku 
no reikia žiūrėti drabužiuo
se, tai niedega.

Niekas taip gerai neatsa
ko kiekvienam tikslui kaip 
vilnos, lengvai ir puikiai su
austos, kolei jos nėra suvel
tos ir nesusitraukusios nuo 
netinkamo skalbimo. Viršuti
niai drabužiai gali būti pasi
rinkti sulyg skonio, žiūrint 
kaži jie nebūtų nei perstori 

i LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO, ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS TR, CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. LAFayette 8016 ”

DR. G. J. SVENCISKAS
T1Y! WTfl*P A n

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Rez.:
24C6 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayetto 4017 

Tel. namų:
HEMlock 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—9 P. M. I
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
T>ANTTRTAfl

1446 So. 49th Ct, Clęero, II 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. r

3147 So. Halsted St, Chicagoj 
Paned., Sered. ir Subat. nao 2-~J

Ret. 6924 So. Talman Ars.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 484 s

i DR. J. J. SIMONAI . •! . ,
GYDYTOJAS IR OHIRURGZ 

2423 W. Marąuette Road
Vai: 2—4' ir'7—9 vak.

Ketv. ir "Nedėliosią anaitarua
Šubatnma CiįeroJ 

• > 1446 Ho. 49th Ct. . . ,
Nno 6 iki 9 vai; vak.

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600 

State 4898 Proapect 101,
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
esaa Ho Weatern Ave. 

▼alandoa: kasdien nuo 8:89 po plev 
Iki S:to v. vak. Subatoj ui o 12 Iki 

0:0t vakare 
1M W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 2:00 po D*et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Balis Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki t vai. vak. 
SeSt. 3 Iki 0 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspect 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

TeL OANal 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
rel. Ofc. REPublic 7«9S 
Melrose Park 620

DR. A. R, LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. h uenktadieniali 

9-12 v. rytų: 1-5 P- P-! 6-9 v- v- 
dedtadlenluls nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

SeStadlenials nuo t v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayetto 3051 2619 W. 43rd]
Valandos: 9—10 ryto ir 6—0

Trečiadieniais ir Sekmadi 
nac-nl

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKASl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero,
Vai. 2 iki 4 popiet ir nUo 7-9

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewocd

Tel. HEMlock 3977
TreČiad. ir Sekmad. pagal aut 

Šeštadieniais nno 7—0.

2423 W. Marąuette Rd.
Tel. HEMlock

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TaL YARda 0994 
Rea.: TaL PLAaa 2400

V4LANDO8:
Nno 10-12 ». ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vok 

ano 1O 19

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 laboe

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedOUoeaia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
*•1. pe nietn ir nme 7 iki 8:80 ▼. v 

JAU SUGRJtO II KALIFORNIJOS

DR. J. SHMGLMAN
Praktikuoja ZO metų 

ItounMUamae Ir tlnUee Ugne lo 
epeclalrbA

YaUndoe 11-11 A. M »-4, 7-1 P. M 
Ojrvaolmo vieta 1918 So. 89 A*a. 

Plione Cleero 8989
Otttoe 4BMI W«e< tath

Office Phone Ree. and Office
PROeoect 10?° 2359 S. Leavitt 81
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANai 0709

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS)

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

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Office Houre
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanftoe

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa' 0257
Res. FROspeet

DR. P. Z. ZALATORI!
GYDYTOJAS IR CHIRURG/ 

1821 So. Halsted Str<
Rezidencija: 6600 8o. Artesian 
VALANDOS: 11 ryto iki 2

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarta

fel. Ofiso BOUIevard 5918-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
TeL OANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedčl. pagal satartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Tn laf n n «a RBPnbtte 7888

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredouus ir subatotais.

Ofiso Tel. VIRginis W>.'i6,
Rezidencijos TeL BEVerly

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR OHIRUROj 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M 
Nedaliomis pagal sutarti

Reikale naudokitės ps 
navimu tų profesk >nafj 
biznierių, kurių skel 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi nai 
savo Sv. Kryžiaus Ugi



šeštadienis, Eovo 2T 3., 1937 PRAŪGAS =

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kon. Ant. M. Karužiškis

Kovo Dvidešimts Devinta 
Diena

“Aš keliu savo akis į kal
nus, ten iškur ateina man pa
galba’’ — Psalm. CXX, 1.

O dabar, Viešpatie, mūsų 
Dieve, mes trokštame būti 
paimti iš karščio ir sumiši
mo laikų, kuriuose gyvena
me. Mes labai trokštame ra
sti Tave esančia pagalba va
rgo metu. Viešpatie, Tu esi 
prižadėjęs padaryti save prie
glauda. Tu esi kalnas nuo
vargio šalyje. Mes atsiknena- 

praėjusiose dienose, kuo- 
t buvome išėję iš miesto

r knišimo, kad mes galėtume 
atrasti Tave ir atsigaivinti 
Tavo akivaizdoje. — Beeih 
er.

“J Kalnus’’

O nerami širdie, taip pil
na rūpesčių, tačiau taip išsi
ilgusi geresnių daiktų, nekan 
tri net savo maldose, ir su
erzinama menkais atsitiki
mais, priimk stiprumų* kurs 
numalšina ir nutildo, pakelk 
savo akis aukštyn “j kai
nus”. — Marijona Thompson.

5 Metų Sukaktuvės CICEROS ŽINIOS
Trumpa Ciceros 

Lietuvių Apžvalga

vai

ir

Prekių Vagonai Bus 
Aprūpinti Automati

niais stabdžiais

KAUNAS. — GeJežįnkelių 
valdyba yra nusistačiusi mfii 
sų geležinkelių prekinius va 
gonus aprūpinti automatiniais'

ii "vurgo'pakūnėš'į kuilių staWžiais' Pydyta su- 
tartis su anglų firma prista
tyti stabdžių aparatų su S. 
A. D. reguliuojančiais apara
tais 1095 pilnus komplektus 
ir stabdžių traukų įrengiinų 
595 komplektus.

ir
viršūnes, ir radome, kad kol 
buvo visa įkaitę ir pilna va
saros karščio žemiau, ten bu
vo vėsu ir permatoma, kad 
ten nesigirdėjo nėjokio garso, 
ir viskas gyveno amžiname 
ramume ir nekaltume. Malo
nėk, Viešpatie, suteikti, ka
dangi Tu esi iškeltas toli 
virš vargo ir kaitros ir su-

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau-

VELYKOMS

LIETUVOS

ir fclti Sfca.Hu mėliai.
Irgi parduodam AVholesale.

BALTIO IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

TeL Uaymarkęt 3555

Urba Flower 
įlSoArchfer
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Ilanklct&ms — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYKTTE 5S00

KUN. FELIKSO
KUDIRKOS, M. L O.

Mirė kovo 24, 1932, o 
.palaidotas kovo 30 d. šv. 
Kazimiero kapinėse.

Rytoj, kovo 30 d. suei
na lygiai penki metai 
nuo palaidojimo daug 
užsitarnavusio Chicagos 
ir visos Amerikon lietu
vių katalikų visuomenei 
Dievo vynyne veikėjo. 
Velionis buvo vienas iš 
pirmutinių marijonų at
vykusių į Amerikų ir 
pirmutinis Amerikos ma
rijonų provincijolas.

Paminėjimui laidojimo 
dienos už a. a. provinci
jolo kun. Felikso Kudir
kos M. I. C. sielų ibus at
laikytos Aušros Vartų 
bažnyčioj šv. Mišios su 
ekzekvijoiuis antradienį, 
kovo 30 d. Egzekvijų 
pradžia 7:15, o šv. Mi
šių pradžio 7:45 vai.

Visi westsidiečiai ir iš 
tolimesnių kolonijų velio 
nio gerbėjai širdingai 
kviečiami j minėtas pa
maldas atsilankyti ir pa
simelsti už jo brangių 
sielų.

Chicagos Marijonai.

ŽMONIŲ PRIETELIS

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

J

Miegokit Stipriai, Tenkinkite Maistu

TRINER’S ELKIR 
OF BITTER WINE

Dafnm Gelbsti

Virikinti ti m 

UiUetijia-

* -J
SENIAUSIA IR PIGIAUSIA

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Pitone >000

GAHV, INB. I.AIIX)TLVIV l»IKF.KTORIAI

KELNER — PRUZIN
G&rlųtuUa* ptUfųavlinM — MoMrta IMA Avė

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
novų. Žymus gydytojas iš va
karinių valstybių pataria li
ninius, vasarų ir žiemų, su 
dažniais persiinainymais. Dėl 
šilumos jis pataria daugiau 
drabužių, kuomet reikalinga, 
bet pataria lengvesnį apsiren
gimų nei paprastai dėvimų. 
Nekurie žmonės sako jie ne
gali dėvėti flanelinių prie 
skūros ir pataria tiktai šil
kų. '

Guminiai ir neperškunp&mi 
drabužiai neturėtų būti nešio
jami ilgiau nekaip yra reika
linga. Kas tiktai pastoja ke
lių, skūros skylutėms arba su
laiko liuosų oroi cirkuliacijų 
aplink kūnų, yra labai kenk
smingas ir gali palikti mir
tingu. Oro nepereinamas skū
ros pridengimas gali pasiro
dyti mirtingas' į kelias va
landas.

Apavimas kojų tinkamai y- 
ra vienas iš svarbiausių da
lykų kūno apreng'une ir vie
nas iš sunkiausių. Senovės 
žmonės gal buvo arčiausi prie 
jos išrišimo, kuomet jie pri
rišdavo nagines (vyžas) prie 
kojų su raikščiais, palikda
mi jas nesuvaržytas ir neap- 
ribuotųs ir visgi pakankamai 
apsaugotas.

Gal arčiausia kų mes gali
me prieiti prie smagumo ir 
saugumo tai nešioti a pa u t u- 
vus, Kurie neknaibo kojų, pa 
darytus verčiau iš minkštos 
odos, žemai nupiautos, su že
momis kurkomis. Išeina ko
joms ant naudos jas neku
riam laikui visai nuauti ir 
vaikščioti žolėje, arba ant 
minkštos žemės, kuomet sau
lė šviečia. — Dr.

Didelė mirties priežaaUs

Nuo 1936 m. Velykų mes, 
katalikai, labai daug pažan
gaus darbo padarėme. Mūsų 
parapija sustiprėjo šimtų nuo 
šilučių. Medžiaginiai atmokė
ta daug skolos, išpuoštas ba
žnyčios vidus, aprūpinti visi 
kiti parapijos reikalai. Daug 
prisidėta tautos darbe; dva
siniai Šv. Antano parapija 
aiškiausiai seka savo Išga
nytojo pėdomis ir klauso Jo 
žodžių, ne vien sekmadieniais, 
bet ir šiaip dienoms, žlnonės 
skaitlingai lanko Dievo na
mus ir eina prie Dievo Sta- 

j lo.
labdarybės darbe ciceric- 

čiai užima pirmų vietų. Šios 
kolonijos katalikai, per lab- 

I darybos kuopų, šelpia kele
tu šeimynų. Labdarybės ūkio 
skolai atmokėti šios koloni
jos katalikai taip pat daug 
prisidėjo.

Seselių Kazimieriečių vie
nuolynui ir akademijai su 
atsidavimu aukoja, ir darbuo
jasi. Nors akademija mums 
tolokai, bet keliolika šios pa
rapijos medgaičių kas' dien 
važiuoja jon mokslo semtis.

Ciceros katalikai labai gra
žiai susiorganizavę. Visos dr- 
gijos, kurių yi> šešiolika, 
priklauso Katalikų Veikimo 
Centrui — Federacijai, ku
rios 12 skyrius veikimu duo
da visięms pavyzdį.

Garbė Ciceros katalikams!
Katalikiškoji spauda Cice

rone gerai išplatinta, nors ga
lėtų būti dar geriau. Ir Ci- 
ceroje dar yra tokių katali
kų, kurie šmeruoja Stalino, 
Markso ir Trockio vežimus. 
Vadinasi, yra tokių, kurie 
neatskiria grūdų nuo pelų.

Dabar, kaip visur, taip ir 
Cicero, iena dienraščio ‘Drau 
go’ vajus. Yra vilties, kad 
lietuviai katalikai visi užsi 
sakys “Draugų”, gi visokių 
melų ir pliauškalų peperius 
išmes ten, kur jų vieta. Ku
rie katalikų prenumeruoja 
bolševikų spaudų, tokie patys 
save žemina ir niekina. To
kie tikri šiaudų kūliai; jie 
nenaudingi nei tautai, nei 
Bažnyčiai.

Politikoje Ciceros lietuviai 
yra susiskaldę, silpnoki. Kaip 
visur tarp lietuvių, taip ir 
Ciceroj lietuvių tarpe esama 
daug negeistino pavydo, vie
nas kitam. Jeigu vienas va
rosi į kokį miesto urėdų, tuo 
pačiu sųrašu (tikietų) varosi 
ir dar keli. Politikieriai to 
tik ir laukia. Jie 'mato lietu
vių silpnybę. Žada, žada ir 
vis tik pažadais viskas nu
eina. Kada lietuviai išmoks 
politikos aparatų suprastų 
sunku pasakyti. Bet kol pal
tys vienas kito nerems ir kol 
į bet kurį miesto miesto val
dininkų tuo pačiu sųrašu (ti
kietų) po keliolika kandida
tų varysis, tol lietuviai nie-

Liūdnos Velykom George 
įtaigai, čikagietis, neatsargiu 
važiavimu automobiliu sužei
dęs 8 metų Bernice Heater, 
Safety teisinę teisėjo G. Weiss 
nubaustas $50 ir atimtas lei
dimas automobiliu važiuoti 
per šešis 'mėnesius.

PAMIRŠTA ISTORINE 
VIETA

BAGASLAVIŠKIO, parapi 
joj, netoli Gelvankų vnk. — 
Auga didelis medis. Prie me
džio daug metų stovėjo medi
nis kryžius, kol pagaliau šiais 
metais nuo senyvo amžiaus 
nuvirto. Seni žmonės pasako
ja, kad šioj. vietoj baudžiavos 
laikais stovėjusi bažnytėlė, į

kurių baudžiauninkai eidavę 
melstis. Šių istorinę vietų spy 
linkės gyventojams reiktų ko
kiu nors paminklu įamžinti, 
nerti ir naujo kryžiaus pasta
tymu, kad neišnyktų iš atmin
ties mūsų prosenių buvusi 
šventovė.

DIDŽIAUSIOS GELEŽIN
KELIO DIRBTUVES

ŠIAULIAI. — Šiauliai 
kas kart darosi didesnis pra
monės miestas. Artimiausioj 
ateityje Šiauliuose numatoma 
pastatyti dideles modemiškas 
geležinkelio dirbtuves. Dirbtu
vėse ne tik būtų gaminamos 
atskiros dalys, bet būtų stato
mi riedmenys. Dirbtuvės bus 
įrengtos moderniškai, pagal 
paskutinius technikas reikala
vimus. Tos dirbtuvės būtų did 
žiausios Lietuvoj.

VIS

Marijonų Vedamųjų 
Pamaldų Tvarkraštis

Velykų Metu

OMAHA, Nebr., kun. Juo
zo Junevičiaus klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos kovo 31 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M. 
I. C.

PITTSBURGH, Pu., kun. 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAWRENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC.

MELROSE PARK, Ilk, Mt. 
Carinei bažnyčioje, misijos 
balandžio 11—18.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
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lšdii bėjai 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

ko geresnio negaus.
Cicero yra keliolika lietu

vių dirbančių neva miestavų 
darbų, bet kas iš to, kad jie 
dykai dirba. Kai kurie jau 
per kelis mėnesius negauna 
algų. Miesto valdininkai sau 
turi, bet darbininkams algų 
nemoka. Pažadai, kad mokės 
juk ne duona, jais negalima 
pavalgyti. Čia reikia drąsos 
ir vienybės. Lietuviai, subru- 
skite, dabar laikas.

Ciceros viešų mokyklų pre
zidentas, tur būt, kad save 
“išpopuliaifzav’usl”, ant sa
vo 1937 metų kalendoriaus 
fronto uždėjo plikų mergų. 
Kažin kų tuo nori pamokyti?

Ižas

pavasaryje, tai perdidelis sku 
botumas numesti žieminius 
drabužius; storiausi viduržie- 
miniai flaneliniai turėtų būti 
visų dėvimi be jokios per- 
mainoi į plonesnę medegų iki 
gegužės mėn. vidurio. — Dr. 
Hali.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M DIII A M PC PATARNAVIMAS ARI DUL ANul dieną ir naktį

DYKAI
MARIE ALLMAN

(po tėvai* AjukutuoUūtč)

Mirė kovo 26 d., 1937 m.,
3:05 vai. popiet, sulaukus 32 
metų amžiaus.

Gimus Rygos mieste.
Amerikoj išgyveno 21 metus.
Palikę dideliame nuliūdime 

vyrų Stanley, sūnų Richardų, 
tėvų Juozapų AukStuoų lr gi
mines.

Kūnas pašarvotas 7136 So. 
Mozart St.

Laidotuvės Įvyks ularnLnke 
kovo 30 d. IS namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta { Gimimo 
PanelSs 6v6. parapijos bažny
čių. kurioj {vyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta i Sv. 
Kazimiero kaplnea

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Kanus, Tė
vas tr Giminės.

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

~ lKUmaPViv

JUOZAPAS

UDEIKI
T6VAS

Public 8340

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Lacba wicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone. PULlman 1270

I. Ugltn

S. P. Mažeika
A.
A. Petkos

'TT.1

S. M. Skalas
l-J-Zūlp
Eztnkis ir Sas
P. I. Ritas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

Sfca.Hu
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
suvažiuodavo daug jaunimo iŠ 
tolimesnių apylinkių.

Iš ARD 8 Skyriaus
Vajaus Vakarienės

MARQUETTE PARK. - 
Kovo 14 d. įvyko Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 8 
skyriaus vajaus vakarienė su 
programa. Salė prisirinko pi
lna žmonių. Buvo ir svočių 
iš kitų kolonijų.

Vakaro vedėjum buvo kun. 
P. Katauskas. Programų pri
ruošė seselės Kazimierietės.

Pirmiausia išpildyta muzi
kalu dalis. Tų dalį išpildė 
seselių išlavinti vaikučiai. 
Baigus vakarienę buvo kal
bos ir vaidinimas-. Kalbėjo 
kleb. kun. A. Baltutis, kun. 
P. Vaitukaitis, kun. B. Urba, 
A. Nausėdienė ir adv. J. J. 
Grisius. Visi nurodė svarbų 
ir reikalų ne tik moraliai, bet 
ir medžiaginiai remti seseles 
Kazimierietes, ypatingai šiuo 
laiku, kuomet pradėtas svar
bus žygis — Statybas Fon
das. Statybos Fondas turėjo 
labai gražių pradžių centro 
vakarienėj. Visuomenė tuo
met labai gražiai šį naujų da
rbų užgyrė, sudėdama stam
bių pinigų sumų. Svarbu, kad 
šis darbas be pertraukos bū
tų varomas pirmyn. Čia į 
pagalbų eina kolonijų rėmė
jų skyriai rengdami vakarus.

Ant galo buvo dovanų lai
mėjimas. Reikia .pasakyti, 
kad vakarienė visais atvejais 
gerai pavyko.

Per vakarienę rinkliavos 
metu aukavo po $5.00: kleb. 
knn. A. Baltutis ir kun. P. 
Katauskas. Po S2.00: adv. J. 
.T. Grisius, dr, Kliauga ir 
Simon Sldepowicz. Po $1.00: 
J. Bareius, J. Užąpdienis, V. 
Trust, J. Burto, J. Jurkšienė, 

.Juozaitienė, Mrs. King, O.

Eieius, A. Oškeliūnas, R. An
drei iūnas, A. šadbaras, F. 
Dargėla, Prosevieienė, A. Sta 
kienienė, A. Paulauskienė, S. 
K uogai, J. f^monaitienė, J. 
Petrauskas ir B. Nenartonis. 
Kiti smulkiais. Viso sudėta 

$42.67.
Rengimo komisija ir sky

rius dėkingas dienraščiui 
“Draugui” už skelbimus, ka
lbėtojams, seseKVns už suruo
šimų programos, sodalicijos 
mergaitėms už patarnavimų, 
aukotojams įvairių dalykų, į 
kurių skaičių įeina: Ghas. No 
rūšis, Clias. Rakūnas, Pužau
skas, Gerber, Musc.arella, Mrs. 
Peter Lucas, Ix>wis Style 
Sliop, Peoples Furniture Co., 
K. Cibulskienei, A. Raštntie- 
nei, Jos F. Budrik, National 
Tea Co., S. Danto, W. Danto, 
O. Prosęviičienė, L. Druktei- 
nienė, O. Endrikienė, M. Ba- 
lnienė, A. Oškeliūnienė, U. 
Petrauskas, E. Kodienė, M. 
Dargelienė, JI. Brazauskienė, 
O. Ribikauskienė, Užandienė, 
ir kiti, kurių pavardžių ne
teko sužinoti. Visiems radio 
leidėjams už skelbimus, au

kotojams rinkliavos metu ir 
visiems dalyvavusioms bei 
kuo nors prisidėj usiems.

Šios vakarienės labui dau
giausia pasidarbavo sekan
čios narės: E. Kaniauskienė, 
F. Bardauskienė ir F. Bur
bienė. Jų pastangomis viskas 
buvo gražiai sutvarkyta.

Vajaus proga, prirašyta 
daug narių prie skyriaus, ku
rių tarpe yra ir veikėjų.

Koresp.

Sveikino Vardinėse

JOHN. YOUR 
HAIR IS A 

FRJGHTJ MERE, 
USfMYFOMOl/

Tėvas vadovavo plėšimams. Iš kairės į dešinę: Jack Twohig, 18 im. amž., jo draugas 
Josepli Callahan, ir Timotby Twobig, pirmojo tėvas, kuris savo sūnui vadovavo plėšimuo
se. Visi ebieagiečiai: Dešinėj Friedalla Reiff, kuri visus indentifikavo po apiplėšimo jos

Kovo 18 d., .Tuozapinių iš
vakarėse, netikėtai Juzefų 
Klikūnienę užklupo jos arti-1t;‘v<> krautuvės. Visa trejukė perduota grandžiūrei, 

draugėsmesnes drauges - sųjungie-/ 
tės, kad pasveikinus vardi
nėmis.

Prie gardžių užkandžių, ga 
mintų Klikūnienės sesutės Ja 
snauskienės, S. Sakalienė vi-

i

sų susirinkusių vardu sveiki
no, linkėjo dar daugiau iš
tvermės darbuotis Moterį] Są
jungos 55 kuopoje. Prie šios 
progos buvo- nuo visų įteikta 
graži leisinė staltiesė. P. Kli

šių laikų ugniagesiai. Būrys Atlanta, Ga., ugniagesių,, 
aprūpintų naujomis kaukėmis, kurios nepraleidžia dūmų ir 
kitų trošk imančių garų. Su tomis kaukėtais ugniagesiai gali 
būti dūmuose.

ietuviškas Krupnikas-80 Proof

kūnienė nuoširdžiai dėkojo 
visoms už sveikinimus, už do
vanų.

Reikia pažymėti, kad J. 
Klikūnienė nuoširdžiai dar
buojasi M. S. 55 kuopoje nie
kuomet neatsisako nuo kilnių 
darbų.

Gyvuok, mūsų brangi dar
buotoja ilgiausius metus!

Ta pati

Pranešimai
Svarbus pranešimas. V. V.

S. atstovas Vincas Uždavinys, 
kaip jau buvo pranešta, grįš 
iš Kalifornijos pro C'hicagų 
ir sustos apie bal. 10-11 d. 
Cbicagiečių pageidavimu, tu
rės paskutines, prieš išvažiuo 
siant į Lietuvų, prakalbas, 
kurias manoma rengti bal. 13 
d.

Visi VVS valdybų nariai 
šaukiami susirinkti kovo 30 
d., 7:30 vai. vakare Bridge- 
porto VVS skyriaus rast. O. 
Aleliūnienūs namuose, 3251 
So. Union avė., pasitarti kaip 
sėkmingiau surengti atsisvei
kinamo prakalbas.

VVS komisija

nevėžiečių (dabar Panevėžy 
gyvenančių) sunkiaisiais rusų 
priespaudos laikais dirbo sce
nos darbų, šia proga vasario 
mėn. 28 d. senieji scenos mė
gėjai Šaulių teatre suvaidino 
du tuo laiku vaidintus veika
lus; Scenos vaizdelį “Išgyven
dina” ir operete “Kaminkrė- 
tis ir malūnininkas”.

Šį jubiliejų vakarų at’darė 
mok. pensininkas Matas Gri
gonis trumpa kalba apibudin
damas prieš 25 m. scenos dar
bo sunkumus, vaidintojų što
kų ir griežtų rusų valdžios 
cenzūrų. Būdavę taip, kad cen 
zrtra išbraukdavo ištisai jau 
scenai paruoštus veikalus. 
Tais laikais spektakliams lan
kytojų nestigo. J vaidinimus

“Draugų” perskaitęs, ne-
t i ą

mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik

raščio neturi.
I ■ ..... ■" ........... . 1

CLASSIFIED

LABAI SKANUS GURIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA 
ARBATA. PASALINA SLOGAS.

LIETI V’IftKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVJ. KURIE DAR NE
SAT Gf:RI> LIETUVIAKO KRUPNIKO, TAI .REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

Liet. Moterų Piliečių Ly
gos susirinkimas įvyks San
daros svetainėj, 1814 W. 33rd 
st., kovo 31 d., 7:30 vai. vak. 
Visos narės malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svar 
bių dalykų svarstymui. Atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba

JUBILIEJINIS SPEKTAKLIS

PANEVĖŽYS. — Šiemet 
sukako 25 metai, kai grupė pa

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, 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.

860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Spektaklių nauda buvo dide
lė nė tik lietuvybės gaivini
mui, bet daugeliui scenos mė
gėjų davė progos likti šio dar
bo profesionalais, dalis iš bu
vusių mėgėjų dabar dirba val
stybės teatre.

Atgavus nepriklausomybę 
šioji trupė savo scenos darbo 
nenutraukė, bet kiek galėdami 
ir toliau veikė.

Per jubiliejinį vaidinimų se 
nioji scenos mėgėjai savo pui
kia vaidyba nepalyginamai 
pralenkė šia] dienų scenos mė
gėjus.

ramini k, MHfry~fTwy rw o«»<w •
tercod to point tha «oy to hair 
ImoMi to their man telki For vvomon 
know that a baafchy haad producos 
hanckoma hoirl And that'* why 
woman avaryvvharo oro pointing to 
fotp-ol. tho remarkobta foaming o9 
thompoo which fird nouritho* tho 
•calp, thon tako* tho dūli. parchod 
hoir ond bringt lt bock to glovving 
hookh. Fom-d i* to oconomicalj o 
Ittlo goo* a long way. Ask your 
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PARDAVIMUI KARVES. ARKLIAI, 
maaiNerija

DpI navininko nesveikatos visut pl-
w<nl parduodame 23 karves, 2 ark
lius ir visas farmos nokinąs. Greit 
kreipkitės. 2435 W. 69 St. Tel. 
Grovehlll 12X2.

ANGLYS

Uhobmkyk anglių dabar — Black 
e-old anglis $4.75 iki $6.00, West 
Virglnla Pocahontas mine run $7.75 
egg $9.50. Grund.v Mining Co. Canal 
7417.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui namas dviejų flatų, mil- 
rinis, dviejų karų garadžlus. Vis
kas iSrenduota. Randasi 405.1 So. 
Art estą n a v. Kreiptis 142 5 W. 45 
•t . tel YARds 0406.

DIDEIJS itARGENAS

Pn.rdsvlmui bnėernės ir grocernės 
biznis. Turi bflt parduota i penias 
dienas. Tni yra a. n. Antano Dl- 
Maun vieta AtsiSauktte pas admi
nistratorių Paul M. Smlth. 4631 So. 
Ashland Avc. arba 4177 Archer Ava. 
Tel noiilevdtd 2800 arba I-a f ay et t e 
2235. . , T'!

PARDUODAM IR NUOMOJAM 
MASINAS

Parduodame visokius typevr riterius,
“addlng" masinas Ir re^isterlua 
Juozas Pauli. Mid City Typesrriter 
Ezchange. Tel. Wentworth 5805.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo. Slosm, Ner- 
votnrao, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukfito Krauio Spaudimo ir 
Red0«’titmn—PAMfiOTVKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Snlpknr Ir Shoirtr 

MandynSa,
Elektrai Trytmentai ir Masoial 

mtV sgYnrrs motukv "atrama 
tsn X. Raiste M 

Aatr. tr Ketvtr. 
e ryt. IM e vak. 

Materta

1W* ClytMam Av».
Piras.. Trel>, Krttlr.

Ir *r*t.
1:30 ryt. iki it vak.

Antr. Ir FmiM. 7iM 
ryta Iki • vak.
not* viBTono tcvnu

’ 5 'ar-. <• ■& J '' i?

5 f - _■ .

Daug aiškiau ir geriau pagausite stotis su Zenith. 
Zenith radios kainos yra nuo -50 iki "7 5^

Lengvus išmokėjimai
Pas Budrikų Jūs rasite visas radios. Atsilankykite

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

Tel. BOUlevard 7010

Paklausykite žemiau Budriko Velykinio programo
WCFL 970 K. stotis — Nedėlioję nuo 7 Iki 8 vai. vak.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bradradarbiai: SABONIS, BVLAW, BANKEVIČIUS, BAČKOS
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