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SU LITUANICA II SKRIS LIETUVON VAITKUS
AMERIKA {SPĖJA ANGLIJĄ, SKOLOS NAUJAS NACIU IPERU BAŽNYČIOS LIETUVOS LAKO
KODAS
PROTESTAS NAIPOEUROPĄ
TURI BOT MOKAMOS
Dalių mokėjimas sugriaus
kreditą Amerikoje
WASHINGTON, geg. 12.
J. Valstybių vyriauayboi pa
skeltais savo nusistatymų ka
ro skolų mokėjimo klausimu,
pagaliau į tai atsiliepė AnglN
.ja,. Prancūzija ir Italija, ku
rios yra daugiausia skolingos.
Anglija ir Italija ligšiol m<h
kūjo menkas dalis, kad tuo
būdu palaikyti Amerikoje kre..
_
,

ŠI KARTĄ SUVOKIETINA- PROTESTUOJAMA PRIEŠ KARO LĖKTUVŲ ESKADRI
MAS BAUSMINIS KODAS
DIVORSlNf ĮStATYMĄ
L£ LANKYS SOSTINES

BERLYNAS,

geg.

12. J

riuo bus pakeistas šiandieni

AVASHINGTON, geg. 12.—
nis kodas, kurs, anot nacių,
Amerikos Darbo federacijai .
,
.
.
vra nevokiškas ir jame yra
pranešta, kad prie Fisher Bo *, ,
.
. . .
•.
daug rymiečių įstatymų {tady kompanijos No. 1, Flint,
Mich., 5,000 darbininkų strei-

ANGLIJA ISIGYS DIDELI
ORO LAIVYNĄ
RASTAS VIENO BERNIU
KO LAVONAS
LONDONAS, geg. 12. —

WASHINGTON, geg. 12. —
Kongreso atstovas Dirksen,
Prieš dvi savaites W. Pulb
resp. iš III., rūmuose puolė mane staiga dingo du lietuvij
žemės ūkio administracijų Ill berniukai, Juozukas Sorokas\
inois valstybėje, kur ji tik viė G m. amž., ir Karoliukas Šal
nomis algomis per metus iš kauskas, 7 m. amž.
moka tarnautojams apie 350,
Tėvai, kaimynai ir policija
000 dol. Porai gi tarnautojų išieškojo visas apylinkes ir ne
moka net po $27.27 per dienų. ( rasta.
Illinoiso administracijoje įš- J Pereitų šeštadienį rytų pa
laikoma keletas šimtų taip va- j galiau perkase, arti 115 gat\
dinamų
“field auditorių,” į ir Ifarlem ave., rastas Juozustenografų ir klerkų. Ir įdo- ko Sorokos lavonas. Vadinamiausia tas, kad jų vos keli , si, abu kažkaip įkrito perkagy vena už Chicagos ribų, o J san
prigėrė.
f
visi kiti Chicagoj, kur juk nėPolicija perkase dabar ieško
ra ūkių ir jų pareigos nuplu kito lavono.
kusios.
Koronerio gydytojai pripa
žino, kad, J. Sorokas prigėręs.
NRA DARBO BOARlĄAS
k fcas VSa išaiškins, kaip ir

iri

-----------WASHINGTON, geg. 12.
— NRA krašto darbo boardas nusprendė traukti tieson
dvi kompanijas už kodų sųlygų nepildymų. šioR kompa
nijos yra: Great Lakęs Steel
Corporation ir Kirchick - Beckerman Shoe Corporation.
Šios kompanijos turi ginČus su darbininkais unijų
klausimn.
,

LIMA,

Peru, geg.

12. —

teisingumo mini- j ^mos
arkivyskupas P. P.
NUMATOMAS VISUOTI I Vokietijos
sterijos laikraštis Deutsche Į ^ar^an
paikelbė
protestų
NAS AUTOMOBILIU Justiz rašo, kad vyriausybė prieš respublikos kongresų,
kuris pravedė divorsų įstaty
rengia naujų nacių valstybei
STREIKAS
mų, tuo būdu griaudamas
bausminį kodų (kodeksų), ku

kos.
Naujuoju kodu be kitko
ditų. Prancūzija gi jau ke- .
...
• i ,
.
, .
. ,
.
, i ko prisijungė Buick kompamhnti metai mpko npmoka.
» ,
_
\
,
.
«.
bus apsaugoti vokiečių tau
jos 15,(XX) darbininkų ir sios
Ypač Anglija reiškė didelio kompanijos fabrikai laikinai tos darbingumo gabumai. Pa
vyzdžiui, jei darbdavys be
nepasitenkinimo, kad Ameri uždaryta.
tiksliai sklaido dirbantįjį ka
ka taip karštai veikia karo
Am. Darbo federacija dabar
skolų mokėjimo klausimu. Ji svarsto šio streiko klapsimų pitalų, arba kad ir savo pel
sako, kad jos ižde pervirši;1* ir numato, kad1 darbininkų nų, už tai turi būt baudžia
mas kalėjimu. Be to, jis gali
nėra karo skoloms mokėti ski r . streikas gali ištikti visų au
būt pripažintas netinkamu ve
tas. Sako, Anglija ir be to tomobilių pramonę.
sti fabrikų, arba kitokių įmoturi daug įvairių reikalų.
Fisher Body kompanijos fab
i ’
rikuose darbininkai sustreika
Kad taip, tai J. Valstybių
Naujuoju
kodu
griežtai
vo/ kad ten be • jokios prieža
vyriausybe įspėjo Angliju per
sties pašalinti 25 darbininkai draudžiami streikai ir lokau
jos amhasadoritb' kad ji sko
unistai. Fabrikų vadovybė at tai. Už tai numatomos bau
las pagal sutartį mokėtų, arba
smės. Nenoras dirbti taip pat
sisakė juos priimti atgal.
visiškai nutraukti) mokėjimai
nusikaltimas.
Susižalojimas
Daugiau kaip 2,000 darbiMažos dalies mokėjimas neuž-i
tikslu gauti valstybinį šelpi
( ninku streikuoja ir Tarrvtikrins jai čia kredito.
mą* vra
baustinas.
•<
town, N. Y., automobilių fab
Žiniomis, iš Paryžiaus, Pran rikuose.
Kurie darbdavių moka dar
cūzija planuoja visiškai išsi-i
Kone visos automobilių kom bininkams alkio atlyginimų,
žadėti karo skolų mokėjimo.- pan i jos provokuoja darbinin neatitinkamų darbo vertei,
Kol kas, kaip sakosi, neturin kus. Jos nepakenčia or joni baudžiami kalėjimu.
ti laiko svarstyti šį klausimų zuotų darbininkų. Toksai sto
___________ '___
*
vis nėra ištvermingas.

PRIEŠ VYRIAUSYBĖS
IŠLAIDUMĄ

Janušauskas atsisakė
šiais metais skristi

i kokiu būdu jie sutiko tų nelai-

į mę T
ŽENEVA, geg. 12. — T. Sų
junga sušaukiama į 15-ųjį su
važiavimų, prasidėsiantį rug
sėjo mėn. 10 d.

Anglijos ministerių kabineto
tarybos lordas prezidentas
Stanley Balti win pareiškia,
kad Europos negalima sujnng
ti krūvon nusiginklavimo rei
kalu. Sako, tik viena Anglija
ligišiol laikosi nusiginklavimo
sumanymų.
Nežinia, ar jai
pasiseks kada nors tai įkūny
ti.
Tačiau vienas dalykas turi
būt aiškus, sako Baldwin, kad
jei neivyks jokis sutarimas,
kad ir oro laivynų reikale,
Anglija jausis, kad jai reika
linga turėti oro laivynas'ly
gus savo didumu kurios nors
didžiosios vai st vbės ore lai-

Karo aviacijos 5 lėktuvų
eskadrilė ruošiasi daryti dide
lį skridimų po Vakarų Euro
pos sostines. Lėktuvų eska
drilė susidės iš aviacijos pul
kim inž. Gustaičio sukonstruo
tų lėktuvu vadinamų anbo IV*
sios serijos. Pilotais (lėktų
vų valdytojais) skris įžymiau
si karo lakūnai; major. Garo*
lis, major. Januškevičius, leitn. Mikėnas ir kt* o vadovaus

ir paneigdamas moterystės
šventumų.
Protestas pareiškiamas Ba
.
, .
znvcios gedulą ir kunigų ne'
veikla per 24 valandas visoj
Lima
arkivyskupijoj.
Per
visų’ parų nebus varpuojama tų lėktuvų išradėjas pulk. Gu-*
bažnyčių varpais, nebus tei staitis.
kiami Krikšto ir Moterystės
Skridinio tikslas bus paro
sakramentai, taip pat neįvyks
dyti Lietuvos aviacijos pa
numirėlių' laidotuvės.' Kai
žangų.
kurios paprastos bažnytinės Į
funkcijos taip j»nt bus nu
trauktos.
Arkivyskupas sako,
kud
kongresas spvo pravestu divorsiniu jmatymu paniekina
visų tautų, q katalikai sudaro
Lietuvos atstovas Vokietijoj
didžiausiųjų, tautos grupę.
Dr. fiųuJys, kuris kartu yra
atstovas Vengrijai, išvyko' į
Budapeštu. Jis nori užmegsti
ekonominius santykius tarp
Lietuvos ir Vengrijos. Taip
RYMAS, geg. 12. — Po pat į Budapeštu yra išvykęs
dviejų mėnesių derybų paga atstovas iš Lietuvos vesti do
liau Italija, Austrija ir Ven rybių dėl prekių pasikeitimo.
Dr. Šaulys užsiminė Vengrų
grija pasirašė trilypę preky
laikraščiams, kad yra svarbu
bos sutari j.
ir politiniai bei kultūriniai
Žiniomis iš Berlyno, Vokie
santykiai palaikyti tarp Ven
tija pasirašė naujų prekybos
grijos ir Lietuvos. Buvo prisutartį su Jugoslavija.
siminta ypatingai svarbus Lie

Vakar leitenantas Vaitkus
Išskrido New Yorkan
Lakūnui Janušauskui atsi
sakius šiais metais skristi Lietuvon, kitas pasižymėjęs Ainerikos kariuomenės lakūnas
leitinantas Vaitkus pasiryžo
šių vasarų skristi iš Ameri
kos Lietuvon, kad laimingai
kulminuoti garbingų Dariaus
ir Girėno žingsnį.
Geg. 12 d. leitenantas Vait
kus pasirašė su ALTASS su-

tartį ir tuojau pradeda
ruošimų. Vakar, geg. 13 d.
7:00 vai. ryte lakūnas leitenantas Vaitkus išskrido sn
Lituanica II į New Yorkų,
vieton atsisakiusio lakūno Ja
nušausko.
Leitenantas Vaitkus yra
pilnas entuzijazmo ir .tvirtai
tiki, kad jam garbingas žings
nis pasiseks.

AUSTRUOS
SOCIALISTAI
TOKSTAN
LETUVOS DERYBOS SU
VENGRAIS IR ČEKAIS
CIAIS GRĮŽTA BAŽNYČION
Sako, jie varu K?uvo atitraukti
>
nuo katalikybės

PASIRAŠĖ PREKYBOS

600

SEIMŲ

NETEKO

VIENA, Austrija (per pas-1maištai. Socialistai grįžta ka
tu). t- Visų parapijų bažny- I talikybėn ne dėl to, kad nučios šiame mieste turi iškil-1 sikratyti skurdu, ar alkiu, bet
mes, priimdamos grįžtančius Įdgi to, kad jie yra išsivada-

katalikybėn socialistus, ilgus , Vp j8 nepakenčiamos socializmetus išsižadėjusius savo bo-' mo vergjjo8 jr Šiandien jau
čių tikėjimo. Be suaugusiųjų £įagį iaį8Vį, jų sųžinių nieki
priėmimo Bažnyčion, krikSti- . n(>varžo jr jie ga|i b#u t0.
jarna <iar ir daug jų vaikų.
kokiais
Nuo pastarųjų socialistų nau-. tinkftma
J M,
vi^M
Kai kūriuos

tuvai Vilniaus klausimas.

*i» tlk vienam*

' •

kasnvx;on eražina iu

NAMŲ

vos ir Čekoslovakijos dSl pre- i Austrijos miestuose - mažiau.

™,k“. ™"’

HELSINKIS, ' Suomija, kybos. Prekių pasikeitimas su isia 2O’(XX)vaikams skiriamų ” llikraSlf
geg. 12. — Išdegė Kannus Čekoslovakija būsiųs žymiaiVienos kunigų nuomone, i va^m8 Priamų
laikrašt},
praplėstas.
I
,
vy
’
ksta
per
parapijas,
sako
miestelis. Apie 600 šeimų ne
grįžtančiųjų katalikybėn soči-...
, .
. ,
alistų pasiryžimai yra sęži- : valka"” P»moksl»s lr J"1”
teko pastogės ir visos man
ningi ir tikri. Grįžusieji patys į
.į
tos. Be gyvenamų namų su
pasakoja, kaip jie baisia prie- j Š1°ms
degė valstybės tartokas ir
varta havo spaudžiami įstoti
kunfi
mokyklos susirinkimų salė.
į socialistų eiles visko išsiža nai surengia ir procesijas.

NRA KODAI DIDINA
KAINAS

UŽDARYTA

LEGISLATŪ-

ROS SESIJA

SPRINGFIELD, Ilk, geg.
12. — Uždaryta trečioji legislaturos specialė sesija, kuri
daugiausia laiko praleido svai
giųjų gėrimų kontrolės įstaty
mo pravedimui.

dėjus. į
Vykdomi Chicagos pramo
nėse* kodai didina kainas įvai
riai medžiagai. Jau šiandien
kainoR yra pakilusios nuo 10
iki 60 nuo“iručių. Tuo tarpu*
darbininkams atlyginimas nei Į

Kai kurie kunigai parei
Ypatinga tas, kad socialistų škia, kad motinos ir tėvai
grįžimai katalikybėn yra gau- ateina pas klebonus ir sako:
singesni tose Vienos dalyse, , “Mūsų vaikai reikalauja, kad
kuriose įvyko didžiausi jų mes grįŽtumėm Bažnyčion.”

'ANKSTYVAS PAVASARIS
LIETUVOJE

na proporcionaliai — pasiliej Perkūnijos naktį žaibai huka toli užpakaly ir tuo būdu
vo toki dideli, kad gyvenamuo
r^nu’
statoma kliūčių gerovės grį
se namuose buvo šviesu kaip
YRA SVEIKO PROTO
žimui. Dėl menko darbinin
dienų.
Buvusioji perkūnija
PRIEŠ KRIMINALININKUS
kams atlyginimo negali pakil
Šiemet Lietuvoje pavasaris kaimuose padarė daug nuosto
Cooko apskrities kriminalU ti pirkimo jėga. Tas kenkia prasidėjo labai anksti. Jau lių: sudegino keliasdešimt na
NEW YORK, geg. 12. nio teismo kalinių proto pa-' gamybai,
prieš Velykas buvo pradžiū- mų, sudaužė eilę aukštesnių,
Šiame mieste prasidėjo kamtikrinimo klinikos direktorius
j vę keliai. Dabartiniu laiku pastatų ir šiaip pridirbo eiles
panija prieš įvairia,, rflSie.
IR ŽYDAI NENORI CIVILI- ūkininkai jau pradėjo visus visokių nuostolių.
Perkrtnk,
kriminabnmkus.
Kasdien
galski, 13 m. amž., kurs buvd
NIŲ SLIŪBŲ
laukų darbus.’ Iš balandžio 18|jo« trenksmai bnvo toki dldel
daug įtariamųjų suimama;
pagrobęs pustrečių metų amž.
------------į 19 naktį Lietuvoje buvo pir-j H, kad net gyvulini tvartuos©
Tarp areštuotų
randama ir
mergaitę, yra sveiko proto
Kaune įvyko visos Lietuvos moji šiais metais perkūnija, i šokinėjo. Tokio stiprumo r
pasižymėjusių ir senai ieško
jaunuolis.
rabinų suvažiavimas. Jie nu- tačiau labai nuostolinga. Tie-Į kūnijos Lietuvoje būna
k
mų piktadarių.
tarė prašyti vyriausybę, kad sa, po jos augalai, medžiai1 vidurvasaryje, tačiau ne
neįvestų civilinės metrikaci- Į tuojau sužaliavo, visa gamta, kios nuostolingos kaip
i,|
Kol kas daugiausia areštus SKAITYKITE IR n.ATTN

SĄO PATITaO, Braziija,
j geg. 11. — Tiete miestely paĮ sireiškusioj rasinėj kovoj nujama Brooklyne.
I žudyta 5 japonai.
>

KITĘ “DRAUGĄ”

I rodos, iš naujo atgimė.

jos.

I

šioji.

Pirmadienis,

DRAUGAS

gegužės 14, 1934

nvs plaukia j žmonių širdį'*
Ne veltui ftv. Bernardas įIMI na kasdien, fakyrus sekmadJenlus
amžino ftvenč. Marijos užtary
'£ lElfVMKKATOS KAINA: J.. Amerikos Valstybes*:
■ ims — U.00. Pusei metų —- $3-50; Trinia mėnealame
mo galybę nemirštančios malSis Lietuvos žygis — memorandumo į|2.00; virimui nu n.olul — 76c. Kitose valstybės*
BĮ
kUmeratsc: Metams — 37.00; Pusei metu — 34.00.
dėlės žodžiais: “Atmink, ftvč.
teikimas — savaimo suprantama susilauks
*
P* - ®»c.
,
Punde, Marija, nuo amžių lie
tani tikrų pasėkų iš kai kurių kitų Lietuvos
kainos prtelunCfamo* par*lkalaTna
buvo girdėta, kad kas nors
Ir kor*spoi dantama raktų nearųtal padaryti ir nsprjsluneiaana
undtama tam kaimynų, ypač iš Lenkijos ir Vokietijos pu
Tavo apgyniman bėgąs, Tavo
na priima — nuo 11:33 iki 11133 rzL sės. Reikia manyti, kad Vokietija stengsis
pagalbos niekižiųs, Tavo ūžta
tokį bendradarbiavimų kiek galint susmul-fpro Paryžiaus kalėjimų, susi
sekančiai dienai priimami iki
““P
8™ rymo reikalaująs, būtų buvęs
kibti. Juk tuo ji tik ir gali daugiau laimėti, turėjo ties vienu kalėjimo na nihių. “Aš, iStikrųjų, iš Tavęs, į Pfts «ave*
ti vaL po piet
nuodėmių atleidimų ir išgany apleistas”.
gali daugiau (tikėtis apie jos neįvykdomų rvelio langu, iš kurio kalinys "TTsagali, gavau Teisingumo
mo malonę’.
Kun. A. T. (Samata)
sumanymų — veržimosi į rytus — įvykdy nuoširdžiai jos maldavo, kad 1 raktus, bet Savo Motinai Tu
“DRAUGAS”
Marijos Širdis nusidėjėliams
mų. Lenkija dėl šio Lietuvos žygio, reikia jo pasigailėtų ir jam duotų j pavedei Gailestingumo raktus,
manyti, irgi neliks nuošali, ypač, kad ji se laisvę. Karalienė Blančė atsa i Jie atidaro Dangaus Vartus visada atvira ir atidara. Šven
. Publlabed Daily. Bzcept Bunday.
niai, kaip negeistinas svečias, stengiasi įsi- kė: “To aš viena negaliu pa į daugeliui sielų, kurių aš ne tieji Bažnyčios Tėvai teisin
K Ona V«ai — >3.33: Slz
gai Jų vadina: “Spės Despebriauti į Baltijos valstybių tarpų. Dar ge- daryti; bet aš tave užtarsiu, turėčiau įleisti”.
tha — n,33; One Month —
Drauge su kultūriniu Lietu
— IT.33: Blz Montha — 34.33;
rai pamename, kokių audrų pereitų žiema kad taptum'laisvas”.
Ir ji
Marija, galingu savo užta rantium — Viltis tųjų, kurie vos auginiu, eina ir krašto
la “DRAU
<AUQZJB” brinsa beat. reaulta.
buvo sukėlęs Lietuvos užsienių reikalų mi paskubo pas savo sūnų — ka rymu, išgelbsti labai daug nu yra netekę vilties”.
on appUcatlon.
gražinimo darbas. Tais reika
8. Oauey Avė, Chicago nisterio pareiškimas apie reikalingumų eiti
ralių Liudvikų IX; maldauda sidėjėlių. “O, Marija!” šauGerbkime Manją, Dievo
lais rūpinasi kai kurios orga
prie Baltijos valstybių sųjungos įsteigimo. ma jo tarė į “Paliuosuok tų kia Šv. Bonaventūra. “NusiMZ.te
*
Motiną
nizacijos ir net viena kita įDar didesnės audros Vokietijoje ir Lenkijoje1 kalinį iš kalėjimo, tai meldžiu' dėjėlis, nors jis būtų pasaulio
staiga. Lietuvoje dar tebevei
reikia iaukti ir dabar, ypač, kai jau prie to iš meilės dėl tavęs, meilingas išmata, jo Tu niekada neat ' Savo išganymui neturime
DIENOS KLAUSIMAI
užtikrinimo. Tačiau, pamaldu kia kan. Tumo - Vaižganto
einama.
mano sūnau”. Karalius išklau meti, bet motiniškąja meile mas į Švenč. Mūriju, anot šve įsteigta Lietuvai pagražinti
PABALTĖS VALSTYBIŲ REIKALAI
sė motinos maldavimo. Ir tuo- dar jį priimi pa^ save ir ne
ntųjų mokymų, yra galingas draugija. Be to, prie šio dar
įsakė pas jį pristatyti tų ka apleido iki jį sutaikai su bau išganymo ženklas. “Laimingi bo uoliai prisideda Lietuvos
TAUTOS VIENINGUMO PAGRINDAS
Balandžio 26 d. Lietuvos
Estilinį 1 ir jam tarė: “Netrukus smingu Teisėju”.
*•
» .atstovai
>»
yra tie”, rašo Šv. Bonaventū jaunimo organizacijos ir kūno
Joje ir Latvijoje, savo vyriausybės pavesti,
tapsi laisvas, bet už tų laisvę
Kartų Marija apsireiškė vie ra, “kurie yra Marijos malo kultūros rūmai.
Estijos ir Latvijos v yriausybėms įteikė me
nepamiršk
padėkoti
mylimai
“ Rytas” ‘rašo, kad Aacheno ir Fuldos
nam šventųjam ir jam įsakė nėje. Dangaus šventieji juos
Kaune ne tik statomi mo
morandumų, kuriame Lietuvos vyriausybė
mano
motinai.
Jei
ji
nebūtų
Jų vadinti maloninguoju var laiko už būsimus savo bend derniški namai, tiesiamos, gri
vyyskupai paskelbė i-aštų apie katalikiško
peręiškė savo pažiūras į Pabaltės valstybių auklėjimo reikalingumų. Aaeheno vyysEu- tavęs užtarus mano akyvaiz du: — Nusidėjėlių Apgynėja
rus”. Pagal Šv. Jono Damas- ndžiamos, lyginamos gatvės,
solidarumų ir tolimesnį bendradarbiavimų.
doje,
būtum
kalėjęs
dar
ilgus
pas pabrėždamas nurodo tėvams jų parei
eeno, pamaldumų prie Marijos bet ir sodinami jauni mede
Tai buvo padarytas bene pirmasis oficialus
metus
”
.
gų paveikti vaikus, kad jie turėtų santykių
. Dievas duoda tiems, kurie tro liai. Jie ^gražina patį miestų
žygis, siekiantis Baltijos kraštų glaudesnio
Jėzus Kristus, Dangiškasis
Vienas jaunas vyras, 26 me kšta būti išganytais per Mari
tik su tikrai katalikiškais ir dorais žmonė
ir daro sveikesnį orų. Šiais
bendradarbiavimo idėjų įgyvendinti. Tame
mis. Ta proga jis pakartotinai rekomenduo Karalius taip pat niekada ne tų amžiaus, prarado tikėjimą 'jų. “Tas, kurs turi tų ženklą metais miestui pagražinti Kau
Lietuvos memorandume yra išdėstyti dės- ja jau “seniai išbandytas katalikų organi atsakė ir neatsako Savo Mo ir tapo bedievis. Nors mirti
būtent, pamaldumų prie Mari ne bus pasodinta 3000 naujų
hiai, kurie, Lietuvos nuomone, turėtų būti zacijas”. Toliau vyskupas atremia klaidin tinos maldavimams. ‘Maldauk, nai susirgęs, visgi nesileido
jos, bus Dievo pripažintas, medelių. Dalis jų pernai Lais
padėti pagrindan, siekiant tų bendradarbia gų nuomonę, kad susiorganizavę vieno nu kų tik nori, geroji mano Mo prikalbinti kunigo pašaukti.
kaipo Jo saviškis”. Šv. Albe- vės alėjoje jau buvo pasodin
vimų sustiprinti ir išplėšti. Šis Lietuvos žy- sistatymo katalikai gali pakenkti geriems tina’,* Jis kalba Jai, “o vis Laikas nesulaikomai bėgo, o
ntas Didysis, garbingas Bažriy- ta.
gjs yra, be abejo, svarbus įvykis, kurio pa- santykiams su kito tikėjimo žmonėmis. Jis kas bus Tau duota ir įvykdy mirtis artinosi. Motina ašaro
čios Daktaras, rašo, kad pa
Eėkmės gali nūleAiti visų tolimesnę Baltijos sako: “Kaip rodo istorija ir gyvenimas, iš ta, nes Sūnus negali niekada mis akyse maldavo sūnaus,
maldumas prie Marijos yra Kiekvienais metais gegužės
valstybių politikos eigų.
tikimiausi tėvynės sūnū% yra tie, kurie išti atsakyti Savo Motinai, kurių kad jis prisiimtų kunigų. “Jei tikriausias amžinojo išganymo mėnesio pradžioje Lietuvos
Šiuo metu Lietuvoje, anot “Tsb.”, nėra kimiausiai atlieka savo pareigas Dievui ir taip meilingai myli”.
pats nesutinki daryti atgailo ženklas. Šv. Efreinas — pa mokyklos ir organizacijos re
dviejų nuomonių, dėl glaudaus Baltijos kraš Šventųjam Tikėjimui. Mes, katalikai, džiau
ngia medelių sodinimo šven
Marija yra mūsų Karalienę. jimo”, tarė vienas jo bičiulis, maldumų į Dievo Motinų va
tų bendradarbiavimo reikalingumo. Visos giamės, kad mūsų tautos bendruomenė da
tes, Jos pakelėse, parkuose
Ji yra Galingoji mūsų Užtary “tai malonėk iš manęs priim dina įžangų į Rojų, o Šv. Be
1 sodina naujus medelius, gra
srovės pripažįsta, kad toksai bendradarbia rosi vis tvirtesnė; mes žinom, kad katalikų
toja, kuri mums maldauja nuo ti šį Švenč. MUrijds paveikslė rnardas žymi, kad Marijos ge
vimas yra reikalingas ir būtinas, ypač, kai tikėjimas yra tvirčiausias tautos vieningu
žina, tvarko jau pasodintus.
dėmių atleidimo mūsų gyveni lį. Aš tikiu, kad jis tau su rbimas lydi į Dangaus laimę.
Lietuvos saugumui pradėjo atvirai grėsti pa mo pagrindas”.
teiks suraminimų”.
vŠv. Pranciškus Borgija bai- Prie šio darbo prisideda iv
me ir mirimo valandoje, o Die
vojus iš Vokietijos pusės. Tas bendradarbia
Mirštantis ligonis priėmė mėjosi, kad tie, kurie.neger žemės ūkio ministerija, kuri
viškasis Sūnus, matydamas
Panašias
mintis
pareiškia
ir
Fuldos
vy

daugumoje miškų urėdijų yra
vimas Lietuvos visuomenės akyse sudaro vieSavo Motinos susirūpinimų nu duotų paveikslėlį ir tylėjime j bia Marijos, negalį gerame iš
skupas.
Jis,
tarp
kitko,
konstatuoja,
kad
užveisusi
dekoratyvinių mede
ltų esminių sųlygų rte tik visokiariopai šių
sidėjėliais, Rad jie nepražūtų, jį kurį laikų žiūrėjo: ‘Spės tverti iki pabaigai. Šv. Jonas
kraštų pažangai, bet pirmiausiai — jų nepri “tikrai teliginis auklėjimas niekada' tautos juos išlaisvina iš nusidėjimų Desperantium — Nusidėjėlių Berčnianas parašė sau toki lių medelynus. Artinantis pa
klausomybei apsaugoti ir sustiprinti. Kadan neskaldo, priešingai, jis yra tautos bendruo ir daro vėl tyrais ir nekaltais. Viltis!” Ligonis giliai atsidu- pareiškimų: “Kaip ilgai aš nc- vasariui, tie medeliai parda
gi visą trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, menės pamatas, nos gyvas krikščionišku
Taigi, su pasitikėjimu krei-iso ir pašaukė: “Gailestingoji | turėsiu nuoširdžios meilės prie vinėjami labai žemomis kaino
Latvijos ir Estijos) nepriklausomybė sudaro mas veda prie artimo meilės ir tokiu būdu pkimės į Marijų, melsdamiesi:! Marija, Tu tikrai esi nuliūdu I ftvenč. Marijos, tol nebūsiu ti- mis. Tokių dekortyvinių me
yra užveista
Alytaus, Bineginčijamų bendrų joms visoms gyvybinį duoda dorinį tautiško ir valstybiško nusi “Marija, Kristaus Motina, me-4 šiųjų viltis ir palinksmintojo, kras tapti išganytas”. Taigi,, delių
v
.
teikimo
pagrindų
’
*.
Vyskupas
reiškia
vil

reikalų, tai šios nepriklausomybės gynimas
Kasgi labiau yra nuliūdęs ir j dideliu ir karštu pamaldumu Įrz^’ °nl^10, Kauno, vazų
lski už mus!”
ties,
kad
paveldėtos
vokiečių
katalikiško
au

Rūdos, Kėdainių, Kretingos,
yra pirmas’ ir svarbiausias Baltijos kraštų
nusiminęs, negu ašį Neužilgo melsgimės j Švenč. Marijų,
Gailestingumo
Raktai
klėjimo
gėrybės
bus
perduodamos
ir
toli

Marijampolės, Mažeikių, Pane
bendradarbiavimo pagrindas.
aš turėsiu stoti prieš Kristaus Dievo Motiną, nes nuo Jos pa-
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Baltijos valstybėms reikalas, kuriam nė vie
na jų nėra abejinga, vis tiek iš kurios pusės
toks reikalas būtų užgautas.

Jame įvyko netikėtas per
versmas. Pas jį atėjo kunigą*
Ligonis atliko gerų išpažintį,
' Neužmiršk padėkoti mano Petras, susimaišęs, aiškinosi, o nuliūdimas pranyko ir už
sakydamas, kad jis negalėjęs
saulėtai vilčiai ii
motinai'’
nieko padaryti, nes Dievo Mo-i <lri-lslu,u Patikėjimui. Mirčių;
Prancūzijos karaliaus Liu tum įleido tas sielas, dėl ku- prisiaitinus, jis šūktelėjo. ‘Ai
dviko IX motina — Blančė,
. .
’ rių įleidimo ftv. Petras dabar i nia^°^e’ ^tub bangaus Rara
vienų gražių dienų,
turėjo Dievui duoti pasiteiki-Ji ateina mane paimti

Marijos Užtarymo Galybė

FRIEND

LIETUVA GRAŽINAMA

•

;•

Nuliūdusiųjų

Lietuvių, latvių ir estų tauto6 liko ne

priklausomos savo pasiryžimo, savo nepalaušįiamoH valios savarankiškai tvarkyti savo li
kimų dėka. Dėl to šioji valia yra vienas
' svarbiausių pagrindų Baltijos tautų laisvei.
6įos valios susilpninimas negali būti verti
namas kitaip, kaip pasikėsinimas prieš Bal
tijos kraštų laisvę. Pasiryžimas ginti šią
laisvę taip pat yru gyvybinis visoms trims

mesnėms kartoms.

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinya>

Jis atmetė šitų įsakymų — kaip sąlygų
žinovas — argumentuojamas, kad sovie
tų viešpatavimų Kinijoje ėsų galima ra
miu būdu įvesti tik kuomintango priemo
nėmis: trys Dr. Sun Yat Seno principai
patarnausiu šiems planams — tik reikia
kjųk galint daugiau įtraukti į kuomintangų komunistų, juos toliau radikalizuoti ir
jį lėto siekti valdžios,— esą visai nesvar•bu, kokiu partijos vardu Irusius pasiek
fas gulutini*- tikslas.

Kada Borodirmį jau buvo visai bloga,
dar jis bandė pavartoti jėgų. Bet veltui!
l’artija bmo nebetekusi kmrečių milita-

risfų kontrolės; visur jie buvo pasidarę
tokie nepriklausomi, kaip kad ir tie prie

šo “militaristai”, su kuriais buvo

taip
aisini UovoIh: jie dale duugiau lai, kas

Viltis

Garsus pamokslininkas pa Teisėjo tribūnų, o mano At I reina amžinoji, mūsų laimė. Jų munės, Raseinių, Raudondva
sakojo rašomų anekdotų, kad pirkėjui esu baisiai nusikal gerbkime su dideliu pasitikė rio, Rokiškio, Seinų, Šiaulių
Tsb.
klausytojai galėtų geriau su- tęs, nes visų gyvenimų nuodė- jimu ir pasiaukojančia meile, ir Žalgirio urėdijose.

Mūsų dienraščio kontestas baigiasi ki prasti, kaip Marija užtaria nu-Į mingai' gyvenu. Marija, vieni
tų sekmadienį. Jis baigsis gražiu pasisekimu. sidėjėlius. “Mūsų Išganytojas ntė’.ė mano viltis ir paguoda,
Dienraščio talkininkai-platintojai per keletu ienų kartų paklausė Šv. Pet
pasigailėk vargšės mano sie
mėnesių su pasišventimu darbavosi ir daug'
ro,
Dangaus
Vartų
raktininko,
los ir išgelbėk mane iš nuliu
padarė. “Draugo” skaitytojų šeimyna žy
miai padidėjo. Šių paskutinę savaitę kontes kam jis dangun įleido šių ir simo, nusiminimo!” Ir jis
kitų nepageidaujamų sielų. ftv.' griaudžiai apsiašarojo.
tininkai dar uoliau dirbs. Padėkime jiems.

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris j atrodė naudinga jų asmeniškiems intcre- i
IšverTė Jonas Labanauskas

k.

sams. Ir Feng Yu - hsiango telegrama pa- j
aiškino dalyko padėtį. Tang Šen - chi ir j
jo šalininkai žinojo, kad su komunizmu
nieko daugiau nebegalima daryti. Kada
Borodiuas leido masėrtus veikti smurtu,
tai tada stojo kariškiai į* kojas, nugink
lavo darbininkus, uždarė bendroves, gink
lu išskirstė demonstrantus, areštavo ir
iššaudė koniunistų vadus.
Kariškiais nebebuvo galima daugiau
ĮMisitikėti; bet ir civiliai jau nebepritarė.
Jie sužinojo apie Maskvos instrukcijas;
jie sužinojo, kad kuomintangas turėjo bū
ti sutriuškintas Ir pakeistas proletarijato
diktatūra. Borodino paaiškinimai negalė
jo jų nuraminti. Jie apleido skęstantį laij vų, nežiūrėdami griežčiausių p. Sun Yat
Senienos protestų, kuri šį žygį laikė kaip
išdavinių jos mirusio vyro.
1927 m. liepos 27 d. Borodinas pali
ko Kiniją; jj pasekė visas komunistų ka
ro ir civilinis štabas.
Taip pul ir p. Sun Yat Scnicnė su
grįžo į Maskvą su Eugen dienu, pasidar
bavusiu užsienių reikalų ministerių. Ten
jie ir apsigyveno. Tuojau po savo atvy»

kimo į rusų sostinę, ji išleido Sun 'i at •
Sūniškų iškeikirno raštų nacijonalistinei ’
Kinijai: “Savo mirusio vyro prašymu ji į
dėkojanti sov. valstybei už visų paramų,
kurių jis yra iš jos gavęs, būdamas gy
vas. Jis bandęs ranka rankon kartu su
Maskva atlikti savo šventų misijų: išlais
vinti pavergtąsias pasaulio tautas. Kontrrevoliuoija — didžiausia Kinijos gėdp —
norinti, sunaikinti pradėtų darbų. Išdavi
kiškus veikimas iššauksiąs aikštėn chao
sų; požemiuose būsiantį rengiama nauja
revoliucija, apie kurių išgirs visas pašau-,
lis!”
Po komunistų išėjimo ir jų nugalėji
mo, Tąng Šen - chi pasidarė savystovns
\Vuhano valdovas; jis pasirįžo niekam ne

nes

Ji

yra

melskimės

Dievo
į

Motina

ftvenč.

ir

Marijų.

Žavingieji meilės
žiedai
Be to, “Švenč. Marija yra tiek suvilioja jaunuolio širdį,
šaltinis”, pareiškė Popiežius kad, neturėdamas iš anksto
Benediktas XIV, “per kurį vi paspirties, pro juos nebeprasų dovanų ir malonių vande-Įeina.

mino vyriausiojo komendanto f'iang Kai šėko autoritetų. Ir čia kariškiai išsilaisvino iš partijos kontrolės. Ciang Kai - še- j
kui pradėjo įgristi šis dalykas.
Kada VVuhano ir Nankino civilistai
buvo susirinkę įvairiose vietose ir gaiši
no laiko savo asmeniškais ir partijos vai
dais, tai tada įpykęs Čiang Kai - Sekas
rūpinčio m. 13 d. paliko savo postus, iš
važiavo į Japoniją, palikęs raštų, kuria
me jis siūlė partijos vadovybei likviduoti
ginčų tarp Nankino ir WuliA00 frakcijų?
pradėti žygį į šiaurę ir išmesti iš partijos
komunistus.
Po Čiang Kui - šėko išvykimo prasi
dėjo chaosas. Kariškiai pradėjo vieni su
kitais ginčytis ir grųsino stoti apsigink
pasiduoti.
lavę į atvirų kovų. Ir civiliai padidino tų
Partijos vadovybės ir valdžios rolė netvarkų, nes jie, užsiėmę sukčiavimais,
buvo baigta, ji kabojo ore, neturėjo dau intrygomis ir usmeniškais vardais, visai
giau kam vadovauti ir ko valdyti. Ji pa nesirūpino dienos neramumais ir reika
siskirstė atskiromis frakcijomis ir asme lais.
Tui panaudojo šiaurės priešus naujam
nimis, kurių visi-stengėsi prisijungti prie
Nankino — prie naujo viliojančio lovio. puolimai. Wu Pci Fu buvo pribaigtas, jis
Bet taip pat ir čia pasirodė didelių sun nebeturėjo trupių. Kiti trys šiaurės ka
kenybių. Kariuomenių vadai pastatė- savo riuomenių radai susijungė į viertų kovos
ragus; jie ignoravo partijas vadovybę, že- frpntų, vedamį šūkio: “Kovu su komu

nistais”, veržėsi pirmyn, trijose vietose
perlaužė Yangtse frontų ir gręsė fiavojUivj
Nankinui. Tada šoko vietos kariškiai ii
rugpiūčio pabaigoje per tris dienas visiš-’
kai sutriuškino priešų.
Tąng Šen - chi atsisakė duėti pagal
bos kovai su šiaurės priešais; tai jau bu
vo perdaug Nankino kariškiams. Jie jį at
statė; tačiau dėl to jis labai nesigriaužė.
Wubanas
griebėsi keršto žygio; Tang Šen3
chi paliko karo laukų ir pabėgo į Jaj>onijų. Pavaduotojas užėmė jo vietų ir pa
sidarė toks nepriklausomas, kaip ir jo
pirmtak finas!
Kadaise buvusių komunistų trupių —
rusiškai išauklėtų — likučiai traukė į įlie
tus; jie puolė miestus, bet niekur nesise
kė. Galop jie liovėsi bandę įsitvirtinti sa
vo priprastose Kantono apylinkėse ir pa
sitraukė į vidurinės Kinijos centralines
provincijas, kur jie netrukdomai ir ra
miai stiprino savo armijos jėgas ir davo
bendradarbiavimu, pagalba ir apsauga įgijo kaskart didesnio pasitikėjimo iš kra
što gyventojų; pirmų kartų tai išėjo aikš
tėn 1930 met.
(Duugiuu bus)

MAŽŲJŲ DRAUGAS

Gegnžės-May 14,1934

DRAUOAS Part fwo
Gegužės May 14, 1934

Mįslės
1. Kodėl žmogių) vejamas, atsigrį
žęs žiūri atgal!
2. Kur randasi penkios skylės vieno
je skylėje!
3. Kas nedaromas pasidaro?
, 4. Su medžiu lygus, bet niekad sau
lės nemato.

5. Kokių daugiausia yra upėse ak
menų !
(Prisiųstos Julės Rebokiūlės, Det
roit, Mieli.)

IŠILGAI

SKERSAI

1 sparnuotas vabalas
(daug)

fi mirs per karą
8 nuo (prielinksnis)

Galvbsukiai

10 neigiamas atsakymas
11 nuvulys su vandeniu
12 matas lapas
lfi taipogi

OOOOOOO sutrupėjo
OOOOO
duobė
OOO
dirbk žemę!
, O '
priebalsis
000
eik paskui!
OOOOO
graži gėlė
OOOOOOO pojūtis

17 kieno

18 todėl

20 batus nusiavęs

2 anapus
• 3 pilnas
4 Ką gyvulys darys su
mfaa? •
fi gana (sutrump.)
7 lydės
9 antro asmens Įvar
dis
10 nugi
12 bflk
1 3 argi
1 4 Jausmažodis
1 fi laivų pagelbos
siuntimo ženklas
18 toji
19 dar (sutrumpintas)
J. J. J.

Vidurinės raidės išvardina mums gerai
žinomų paukštį.

Pranckevičius
AMERIKOS

GALVOSŪKIO IŠSPRENDIMAS

(L.K.)

No.

(L.K.)

i ,

Saulė leidosi ir visas dangus buvo
nudažytas įvairiomis dailiomis varsomis.
Šiaip baigėsi pavasario diena Romoje.
Pradėjo temti — valanda, kurioje krikš
čionys buvo kankinami.

<qtai».ioie: Lietuvoje dar nėra Išleista Amerikos lie
tuvių. (rašam*lų. rašiusių ir gal raštų dar nerodan
čiu). sntnl|T<ljo«-knyg,is. kuri vaizduotu visu Ame
rikos lietuvių rašytolu darbą ir Lietuvos skaitauėląją rbniomonę supažtndytų su Jais pačiais.

Lietuvoje išleisti tokis knygą reikia Ir—prsdčdamas SI sumanymą vykinti — visų Amerikos lie
tuviu rašytolu prašau atsiusti man no keletą savo
rašiniu, kuriuos natys laikote GERIAVKI<HK. kari
'-Mėčiai? in-sirlnkdamss Miredagirotl ku'-ps. Prie ra
šiniu nr'dėkite Ir savo gyvenimo aprašymus sti pa
sirašytais atvaizdais.
I.iętnente Išleidus tokią knygą bus al'iktas žy

Tnklole rlnkllnėje knygele, kaip paprasta*. !••ri būti atistovnujami VIKI rašyinlal. nes antologija
— kaip enciklopedija — t«H būti tfssnti.
AKEkJAK VITKAISKAS.
Siuskite meno laikino a|wigyvenlrao vielos ad
reso (būsiu dėkingas, lėlei S|a proga — kaip vie
tos gyventolal — išrašysite lr: kuo Ir knln Ame
rikos gyvenime nian dar verta susidomėti): 4:118
Ko. Kacramento Avė., dikago, III.

Geruosius va
Mažulėlius der
Pradėk sakyti
Sunkiau mar
a
,

Akių vokai vis
*r ,ftvo veidas
“Senai, laba
Gyveno, su
Skaisčioji gelt(

Kankiniai

tūrini gyvenimą, atsiminiau vieną spraga Lietuvos

fkonls

(I-.K.)

KAS IR KUR REIKIA SIŲSTI
Raštus, skiriamus “Mažųjų Draugui,“ mĮslių
atspėjimus, galvosūkių Išsprendimus reikia siųsti
adresu: Knn. Dr. Petras fllskis, ŠI. I. O., Mariana
polis. Thompson, Conn.

Pinigus už "Mažųjų Draugą," taippat prašant
pakeisti laikraštuko siuntinėjimo kiek], reikia siųs
ti tiesiog Į "Draugo“
spaustuvę.
adresuojant:
"Mažųjų Draugas,” 2334 K. Oakley Avė., Cbicago,
Illinois.

I

Netoli Romos sienų šalia Tiberio upės buvo kalėjimas, kuriam© tarp kitų
radosi trys broliai, visi jauni vyrai, ku
rių gimdytojai ir šeimynos nariai jau
buvo mirę kankinių mirtimi. Kadangi jie
gulėjo kalėjimo urvuose, galėjo girdėti
kaip upės vanduo iš palengvo kyla auk
štyn, aukštyn. Pasidarė tamsu taip, kad
vienas kito negalėjo matyti. Geležiniai
pančiai neleido jiems prisiartinti vienas
prie kito. Išbuvo jau keletu savaičių ta
me tamsiame kalėjime ir galų gale nie

ko negavo valgyti, vientik truputį van
dens gerti.
Ant rytojaus saulutė vėl linksmai
užtekėjo ir jos jauki šviesa prasimušė
šiek tiek ir į tamsų kalėjimų. Vyriausias
brolis Vincas negalėjo be širdies skaus
mo žiū tėti į savo jauniausiųjį brolj, ku
riam tokiam jaunam teks įnirti. Rodos
tik žiūrėtų į šį gražų jaunikaitį, kuris
savo panašumu priminė jam jų mirusių
motinėlę. Pažiūrėjęs į kitų brolį, pamatė
jo akyse graudžias ašaras. Žinojo, kad
jo brolis prisiminė tas laisvas valandas,
kada jis ganė pievose avių bandų, kaip
jis tuomet linksmai bėgiojo ir nakties
metu smalsiai žiūrėdavo į žvaigždes ir
mėnulį. Dabar retežiais apkaustytas ne-
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Mamyte, pasakyk inan pasukų
Apie tų senų, žiaurių raganų;
Ar apie vilkų, kurs papiaut uorėj’
T, geltonplaukę; man ,1a noatPjMiegoti laikas, tad nors vienų, da
Nors vienų, nors trumpukę, kad ir tų,
Kurių beveik ant atminties žinau,
Tyliai papasakok man pirmiau,
Negu Smilčių Dėdukas atvažiuos
Manęs, ir nusiVeš tenai, kur tos
Taip meilios laibos laumės žadina
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galėjo nė iš vietos pasijudinti. Norėtųsi
savo brolius paguosti, bet kaip prie jų
prisiartinti, kad pats pančiais surakin
tas! Ramino juos: “Mylimi broleliai, ne- ;
verkit! Prisiminkite kenčiantį Išganyto
jų.’’ Šie žodžiai juos nuramindavę;
Antrai dienai praslinkus jauniausias.
brolis mirė. Kaip Vincas būtų norėjęs,
kad jis verčiau jo vietoje būtų miręs,
kad tik brolis gyvas būtų išlikęs. Abu
broliai matė kaip kareiviai užkasė jauniansiųjį brolį kalėjimo urve. Antrasis
brolis visiškai apsilpęs neištvėrė ir pa
sekė savo jauniausiųjį brolį į kapus. Pa
sitiko tik vyriausias brolis Vincas, kuris
graudžiai verkė netekęs savo mylimųjų
brolių. Broliams mirus Vincas liko pa-
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liuosuotas nuo pančiui ir galėjo laisvai
vaikščioti savo siaurame kambarėlyje.
Galėjo dabar ii- pažiūrėti pro langelį.
Kareiviai praeidami pro šalį matydavo,
kaip jis atsiklaupęs prie savo brolių ka
po karštai melsdavos.
I

Mėnesiai. prabėgo ir persekiojimai
liovėsi. Vincų pagalios paleido iš kalėji-u
tuo. Nuėjo į savo namus, aplankė bažny
čių, į kurių iš mažens buvo papratęs ei
ti, ir ten atsiklaupęs dėkojo Dievui už
visas malones, kurias suteikė jo tėve
liams ir broliams. Pasimeldęs atsikėlė ir
išėjo iš bažnyčios. Matė^ kaip' saulė ža
vinančiai leidžiasi ir nusišluostęs ašaras
nuėjo namo. Antanas Dranginis (L.K.)

Pirma Prano Pamoka
Ir taip baigėsi lietuvių kalbos pamoPrie lango greta pamokų salės links
mai čiulbėdami šokinėjo paukščiai po me ka.
Pranas Plepka nelaukdamas nė kny
džių šakas. Toliau ant žemės matėsi vo
gų
sutvarkyti
dūmė pro duris. Rodos, ga
verytė, kurį savo aštriais dantimis triuš
kino riešuto kevalų. Vėjelis pūsdamas iš lėtum tik vaikščioti ir vaikščioti be jo
sodo pusės nešė malonius gėlių kvapus. kių rūpesčių apie mokslų ar kitas ko
Buvo irgi matyti, kaip mažosios raudo kias užduotis. Vienas dalykas Pranui rū
nos voverytės mikliai lenktyniųvo medžių pėjo — nueiti į girių ir laisvai pasivo
šakose. Susyk voverytės nurimo, kai pa lioti po pievų. Gyvenęs visų savo gyveni
sigirdo triukšmas iš pamokų salės. Pra mų didžiame Chicagos mieste prieš at
nas su kitais mokiniais atydžiai tėmijo, važiuosiant į kolegijų, pradėjo pamėgti
kaip voverytės linksmai žaidžia medžių miškus ir neapkęsti miesto apdulkėjusių,
plikų gatvių. Mažai teišmanė apie įvai
šakose.
rius gamtos gyvūnus išskyrus voverę,
Mokytojas garsiai prabilo:
— Kaip bus laikas, galėsite ir jūs kurių pažino iš miesto parkų. Jain teko
visi eiti ir šokinėti kaip voverės. Bet da nekartų matyti, kaip jos gražiai žaidžia
bar pamokų laikas. Jei neliausite žiopso parko medžiuose.
Pavasario metu Pranas visur žiūrė
jo pro langus, liepsiu uždaryti... Prie
tvarkos! Sakėme, kad kilmininkas žo jo, ieškojo voverių. Ar nepasiseks jam iŠ
džio “žmogus” žmogaus, o no žmogo. netyčių pagauti nors vienų. Taip norė
tųsi turėti, prijunkintk Būtų kuo ir pa
Vaikai, klausykite! Beliko vos keturios
minutės ir pamoka baigsis... Pranai, koks sidžiaugti. Pranas pasižymėjo savo mik
besimasis laikas veiksmažodžio “'zbis- lumu ir greitumą.
Jam beeinant per miškų ir linksmai
ti”t... Pranai, ar girdi!... Nesnausk! Ar
vėl voverės žaidžia! Baikime! .Niekas ne niūniuojant, jis užtiko kas jam rodėsi
išeina. Visų vaizduotės kažin kur skrajo lig voverė. Bet čia nepaprasta voverė—
ja. Klaupkite, sukalbėsime maldų!
baltu dryžu ant nugaros. Tokios voverės
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MAŽŲJŲ DRAUGAS

Iš Pašto Dėžutes

. Juokis, jei patinka

“1934 metais kovo mėnesį 17tų die: Motina (šešerių metų sūneliui): — Lai
nų iš gerbiamojo “Šaltinėlio” Redakto
muti, kur dingo dešęa iš spintos!
riaus gavau laiškų, kuris aiškiai pabrė Laimutis (nustebęs žiūri): — Dešra!
žė: Vasario mėnesį Stų dienų Ameriko Motina: — Žinoma, kad dešra, o ne ar
je pradėjo eiti lietuviškas vaikų laikraš
klio pasaga.
t J
tis vardu “Mažųjų Draugąs.” Jis yra Laimutis: — Ah! Mamyte, aš jų atida
gružus savaitraštis susidodųs iš 8-nių
viau vienam alkanam berniukui.
pusi. Jį leidžia kaip ir mes marijonai.
Motina: — Alkanam berniukui! Koks
Taigi prie šios progos labai prašau ne
tu geras. Eik čia... paglostysiu. Kas
supykti, kad aš svetimtautis noriu tapti
toks buvo išalkęs!
jūsų . leidžiamo laikraštėlio nuolatiniu Ldimutis: — Nugi, aš, mamyte!
bendradarbiu... Labai prašau per laikraš
tėlį paskelbti, kad noriu susirašinėti su Malkas: — Ei, Ickau, teko girdėti, kad
bendradarbiais, platinlojais ir skaityto
tavo krųutuvėlė sudegė pereitų šeš
jais. Pranas Berneckas, Kunigiškių vien
tadienį. Ak, kokia nelaimė.
kiemis, Gaurės paštas, Tauragės apskri Jclcus: — Ui, cit.... ne taip garsiai. Ji
čio, Lietuva.”
dar nesudegė. Ji sudegą... tik atei.
nantį šeštadienį
“Man labai patinka skaityti “Ma
žųjų Draugas.” Aš labai mėgstu išrišti Ubagas: —■ Ponuli, pasigailėk. Jau dvi
galvosūkius. Kas savaitė laukiu išsiilgęs
dienos kaip nieko į burnų nesu ėšio laikraštėlio. Ateityje stengsiuos kų
męs.
nors parašyti. Jurgis Vainoras, Šv. Juo Ponas: — Koks tu laimingas! Aš nei
zapo mokykla, Mahanoy City, Pa.”
vienos dienos negaliu iškęsti' iu-pamęs kų nors į bumų!
Smalsus:
— Kodėl tamsta nevalgai^
“Mažųjų Draugas” labai mums pa
Besotis:
—
Negaliu. Turiu tokių nevy
tinka. Mes mylime skaityti pasakaites ir
kusių ligų.
galvosūkius. Stengsimės ateityje kų nors
*
Smalsus: — Kokia ta tavo liga!
naudingo parašyti. Linkime viso labo.
Matilda Neverauskaitė ir Rita Kuberta- Besotis: — Nugi, kaip tik iki sočiai privalgau, taip daugiau nebesinori val
vičiūtė, Šv. Juozapo Mokykla, Mahanoy
gyt.
City, Pa.”

“Aš myliu jūsų “Mažųjų Draugų”
todėl, kad jis nėra per sunkus skaityti.
Man patinka galvosūkiai ir juokai. Be
veik visa mūsų klasė skaito. Esu Auš
ros Vartų mokyklos mokinė. Bronislova
Masalskytė, Chicago, 111.”
“Aš esu 13 metų mergaitė. Siunčiu
jums mįsles su atsakymais ir prašau įdėti į “Mažųjų Draugų.” Julė Rebokiū?

tė, Detroit, Michigan.”

Atėjo vienų dienų į ligoninę Jonu
ko sesutė jį aplankyti.. Jai besėdint, jis
pradėjo valgyti obuolį. Tuo pačiu laiku
įėjo slaugė. Pamačius kaip jo sesutė sei
les ryja žiūrėdama j ji, slaugė paklau
sė:
t
— Jonuk, kodd. noduodi sesutei pu
sės obuolio ?
Joniukas atsakė: “Aš daviau jai vi
sas sėklas. Galės pasodinti ir turės pilnų
sodų obuolių.” (Prisiuntė Matilda Ra
moškaitė, Scranton, Pa.)
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O, JUS, TAUTININKAI!

kokie tapo iškepti “jAmerikos kietų kai kurie to bankieto rė, prastuose parengimuose;

jų

Lįetuvyj“; bendrai katalikus * mė jų gėrėjosi man, kad jaunamas
---------_xineūžė
---------------------------------- —•
ir nebuvo pri

LIETUVOJE SUVARŽO
MAS TABAKU SO
DINIMAS

tojai tūlės pildyti visus įsta
tymo reikalavimus dar šiais
metais, nes manoma įstatymų
išleisti jau balandžio mėnesį.

ir jų vadus įžeidė dargi per j parduota suvirš 300 dol. bi
sikimšęs kaip “bitės avily“,
PHILADELPHIA, PA. — nesipriešino, nei kenkė. Anaibankietų, suteikiant garbės ro- j lietų. O dar kiek parduotu pa- ■ gi pelno liko daugiau. Aš neVis tie vargšai katalikai, o ptol, dar padėjo. Kaip! Pirlę tūlam kunigužiui, kurį at skutinę savaitę! .0 kiek dar noriu įtardinėti V. V. S. S.
ypae jų vadai, “rymiečiai ku-Jmiausiai radijo stotis WPEN,
Jrfiuo tabako namieje augt
silankę katalikai turėjo laiky prie durų! Tokia minia, be komiteto, betgi tik darau to
nigai“ prasikalsta. Kam! O kurį* vadina katalikų stotim,
nimo suvaržymu nustebinta
ti pagarboje, kaipo garbės sve abejo, daug biznio padarė. O kių pastabų, kuri man durte
Paskutiniu laiku Finansų dauguma ūkininkų. Kai kurio
gi tautininkams! Jie vis “ar per kelis vakarus, ypač sa
čių. Įžeidžia Lietuvos konsu-’kas paskelbta! Paskelbta, kad duria į akį, kaip yla iš mui
Ministerijoje rengiamas taba jų kreipėsi į žemės ūkio rū
do“ tautininkų gražius užsi vaitę prieš bankietų, reklama
lų, atstovų ir kitus garbingus' viso įėjo tik $592^45. Kodėl šo
ko akcizo įstatymas. Pagal mus ir finansų ministerija,
mojimus dėl brangios Lietu vo “telegramas iš Kaliforni
svečius prie to paties stalo,1 nedaugiau! Paskelbta,kad išvos ir jos didvyrių labo.
jos“, skelbiant rengiamų la
Laikus jau katalikams su jį, Lietuvoje tabakas auginti prašydami įstatymų išleisti ta
kadųngi šį kunigužį jie pasta- mokėta $385.50. Kodėl tiek
Štai, pastarasis lakūnui Ja- kūnui bankietų. Jeigu kunigai
siprasti ir apsaugoti savo bus leidžiama nemažesniuose prasme, kad saviems reikala
tė ant tos pačios garbės pa daug! Vadinas, iš viso to ūnušauskui parengimas — ba- gali tų stotį valdyti, tai lengvardų ir garbę. Kam kęsti to kaip 500 kvadratinių metrų ms tabakų būtų galima augi
pėdės, kaip ir juos. Gaila ti žimo ir tokios milžiniškos mi
nkietas, Pašelpiniam tautiš- vai galėjo Uždrausti ir tuos
liau ir vėl būti pakasiai ap plotuose. Mažesniuose plotuo nti ir mažesniuose žemės plo
ktai
katalikų
ir
tų
gerbtinų
nios
pelno
liko
vos
ne
vos
kam klūbo name, Philadelphi-! skelbimus. O to nebuvo.' \
šmeižtais ir valkiojamais po se, nors ir savo reikalams, ta tuose, kaip 5G0 kv. metrų.
svečių, kurie buvo atsilankę. $206.95. Verčiau būtų parenšmeižtų ir paniekos purvy bakų auginti nebus leidžiama.
joje, vėl suteikė progos ‘ ‘ ry
Pažymėtina, kad labai di
Antra, kunigai niekur vie
Suko, kad “rymiečių kuni gę eard party po 50 centų į...^ Laikas lapti
Tabako fabrikai rūkalų gami
miečių kunigams“ prasikals
šai nedraudė parapijiečius gai“ parengė “koncertus“ to žangos, ir tai būtų likę su
delė dalis Lietuvos .ūkininkų
o nebūti kai kurių taip vadi- nimui turės pirmiausia pirkti
ti. “Amerikos Lietuvis” įdėnuo to bankieto. Net kai ku je pačioje dienoje savo paraTsb.
virš $300.00. Man rodos, ka- namų tautininkų V. V. S. S. vietinį tabakų. Tabako augin yra rūkantieji.
jo p. Jankausko straipsnį, ku
.....
—
rios parapijos sodalietės tar- pijinėse svetainėse. Kunigai1. ,,, . ...
...
.
11
,,,
,, ,
i tankai butų subvtmę tautnnn- komisijos už nosies vedžiojariame jis išlieja savo neapy
į navo bankiete prie stalų ir uc rengė koncertų (o tar bu1
kantos taurę ant “rymiečių
kitur. Dviejų parapijų chori vo operetė ir teatras), kadikus panašiam parengime, kaip (mais po patriotizmo priedankunigų“ dėl trukdymo jų re-'
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Tu ir Ai
stai linksmino susirinkusių nakenkli
pakenkti būsimaiam
būsimųjaiu bankiebankie jauxnekartę parodė savo pa- ga.
ngiamo lakūnui bankieto. Tai
Speclallatal Iškalime lr įdirbi
publikų. O katalikai lankėsi tuk, nes kuomet Shenandorio
o
me
visokių rūšių paminklus lr
aiškus kunigų ir sykiu kataliskaitlingai ttdp, kad “ nuo pa- \ včiai darė maršrutų, nei
grabnamlus.
IVAIlūg DAITilil:
kų įžeidimas. Kitaip sakant,
statymo to namo 1915 m. tiek • “ rymiečiai kunigai,“ nei pa
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
rodos, dvvasiškija netik ignome darbe per šešias kai tas.
Ofiao TaL VlCtory OM*
daug žmonių dar nebuvo at ty;> tautininkai nežinojo, ku
Rea. TaL DREzed *191
k ruoj a tautos darbų, bet dar
Veskite paminklų reikalus tie
silankę ant parengimo“, ir rioje dienoje įvyks tas V. V.
siai su pačiais Išdirbėjai*
stengiasi tam garbingam dar
OFISAS
visas namas ‘ūžte ūžė kaip. S. S. komiteto parengimas la
4729 So. Ashland Avė.
bui pastoti kelių ir suvadžioti
bitės avily“, sulig paties Jan kūno Janušausko naudai. O
3 Iuboa
Ruaaa Gydytojas lr Chirurgu
katalikus. Tikrenybėj gi tai
CHICAGO. ILL.
kausko žodžių.
kad tai tie du dalykai supuo
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Jr
visai priešingai.
OFISO VALANDOS:
lė
vienoje
dienoje,
aišku,
ne

visų chroniškų ligų.
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
Tautininkai šmeižia, prava
Toje dienoje tautininkų V.
Vienas blokas J rytus nuo
buvo malonu nei vieniems, nei. vat po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
didžiulių vartų
vakaro.
Nedėliomia
nuo
1*
lkf
13
rdžiuoja
kunigus
ir
sykiu
vi

V. S. S. komiteto parengimui
kitiems. Mes neužinėtinėjome valandai dien*.
Kampu Slst Street
nei dvasiškija, nei katalikai, sus katalikus išsireiškimais, ii nepravardžiavome tautini
Valandoa: 2—4 popiet. 7—S vai. vekTelefonas MIDvvay 2880
Nedėlfomla lr ėventadleulala lt—ll
nkus už tai, kad jie mūsų pa
Trys telefonai:
LIETUVIAI
DAKTARAI:
rengimui stengėsi pakenkti pa
Rez. PENSACOLA 9011
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
W«a Phone
Offlee Phone
BELMONT 3485
rengimu lakūno labui.
KMGlewood 0041
TRIangle 0044
Office: HILLSIDE 3805
Tet LAFayctte 7850
Kodėl nepermainėme dieAlfred Roselll, pres.
Vineent Roselll, secr.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
ii.-r1? Už tai kad aplinkybės
DENTISTAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
to neleido, nes viskas jau bu
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1440 SO. 49 Lh OT., CICERO, IH
Tel. YARds 0994
GRABORIAI:
OTDTTOJAB lr CHIRURGAS
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—3 vai.
to seniai sutvarkyta. Kodėl
Rea.: Td. PI.Yea 2400
7850 So. Halsted Street
0147
80.
HALSTED
BT.,
CHlOAGt
4140 Archer Avenue
Valandoa:
V. V. S. S. komitetas nemai
ROOM 115
Paaed., Sered. lr Snbat. S—• vai
Nuo
10-12
v.
ryto; 2-3 ir 7-8 v. v.
▼ai.: >—4 lr 7—* vaL vakar*
vaL: 3-4 Ir T-a vaJL vakar*
nė dienos, jeigu rodėsi taip

ROSELLI BROTHERS, INC.,

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS.

DR. F. C. WINSKUNAS

Olenoma Tai. LAFayctte B7M
Makttmla Tel. CAMal 0403

Res. and Office
2350 So. lxjavitt SL
CANil. 0700

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streel
▼ai.: S Iki 5 popiet, 7 Iki 3 vak.

Nedėlioja pagal autartl

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

Offlee TeL REPubllc 7000
Rea. TeL GROvehUl 08i7
8917 S. WASRTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS*

3433 W. MAKQUmU ROAD
Vai. s-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 9-13 ry»
Nedėlioj auOtarua

DR. STRIKOL’IS

I------------------------------------------TeL OAMal

GYDYTOJAS

IR

DR. 6.1. BLOŽIS ;

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki • vak.

Nedėliomia pagal sutarti
OfLo telef. BOtJIevard 7830
PROspeet

1030

skaudu.
Nenorėčiau įtardinėti, bet
visgi, rodos, neaišku. Ponas
Jankauskas vienoje vietoje J

DR. A. RAČKUS

(Kampaa Leavitt St.)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

Valandoa: Nuo 3 Iki 13 ryt*

X—SPINDULIAI

OAMal

0133

I

▼alandoe 1—
lr 7—> vak.
TeL CAMal 0357
Rea. PROapect 0050 Seredomla lr Nedėliomia pagal autai*

Valandos:
2-4 popiet; nuo fi . 8 vakarai h
Office Tel. Wentworth #330
Res. Tel. Hyde Park 2396

DR. SUSANA A. SLAKIS
VAIKŲ

LIGŲ

SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandoa: 1 Iki 4 po pfettj, 7 Iki 8 vak.

.

Uekyrua Seruduuis

_.

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

REPublio

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

2314 W. 23rd PL, Chicago

3319 Lituanica Avenne

1439 S. 49th Ct.

1-8;

nuo

Cicero, HL

ANTANAS PETKUS

DR. KARL NURKAT
gydo

8:30-8:10

756 W. 35th Street

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS

GRABORIUS IR BALRAMUOTOJAB

J<oplyčia dykai

Patarnavimas geras lr nebrangus

DR. T. UUNUULIS

nuo

savo rūpesčius. Pašaukite:

TcL CICERO 5037

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. J. BERTASH

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Chicago, J JI.

78*0

-11

J.J.BAGDOMAS

GRABORIUS

corner Sacramento

I

Td. Ofiso BOL bet arti 5015
ReA VlCtory 234*

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
IR SONŪS
STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

4204 ARCHER AVĖ.

LIETUVIS •
.Optornctrk^lly Aklų Specialistu..
Palengvins aklų |tempimg, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS \
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšt), atitaiso
4142 ARCHER AVĖ.
trumparegystę lr toliregystę. Prlrengi'a teisingai akinius. Visuose atsitlOfiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Kczidendjos Ofisas: 2650 \V.”«mit St. I Wr"UOIMJ egaaniInavirnas daromas su
,
1 elektra, parodančia mažiausiu klalValarrdos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
' das. Spedalė atyda atkreipiama
J
Beredomls ir Nedčliomis pagal sutart) mokyklos valkua Kreivo* akys atl----------------- ------------ taisomos. Valandos nuo 10 Iki
v.
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Aklnfų kai
nos per pusę pigiaus. kaip buvo pir
miau*. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kaip pirmiau.
4157 ARCHER AVENUE
4713 SOLTH AR M LAN D AVĖ.
Td. VIRginia 0030
Phone HoiM.-.MiVI 7KR*
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
I Phone CAMal 8122
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso vat.

527 N. WESTERN AVĖ.

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta
Reikale meldžiu atslganktl, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANaI 3315 art* 2610

DR. A. G. RAKAUSKAS

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

IR

Telefonas

Oflsot Td. LAFayctte 4017
Res.: Td. HEMIock «2S«

Lietuvis Chirurgas jr O.vdvtojus

MOTERŲ

DENTISTAS

OFISAS NAUJOJ VIETOJ

DR. J. RUSSELL
Of.

’

REZIDENCIJA
IEZIDEI

I lkf 1:30 vakar*

J. F.EUDEIHiS

LIETUVIAI GRABORIAI

6631 S . Calif ornia Avė.

▼alandoe: 11 ryto Iki 4 popiet-

------ e-o-------Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

Chicago, Illinois

DR? A. P. GURSKIS

2201 W. Cermak Road

R»eJd«M»ctia 8800 No. Arteata*

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Suvirš 50 metų prityrimo
------------- o------------Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
taupykite pinigus

Telefonas SEEIey 6103

(Prie Archer Avė; eetoll Kedzie)
Valandoa: nuo 3 Ikt 8 vai. vakaro
Seredomla lr nedėliomia pagal
■atarti

CHIRURGAS

GYDYTOJA*.

. • * JbML
(Sll SOUTN HALSTED BTRK89

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

paminklų dirbtuvė
Chicagoj

3051 West 43rd Str.

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Didžiausia

arti Grand Avė.

DBNTISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS

———a— III11

Tel. LAFayelte 8057

2201 W. Oermak Boad

- DR. G. Z. VEZELIS
arti 47tb Street
▼bt: noo 9 Ikt 3 vakare
■eredoj parai eutarti

Valtis 1741-1/42

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr Grabnamlų

LTETUViAl DAKTARAI:

DENTIBTA3

Seredoj pagal autartl

4645 So. Ashland Avė.

Visi Telefonai:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

rašo, kad nuo to namo pasta
tymo (1915 m ) tiek daug sve- i
čių nebuvo atsilankę į kurį
Mirs parengimų, kaip į šį la
kūno bankietų, kurį V. V. S.
S. komitetas
surengė, kad
žmonių “ūžte ūžė, kaip bitės
avily“. Aš irgi sutinku su tuo
faktu, kad labai daugy žmonių
buvo. Dar savaite prieš ban-

Nuo 1 {kl I vakar*
TeL BOtJIevard 7043

10 lki 12 diena

813>

CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Namų Tel.

DR. A. R. MCCRADIE

Nedėldienlals nuo

&M. 2136 W. 24th St.
Td. CAMal 0401

Office Phone
PROspeet 1028

DR. MAURIGE KAHN

DR. P. ATKOČIŪNAS

akim

ir prirenka akinius
ii (sakom Inga I
Vai.: nuo 10—3 V. p.p.
Nedėtoje pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

718 W. 18th SL
TeL MOMroe 0877

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 318.80 Ir aokžOaa
Moderniška koplyčia dykai.

/•

I

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

L1Z0LP

Tel. Boulevard 4139
TeL LAFayeete g*73
1

CrCKRO 3*4

SYREVVICZE
GRASOMUS
r*ldetav8ma pilnas patarnavimas
■Mhaito «8 888ve
KOPLYČIA D Y MAJ

1344 8. 60$

•

J. Uulevlčha
Grabortue
__
Ir
Patarnauja
eegoje ir
k«J%

..1R..

sV

UOZAPASEUDEIKI
■

GRABORIUB^ĮR ^LAJDOTPVIŲ

Td. BOUIevard W .8881

2506 W. 63rd St.

Phone Cicero 2109

888 W. 18tk Mt.
Td. OAMal 8174
_____________ Cblcago. IIL_____________

1046 WEST Mth STREET’

Tel- REP. 3100

TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO

LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE..........
Cbl-

Didelė If _
Koplyčia dykai

REPubllc 8340
5340 So. K< fJ/M

Avenue

(Neturime eųrytių ra firma tuo padu vardu)

r

o

BH X O G X $

Pirmadienis, gegužės 14, 1934

—-----------

zimiero SeRerų Rėmėjų metinį
Inetrų nno Lietuvos — Latvi
seimų, kuris įvyks gegužės 20
jos sienos, rasti juroje du žvė
d. ISriukta keturi atstovai. ’
gūžės mėn. 15 d. 8 vai. vaka nigai nuolatos tikinčiuosius rn jų irklai ir žuvims dėti pinti
MARQUETTE l’ĮARK. —
P. Vaiėekauskienė pakvietė
re L". Aero klube, 3718 S.Ual- gina aukoti Vilniaus krašte nė.
Mūsų kolonijoj niekad netrū Fed. Apskr. dalyvauti klebo
sted Str. Bus svarstoma svar badaujantiems. Kai kurie Lie- j
Dievo Apvaizdos parap; —
ksta talkininkų kilniems dar no kun. (Ant. Briškos pagerbtuvos gyventojai patys dalį Į
būs reikalai.
Skolinimo ir Statymo Bendro
bams. Neseniai buvo dienr. tuvių puotoj birželio 17 d.
Komiteto sokr. P. Jurgėla ^lvo būtiniausių išlaidų sr.Brightonparkieeiai ilgai pa
vė “Lietuva” įsteigta ir įkorGMSMINTES
“Draugo” vajus. Daugelis pa
O. Aleliūnienf, rask
7127 S. Francisco Avė. i siaurinę, sutaupytos pinigus
geidavę, not ir per spaudų, tu
poruota
kovo
31
d.,
1904
me-.
Bišventėlių dirbo visu atsidė
siunčia savo broliams į Vil
tais. B-vės steigėjais buvo: .Jo rėti Dr. Rakauskų savo kolo
jimu; tas darbas ir toliau va
niaus kraštų.
Tsb
nas Petrošius, Louis fl. Getz. nijoj, pagalinus sulaukė jį į
romas. Dabar eina talkių kad
Bųsfneas Phone
Realdence Phone
Juozapas Jovaišas, Jonas Ur savo tarpų, nėš jo ofisas Iš
rengiamoji TT. Marijonų ju
I'.nglew<xal 5883
I'.nglc wnol 5840
Bridgcpoito tapo perkeltas j
bikas,
Silvestras
Dargia,
Kabiliejinė vakarienė kuo geriau
zimieras Pocius ir .Juozapas Brighton Paikų. Nanjai įruoš
šiai pavyktų. Į tų talkų stojo
šie asmenys: M. Daugėlienė, Town of Lake. — Gegužės G Znbavičius."Vieni jų jau mirę, ^as °f*sas randasi prie 4142
A*
MOOF.RN PHOTO
NTCD1O
kiti
išsikraustę
į
kitus
miesArcher
Avė.
d.,
J.
Kreneiaus
svetainėj
su

GG40 S. Campbell Avė.; P.
f rengta
šviesomis
ruošta
pagerbimas
gerb.
kleb.
tus,
Rezidencijos
ofisas
palieka
Grybas, GI27 So. Maplewood
Vyriausias Komitetas Vil
AUKŠTOM IG š’KM
PAVEIKSLAI
Atsakomingesnes vietas tuc toje i*at vietoj — 2656 W. 69 niaus krašte badaujantiems še
Avė.; B. Nenartonis, 6540 S. kun. A. Skripkai vardadienio
Geg. 16---22, YoUnjrstiAVn, , Nutraukiame dienų ar
. .
.1
vakare
laiku užėmė Francis P. Brad J^t. Marketpnrkiečiums ši per Ipti, kasdien iš visų Lietuvos
Campbell Avė.; J. Sluoksnai- proga.
Ohio,
tėvas
Juozas
Vaitkevi

tis, 6135 So. Campbell Avė. ;j Pasirodžius klebonui, para- čulis, kaipo advokatas, Simo- niaina bus naudinga tuomi, vietų gausiai gauna aukų Vil čius, M. L. C.
420 WEST 63rd STREET
K. Žansytis, 7217 So. AVash-i P‘-ios orkestrą sutiko maršu, o nas Pilac.kas ir J. V. Zacha- kad gerb. daktaras turės ofi niaus krašte badaujantiems
CHICAGO
Geg. 14 d. — 20 d. — Keno
tenaw (Avė.;
A. Dapkienė,! Pnlkas mergaičių tuojau pra- revič.ius, kaij)o notarai. Vėliau so valandas rezidencijos ofise Aukas siunčia organizacijos,
G811 S. Washtenaw Avė.; įį. dėjo svetelius vaišinti. Valgius legalę vietų užėmė adv. Jonas ne tik prieš piet, liet ir tarp atskiri asmenys; ypač nuošir sha, Wis. T. A. Petrauskas,
nomas laikraščių išnešiotojas ir gėrimų aukojo pačios sųjun- Kučinskas, vienas iš autorite 8—9 vakarais. Geriausios klo džiai aukoja mokytojai ir Į- M. T. C.
Lietuvis Advokatas
tų budavojimo ir skolini-' ties.
S. Staniulis ir J. Mickeliūnas, gietės.
vairių mokyklų moksleiviai.
Gegužės 21 — 27, Chicago,
Po
vakarienės
Šv.
Cecilijos
2201
W. Cermak Road
mo įstatų ir teisių ne tik Illi
6747 S. Artesian Avė. Visi jie
Komiteto skyrių tinklas vi Ilk, Aušros Vartų bažnyčioje,
(West 22nd St.)
platina jubiliejinės vakarienės choras, ved. V. Daukšos, pa nois valstijoj, bet ir visose J.
soje Lietuvoje smarkiai ple (Kun. A. Cikoto, M I. C.).
(
Metropolitan
State Bank Name)
bilietus ir tikisi, kad MartĮue dainavo “Ilgiausių metų” ir A. Valstybėse. Jis ir šiandien
čiasi. Ypatingai uoliai dirbo
Valandos Kasdien nuo 9 lkt 5
Seredos Ir Pėdnyčios
eina tas pačias pareigas.
tte Parko kolonija bus skaitgražių dainelių
"Neseniai iš Lupėkų prie Panedėllo.vakarais
Kauno, Marijampolės, Vilka
6 iki 9
Telefonas CANal 1175
Mokyklos vaikučiai atliko
Sekretoriaus pareigas ėjo
Hngiausiai atstovaujama.
viskio ir Klaipėdos badaujan plaukos, Klaipėdos krašte, iš Namai: 6459 S. Rockwell St.
Vakarienė, kaip žinome, į- keletu gražių dalykėlių, pri Alex J. Lemont, bet 1911 nie
plaukė į jūrų keturi žvejai:
Klubas neseniai suorganizno tiems šelpti komitetai.
Telefonas RKPuhlIe HtttlO
taikintų
vardinėm.
Garbė
nž
tais
savo
vietų
užleido
Jonui
vyks gegužės 27 d., Dievo Atas, tačiau gyvuoja labai ge Ligšiol yra paruošta kiek Mikėnas Kleinas, Jurgis ir
pvaizdos parap. salėj, 7:30 v. tai sesutėms Kazimierietėms. P. Evaldui, dabartiniam sekre rai. Turi apie 50 narių. Visi vienu momentu į Vilniaus kra Andrius Limertai ir Jurgis r
Paskui dainavo Šv. Cecili- toriui.
vakare.
R. K.
jauni vyrai ir merginos, pilni štų pasiųsti 20 vagonų javų ii Falkas. Jie daugiau jau ne
jos vyrų choras.
Dabartinė valdyba ir direk energijos, sumanūs veikime.
bulvių. Tik tam iš lenkų ne begrįžo. Spėjama, kad žvejus
Moterį} Sujungęs 21 kuopos toriai susideda iš šių vyrų: ABalandžio 28 d. klubas tu- gautas leidimas. Vilniaus vai ištiko šiurpi nelaimė ir jie nu
vardu sveikino klebonų D. Za- ntanas Tamkevičia, pirminin
rėjo savo .įkurtuves (šokius). vadai atsisakius išduoti leidi- skendo, nes gauta žinių, kad
polskytė ir įteikė pintinę gė kas, Jonas Valantinas, vice - Susirinko gražaus jaunimo, mų "aukoms įvežti, Vilniau? Latvijos pusėje, apie 20 kilolių. Duetų padainavo O. Nor pirmininkas, Jonas P. Eval
Vakarų praleido labai links- (lietuvių komitetas kreipėsi į
REIKALINGA mergaitė dėl
kienė, O. Knatanskaitė..
Lietuviški Rekordai
das, sekretorius, Adomas Su mai.
atatinkamas įstaigas VaršuvoGausingas Federacijos Chi
namų
ruošos.
Lengvas
darbas.
Šv. Kryžiaus parapijos ko baitis, kasierius, Juozapas B
Pirmadienio ir penktadienio je, prašydamas tokį leidimų iš Turi būti prityrusi. Gyveni
cagos Apskrities susirinki
Sliazas,
direktorius,
Petras
miteto vardu sveikino O. Slevakarais, klubas laiko savo duoti. Manoma, kad iŠ Varšu mas ant vietos. Atsišaukite;
mas įvyko* gegužės 2 d., Auš
Leepus,
direktorius,
Pranciš

gvilaitė ir įteikė gražių dova
susirinkimus. Orlaivių mecha vos vilniečiai toki leidimą 4829 N. Christiana Avs., Al
ros Vartų parap. salėj. Prieš
kus
Margevičia,
direktorius
nų.
nikas Jasulaitiš duoda lekci gaus.
bany Park. Tel. IRVing 4083.
susirinkimų, L. Šimutis pada
Gražių kalbų pasakė.kūn. T.; Antanas Kontrimas, direkto- jas apie orlaivių tnecbanizmų
rė pranešimų apie pasaulinę
Albavičius.
į rius, Jonas Bogvilas, direkto Jaunimas, kaip vaikinai, taip
politikų.
PAVASARIS
Solo dainavo A. Juozapaitis.: r’us ’’ Jonas Kuchinskas, ad ir merginos, kviečiami įsira KVIEČIAME ATIDA
Laikas apelvalyti ir maiiavoti.
2CO-47—Prašom Pasakyti Ir OSlnApt. V. Petrauskas prane Dvi mergaitės A. Plenytė ir advokatas.
18 colių sieninė popiera...
gullukal'. Liuda Sipavičiūtė,
Syti į klubų, nes .čia yra pro
RYTI ČEKIU
Ir aukžčiau
kontralto
šė apie rengiamų
metų
Per praeitus 30 metų ši j- ga išmokti netik'mechanizmo,
80 colių steninė popiera
26052—Pirmo Pėstininkų Pulko
Vaičkaitė gražiai
pašoko.
SĄSKAITAS
lr Seiuut Draugas, maršai. Ka
• . •
- - t
ir aukščiau.
I
spaudos atgavimo sukakties
staiga davė paskolos savo na bet ir skrai<}yifro/riškas benas
Sieninę poplerg dplplaustom Dykai
Balansas turi būti
2<1)54- Barbora Ir Kad Nėr ANekalto Prasidėjimo Panelės riams pirkimui, statymui • ii
4 vai. 8PAR VARNIMH Geros rflpaminėjimų, kuris įvyko ge
ne mažiau $100.
laus. A. Vana.gaitls
26057—Žydelis lš Vilkaviškio Ir
gūžės 8 d., Dievo Apvaizdos .Šv. sodalicijos vardu S.' Bart- taisymui namų; ir šiandien te- Juozas Kreivis nusipirko o
PARANKCS I>RAU<.IŠKAS| SS-e.......... ’1.19
pas Darželi Trys Mergelės.
4 vai. ENAMEL............
rlaivį, kuris dabar yra klubo
------- įkaitė
J. Babravičius
parap.
salėj.pasveikinus įteikė dovakvorta
TVIRTAS
beteikia tų patį patarnavimų name, 3718 S. Halsted St
2C0C4—Agota Ir Mea Gert Že
MAIŠYTO Geros rūšies
maičiai. Ant. Vanagaitis
Padaryta pranešimas iš TT. nėlę.
galionas
*1
Depresijai dar nepasibaigus, Kviečiame lietuviais ateiti ir
26067—Pokeris ir Grybų Raulį
Antanas Vanagaitis
HALSTED EKCHANGE Ijangams Seklus padarome sulig 26072
Marijonų Koleg. Rėmėjų re Gražiai kalbėjo kun. O. Kvc- ši įstaiga jau yra padarius
—Ukvel lr Senas Bernas
pamatyti
šį
orlaivį,
nes
trum

užsakymų .......................... CQr»
Antanas Vanagaitis
ngiamos jubiliejinės vakarie cinskis, kun. A. Valančius, P. virš $30,000.00 paskolų, dau
ir
aukftčtau
26077—Kam Šėrei Žirgeli Ir Iš
NATIONAL BANK
poj ateity bus išvežtas.
rytų Šalies. Kraučlunas lr Ol
nės 25 m. sukaktuvėms pa Vaičekauskiėnė.
HEIFERMAN’S PAINT
giausiai namų taisy/hui.
šauskas
Halsted St. ir JL9th PI.
Trumpoj
ateity
klubas
rengs
26085—Tšvynšs Polka lr Ku-Kų
STORE
minėti. Vakarienė rengiama
Nuo visų parapijonų linkė Įstaiga yra pergyvenus daug aviacijos dienų, kurioj pare
Valcas. Tarptautine orkestrą
Narys FEDERAL
2547
West
63rd
Street^
26088—Kur Nemunas lr Daugu
Dievo Apvaizdos parap. sa jimus pasakė G. Varaneskai- finansinių krizių, per kuriuos
INSURANCE KORPORACIJOS
va lr SmOklšj Vainikėlis. Juo
Tel. HEMlock 0070
dys, kų klubo nariai išmokt
zas Olšauskas
Mes
pristatome
lėj gegužės 27 d.
nei vienas narys neturėjo nuo
tė ir įteikė gražią dovaną.
26097—Gaspadlnė Rozalija Ir Jo
Bus parodyta visokių įdomy
nas pas Rožę. Rtasva Pilka
A. Bacevičius išdavė galu
stolių. Buvo atmokėta pilnas
2 6095—T^vendreila ir Grybai.
bių skraidyme.
Rep.
Solo dainavo K. Sabonis, pi
Marš Strumakiene Ir I’. Pet
tinų raportų nuo buvusio L.
doleris su priedu pelno. Daba
raitis.
PASIDABINKIT PERMANENT
----------- ?——
K. Vakarinių Valstybių sei anu skambinant J. Sauriui.
rtiniam laike įstaigos turtas
GRAŽIOS LAIDOTUVĖS
W A V E
Mino ET Ikulios pn
Ant galo kalbėjo pats kleb. siekia $2BO,OOO.OQ, o reservas
melio.
Dahnr kol kainos <lar žemos Mldland’o
nauji pcrmnnentni dėl pavasario:
Kalbėta apie lietuvių daly- kun. A. Skripka. Dėkojo vi- padengimui nuostolių ant na
*7.50
Brighton Park. — Gegužės i
REALISTICS
vavimą pasaulinėj parodoj, j sieins.
mų ir t.t., $40,000,00. B-vė pri
PHILCO 1934 Ratlios po
t d. iškilmingai1 palaidotas a.
$2.00
ir
aukščiau iki $6.00
klauso
prie
Federal
flonit
L. Šimutis pranešė, kad
Vakaro programai gražiai
a. Jonas Raekauskis, kuris
*15.50
Kiti padabinimai: Shampoo —
liaudies kursai, orui atšilus, va<jovavo j Zelevas. Bendrai Loan banko, Illinois Building ilgai šioj parap.K gyveno ir jų
finger wave—50c; Šhampoo - finy
Naujas PHILCO Automo
nutraukti. Rudeniui atėjuų vėl ^jųjuavus ilgiausių metų, vi and Loan Lygos, United Sta rėmė. Velionis paliko liūdin
ger wave - arch - 4-inse — $1.00;
bilio Radios po
lius tęsiamos paskaitos.
sį skirstės pasitenkinę gra- tęs Building and Loan Lygos- čių moterį, Liudvikų, ir du ma
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sba
$39.50
mpoo - rnarcel - manicure - $1.00.
Apskr. pakviestas į Šv. Ka- žiausiais įspūdžiais. Ramunė ir Litbuanian Building and žus sūnelius Edvardų ir Ri
MOTOROLAS Automobilio
Txian Group of Cook County
MIDLAND BARBER
chardų. Velionio žmona L. Ra
Radios po .>
VYRAI — ATYDA!
Kaip jau minėta, iš 442 Sko čkauskienė yra ^žinoma veikė
Iš GOLFININKŲ SUSI
BEAUTY SHOP
Kas atsIncS 3J pagarsini
$39.50
Štai yra apeclalts pranešimas. kuria
linimo ir statymo bendrovių, ja; priklauso daugeliui drau
mu gaus permanent save
RINKIMO
4182 ARCHER AVENUE
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris'
BOc pigiau negu paprastai.
TEL. LAFAYETTE 4«3»
netik lietuvių, liet ir svetim gijų ir organizacijų. Reiškia
(..siekė ‘•viduramži” ir jaugia reika
ZF.NTTH Automobilio
lui v imq, tam tikro gaivinančio TONI-Į
Radios po
KO. Kad sutetkti galimumą tūkatan-i
Praeitų pirmadienį buvo Lie taučių, nei viena neužsidarė iš me jai gilios užuojautos.
.l.ins, kurie dėl kokios nors prležas-'
$49.50
tuvių Golfininkų Sąjungos su priežasties sunkių laikų ir ne
ti, -. atidėlioja užsisakyti
Reporteris
sirinkimas Sandaros svetainėj užsidarys.
Budriko mechanikai įtaisys
Birželio 16 Dieną Ekskursija
Jame dalyvavo netik Chicajums belaukiant.
Todėl, patartina ' kiekvienų
„.„.„.„„n.,, s, gvW„.|K“» sportininkai, bot ir inūm) remti panašias įstaigas savo
Už jūsų Senų Radio tūbų
Pranešimai
NEW YORK
FRENCH LINE
gausite
pr°-u
-J-c-Mil«*•tik “**«* i
Visų Chicagds lietuvių drTLE
DE
FRANCE
’
„t mėnesio treatmentą bOklte ss- |erįs keletas iŠ CicerOft; J. Kft- staigose žmonės neprarado ii
i
vlrnl gaukite buteli Aisndten — garanExpress
LIETUVĄ mažiau
gijų susirinkim$ ketvirtadienį
i ser, Grant \Vork« vaiatinėR sa- nepraras pinigus.
pirkdami naujų tūbų.
Laivas
kaip 8 dienos
vininkas, dr. (Jussen ir p. Kau
ftios įstaigos susirinkimai gegužės mėn. 17 d. Lietuvių
nietis.
Plalcancs Informacijas (ciklam Ir panhiodjsm l-slvako toa.
laikomi kas antradienį 7 v. v., auditorijoj. Tame susirinkime
r«<lan>mc visokiu* poplcrlna Ir <lok»rtncntlis. hhinčlam pinigus |
'Sųjungon
v
įsirašė
trys
jauni
komitetas
išduos
smulkmeniš

Dievo Apvaizdos parapijos
H I IK VIEN AI VPATAI YRA
L I E T U V U
MAIZINII TI RCTI (JRAŽII H
energingi
gydytojai
:
dr.
J.
Rnsvetainėje, 713 TVest I8th St.. kų finansinę atskaitų iš 1933
:
- 11,11 H PLAUKUS
3417-21 So. Halsted St
ssell (Rusilevičiun), dr. J. Ši
Sėr. i m. įvykusios Lietuvių Dienos.
PERKAM
INSURANCE
ftis naujaa naturalUkaa valataa
n<tsulaiko plaukų sllnklmg. praTel. Boul. 8167
mkus ir dr. A. Vinskunas. Nu
Taip pat bus svarstoma orga
LIETUVIŠ
plelakenoa. bet Lr atgauna
NOTARY
Į.hit.k
Si naudingų, valstg pasltarta lošti Twineagle Country
Kiekvieno kataliko turi bfl nizavimas Lietuvių Dienos šią
...k surasti, man besigydant allnKUS BONUS
PUBLIC
savo plaukų. Pasekmės Mo
Club.
vasarų
toje
pačioje
parodoje,
ti
didžiausias
rūpestis,
kad
b4
n„ , o vaisto yra patvirtintos lr gaPROGRAMAI:
mntuojamos. Psroiduoda su ntiroNutarė lošti tumamentų ge tų stipri katalikiška spauda, nes yra gantas pakvietimas.
REAL
ESTATE
tSymals kaip vartoti. Rutelis ti no.
W.C.F.L. Nedaliomis nuo
\t t*;i i,it,> laftku;
gužės 20 d. Apie tumamentų kad ji pasiektų visus tikin- Sis klausimas yra labai svar
T iki 1:30 po pietų.
13 meto teisingai pamatuotas hlmla.
bus pranešta vėliau spaudoj, čiuosius ir kad nekatalikifiko- bus ir dėl to draugijų valdy
SUSIPAŽINKITE III REMKITE LIETUVĮ.
“VV.A.A.F. Nedaliomis nuo
Dr. 0. 1 Bložis.
| ji spauda būtų ifmesta iŠ ka bos prašomos masiniame susi
Tel. LAFAYETTE 1083
2608 W. 47th STR.,
1:30 iki 2 vai. po pietų.
Hh
rhueldh avenue
Onflcago Hetshtn, 111.
rinkime dalyvauti.
L. G. S. rašt. Įtalikų tarpo.

SMARKŪS TALKININKAI

SKOLINIMO IR STATYMO OR. RAKAUSKO OFISAS
BENDROVĖ "LIETUVA”, -PERKELTAS
- - - - - - - - - į- BRIGHTON PARKĄ

' "jiHEffi'

“DRAUGE"

GRAŽIAI PAGERBĖ
KLEBONĄ

GAUSIAI AUKOJA BA
DAUJANTIEMS VIL
NIEČIAMS

Ttfli Marijonu
'Misijos

P. CONRAD

JOHN B. BORDEN

LIETUVIŲ AERO KLŪBO
DARBUOTĖ

pas budriki;

Iš FEDERACIJOS CHIC.
APSKR. SUSIRINKIMO

0. K.

j

po 35c nonas 3 nž doleri

|g —
irV

00/3
OU<J

Nusa-Tone
NAUJAS IŠRADIMAS
ii

los. F. Bodrik, hic.

i

MRS. PAULINA RIMKUS

I

