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Traukinys nušoko nuo bėgių,
vicekancleris išliko sveikas

KATALIK. SAVAITRA
ŠČIUI “AMERICA”
SUKAKO 25 METAI

NACIĄ1 NORI TIK VOKI
ŠKOS RElfcHO SPAUDOS

Premjeras

paskelbė, kad jis laikysis savo
nustatytos programos, nepai-

WASHĮNGTON, bal. 14. —
Senatas pravedė keletu valsty
pajamų sąmatos priedus,
kuriais padidinami mokesčiai
už pajamas, valdomus turtus
ir kitus dalykus; ftie padidi
nami mokesčiai liečia daugiau
šia turtinguosius.

MINIMAS

ŠV.

MISIJOMIS

KULTŲ ĮSTATYMAS MER
SULOJ NEGYVAS

SENATAS PRAVEDĖ SĄ
MATOS PRIEDUS

ranų ultimatumų.

BUS

JUBILIEJUS

BERLYNAS, bal. 14. — Vo

VIENA, Austrija, bal. 15. cleris. Žuvo du asmenys —
N5KW YORK, bal. 14. — kietijos propagandos ministe>— Balandžio m. 10 d. iš bėgių garvežio kūrentojas ir pašto Katalikiškam
is, dr. P. J. Goebbels, kalbėsavaitraščiui
ištrenktas .ekspresinis Vienos-Į klerkas. Kitais vagonais ke- “America,” kurį leidžia ku jo per radijų. Kalbėjo apie
Paryžiaus-Londono traukinys |.buvusieji tik aimarkiai supur- nigai jėzuitai, sukako 25 me religinį konfliktų Vokietijoje.
Aukštesniojoj Austrijoj. Tuo tyta.
tai. ftis laikraštis gavo ir Jis sakė, kad religija bus aptraukiniu vyko Austrijos viee
Policija tuoj nustatė, kad Šventojo Tėvo Pijaus XI lin saugojama, bet religinė spau
tai kairiųjų darbas, ir kad ke- kėjimus, kuriuos prisiuntė Po da turės išnykti.
kancleris FpV.
Vokietija
Nuo sugadintų bėgių nušo sintasi užmušti vicekanclerį. piežiaus valstybinis sekreto privalo turėti tik vienos rū
šies spaudų.! Tai vokiškų spau
ko garvežys, pašto ir bagažo Pranešta, kad' sąryšy su ta rius kardinolas Pacelli.
vagonai. Jie nuvirto į pašali katastrofa numatomi gausin
Šventasis Tėvas aukštiną dų, ibet ne religinę, ne darlrinį griovį. Tačiau ant bėgiu i gi įtariamųjų areštavimai,
laikraštį ir jo garbinguosius ninkiškų ir }ie kitokių. Viskas
paliko vagonai su keleiviais,
Žinia apie katastrofų per leidėjus. Per šimtmečio ke turi bflt aukojama germani
kurių tarpe buvo ir vicekan-1 kelias dienas buvo sulaikyta. tvirtį šis laikraštis tikrai daug zmui ir reichui, sakė ministe
pasitarnavo Katalikų Bažny ris.
4čiai Amerikoj. Nėra katalikų
akcijoj tos dirvos, kurioje lai
kraštis “America” nebūtų sn
visu pasiryžimu dirbęs kata
likybės ir Amerikos naudai.
“America” visados palaikė
|MEXIC0 CITY, bal. 14. —
PARYŽIUS, bal. 14. —
ir palaiko; krikščioniško mora Pereitų rudenį policija suėmė
Prancūzijos .premjeras Gastlumo standardus, namų ir šei penkias katalikes mokytojas,
on
Doumergue
nusprendė,
mos šventumų ir krikščioni-; kurios buvo įsteigusios kataškąjų etikų, pareiškia pats Po-1 Ūkiškų mokyklų. Vidaus reikaignoruoti 3,500,000 karo vete

PRANCŪZIJOS PREMJERAS NEIGIA
VBERANŲ ULTIMATUMĄ

KUNIGYSTES

SPRINGFIELD, III.,

Lapua valstiečių vadas Kasola
vieneriems metams

bal.

14. -r- J. E. vyskupas J. A.
Griffin, Springfieldo vyskupijos ganytojas, ateinančio lie
pos mėn. 4 d. minės savo ku
nigystės sidabrinį jubiliejų.
Daugelis Chicagos arkivy
skupijos katalikų įdomauja
tuo įvykiu, kadangi vyskupas
Griffin yra čikagietis, Chicagas mieste gimęs ir visus pri
rengiamuosius mokslus ten
ėjęs. Aukštuosius mokslus bai
gė Ryme.

S. INSULLIS PAGALIAU
PARVEŽAMAS

SMIRNA, bal. 14. — Laivu
Exilona iš Turkijos išvyko
Amerikon S. Insullis, kurio
grįžimo J. Valstybių vyriau
sybė pageidavo. Turkų polici
ja grųžinamų Insullį perdavė
Amerikos atstovui Exilona
laive, vietos uoste, ir šiandien
šis laivas apleido Smirnos
[ uostų.'
Vyskupo Griffino sidabrinis J
Plaukdamas į Amerikų Exjubiliejus bus paminėtas šv.
ilona sustos dar keliuose Eu
misijomis ^visoje Springfieldo
ropos uostuose, paskui leisis
vyskupijoje.
per Atlantikų į Bostonų, o iš
tenai — į New ,Yorką. Kelio
nė ims apie 30 dienų.

PREZ. ROOSEVELTAS
TARĖSI SU KONGRE
SO NARIAIS

piežius. Pagaliau saugoja dar j lų sekretorijatas patraukė jas
bo, žmones, remiantis krikščio-| tieson — federalin distrikto

KLAIPĖDOS BURMISTRO
RINKIMŲ DARBELIAI

HELSINKIS, Suomija, bal.
14. — 1932 metų suomių fa
šistų sukilimo prieš vyriausy
bę septyni vadai teismo n.ubausti kalėjimu.
•V. Kasola, Lapua fašistų
vadas, ir gen. M. Wallenius,
nubausti kiekvienas vienerius
metus kalėti. Kiti penki ar.x
mijos karininkai — nuo 5 mė
nėšių iki 3 metų terminais.

NEDARBAS PASAULY
MAŽĖJA
ŽENEVA, bal. 14. — Tarp
tautinis darbo biuras T. Są
jungoje skelbia, kad per pir
muosius šių metų tris mėne
sius visam pasauly, imant ben
drai, nedarbas žymiai suma-*
žėjo.
Tas pat biuras skelbia, kad
Amerikoj nedarias visvien
didėlis, nepaisant vyriausybės
pastangų. JPereitų kovo mėnepį Jung. Valstybėse bnt &
11,374,000 bedarbių.

--------------- —
WASHINGTON, bal. 15.—
niško teisingumo ir meilės teisman. Teisėjas pripažino Prez. Rooseveltas vakar Bal
1931 metais Klaipėdos bur
principais.
areštuotąsias kaltomis. Jų ad tuose Rūmuose konferavo su mistras Grabovas išvyko į Vo
sant veteranų grųsinimų. Tė
-Tokiam
laikraščiui
linkėtina vokatas apeliavo. .> •
čiai! jei politinis spaudimas
senato vadųis, o šiandien kon- kietijų ir buvo renkamas nau
■
**<»«^»*
ilgai — ilgai gyvuoti.
pasirodytų
neatkeliamas,
feruoja su kongresmonų .(že jas burmistras. -Vienas kandi
Apeliacijos teismo teisėjas
datų į burmistrus tarėsi su
premjeras t nusprendęs ver
mesniųjų rūmų) vadais.
Desentis sugriovė pirmosios
darbininkų grupe, kad darbi
čiau atsistatydinti, negu vete
Prezidentas pateikė tiems
teismo instancijoš nuosprendį
ninkai savo balsus už pinigus
ranams pasiduoti.
Be to, dauguma balsų nu
ir kitiems reikalingų instruk
ir mokytojas išteisino.
parduotų. Buvo neva susitar
Žinovai sako, kad veteranai sprendė, kad paduoti viešu
Teisėjas Desentis rado ir cijų, kaip jie turi vieningai
ta ir 30,000 litų padėta pas
nusprendė, kad kultų įstaty- dirbti, arba sesijų nutrauktu
įkliuvo ir turės atsiimti savo mon, kas ir kiek moka mokes
RYMAS, bal. 15. — Italijos
notarų ir advokatų Mejerį.
SANTIAGO, Kuba, bal. 14. (rneg Meksikoj yra negyvas, ka
reikalavimus. Jie juk negali čių už pajamas. Kai kurie se
ministerių
taryba, premjei
Bet prieš pat rinkimus šis keinatoriai prieš tai griežtai pro — Protestuodami prieš žiau- , dangi jis kėliais atvejais pa
kelti revoliucijos.
I stas susitarimas išėjo aikštėn Mussoliniui pirmininkaujant
testavo, nes ikišiol visumai ne nūs kariuomenės metodus, taisytas ir jame nepažymėta
ir policija iš Mejerio tuos nusprendė visiems vyriausy
buvo žinoma, kas kiek turi me normalinės mokyklos keli šim- skiriamos nūsjkabtusiems liau
30,000 litų atėmė. Tas kandi bės tarnautojams sumažini
tinių pajamų. Sakyta, kad tai tai studentų pakėlė kovų prieš sniės.
datas burmistro nebuvo išrink atlyginimų nuo 6 iki 12 m
asmeniškas dalykas ir turi kariuomenę.
Panevėžio kriminalinė poli tas, o išrinktas Brindlingeris. šimčių ir įsakyta iki 12 nu<
'būt tik vienai vyriausybei ži
Kariuomenė apsupo mokyk
cija išaiškino, kad Utenos gy Be to, Klaipėdos teismas tuos šimčių papiginti' nuomas
nomas.
lų, o mokiniai užsibarikadavo
PARYŽIUS, bal. 13. —
ventojai Antanas ir Juozas 30,000 litų konfiskavo. (Meje- butus lr parduotuves ir papi-j
Senato padidinti mokesčiai ir nusprendė “nepasiduoti.”
Henine (Lietard) monarkistai
Gražiai dirbo litus, ©e to, bu riui buvo iškelta drausmės by ginti maistų, transportacij
siekia pusę bilijono dolerių
susikovė su komunistais. Pa
vo nustatyta, kad jiems pini la. Mejeris teisinasi, kad apie ir kitus gyvenimui reikalingus
—--------•
per metus. Spėjama, kad že- IŠ KAUNO SU NEW YORnaudota ginklai. To sėkmėje
Bal. 13 žudikas Dįllinge ris gus. dirbti padūdavęs Panevė sutartį jis nieko nežinojo, kad daiktus.’ (j •'/
mesnieji kongreso rūmai var KU KALBĖJO PER RADIO
vienas mainierys nužudytas ir
buvo pasirodęs Warsaw mie žio kalėjime už panašų nusi tie pinigai esu jo ir t. t. Tais
Ministeriai,. be to, nusprengiai sutiks su visomis senato
14 sužeista.
stely, Ind., valstybėje. Su ki kaltimų laikomas kalinys Jo motyvais pagrįstų Mejeris pa- dė patys sau algas s urna žinti'!
Dabartinė Kauno radiq sto
pažiūromis ir gal nenorės pri
nas Blavesčiūnas. Mat, pa davė apeliacijos skundų ir vy- j iki 20 nuošimčių,
Kalti komunistai. Monarki pažinti visų padidintų mokes tis yra ilgų bangų ir nelabai tu savo sėbru jis ten apmušė
starasis, dirbdamas Panevėžio riausias tribunolas jau buvo
stai turėjo susirinkimų. Ko čių. Į kongresų daro didelį stipri. Jąja toli žinių negali vienų policmonų -ii^ apiplėšė
Pranešta, kad tas papiginikalėjimo dirbtuvėse, tinkamų pradėjęs Mejerio skundų svar
munistai sukurstė mainerius, spaudimų turtuoliai, kurie ai ma perduoti ir susikalbėti. Ta policija* stotį, pagrobiamas
mas yra reikalingas, kad pril
pinigams medžiagų vogdavo, styti, bet posėdžio metu jis
kad pultų susirinkimų, ftie pa- manuoja, kad ir be to jie daug čiau trumpomis bangomis vie reikalingų sau ginklų ir amu
sitaikius prie kitų kraštų
nicijos. Policmonas dękoja. jų kaž kokiu būdu parduoda pareiškė, kad jis savo skūndų
klausč, įsiveržė susirinkiman “apsunkinti” mokesčiais.
nam Kauno radio mėgėjui ko
venimo pigumo.
Dievui, kad jis išliko gyvas vo Gražiams ir jiems nurody atsiimųs. Vadinasi, pats save
ir įvyko kova.
vo 16 d. pavyko susikalbėti su
W Yorko radio mSgSiu saaitikęs au tao žudiku, l|«rio davo, kaip reikia pasidirbti pripažino kaltų esant.
DVIEJŲ DIENŲ STREIKAS
PRANCŪZAI APIE UE1
-W2AHC.” Kaunietis buvo P°'icii» ™nr
,r n^ah pinigus, kad juos greitai ne
Klaipėdos krašte ne vienas
VOS MIŠKŲ ŪKJ
pažintų.
nutverti.
dalykas, gal būt, už litus bū
PARYŽIUS, bal. 13. — Vy nustebintas, kai amerikietis jį
Dillinger nesenai švaistės
Policija, praveduSi tardy davo padaromas, ypač už tuos
riausybės tarnautojai ir dar prakalbino lietuviškai; “gerų
Pereitų vasarų lankęs Bal-’
Chicagos viešųjų mokyklų
Minnesotog valstybėje.
mų, suėmė visus “fabrikan litus, kurių šaltiniai tik spėlio- tijos valstybes ir tyręs jų mibininkai, kuriems sumažintas vyty) pirmų lietuvį radio mė
viršininkai planuoja didelį dar
tus” ir pinigų dirbimo įran jimo studijoje. Gal su laiku škų ūkį Pfancfizijofc miškų in
atlyginimas, nusprendė visam gėjų girdžiu”... ir t. t. Sis
bų. Yra sumanymas visų praSUGAUTAS
TERORISTAS
kius. Gražiams ir kaliniui Bla paaiškės, ir. daug kas tokio, spektorius, dabar sugrįžęs j
krašte sukelti dviejų dienų radio nfėgėjų pasikalbėjimas
inių mokyklų Vaikus ištirti,
vesčiflnui keliamos bylos.
kas dabar neaišku ir paslap Paryžių, padarė pranešimų*
streikų — balandžio m. 15 ir tarp Kauno ir New Yorko tru
kad sužinoti jų proto stovį.
JERUZALE, bųl. 15. —
ties šydu apgaubta.
16 d. Tai bus, taip vadinamas, ko apie 15 minučių. Tai buvo
apie savo kelionę. Jis sako,
Norima silpnapročius atskir
Palestinos policija užkluįpo
NEĮSILEIDŽIA BOLŠEVIKŲ
nacionalis protestas prieš vy pirmutinis transatlantinis ra
kad latviai ir estai perdaug
ti nuo sveikųjų.
vienam urve ir sugavo tero
riausybę.
LAIKRAŠČIO
dio mėgėjų pasikalbėjimas lic
NUBAUSTAS KATALIKŲ naikina miškus, ir todėl
ristų gaujos vadų Abujildų,
Mokyklų viršininkus į šį žy
tuviškai. Abu kalbėjusieji ra
KUNIGAS
pavojus čia miškams greiZ
kurs ilgų laikų siautė kraitėj
gį paragino tragingas Chica
Lenkai vis tebelaiko kalėji dio mėgėjai pasižadėjo para
BĘRLYNAS, bal. 13. — Vo
•—------• j išnykti. Gi Lietuva su mi
goj įvykis.
Trylikos metų muose 5 lietuvius; A. Cicėnų šyti laiškus ir dažniau susitik
kietijbs vyriausybė uždraudė
MUNICHAS, Bavarija, bal. j elgėsi labai protingai, ati
PENKI PAŠAUTA
amž. berniukas pagrobė pus ir P. Vaitulionį Lukiškių kalė ti.
Vokietijon siųsti svarbiausią 13- — Specialus hitlerininkų gįftį jlK)8 sunaudoja labai
HOCPESTON, III., bal. 15.
trečių metų amž. mergaitę, jų jime, o VI. Marainskų, Aug.
jį bolševikų laikraštį Pravda, teismas nubaudė 6 mėnesius j karnai. Todėl nėra pavoj
vienų paliko apleistam trobe Bernotų ir J. Gulbinį— Sven SUSPROG DINTA BOMBA — Trys plėšikai puolė gazo Maskvoje leidžiamų. Tas lai kalėti katalikų kunigų W. Lietuvos miškams greitai
sy per dvi paras ir rasta mer čionių. Nors lenkai ir paža
Nežinomi piktadariai bom lino stotį ir penkis asmenis kraštis jau senai aštriai puo- Wagner, 62 m. amž. Nusikal- nykti.
gaitė mirė nuo peršalimo ir dėjo, bet jų vis dar nepalei bos susprogdinimu apgriovė pašovė. Pašautas ir vienasha kanclerio Hitlerio vyrian- tęs tuo, kad kritikavęs kanc________ ____,
olkio.
.
džia.
Shamrock smuklę, Mayvoode. plėšikas.
•
syhę.
*
lerį Hitlerį.
'SKAITYKITE “DRAUGI

ITALIJOJ PAPIGINAI
ŽMONĖMS GYVENU

MOKINIAI KOVOJA SU
KARIUOMENE

IR KALĖJIME DIRBO
PINIGUS

1 NUŽUDYTAS,
14 SUŽEISTA

DILLINGERIS APIPLĖŠĖ
POLICIJOS STOTĮ

VAIKŲ PROTU STOVIS

I
Pirmadienis, baland. 16, 1034
M*

.............. .

Kun. Bosko nuopelnai ne- duro auklėtini atvirę, taip,
išskaičiuojami. Mirdamas jis kud mokytojas kiekvienu moUelna kaadien. į'Sskyrus ■ekmačlenlua'
paliko Europoj ir Amerikoj mentu guli su juo nuoširdžiai
rUMĘlUTOB KAINA: Metama —
Pu250 įstaigų^ kuriose lavinosi I pasikalbėti..., net ir tada, kai
>1.60; Triue mtauaiarna — $2.00: Vienui
Dievas mane siuntė jau-i galop tam darbui visiškai at— 7 6c? Europoje — Metama >7.00: Puael me300,000 jaununo. Iš jo įstaigų1 jis suaugęs, kaip laisvas pilieKoplja .llc.
nimni, dėl to visas jėgas siduoda. Jo auklėjimo metodas
iiėjo daugiau kaip 6,000 ku-1 tis, vienam ar kitam amate di-,
tachioa prlalunčfamoa parelkalarua
ir turiu jam taupyti.
yra vadinamas saugojamųja e
rblama lr koroapondantama raatn nwv
«
•
a. * l
• 'r
[ B*pra*ofna tai padaryti lr nepriaiunčiama tta
r.igų, kurių 1,200 liko salezie- rba.
sistema.
(Kun.
Bosko)
Uų.
Kun. Don Bosko duoda savo
čių vienuoliais. Amerikoj daug
priima — nuo 11:00 Iki ll:0< rai.
Dar
kolegijoj
būdamas,
kun.
Šiais metais, per Velykų šve
daug laisvės:
sielų grąžinta į tikrąjį kylių. auklėtiniams
sekančiai dienai priimami iki
ntes, buvo didelės palaiminto Bosko kartę, eidamas gatve, Kokios reikšmės yra kun. Bo "Įteikia kad auklėtiniai visiš
susitiko berniukų, Baltramie
6 tai. po piet.
jo kun. J. Bosko kanonizacijos
sko Nuopelnai, galime spręsti koj laisvėj, pagal prigimtų paiškilmės — Šventųjų Metų pa jų Garellį, kuris nemokėjo nei iŠ to, kad tie jaunuoliai, ku-! linkimų, galėtų žaisti,’bėgionei jokios' ....
........
..
baiga. Daug tikinčiųjų šuva- skaityt,- nei rašyt,
,
...
rie jo įstaigose mokėsi, išėję ti, dainuoti .
“DRAUGAS”
Žiavo iš visų šalių į tas didin,į į pasaulį, nė vienas nebuyo
Jjabai vertina jis religinį au. LITHUANIAN DAILY FRIEND
gas iškilmes.
('fa diena’ batent 1841
«™0
netgi teistas. Štai kų sako a- klėjinių: išpažintis, šv. Komu
HtY - ■
>
- Šia proga -fteskime ir ..... diio 8 d-’
laiko“‘a saleziePubllahed Daily, Ezcept Sunday.
pie tuolaikinius kun. Bosko nija, kasdien klausomos sv.
:1 ■UBSCRIPTION8: One Teai — ».»: Slz Montha
nore trumpa žvilgsnį į šio di-l^ istai8os P™®“) ' *“"•
•LIO; Three Montha — ».»: One Month — lio.
auklėtinius Torine jo bijogra- Mišios — tai kertiniai jo auk
dŽiojo vyro gyvenimą, jo nu- Bo“k° Pavedė berniuką
• — Ona Toar — >7.00; Btz Montha — ».»:
fas, dr. d’Espiney: "ft 900 lėjimo rūmų šulai, kur nėra
— .Mc.
namus, pavaisino, pakalbino
veiktuosius darbus ir naujus
jaunimo, kurie šv. Pranciš grųsinitnų nei bausmių. Kaip
•ĮOrortiatng ta "DRAUGAS" brlnga beat reaulta
MŪSŲ DIDVYRIŲ PAMINKLO RKIKALAI
ir pakvietė jį dažniau atsilan
ŽėMKMng rate* čn aOįltcatldn.
apaštalai i mo kelius.
kaus Salez’o Oratorijoj kaip maro vengiama minties, ktfri
IŠAUGAS” 2334 a Oakley Avė., Chicago
kyti. Kitų dienų Garelli atlan
1. Gyvenimas ir darbai
auklėtiniai gyvena, maždaug atitolina nuo šv. , Komunijoe.
kė kun. Bosko jau ne vienas.
Lietuvos visuomenė taip buvo sujaudin
Jonas Bosko, italų kunigas,
100 yra tikrų Aloyzų Gonzagų Kun. Bosko bijografas tvirti
ta Dariaus ir Girėno didvyrišku žygiu ir “Li- pedagogas ir vienuolijos įkū Taip diena iŠ dienos būrys
ir 400 — 500 gali liktis tobuli na: "Beveik visi vaikai kas
tuanicos” tragedija^ kad šitam nepaprastam rėjas, "katalikų kunigijos pe- didėjo ir greitu laiku išaugo
DIENOS KLAUSIMAI
šventadienis priima šv. Komu
vienuoliai”.
įvykiui įamžinti, kaip praneša "Tsb.”, rodo llas ” (kard. Parochi), gimė į gausingų "Šv. Pranciškaus
nijų, didesnė dalis du, tris
2. Auklėjimo metodas
(Kun.
didelį dosnumų. Dar nebuvo , nė rimto ragi SS f5 m. rugpiūčio 16 d. ma Saleziečio Oratorijų”
PILSUDSKIS . SUSIRŪPINO"
Kun. B. stengdavosi gerai kart per savaitę, kai kurie net
LIETUVA ,
,
nimo, nė propagandos Dariaus ir Girėno pa žame Bekių kaimelyje, netoli Bosko sau užtarytoju buvo pa
sa>>o auklėtinius pažinti ir ve kasdien”. Don Bosko savo
minklui aukoti, , o jau šiam reikalui yra su KastelnuOvo d’Asti miesto. sirinkęs šv. Pranciškų Salez’ų,
atsiminimuose rašo? "Jau 40
dėl to ip savo oratorijų pava sti juos į sugebėjimų protin
'1 Prieš savaitę laiko paskelbėme žinių. aukota apie li(\000 litų (dabartiniu kursu
Jau antraisiais metais liko na
metų dirbu tarp jaunimo ii
Vilniaus krašto gyventojai kreipėsi pas? apįe 18,000 dolerių); Šiais hepinigės bei kridino jo vardu), o susilaukęs gai naudotis laisve. Jis auk
šlaitis —1 neteko tėvelio. Mo
neatmenu, kad nors vienų bu
materijalinės paramos, > įkūrė lėtiniams buvo nuoširdus, tė
sudskį ir prašė pradėti su Lįetuva dery- žės laikais neturtingai mūsų visuomenei tai
tina, pavyzdinga auklėtoja ir
čiau baudęs. Su Dievo pagal
"Saleziečius Bendradarbius”. viškas. Tokie bu-Vo ir jo auk
dėl užmezgimo artimesnių ryšių tarp nėra maža suma, — ji sudėta aukojant., po
labai dorovinga moteriškė, ste1
ba atsiekiau ne tik tai, kas
iejų kaimyniškų valstybių. Pilsudskis pa vienų ar keletu litų. Yra stačiai judinančių i ngįsį savo sūneliui įdiegti gy- Šiandien jų yra jau apife 400,- lėtiniai, o tas kaip tik svarbu
buvo mano pareiga, bet ir vis
sėkmingam auklėjimui.
Jo
pūtiems vilniečiams tų rekialų pradėti aukotojų: pavyzdžiui Vienas našlaitis picinėtikėjimų ir troško, kad jis 000. Jiems buvo išleistas mėn.
ko, ko tiktai troškau”. Tarp
fkdvti. Mes tada nuo savęs pridėjome, kad nelis atsiuntė aukų 8 litus, su savo rankute taptų tikru kunigu, iš širdies organas "Saleziečių Žinios” svarbiausias principas yra ne
įvairių nuomonių dėl kun. Bo
Gš tų šiaudų nebus grūdų”. Vadinas, kol i ašy tu laiškučiu, kuriame pareiškia, kad au- atsidavusiu savo pareigoms (Bollettino Salesiano) aštuo- duoti auklėtiniams progos nu
sko auklėjimo liarakteringa y
niomis kalbomis (italų, pran sikalsti.
nius nesugrįš prieš Lietuvos, jokių arti- koja viso mėnesio savo "algų”, kad būtų
ra garsaus filozofo C. LamTai pabrėždavo ji kiekviena
Jos pagrindiniai dėsniai ycūzų, ispanų, portugalų, anglų,
feanių santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos gražesnis ir didesnis didvyriams lakūnams
broso: "Saleziečių įstaigos
proga:
lenkų, ungarų ir vokiečių). A-> ra šie:
li būti. Toks yra visos mūsų tautos nu- paminklas”...
i tai galinga ir genijaliai su
— Žinok, vaikeli, jeigu ka
1) Iš anksto įspėtas jaunuopie 1860 m. vidurį kun. BosstatymAs.
Atrodo, kad tas paminklas tikrai turėtų da nors tri būsi turtingas, aš ko savo institute turėjo 1000 lis nepraranda lygsvaros, jei tvarkyta jėga, tai vieniuteiė
tikra apsauga nuo prasikalti
Vilniečių lenkų žygiai, Pilsudskio daž- būti ir didingas ir gražus. Jau menininkai pas tave nė kojos nekelsiu, nes
gu vėliau it prasikalsta, kas
j. ,
. . . . •
’asmenų.
mų”.
r>os vizitos Vilniuje, lenkų propaganda ve- ir arhitektoriai yra (nemokamai) paruošę ke kų padės tau turtai, jeigu pra-'
įvyksta priešingu atveju, jo
1855 m. įsteigė "Maldingų
la užsienyje nėra be tikslo. Tie visi da letu projektų. Kuris projektas bus priimtas, žudysi savo sielų.
Kun. Bosko raštai, gausus
klaidų vyresniajam pranešus.
Šiems motinos troškimams šv. Pranciškaus Saleziečio l)rrkai reiškia lenkų, ypač Vilniaus krašto gy- tuo tarpu nėra galutinai žinoma. Vieta pamin
(per 100 veikaliukų). Pažymė
Neįsižeidžia baramas, baudžia
)jų norų taikintis su Lietuva. Prieš jfo- klui jau galutinai parinkta: ant Aleksoto kal jis liko ištikimas ligi mirties, gijų”. Po ketvertų metų, pa
tini šie: Biblinė istorija, Baž
mas ar grųsiitamas.
dienų angliškuose dienraščiuose įdėtas il- no, netoli aerodromo, reiškia ties ta vieta, nors per savo rinkas perleido čiam pasitarus su Pijum IX
nyčios istorija, Italijos istori
2> I>RŽnai atsitinka, kad vai
rasinvs apie lietuvių lenkų santykius tų kur didvyriai karstuose ir svetimu lėktuvuJ daugiau kaip 80 milijonų ly- "Saleziečių Draugija” buvo
ja (daugely laidų pataisyta ir
kiukai prasikalsta ir tuo už
stipriai pagrįsta ir kun. Bos
įtvirtina. Tik, kaip ir paprastai, lenkai no- baigė savo didingųjų kelionę. Paminklas bus rųpraplėsta), laikraštis jaunimui
prigimties geras Jonuko ko paskirtas jos pirmuoju va sitarnauja bausmę, visai apie (Amico della gioveritu), daug
nni taikos su Lietuva, neatsįsako nuo sa- matomas iš visų Kauno vietų ir tolimų apy !
1 tai nė nepagalvoję (ne iš blo
tvailos taktikos, nesustoją šmeižę. mūsų linkių; naktį bus apšviečiamas ir kartu rodys būdo ypatybes sumani motina dovu. Ir štai, po 20 darbo me
pedagoginio turinio Vaštų, ma
zir gos valios)* Jei kas prieš tai ldų ir mąstymams knygelių.
Jie pyksta, kad lietuviai savo krašte lakūnams nakties skraidymuose nusileidimo pavyzdingu auklėjimu sugebė- tų, išplaukia į Brazilijų
juos būtų maloniai įspėjęs, tijo dar labiau paryškinti: tve Patagonijų' pirmieji saleziečiai
iŠkų politikų varo. Be to, per akis vietų (aerodromų).
Daugelis knygų išversta į įvai
' krai jie būtų to nemalonumo
Idėja, norėdami įtikinti pasaulį, kad Lierianti kantrybė, nepaprastas inisijonieriai, kur greit išauga
rias kalbas.
Paminklas bus šiemet pastatytas ir iškil
išvengę.
vokiečių ir lenkų lietuvinimui senas rudarbštumas, maldingumas, pa dvi apaštališkos prefektūros
Sekti kilniais pavyzdžiais
mingai pašventintas liepos 17 dienų, "Litu-'
Kun. Bosko atsidėkodamas j 3) Bausmės praktikavimas
tnetodas naudoja, lenkų mokyklas užda
pročių skaistumas, būdo švel
visuomet yra gražu ir garbin
anicos-” tragedijos metinėmis sukaktuvėmis.
is; lenkai, girdi, Lietuvoj persekiojami.
numas jame spindėte spindė Marijai Krikščionių Pagalbai,! tinka nusikaltimams užgniau- ga, ypač turime tuo rūpintis
Mūsų, amerikiečių, fondas Dariaus - Gi jo. Kunigo šveintimus priėmė knri daug kartų jam sapne bu-’žti, bet, vargu, nusikaltėliams
H faktas palieka faktu, kad lenkai pačioj
šiandien. Šiandien, "kada ma
vo apsireiškusi, pastato jos paisyti, Jaunuoliai lengvai pa
Sjoj neturi tiek laisvės, kiėk jos turi rėno paminklo statymui eina per lėtai. Lig 1841 m. birželio 5 d.
\
tome tiek sielų, jautulin-gumo
šiol sukelta tik penki tūkstantiai dolerių. Dar
roj.
Paskiau dar 3 metus pralei varde gražių bažnyčių ir 1872 miršta savo tėvų bausmes, bet žemyn stumiamų; kai matomo
apie tiek trūksta. Mūsų dosnioji Amerikos džia šv. Pranciškaus Asyžie m. įkuria "Marijos Krikščio-|sunkiai — mokytojų... Saugo tiek sielų, ypač jaunų sielų,
x Lenkai pradėjo skelbti pasauliui, kad
čio kolegijoje, gilina morali mų Pagalbos Dukterų Kongre-1 jamoji sistema stato mokyto- apsuptų tais dažytais tuštybės
ilsudskis nenorįs panaudoti jėgos prieš Lie- lietuvių visuomenė turėtų pasirūpinti, kad
nės teologijos žinias ir lavina gaeijų”. Čia saleziečių dvasio- 34 draugu auklėtiniams, ku? šešėliais, kurie apsvaigina jau
nors tad daryti buvęs spiriamas. Mat, ko greičiausiai sukelti kapitalų ir pradėti
si bažnytinėj iškalboj. Kolegi je buvo auklėjamos mergaitės riarne jie mato savo geradarį, nūs protus tiek, jog jie, paga
is "taikos angelas” pasidarė mūsų "bro- paminklo statymo darbų. Šis reikalas yra
joj būdamas, lanko kalėjimus, vienuolės. Taip šventai amžių kuris juos įspėja, nori padary liau, nepajėgia nė gera nuo
I” Pilsudskis. Bet mes \ dar atsimename svarbus. Juk mes negalime pasilikti nuo Lie ligonines, gydo sielos ligonius. išgyvenęs, milžiniškus darbus ti geresnius, apsaugo nuo ne
blogo atskirti” (Pijns XI).
m. spalių 9 d., kada jo įsakymu lenkų tuvos visuomenės, nes Darius ir Girėnas bu Čia pradeda dirbti sū apleis atlikęs, kurt. Bosko mirė 1888, malonumų, bausmės ir gėdos
F Jakulevičius
4) Įspėjamasis metodąs pa
Ifiuontenė užgrobė Vilnių ir veržėsi tolian vo mūsų, amerikiečių, lakūnai.
tais vaikais — našlaičiais ir! m' sausio 31 d.
~■ - ■■
, ■
* ■■.■fai
Dinastija pasitraukė į kalnus, į llsiatParašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris , valdybė panaikinta, svetimai prekybai abėgo į Pietus; į savo aukštųsias* pilis, kur jūdžiu. Kildavo tik mažų atskirose vieto
tidaryti. didesni vartai, mokesčių našta jie jau buvo gerai įsitvirtinę įstaigose.
se neramumų, bet jie taip ir neišeidavo nfu, ir lauTė, kas bus ateity.
Išvertė Jonas Labanauskas

“DRAUGAS”

j vakarus, kad vis# Lietuvę užimti. Mes iiiOine taip pat kokiu tikslu Pilsudskis prigluudė, apginklavo ir palaikė iš Lietuvos pa
bėgusius socialdemokratus, vadinamuosius
‘pleekaitiniukus”. Niekam nėra paslaptis,
kad Pilsudskis tykojo ir tebetyko visų Lietu
vę užimti. Tačiau, žinodamas, kad musę'tau
ta šiandien yra organizuota, nebedrįsta to
žygio pradėti. Dabar jau kalba apie taikę.
Bet tos taikos nebus, kol lenkai neatitaisys
Lietuvai padarytų skriaudų. Jie pirma turės
išeiti iš Vilniaus, tada tik galės prasidėti de
rybos. Kitaip jiems negalima pasitikėti. Juk
1920 m. spalių 7 d. lenkai pgsirašė sutartį,
sulig kuria Vilnius pripažinta Lietuvai, o po
dviejų dienų sutartį sulaužė. Dėl to Lietuvos
vyriausybė dabar yra ir bus atsargesnė.

Kun. Bosko - šventasis

n

Už Kinijos Pečių
, Stovi-—
Maskva
■X
'

smarkiai pakelta ir t.t.

"Naujoji Kinija” turėjo laisvų kelių.
Jaunuolių būriai išsipylė į užsienį: į
Japonijų, Amėrikų, Vokietijų, kad užmir
štų senąsias tradicijas ir sfenuosius išmi
(Tąrinyfe)
nčius ir jas pakeistų "moderniškais val
dymo metodais” ir "naudingu Vakarų
Pradėjo eiti ediktus po edikto, kurie
mokslų”. Kraitė viduje — labiausiai pie
cėlbč: įvedimų konstltoHnės monarchijos
tuose — naujoji Kinija Užsidarė į garbin
provifteijų anti^ioiliija ir Seimais, pagas įstaigas ir varė su Svetimaisiais konslikiniinų senosios egzaminų sistemos ir
piratvviuį darbų prieš senųjų, tūkstančius
Ietim to ikilrųnų ifiodernaus tautinio unimetų išsilaikiusių tautos tvarkų.
Ffersltetb, įrengto pagal Vakrirų reiknlavi- Z
•
.
Pamažu prieita prie imkeitimų.
lūs, administracijos ndormų pūgai užsiepavyzdį, prekybos ir pramonės kūrimą
pagstl Svetbntaitčių pafaiimUs, atidaryntlj
etndMriafrtS sienų, kad jit> studijuotų uŽ•lenio įrniginiu.i. ji, mokslų, ir f.t.

hlinis keliais mostelėjimais turėjo bū

Karaliaus dvaras budčyo sn neĮiapiasta baime.
Valdo\ as savo ediktais apkaiĮiė sos
to teises; dieviško kilimo teises, į kurias
niekas m tiuėjo jokios veikimo gulios.
Keinių Is ialvuonienės paskelbė nutari
mų: karalius pašalintas nuo sesto — "Ši
mtas reformų dienų” buvo baigta (1898.

ti atimtas iš Kinų visuomenės tas jiagiindas, ant kurio ji buvo pastatyta. Senasis
tūkstančių metų rūmas turėjo Iruti su
XI. 22).
griautas ir ant jo griuvėsių pastatyta kaž
Tada k.iralienė stipriai nutvėrė va
kas naujo
abeoliučiai priežūųp kiniečio
dvasiai. K..ui:n ijniis mokslas turėjo4>ūti ' tižias į suvo rankas; senoji tvarka vėl bu
ne smerktu , šeimų tekinio Jurginio savi- Į v o atstatyta, b?nt Šiaurėje. Heformatoriai Į

’
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Karaliaus dvaro budėjimas negalėjo
sulaikyti pavojaus.
Sąjūdis apėmė visų kraštų. Mokesčių
riašta buvę nepaprastai didelė. Valstybė
if finansai buvo subankrutavę, adminis
tracija ir valdininkai ištvirkę. Tauta, ne
apsakomai nuskurdinta ir neturinti dar
bo, tviftgi tikėjo, kad ji, kol dar nebuvo
į kraštų įsiveržę svetimšaliai, turėjo neišsemiamu/i riibų ir maisto šaltinius ir kad
Taipiftgoį 'sukilimas buvo prižadėjęs jai
palengvinimų ir pagerinimų, kuris tačiau
buvo svetiMsallų nuslopintas. Senoji ruse
nanti ugnis šiaurėje pradėjo liepsnoti.
įsiliejusi Hoangho upė padarė dviejų
provincijų (Chili ir Kliaritung) gyvento
jus beduones ir be pastogės. Nusiminę
ukinii^ai sukilo prieš svetimšalius.. Tūk
stančiu prie trttnsperto dirbančių darbi

ninkui, prisidėjo prie sukilimo; taip pat ir

iš jų buvo utėmę užsienio įsiveržėliai jų
nuo tjnžių paveldimų verslų.
Sąjūdis šiaurėje vis kaskart labiau
plėtosi. Vidurio ir pi£tų Kinija buvo dar
neadiga^usi po Taipingo revoliucijos, Jų

fųj <Uiii» negalėjo susilyginti su šiaurės sų-

iš savo ribų.
Kantono rajone įvykio juokinga ‘ fdnu

nia”. Dr. Sun l’at Senas išsiveržė su sa

vo "Tautos masėmis”; jis norėjo savo jė
gomis padaryti revoliucijų ir tapti Kanto
no karaliumi! Staiga buvo sugriauta ja
ponų ministerija Yomagata; naujas japo
nų ministerių kabinetas atšaukė savo ka
rininkus, atėmė ginklus, amunicijų, pini
gus ir uždraudė bet kokiu būdu remti ir
dalyvauti. Dr. Sun Yat seno "tautos, su
kilimas” buvo baigtas, "Kinų tauta” bū
ro suklaidinta, Tas visas įvykis truko i§tisų mėnesį.
Kai vidurio ir pietų Kinijoje būklė
atrodė nefaip pavojinga, tuo tarpu Kini
jos šiaurėje prieš svetimšalius nukreip
tas judėjimas katastrofiškai greitai plė
tėsi. Buvo nužudytas Vokietijos pasiunti
nys, ketvirtoji dalis pasiuntinybės Pekine
apsuptu ir atakuojama {siutusios minios,
visi kraite esantieji svetimšaliai buvo sko-

dšiami, jų turtas sudegintas ir pavers-’

tas pelenais. G rusė atdefla pavojus, kad
šiaurės kilių chaosas prigirdys svetimša
lius ^kraujo jūroje ir juos visus iŠnaikįns.
< HHH

Ą
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Svetimšaliai, kurių viešpataujančiai
galybei gręsė didžiausias pavojus, pasiry
žo patys griebtis apsigynimo priemonių.
Užsienio armijos susijungė ir po vienerių
metų ginkluota jėga numalšino tautos su

kilimų.
Bokserių sukilimas nuėjb Taipingo re
voliucijos kpliais.
Dinastija.sugrįžo it turėki savo sostu
iš naujo atpirkti neapsakomomis auko
mis. Kraštui Intvo uždėta 460 mil. taelių
"bokserių kontribucija”,’kaip karo nuos
tolių atlyginimas dalyvavusioms valsty
bėms. Visa toji suma tarėjo būti sumokė
ta per 33 metus, mokant pusmetinėdiis
ratomis. Kaip garantija buvo užstatyti ir
svetimšalių areštu -uždėti jūrų muitai, vi
daus muitai ir druskos mokestis.
Per tų laikų prekybos deficitas kas
met siekdavo 20 mil. sr. sterlingų. Tai
buvo gūnia didesnė, negu pusė visų val
stybės pajauiųl Be to, dar kasmet didėjo
užsienio prekių importas! (1R99 m. impor
to veftė sudarė 265 mil, tadlių; 1905 m.
net 460 mil. taelių).

(Daugiau bus)
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DRAUGAS Pattt ?wo

Juokis, jei patinka

Balandžio-April 16, 1934

Galvosūkiai

l'rtras — Man moka už tąi, ką aš žinau.
Adomas — Dėl
dabar aišku, kodėl nė
cento kišenėje neturi.

to

Mokytojus — Dabar Vincai išvardink ke
letą žvaigždžių.
Vincas — Kurių, ar kinematografo ar
futbolo.
Adomas — Mikai, parodyk ponui gydy
93

tojui liežuvį.
Nerodysiu! Vakar parodžiau
dėdei ir gavau lupti.

Mikus —

i

[okyklų Savaitraštis

Lietuvių Pradžios

1

24

Mažasis Kankinys
IŠILGAI

Mokytojas: — ■ ši painoka

mums ro
do, kokią galybę turi karaliai ir karalienv Bet randasi ir didesnių ga
lybių. Kas gali pasakyti, kurio galy
bė didesnė už karaliaus ir karalienės
galybę?

Algirdas: — Tūzo!
Teisėjas (į vagį) — Dėl ko tave arešta
vo?
Vagis (nuleidęs galvąy —T Už per lėtą
važiavimą.
\
Teisėjas (nustebęs) — Kaip tai? Juk ta
ve kaltina už dviračio pavogimą.
Ua/jis — Taip. Bet jei aš nebūčiau pa
lengva važiavęs, ar būtų mane suga«

1. LAIKOSI ANT KO
4. MĖGIAMASIS BOS
TONIEČIŲ SKANU
MYNAS
8. KURPIO ĮRANKIS
8. GANA (sutrump.)

10.
18.
13.
13.
18.

(p*tikfttl«) ĖDA
PILNA
DOVANOS
AMOGUS
GYVULIAI, NUO
KURIU GAUNAMA
VILNOS
10. EINA PASKUI
28. KAD
23. GALI BOTI
24. KAMIENAS
23. 8 ĖMĖS SLAPUMAS
RYTE

1. KĄ DUONA DARO
MIELĖMS SUMAI
ŠYTA
t. BET
3. NEAPSIAVUSI
3. AUGUMAS
8. SU ARBA PRIE
1. TAS

lt. GIRDĖJIMO
SĄNARIAI
18.
14.
13.
18.
11.
18.
SI.

VABALAS
MERGINA
BĖGTI PASKUI
SEGIOJA
PURVĄ
GABENS
KURIS
J. J. J.

(LK.Z.)

GALVOSŪKIO IiSPREMDIMAS Mo. 8.
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Mįslės
^Ja K E

1. Du bėga, du veja, vienas kelią

rodo.
Šimtu vyta, šimtu pinta, Šimtu pa
vijota.
3. Atbėga kipšytis, užrietęs nosytę.
„ 4. Atlėkė paukštis be sparnų, nutū
pė į medį be šakų, atėjo senis be dantų
ir paukštį prarijo.
<
5. Du galu, du žiedu, o viduryje vi
nis.
t

(Prisiųstos Onos GnidutSs, Spring Va
iky, III. <•
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Baltus, skiriamus "Mažųjų Draugui," m|sllų
atspėjimus, galvosūkių lftsprendlmus reikia siųsti
adresu: Kun. Dr. Petras Blskis, M. I. O., Mariana

polis. Thompson, Conn.
Pinigus už "Mažųjų Draugą," taippat praftant
pakeisti laikraštuko siuntinėjimo kiek), reikia siųs
ti tiesiog J "Draugo"
spaustuvą,
adresuojant:
“Mažųjų Drangas," 2334 S. Oakley Avė., Chicago,
nilnots.
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Kadaise gyveno neturtingi tėvai, ku-t
rie turėjo mažytį vaikelį vardu Simonas.
Jis buvo vos penkių metų, tačiau tėveliai,
išeidami į dirbtuvę, palikdavo jį vienui
vieną namie. Jie labai nenorėjo taip da
ryti, bet būdami neturtingi, turėjo eiti už
dirbti maisto Simonukui ir sau.
Kada vaikelis atsikeldavo, jis rasdavo
pusryčius jam mamytes paruoštus. Pa
valgęs jis per kiaurą dieną žaisdavo vie
nas. Vakarui atėjus, jis nueidavo ant ne
tolimo kalnelio ir ten laukdavo savo tė
velių grįžtančių iš darbo. Jie jį pamatę
džiaugdavosi, kad jų sūnelis numylėtas
sveikas ir linksmas.
Vieną dieną senas žydas Samuelis
šiaip prabilo į savo sėbrus: “Kiek jūs
man duosite, jei aš jums gausiu Velykų
šventei katalikų vaikelio sveiko ir tyro
kraujo?” Žydai pažadėjo Samueliui daug
pinigų, jei jis jiems gaus to kraujo. Ne
žinojo, kad šiam senam žydui bus labai
,Jengva mažytį vaikelį privylioti. .
Kada vaikelis, pagal savo paprotį, lau
kė grįžtančių tėvelių, senas Samuelis nu
sipirkęs saldainių ir prisiartinęs prie vai
kelio vyliojo jį sakydamas: “Eik čia pas
mane. AŠ tau duosiu saldainių ir pyra
gėlių.” Iš pradžių vaikelis jo bijojo. Bet
kada Samuelis per ištisą savaitę jį taip
kalbino, palengva vaikeli^ baimė dingo
ir pagalios patikėjo tam žydui, kuris jam
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kasdien duodavo saldainių ir pyragėlių.
Žinoma, jo tėveliai negalėjo jam duoti to
kių skanumynų, nes užsidirbdavo tiktni
unt pragyvenimo.
Vieną vakarą vaikeliui belaukiant te^
volių, Samuelis vėl prisiartinęs pasišaukė
vaikelį, kaip paprastai pažadėdamas duo
ti jam saldainių. Kada vaikelis prisiar
tino, Samuelis liepė jam eiti/su juo ana
pus kalnelio, nes bijojo, kad žmonės jo
nepatėmytų ir neužgirstų vaikelio verk
smo. Kada Samuelis pradėjo vesti vai
kelį per toli nuo kalnelio, Simonukas pra
liejo verkti, bet žydas skuduru užkimšo
jam bumą. Nusivedė vaikelį pas labai
turtingą žydą, kad taip niekas negalėtų
jo susekti. Paskui vaikelį suvargusį pa
guldė minkštoje lovelėje, kur vaikelis be
verkdamas užmigo. Pirmą valandą iš ry
to, kada jau niekas gatvėse nevaikščioja,
suėjo į tą namą būrys žydų ir tarėsi, kaip
vaikelį nukankinti, ir jo kraują išleisti.
Kada vaikelis buvo gerai sušilęs ir gra
žus, raudonas, atsinešę bliudą, jie visi su
badė jį savo peiliais, ir taip išleidę jo
kraują, prikalė jį prie sienos. Taip kan
kinamas vaikelis numirė.
Kaip tėveliai parėjo namo nerado sa
vo mylimo vaikelio, jie griaudžiai verkė.
Bet tuos nelabuosius žydus suėmė ir nu
baudė valdžia už jtokį nežmonišką pasi
elgimą. O vaikelis yra skaitomas vienas
Kristaus kankinių.
Ona iVincevičiutė,
Šv. Petro ir Povilo, Homestead, Pa.
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U4S3JV DMAŪOAB
eisiu prie tų kurie žmones užgauna, juos
įžeidžia.
Seniai, seniai, gyveno žmogus, kurio
siela buvo numirusi ir mirus tik taip kaip
siela gali įnirti — žmogaus nuodėmingu
gyvenimu. J-o kūnas gyveno vien tik oėl
sugedimo, jo mintys vien tik mąstyti apie
blogų ir jo siela buvo paskendusi nuodė
mėse. Todėl, tas žmogus taip ir gyveno
su mirusia siela.
Kada to žmogaus siela mirė, tada jo
svajonės persimainė. Jis jose matė tik
lusčias ir apleistas vietas su dideliais ak
menimis, kuriuose slėpėsi aukso šmoteliai
vietoj žalių medžių; smiltynę, išdžiūvusių
lygumų, vietoj žaliuojančios žemės. Čionai
nuolat savo svajonėse ateidavo žmogus su
numirusią siela.
Metams prabėgus šio žihogaus svajo
nės tapo kunu ir jis savo koja dasilytėjo
tos tuščios vietos, kuri dabar buvo jo vi
sa. Su godumu jis dirbo ir kasė kol jo
pffvargusis, nusilpęs kūnas šaukė: “Už
tenka, užtenka!“ T i kitada jis apleisdavo
darbų, kada nebeturėjo jėgų kasti. Todėl
jis pradėjo gyventi daug pikčiau, negu
pirma su šita nauja turtų jėga* Ir dabar
jo siela buvo visai toli nuo atsikėlimo,
grįžimo prie Dievo.
Atsitiko kad po kiek laiko šis žniogus
pasidarė raupsuotas nuo savo nuodėmių
ir jis su visu savo, turtu buvo išmestas iš
žmonių tarpo. Jis nuėjo atgal į tyrus
prie savo aukso ir žemčiūgų, bet nebetu
rėjo jėgos kasti. Todėl, kol jis laukė, jo
užsimųstymas liko vien neapkenčiamomis
mintimis visų savo giminių, ir pasibjau
rėjimu viso gero. Taip jis sau kalbėjo:
— Aš buvau išvarytas iš žmonių tar
po dėlto, kad jie mylėjo dorų, nuo šito
laiko aš įų neapkęsiu; dėlto, kad jie my
lėjo Dievų — taigi nuo šito laiko aš my
lėsiu visų kas yra blogų} dėlto, kad jie
vartojo savo dalykus geriems tikslams,
tai yra gailestingumo darbam^ — todėl aš
fcavo vartosiu vien tik atkeršijimo tikslui.
Aš gal nebegrįšiu prie žmonių todėl aš
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Ir taip tas žmogus su numirusia sie
la nuėjo ir gyveno au gyvuliais. Jis gyve
no ilgų laikų miškuose ir pikčiausi; bjau
riausi gyvuliai buvo jo draugai. Vienų
dienų jis panaitė vienuolį prie ^avo urvo
skylės ir paklausė jo: ‘

— Kaip tu čia gyveuit
— Gyvenu varnos aukomis, kurios at
lekia su duona; bičių medumi ir didžių
jų gyvulių kailiais, kurie apdengia mane,
— atsakė vienuolis.
Todėl žnAogus su numirusia siela pa
liko gyvulius, nes jie darė gerų įr buvo
gailestingi.
Išeinant iš miško jį sutiko Šiaurės vė
jas kuris apvertė ir mušė jį be pasigailė
jimo ; žmogaus riksmas ėjo veltui, nes vė
jas nesiliovė mušęs. Pusiau sustyręs ir
gerokai sužeistas nuo vėjo kirčių, sunkiai
kvėpuodamas, prabilo vėjui:
\
— Tai gerai, aš gyvensiu su tavim,
nes tu duodi nieko kito kaip tik bloga.
Ir taip jis nuėjo ir gyveno Šiaurės vė
jo urve.
Vienų dienų jis pamatė kaip debesys
leidosi ant jo lygumos, Siaurės vėjas išė
jo jų pasitikti ir tuoj prasidėjo didelė ko
va. Bet Šiaurės vėjas liko laimėtoju. Bal
ti debesys gulėjo ant žemės, kur šaltis
buvo juos numetęB ir žmogus juokėsi iš
džiaugsmo, matydamas tokį reginį, nes
žinojo, kad tie lietaus debesys būtų sugrųžinę jo lygumai žalumynus ir kitus žaliuo
jančius augmenis. Bet jis netyčia girdė
jo tos žemės, kur debesys buvo nukritę,
darbininkus dėkojant ir laiminant Šiaurės
vėjų, kad jis taip gerai saugoja jų javus.
Tada žmogus su numirusia siela keikė
Šiaurės vėjų ir nuėjo gyventi vandenyse.
Vanduo įsakė jam pasilikti ir jis matė
jų piktų darbų. Per ilgų laikų jis vaik
ščiojo po jūros dugnų pakol vienų kartų
jis užsimanė eiti į paviršių ir pažiūrėti,
kaip audros ir didelės bangos prarija lai
vynus. Bet tų dienų tik lengvas lengvutė-
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dėdė Taškinis žino gerai, kad
jūs nekantriai 1 u ūkiate, kad pamatyti,
kaip jums sekasi mįslių atspėjime. Tie,
kurie laimėjo dovanėles jau senai džiau
giasi jomis. Ne abejoju, kad jau ir per
skaitė.
Kaikurie iš jūsų, turbūt, nepastebėjotė, kaip galima įgyti dovanėlę- Tai čio
nai trumpai pakartosiu. Knygelę galima
gauti arba atspėjant visas penkias mįs
les viename numeryje patalpintas arba
gaunant už kiekvienų mįslę gerai atspė
tų po taškų ię taip susikrovus 15 taškų.
Kiek atspėsite, tiek atsiųskite. Bus priskaityta, jei tik gerai atspėsite.
Dovanėles , laimėjo Alfonsas Aksti
nas, Worce8ter, Mass., ir Ona Jondžiutė
iš Brooklyn, N. Y. Abu atspėjo visas
mįsles 3-čiame numeryje. 4-to numerio
visas atspėjo Antanas Morkis iš Chica
go, 111. 5-to numerio visas atspėjo Philo
mena Pagojutė, Aldona Sakalaitė, Lucija Markevičiūtė, Loretta Dobrovalskytė,
visos iš Aušros Vartų, Chicago, ir Geno
vaitė Panantauskaitė, iš Mount Carmei,
Pa.

Iš Chicago, III.
Benediktas česnavičius ........................ 7
Zofija Kunčius ..................................
6
Ona Jocaitė................................................... 4
Ona Sveikauskaitė ................................... 4
Dorota Kadavičiutė ................................. 4
Philomena Peredniutė ............................. 4
Jonas Alekna ............................................... 2
Ona Budžiutė ............................................... 2
Albina Miekaitė ........................................ 2
Stella Bernotytė ........................................ 2
Philomena Adomaitytė ........................... 2
Dorota Zapolskytė ................................... 1
Virginija Balnytė .......................... ....
,1
Bronislava Abaravičiutė ........................
1

Iš Cicero, III.
Bronislava Stančikaitė ...........................

4

Stasys Rubis ..........................................
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Iš South Boston, Mass.
Alicija Jurgelaitė .................................... 4
Jonas Bernatonis !.................................... 4
Albertas Bakšis, t^aukegan, 111.............. 7
Pranciškus Kazlauskas, Hartford Conn. 5
Rozalija Sukolaitė, Athol, Mass........... 4
Pranciška Rebokiutė, Detroit, Mich... 4
Albina Bražaičiutė, Sheboygan, Wis... 4
Ona Grudutė, Spring Valley, III.......... 4
Antanas Saya, Scottvifle, Mich............ 4
Jenny Serafinaitė, Nevberry, Mieli... 3
Matilda Ramoškaitė, Scranton, Pa...... 2
Julė Brusokįutė, Sheboygan, Wis........ 2
Ona Beganskas, Brooklyn, N. Y............ 1
Už šaradų, galvosūkių atspėjimų gau
site po du tašku. C'rossword puzzies ne
siskaito, nes reikėtų tam tikras sųlygas
-statyti, kaip antai — laiko apribojimų
(time lįmit). Ir nepamirškite, kad reikia
prisiųsti ne vėliau kaip tos pačioj savai
tės šeštadienyje, taip kad {testo ženklo
antspauda rodytų penktadienio (Priday’s
date) datų. Linkiu visiems pasisekimo.
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Leokadija Steponaitė .............
Bronius Buniauskas ..............................
Ignacas Steponaitis .r-..............
Zofija ir Petras Mitkai ..............
Alfonsas Šamas ......................................
Stanislova Damanskis ............................
Morta Gaučkitė ........................................
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Iš Chicago Heights, III.
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Iš Mahanoy City, Pa.
Stasė Judinaitė ......................................... 4
Karolis Mikulonis ................... f............... 2
Ona Jokuboniutė ................
2
M. Urboniutė ............................
2
Eduardas Stepanavičius ........................ 2
Placidą Kričiniutė.................................. v 2
Leonardas Čilinskas ................................ 2
P. Stokiutė ......... -..................................... 2
Anastazija Radzevičiūtė ................... .... 1

-SOĮSĮul Įl$d8)B tusiom ĮBUBĮ JĮ „SBii

KJUJĮ ‘ŪĮĮBJB3Į tĮUĮpęS OUIBC JĮ k}SO8 4įX)BĮS

[

MJOJOSĮpf,,

6

,/bj ‘X|ĮJ AouBųuję ‘bįjįAiįoui
odBZonp ‘AŲ ‘sntgtaouvd^įg ~švfawipg[

umiuipjių JĮ OtUUJOi SBUĮĮd ‘SĮUSOUOĮBUl

HBJj

6

Pranciška Remenčiutė ...........................

SUIOtf JĮ SĮBJB3ĮBA ĮntĮOAOf JĮ ĮO}XUIBUI RBĮ

-JUJBA SOAĮBi )UB O ‘bĮ8UhU oftlJĮUBJ OlĮtBĮ

SBSĮBU

Elena Dumblauskaitė ...........................

‘BĮUJ0JĮĮB3 ‘ųoBog Suorj 'svynjvsvjl
Švuof -ūitiBJU hfū?BK„ zn įbį?pįp ųįo
-y —sujnf ūunuĮjįĮOAS itiBp niouni^,,

OfopOĮi JĮ

jd

2

Ii Homstead, Pa.

Jūsų

OUIĮJĮOSĮSBd

r — thmųHĮd JĮ -<UUB3ĮAdB0U

I. P. Mockaitls .........................................

Dėdės Taškinio
Kampelis

‘ibabujbį ibio# ubui n j, —
’
-angouiz uxbsįb

‘rį«uoaXI UITAS1) RS S« IBĮ ‘dlB) ĮOf —

sniouiz sBĮUiuod aiBiĮndinig

1IA1ŲJŲ

*PJOJĮJBH ‘S9}

uibuhįAui

fisnui

įrįįoaoj, soįsbap

»BittĮpjĮ$,,

nfoiĮBp

-JVĮSIJUDJJ »hJ9S9g -SOfOlAjĮBlĮg ,OUipĮ08
OUnJĮUFJ

-ĮSBtI

jljąpud

OAOĮd

-įuubC hania dqXAnĮOĮĮ oiĮĮtĮBdeĮ jį sbuiAį
ĮBJĮ8 OĮĮ^ęBJJĮĮBĮ Oię SBUtĮBĮd JĮ Biofilų ĮVĮ

•OUIĮJĮUU OĮUĮJnj OTĮOąSBJlfĮBĮ Otę 0UIĮ3Į0SĮS
-Bd OĮU8OUIĮĮOĮ SUIBĮUOpUĮS 0UIĮ5ĮUVĮ ‘tųjĮnS
-OAĮBi ĮBUĮSBJ UBliūBp ĮOf ‘tųųq UBĮUIOpt
inB(Į *80ĮUJĮB8Bd RBduiTUĮ JĮ thunSIBU flĮJ

-ALaPĮP

OTdB

tĮonsdTBJĮS

„/UI ‘ožhrnųo

odlBĮ • OTŲ

BpUSIĮB

}OCUOn)Į

8ubįjXiį8

‘ęupĮotn

dBiid

oįuujsb

oiiinp

•Ag ‘ęjtvdujĮ ® lipi p -^įbabs ttę ųpaiĮSvd
ĮJA JĮ )og

PB5Į ‘ųiĮBS

SęSBĮJĮ fcSfHU

ĮBĮ^tMĮlBĄ ,,'»f^(

ftfft?Bp[,, ftsnui

-aJftiBjg

odAĮĮJ

-oSjBABd SĮAB^ĮĮ odAfTJ

oaikįou

pB3Į ‘UBĮOBBI ?y

hĮudoĮd
OAOlf

Į fctfOtp

o|OAnq tmf timą ‘įbAAįįj

jdreĮ ‘o

ns tilt BĮ>«1 : fcjĮ3ĮBJUĮ OU»n»)f8 UO} O}BU1

-OB ĮUSJBi ĮOU ‘tBHOĮAį ĮOU

‘OAJU OUIBĮB

‘iBĮ^ĮBUioq
sjvdA
‘iBTnpĮoui SBfonsoiopiĮ
ĮBqBrĮ •hTĮ0UsdĮBJĮ8XfiiUĮlĮ0nf ĮOCĮ ftt?UĮUI

•soĮųiĮBSBd dtB) jį smĮonC ftsnt fiom
OUIĮĮ^JV 'OfkuOĮpBUIJĮd ‘dąĮBABS 8B5Į OUIBU

( ŪĮĮBJBų Į ofOJUĮ?Bd ĮBMlf SOtUO? OIJ d SBĮ
iofsud JĮ «od(Į8UX 'ĮBiBĮOų fllKudlOlĮM 0}

ŪMU ‘ofomUĮli 8UUIO? 0dUĮS|WBd -JĮ RĮUOĮ)
-UBĄ opĮOjdB HniOUI? UUISlftOų US ls>A ‘ŪĮ

flĮUĮĮ^Į inBp OUIBpUBJĮB <4kinBJQ tlfflZ
'BW,» ^Ht?f ‘hįbįuįjįooi sopiom sgųAfoJj,

-įmitę HtflĮ <k-8BiQBJQ ftfftįBję,, ftsnui BU

ĮJJ| hwod of }UB iUiOip tuoiA ‘[BĮ? ‘tyj,

sAuOUliUB p8U ‘ftUUlĮBįd SOUI

•Ag

ftsnui

ns

-ĮOĮB BpBiĮ §B n{8onĮinBĮ?p ĮiSĮA )0Į{

‘sourBpAĮĮUifg,,

oiriBip

’/ųnBJĮSOU of piB SRĮĮBJVų JĮ

-.1? of JĮ ĮOIU Į}X}SĮBįdB BUlĮĮBi ŪĮtių dtBĮ

•ftųgĮBĮ ĮĮAęBJ

’Pt^S fciojų sAfoHBd ĮBJOi OARq SĮf ŠOU *pų

>)Blf uAlfųrS «n«ĮUJĮABd SUOpUBA ORU BSBJ

-Bd UBi.yioii ofųdsns bpįįi^k )oq ‘pAiup

nui if B}|»]ĮRd OAIUĮOU BUUBJ BCOĮA UU ĮOU

ĮUBĮURBJĮ <M|J4p fclIOlp 4sĮA Jod 0U0U ‘SUĮ(

Hniltyoų OSO5ĮUB.I OABS U>ĮĮBĮ 8OUU1Į ftlSBAp
iffU)|Įd dlBJ ofOĮ.^HĮBA MtliOlU? BjrBJ, ,
.

;flu

OĮBia OttBtU RBĮ ollii ĮBtĮJHp įfoiiOĮų OABĮ

npupbi
SųfDBS
*-Bd SĮf fOUIRp)} ĮBĮ$ UĮJ,

SBĮSOĮA^ OĮBUI
*ft|Įl( i BOĮtlB) 8OU

;-oįa ųt piBiųnBĮd obiįrb ‘fųiuj snuidmĮ snu

-AaĮBĮ SRĮĮOpĮp flBUI «f JĮ ųį»d SĮ|Of»A ««[

-Bd IBddlBĮ nBĮUBOI ęa ‘uJBŲRS JĮ 8Rf pBJĮ

‘HĮųilOĮJ oiBJiųj ‘Blusom OJOTUIĮZByj *Ag
‘įpvuod^įtf
•1<soĮzznd pjOM
SSUJO,,

ftsnjy

SnJĮęiAnĮOĮĮ

-OUB

Bjsioui

Įf jnq«ra>

t€6i ‘9np^vftrc>u«i<»a

'ft>PJĮBf

8OĮ)fnpW

suinp nsfųiouBd

9SBĮIĮ

įbjiįį}

paiĮ ‘oq

RBp/ĮB)|8«d
sb

jį

ĮBJĮ

nsf

‘ĮBdAįĮJ SniUBJd

W ‘o?iu sudAĮij

diB5Į O'Uosduioųj, n?Bii bjA

evonvaa arasYK

ĮBUBĮ

‘ĮBJOf)
pAęsuad

swn??a

svoilvaa^if Ivrn

ojscj n

SĄJUNGIEČIŲ VEIKLA
stove*. J susirinkimų atsilan Minaitei, H. Gedvilaitei. Dėko
Paukštelis, atlėkęs iš Šiltojo
kęs kun. J. StakusK palinkėjo, ja ir aukotojams: V. Bagdo
krašto, dairosi, džiaugiasi ir
Town
of
Lake.
Moterų
kad
21 kuopa išaugtų į vienų nui,' F. Vizgirdūi, J. Kantarui.
gieda. Surūkęs miestas jo dul
Sekmadienį,
bai.
22,
3
va!
Sųjungos 21 kuopos susirinki iš didžiausių kuopų Chicagoje.
kės ir trukšmas taip/įkyrėją
A. A.
popiet, Šv. Kazimiero Akade mas įvyko 8 d. balandžio. Su
kad paprastas miškas rojumi
mijos auditorijoj įvyks šauni sirinkimas buvo skaitlingas it
atrodo. Atgijunti gamta pri
Moterų Sųjungos 21 kuopos RENOIAMAS1 I TL15CJŲ
°muzikos puota”. Akademi turiningas nutarimais.
duoda daug tvirtybės ir stip
vakaras balandžio 8 d. pavy
RINKIMUS
nės stropiai
rengiasi prie
Išklausyta raportas iš ren ko. Buvo graži programa, pa
rina žmogaus sielų. Prie atri
tos metinės iškilmes, Dalyvaus giamų vakarų. Vienas įvyko
jančios gamtos žmogus pamir
Dabkr Chicago ir Cooko
vien akademikės — jų praizi- tų pačių dienų parapijos gau skui šokiai. Nemažai padary
šti vargus, skausmus ir nuliū
ta
parapijai
pelno.
Sųjungietėa
apskritis rengiasi į teisėjų
rfė orkestrą su solistėmis; taip dai. Kitas — klebono, kuopos
dimus. Pievos, sodai ir laukai,
dėkoja
sesutėms
Kazimierierinkimus, kurie įvyks birželio
gi ir pirmamečių orkestrą ro dvasios vado vardinių puota
kuriuos
dar
taip
neseniai
den•
juokai.
sidengs nauju, žaliu rūbu, nau
tėrae už gražių programų ir mėn. 4 d. Bus renkami įvai
I
dys savo pirmų metų darbo
įvyks
6
d.
gegužės,
Kren-!
jotoms programos dalyvėms:
gė
sniegas,
šiandien
gyviau
at
Kas kita pavasario sulau- ' jais lapais.
rių rūšių teismams teisėjai
vaisius. Bus ir kitų pamargi-- ciaus svetainėj.
rodo. Jau ir žolelė žaliuoja ir
O*. Navickaitei, O'. K nata skai Iki ateinančio sekmadienio tu
niinų taip kad visi atsilankiu
laukinė gėlelė pražydus praei
Gauta kvietimus į Sv. Ka tei, E. KigoviČaitei, A. Juoza- ri būt nominuoti partijų kan
L I
T U V 1 A I
DAKTARAI:
sieji bus patenkinti.
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
vio akį prie savęs vilioja.
zimiero Akademijos Rėmėjų
. .'■£
paičiui, T. Zapolskiui, C. Kin- didatai.
šv.
Kazimiero
Seserys
ir
jų
Atgimsta
gamta,
drauge
su
seimų.
Priimtas
ir
išrinkta
atTel. GROvehiU IBM
ja. ir žmonės. Paniurę veidai studentės kviečia visos Chica
DENTtBTA8
keičiasi ir darosi, linksmesni, gos muzikos mylėtojus atsila
METINĖS MIRTIES
1440 SO: 40 th CT., CICERO, III i Vienur ir kitur matytis arto- nkyti ir. pasidžiaugti jaunųjų
SUKAKTUVĖS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ*
paminklų dirbėjai
UUr.. Ketv. lr Pėtn. lt—» vai.
. .
artisčių
pastangomis.
bi
<7
so.
halsted
st
.,
cBttcAOf
jas
žemę
purenai;
linksmas
paVai.: 1-11 ryto I-O Ir 7-8 vak.
Specialistai Iškalftnc tr IšdlrblBeredrmla 90 pietų lr Nedėldieniai
Paned., Ssrsd. ir Subėk. 1—» vai
Bilietų galima gauti nuc
me visokių rūšių paminklus lr
sku i arklų seka.
Uk susitarus
/
Nors čia ne Lietuva, kur ak®demikių.
HM W.
ROAD
Olenotne Tel. LAFsyette 5781
Musų šeimyna specializuoja šia
Naktimis Tel. CANaI 040*
artojėlį galybės paukštelių sa-,
me darbe per šešias kartas.
žvmįausių Paryžiaus galerijų
Tel. LAl'ayette 7060
vo giesmelėmis linksmina, kur
Veskite paialnklų reikalus tie
atidarė savo paveikslų parodų.
siai su pačiais Išdirbėjai*
vyturėlis aukštai nepaliaujan
Office: 2643 W. 47th Street
Tarp tų paveikslų yra Kauno,
čių giesmelę gieda, kur gegu
Vat: S Iki B popiet 7 Iki B rak
Nidos, Lietuvos pajūrio, Lie
Nedėlioję pagal autartl
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
tės balso garsai toli, toli gir
tuvos upių vaizdų. Parodos adimi, nors čia daug yra trrf4140 Archer Avenue
JONAS BUBBLIS
Offiee Tel. REPublie 7«B«
tidaryme dalyvavo Lietuvos į■
•
,
i >
▼at: t—1 lr 7—• vai. rakar*
kumų pavasario atgijančiai
lh«. Tel. GRQveblll 0617
▼lenas blokas | rytus nuo
Jau sukako vieni metai, kai Be
galiotas
ministeris
Prancūzijai
«17 R. WAKHT£NAW AVE.
Res. 2130 W. 24th St.
gailestinga mirtis atskyrė iŠ
gamtai paįvairinti, bet ir čia
didžiulių vartų
mūrių tarpo mylimų pusbrolj.
p. Klimas, daug prancūzų me
Tet OAMal 0401
artojas pavasarį lauke atrodo
Netekopie savo mylimo pus
nininkų, mokslininkų, rašyto
brolio bai. 17 d„ 1933 m. Ta
linksmas
ir
patenkintas.
po palaidotas bai. 20 d. 1933.
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
jų, žurnalistų.
Pažymėtina,
Nors laikas tęsiasi, mes Jo
‘ Trys telefonai:
Uos. and Offi'ce
Office Phone
8423 W. MARQUJETTE ROAD
niekados negalėsime užmiršti.
Kad suprasti T)ievo galybę,
axb» so. ix«vitt et
PKOspeet 1078
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. B-12 ryt,
kad tos galerijos savininkas
Rez. PENSACOLA MII
Lai gailestingas Dievas suteikia
NeddlloJ eueitarua
ir iš to paeinančių gamtos gro
jam amžinų atilsį.
BELMONT 3483
CANAL 0708
prancūzas Van ’Leer dar 6 ge
Mes atmi'ndami tų jo liūdnų
,
Office:
HILLSIDE 3865
žę, reik arčiau susipažinti su
prasišalinimų iš ui ūsų tarpo,
Alfred RoseUt, pres.
Viucent Rosclll, sccr.
nialaus Lietuvos dailininko
yra užprašytos gedulingos šv.
Tet OANal 8181
gamta ir jų pamylėti.
Mišios už jo sielų balandžio 17
Čiurlionies paveikslus, kurie
d., 1934, Dievo Apveizdos par.
Namiškis I pas jį pateko per vienų ČiurBažnyčioje, 7:30 vai. ryto.
PHYSICIAN and 8URGEOM

ldo,
kus. Saulutė * šviečia ir šildo,
ioja
miškai ir laukai vilioto vilioja
triukšmingo miesto gyvento
Paniūrės ruduo, lietingos,a- jus. Visi, kas gali, bėga iŠ mie
psinhrukę dienos kiekvienam sto nors valandėlei įkvėpuo
atsibosta.
ti tyru oru.
Po paniurusio rudelis, seka
Nors dar medžių šakos la
šaltoji žiema.
Nelaimė tam,
kam kuro trūksta, o jo trūks pais neapdengtos, bet pumpu
ta suvargusioms šeimoms. Kę rėliai šakose pranašauja, kad
sti šaltį ir dantis kalenti nėra neužilgo miškai ir sodai ap

MUZIKOS PUOTį

PAVASARIO AIDAI

I

M, P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

ROSELLI BROTHERS, INC.,

DR. A. J. JAVOfS

IR. F. C. VVINSKUNAS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

A|A

DR. J. J. SIMONAITIS,

HILLSIDE, ILLINOIS

DR. J. J. KONARSKIS

,s DR. G. I. BLOŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

------------ -------— -

DENTISTAS

OFFICB HOURS:
1 to 4 and T to 1 P. M.
Sunday by Appointment

(Kampas Learltt Bt)

BeredoJ pagal eutarti

Lietuvos menas kas kart vis
daugiau domina Lietuvos kai
mynus ir tolimesnes valstybes.
Lietuvos dailininkų paveikslų
, parodos jau buko suruoštos
Skandinavijoje, Latvijoje
ir
kitose valstybėse. Kovo pabai
goje žinomas Lietuvos dailini
nkas N. Arbitblatas vienoje
B

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PlKMM CAMal 8118

4645 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEŽIS

OFI8O VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki S rak.
Nedėliomis pagal eutarti
Ofiso telef. BOtleVard 7810

GYDYTOJA*,

CHIRURGAI

2201 W. Cermak Boad

1930

Valandoe 1—t lr 7—8

vak.

Seredomle lr Nedėliotais pagal autai.

Tet BOCIevard 7041

.

I

REZIDENCIJA

DR. G. Z. VEZEL1S

KKPublto

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklo
lr Grabnamlų
.

Ofiao: Tel. GALnmet 4O3B
Reff.: Tel. HEMIock 82(48

arti 47ttt Street
Vai.: nuo B Iki I vakar.
Berodo) batai ootartl

OR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7821 SOUTH HALSTED BTREEM
lhe»i<b-S<ija Moo Ro. Artentaa* <VS
Valaodos: XX ryto Iki 4 popiet

OR. A. RAUKUS

-------- o------Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

-------- o-------

3051 W«rt 43rd Str.

Ofiao valandos: 1-4 lr 6-8 vaL rak
ftealdencljM. Ofisas: MM W. 88th Si
Valandos: 18—18 ryto
Ssredomia tr Nsdėllomia pagal/sstar<

(Prie Arcber Ava. netoli Kedsla)
Valandoe: nuo S iki 8 rai. rakaro
Seredomia lr nedėliomla pagal
autartl

dr.t. DUNDULIS

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.

Tel. Ofiso IKHilevard RO18—14
IUt VlCtory 8343

2515 WEgT 69th ST.
ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Vala n d o s:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarai*

vak.

Office Tel. Wentvvorth 8330
lies. Tel. Hyde Park 3395

DR. A. J. BERTASH

DR. SUSANA A. SLAKIS

Ofiso vai.: nuo 1-B- nnn 4:18-8:88

69(X) SOUTH HALSTED ST.

DAKTARAI:

Valandos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL

Ofiao Tel. VlCtory ORIO
Kea. Tel. DRKiel

arti Grand Avė.

Išskyrus Seredoms
8181

4729 So. Ashland Avė.

UR. A. A. ROTH

S luboa
CHJCAOO. ILL.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

OFISO VALAJfoOS:
Nuo 18 iki 12 vai. i*yte, nuo 2 Iki 4
*al. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai.
Vakaro.
Nedėliomla nuo 10 ikf 18
♦Olandai dienų.

Telefonas MIDway 2360

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YARds J138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA
LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite uiganėdfntl
Td. CAMal 2518 artta 3818

Turiu automobilius visokiems

3319 Lituanica Avenue

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street
Valandos: S—4 pdplet. 7—8 vai. vak
Nedėlfomls Ir iventadlenials 18-..lt

Offld* Fhdfta
TKIangle M44

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTO J Ag Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM us,
lr 7-8 vųL

vakaro

DR. VAITUSH, OPT.

Koplyčia Dykai
4630 WE8T MA 8TBBBT

719 W. 18th Si

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
TOl. YARda «M4
Rez.:

Td.

PLAaa

Cicero, Illinois
Tek CICERO 2109 ir 8994.

88M

VALANDOS;
Mae 18-18 v. ryto: S-S lr t-8 v. «
NedėldlsaiAl* šuo X8 <kJ XI <Uen«

Ina

ia w. įatk ur.

/ Glilonietrlc-eily Aklų Spcdalldna .I'atlengvlns aklų įtempimų, kuris
eat! priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, netvuotumo, skaudamų akių karitj, atitaiso
trumparegystę ir (ollregyMų Priren
gia teisingai akintus. VImuomr atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia eiaitauiuas klai
das. Specialė atyda atkreipiama
J
mokyklos valkae. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos auo 10 Iki 8 v.
Nedėlloj nuo 18 Iki 11. Atlnft) kai
nos per ptmųplglaus. kaip buvo plrinlauo. Isougdy Aisti timų akys atlK**laoa pigiau
ta iHoaeou ** aklulų.
H ASIII.AN* AYK.
A
Boulevard 7188
1

Tei. cANai tno

U.ZOLP

UOZAPAS EUDEIKI

Tel. Boulevard 4139

•-ir-

J.UulevBu«

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

GrahortM

LAIDOTUVCSE....... . PASAUKITE........

Td. CICKRO 980

SYREVVICZE

f

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

TE VAS

1646 WEST 46th STREET
M. BOCIevard 88gl 0118

1344 9- BOth

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė,

GRABORIUS IR ^LAIDOTTTYIU

GRABO RIUS
rvM»* ptlaaa psrthrni
nevlmas
galimas ai 880.00
KOPLYČIA DYKAI

»
Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurio

A. MASALSKIS

__________ Chicago, Ilt______________

LIETTJVI8

2506 W. 63rd St.

GRABORIUS

'7RAHORIUH IR BAI^AMUOTOJAS
Patarnadmas geras tr nebrangiu

LIHTUVIU GRABORinS
Palaidoja ui 825.00 lr aukičlaa
Moderniika koplyčia dykai,

visų chroniškų ligų.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100

Chicago, III.

Cicero, UL

Tel. CICERO 5827

.

Į

.8AGD0NAS

reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PL, Chicago
1439 S. 49th Ct.

.

GRABORIUS

J. FTRADŽIUS
i

*

Chicago, Illinois

Td. Miline 8877

Aviu a 9

4

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. hermitage Avenue

527 N. WESTERN AVE.

MOTERĄ IR VAIKU LIGŲ
specialistė:

756 W. 35tA Street

.

Telefonas SEEIey 6103

8147 So. Halsted St

corner Sacramento
Vai: nuo 9 v. Pyto iki 8

T

J. F. EUDEIKIS

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

■

. ,.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Suvirš 50 metų prityrimo

X—SPINDULIAI

zTel. VlRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

* 1 —

.

-------- O- — —

GYDJYTOJA8 lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE

DR. J. RUSSELL

1,11 ' ■■

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4, IK 8:88 vakar.

1" ■

TcL LAF»jelte 1067

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

#el. CAMal 0887
lies. PROspcct 8858

" '

I

/i

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

7NM
11

l-i

venetian monument co., inc. I Yards 1741-1742

LIETUVIAI DAKTARAI:
Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

vųL:

Visi Telefonai:

6631 S. California Avė.

DENTISTAS.

Rea. Phone
»Glewnod M41

GRABORIAI:

Nuo 1 Ofl I vakare

DR. STRIKOL’IS

IVlIIflS

Kviečiame visus gimines, dra
ugus, kaimynus fr pažystamus
dalyvauti šiose pamaldose.
Kviečia testamento vykdyto
jas, Jonas Mazeliaūskas.
Nuliūdę: Pusbrolis ir Pusse
seres.

Tsb.

LIETUVOS PA VEIKSLŲ '
-------------SKAITYKI TĖ IR FLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”
PARODA PARYŽIUJE

2201 W. Cermak Road
Valandos: Nno I Iki XI ryte

Namų Tel. PROspect

ilionies pažįstamų.

Patarnauja ChL
eafoje Iv spIbUaklja.

.

|vų, (Soero, D>.)

Dideli Ir graM
Koplyčia dykai
4008 Archer Ava.
,

V.

< '

REPublie8340
534-0 So. Kedzie Avenue
(Neturime aąryitų su firma tuo pačiu vardu.)

^L.' r~—

ll

w

«u

DRAUGAS

6

RUOŠIAS MARIJONUS PAGELBfTI

VAKARAS

LAK.

J.

F
-.■•M.- i..iltiud.

=rr:

Iii, 1984

JONUŠO

Lietuvių Agentų Laivakor
stiprumų atsidarydama pačių šia savo apylinkės gyveątočių Sųjunga rengia dvi dideles
pirmų dienų *po bankų mora- jais.
, . >
ekskursijas į Lietuvų ant Scatorijumo praėjusių metų ko- • Maždaug
du tūkstančiai
Ne he geros priežasties
Bridgeport. — ALTASS sky mlinavų Amerikos Linijos lai
MARIJONŲ KOLEGIJOS REM MASINIS rius rengia gražų vakarų, bai. vų. Pihnoji ekskursija iš pietvakarinės Chicagos dalies vo mėnesį, yra tikra garliė vi- žmonių išrado, kad tik kelias
sai apylinkei ir bankos valdi- minutę* tolumo nuo jų biznių
SUSIRINKIMAS 18-TOJE
20 d., Cliic. IJet. auditorijoj. plauks iš New York, gegužės gyventojai didžiuojasi žymia ninkama. Carl F. Kuehnle, yra bankas su gražiu saugų
Tikietas 35c.
12 d., laivu “S. S. United Sta 1 biznio įstaiga, kuri ne tik pa jį prezidentas šio banko, y- į,o rekordu, kur gali eiti ir
provincijolas, tėvas Jonas J.
tęs”. Antroji jų ekskursija iš kelia apylinkės vardų, liet ir ra jauniausias banko prezide gauti geriansį patarnavimų.
Kas
atsilankys
į
šį
vakarų
] vaizdo* parapijos Kolegijos Jakaitis, M. I. C.
susijungia su pačiu gyvavi
ntas Čikagos mieste. Nežiū Štai tik kelios priežastys kam
bus pasitenkinęs. Viena, kad plauks iš New York, rugpiū
J
ši
jubiliejinių
iškilmių
pri•Rėmėjų Draugija Chicagoje
mu
ir
augimu
šios
plačios
Chi
čio 11 d., laivu “S. S. Fredarint į tai, jis yra turėjęs ge- biznis šios įstaigos pakilo su> ūži nojus, kad jų bažnytinėje1 ruošiamąjį susirinkimų buvo turės progos pamatyti gražių
cagos
miesto
dalies.
Halsted
riausį finansinį mokimos ir vir§ S00 nuoš. per paskuti
prograiųų, kuri susidės iš juo rikVIII”.
>alėje gegužės 27, 1934 bus atvykę ne vien tik Kolegi
Exehange
National
bankas,
Vienintelė ekskursija į Lie
pritvrimų. Pirm penkiolikos * n i uosius du metus,
kingos komedijos- ir gražių
ruošiama Tėvų Marijonų Si jos Rėmėjai, bet ir Šiaipjau
19th
place
ir
S.
Halsted
gat.,
metų, jis dirbo su Old Colony
Tl|rjnt suv!rS<lll ir pusę
dainų, kurias išpildys 'L. "V. tuvos Eucharistinį Kongresą,
dabrinio Jubiliejaus vakarie- geros valios žmonės, kurie
vienas iš didesnių bankų, ku
rengia
Amerikos
Katalikų
FeTrust Company Bostone, 0 milijono dolerių, finansinis
“Dainos” choras ved. p. Sau
ne ir kad toje dienoje pas ketina pasidarbuoti jubilie
deracija ir po jų vadovyste. ris iRlaikg visus sunkumus ne po to, su Chemical National
rio. Taipgi bus muzikos ir
stovis tuo pačiu laiku greit
juos atsilankys daug svečių jiniai Tėvų,Marijonu vakarie
Ekskursija išplauks iš New (uždarydamas durų (o jų huBank of New York City. Tu išmainomas ir saugus, ir da
baletas. Antra, parems trans
iš kitų parapijų, kurių tarpe nei. „
Yorko gegužės 26 d., Skandi-Į vo tik menkas skaičius), be
ri reikalingų gabumų ir mo rbininkus, kurie nuoširdžiai
atlantinį skridimų.
Jubiliejinės vakarienės tikie
bus vyskupų ir daug kunigų,
navų Amerikos Linijos did- ' nustojimo nuo lygaus kelio,
kslų, kurie labai svarbūs rei kreipia dėmesį į kostumerių
,— visi Rėmėjai ir daugelis tai jau yra įteikti visų para
žiuoju laivu “S. S. Frederik jIš tiesų reikia sveikinti už tokalavimai pastoviam bankie- reikalus, nestebėtina, kad šiai
šiaipjau kilnios dvasios para pijų Rėmėjų komitetams. Kiek
VIII”. Visi kekiviai važiuo-lM ^“kų bankinįnkavime reriui. Jis supranta reikalus pa įstaigai sekas. Visa pietvaka
*
T.
kordų.
pijiečių sujudo, sukruto ruoš- kurie komitetai yrą jų įšdali- PRATĘS GATVBKARIAIS jautieji su Amerikos
Katalikų
prasto žmogaus ir biznierio. rinė ąpylinkė yra laiminga tu
tis taip retoms iškilmėms.
nę ir išpardavę, Rėmėjų ApsSUSISIEKIMĄ
Ši įstaiga per pastaruosius Nėra stebėtina, kati šio banko •rjnj prįekyj didelių įstaigų
Federacijos ekskursija į LieSekmadienyje, balandžio 15 krieio valdyba greitu laiku pa
tuvų, išplaukiant bus p. Janu- aštuonis pietus saugiai tama- (kostumeriai turi didelį pasi
šių organizacijų.
(Skelb.)
<1., 3:30 valandų buvo sušauk tikrins.
Illinois prekybos komisija škevičiaus nufilmuoti kruta- vo visai pietvakarinei apylin tikėjimų šioj organizacijoj.
tas tos parapijos visų Mari
Marijonų jubiliejui jau daug įsakė Chicago Surface linijo muose paveiksluose, kurie vė kei be jokio gyrimosi, šiam
Jie jaučiasi kaip dalis to bajonų Kolegijos Rėmėjų susiri- yra
pasidarbavę
Aušros mis pratęsti Archer avė. gat- liaus bus rodomi Lietuvoje ir! bankui niekados neprišėjo nk0> neg
ka.d visi valdoNno Peršalimų Krutinėję
Vienas skabu* badas sulaaipaui aeenkimas, kad tinkamai suorga- Vartų parapijiečiai. Tikietų iš- vėkariais susisiekimų nuo Ci Amerikoje.
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