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MISIJOS AUSROS VARTŲ BAŽNYČIOJ

Jugoslavijos vyriausybė mobi
lizuoja kariuomenę

SQFIA, geg. 19. — Bulga
rijos karaliui pritariant, bul
garų kariuomenė šiandien su
griovė vyriausybę, uždarė par 
lamentų ir paskelbė militari- 
nę diktatūrų.

Perversmas įvyko netikėtai 
ir be jokių sumišimų. Kariuo
menė užėmė visas vyriausybės 
įstaigas ir strategines mieste 
vietas. Gyventojams įsakyta 
laikytis rainiai ir būti namie.

IVisi ministeriu kabineto na
riai suimti ir uždaryti kalėji
man.

Dėl visako kariuomenė taip 
pat apsupo karaliaus rūmus ir 
daug kas ėmė pasakoti, kad 
perversmas įvyko be karaliaus į 
žinios. Tačiau yra faktas, kad 
prieš perversmo vykdymų ka- 
ralius pasirašė net 30 dekre
tų Bulgarijos vidaus tvarkos 
reformai.

Kariuomenės vadų atsišau
kime į gyventojus pažymima, 
kad demokratinė tvarka krašte

T. SĄJUNGOS 
NEVEIKLUMAS

ŠIS TARPTAUTINIS IN
STRUMENTAS GRIŪVA

PARYŽIUS, geg. 20. —
Europos diplomatų sluok
sniuose yra tik viena nuomo, 
nė apie T. Sųjungų, kuri vaiz- 
duojama taip;

Tautų Sųjunga nėra valsty
bė, tik instrumentas. Tai ko-
operatyvio malūno »rūšis mai- , _ _ T_

, vyskupas J. E. Kearney pa
ti tarptautinius Jkornus. Šian- r 
dien šis malūnas jau vargiai 
tegali suktis. Visomis pusė-

Šiandien, .geg. 21, d., 7;30 

vakarų, Aušros Vartų parapi-;i s t j
jos bažnyčioje (West Side) ; 

prasideda šv. Misijos, kurioms 

vadovaus d.g. kun. A. Cikoto, 

M.I.C., Marijonų Vienuolijos 

Generolas, garsusis pamoksli

ninkas. Visi lietuviai kviečia

mi dalyvauti šiose šv. Misi

jose, pasiklausyti garsaus mi- 

sijonieriaus pamokslų ir pel- 

D. G. kun. A. Cikoto, M.I.C. i ,)iev° mallmill-

MELDŽIAS DĖL UETA0S po kiekvienų šv. Mišių, būtų 
atkalbama suplikacija dėl 
lietaus.

SALT LAKE CITY, Ui ak 
Šios katalikų vyskupijos

KOVAI PRIEŠ 
PIKTADARIUS

PREZ. ROOSEVELTAS

’ PASIRAŠĖ NET 7 
ĮSTATYMUS

WASHINGT.ON, geg. 19. — 
Prez. Rooseveltas pasirašė 
septynis įstatymus, kuriais re 
miantis krašto vyriausybė sėk
mingai galės kovoti prieš pik
tadarius.

Pasirašyti įstatymai liečia 
visus tuos nusikaltimus, kurie

NUKENTEJO SKERDYKLOS IR DAUG 
(VAIRIŲ (STAIGŲ

Apie 80 akrų' plotas pakeistas 
v Zenais griuvėsiais

APSKAITOMA APIE 10 MILIJONŲ 
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ J

Pereito šeštadienio vakarų ve Stock National bankas, 
baisus gaisras ištiko Chicagos Drovers journal Bnilding ir ( 
miesto pietinę dalį. Išilgai So.radijo stotis, šeši blokai par- 
lfalsted gatvės abiem šonais duotuvių su gyvenamais bu- 
viskas pakeista griuvėsiais. ! tais, apie 70 gyvenamų namų

yra federalinės vyriausybės • Nukentėjo galvijų skerdyklos, ir visa eilė kitų įstaigų. Ke- 
jurisdikcijoje. , jį kur gaisras iškilo, ir kele-

1. Žmonių pagrobimai. Jei! tas blokų rytiniam Halsted
pagrobtos aukos pagrobime - gatvės šone. Daugiau kaip 80 
laikomos ilgiau 7 dienų, tada'akrij plotas pakeistas griuvė- 
visas reikalas pereina krašto, siais ir nuodėguliais, 
vyriausybės žinion. J Kovoti prieš gaisrų buvo

2. Vogtų daiktų vertės 1,000 ‘ sutraukti kone visi miesto ug-

liolika milijonij dol. nuosto- 
lių padaryta.

Tūkstančiai darbininkų ne
teko darbo. Bet kiti tūkstan
čiai bus priimti sunaikinto 

ploto valymui.

Vandens trūko
Kovų prieš gaisrų sunkino 

f vandens stoka. Paskiau per 
radijų atsišaukta į miesto gy
ventojus, kad jie nutrauktų 
savo daržų liejimų. Tuoj pasi
reiškė didesnis vandens spau
dimas. Tas buvo didelė pagal
ba ugniagesiams. ,

Išilginėmis gatvėmis, kaip
tai Halsted, Ashland ir į ry
tus nuo Halsted sulaikytas vi
sokis judėjimas, tad šis persi-

Cicero policijos- magistra
tas Sandusky pavedė grand ju 
ry tardymams tris vyrus, kal
tinamus vogtųjų daiktų priė
mimu. Tarp kaltinamųjų yra

skelbė kunigams ir tikintie
siems nurodymų, kad jie mel
stųsi dėl lietaus atsiuntimo.

lūnas senas," nenaudingas it Vyskupas j^'kmūgams, kad vienas bovęS pašerifis 
negeistinas. Šio neveiklumo ' 11 ’.......... ~r r

mis pasireiškia balsai, kad ma

svarbiausioji priežastis yra ta, 
kad tarptautinės kooperacijos

i vandens per maža, kad galėtų
malūnų smarkiau išjudinti.

visai sul|ankrutijo ir pribren- Ir štai dabar kalbama, kad 
do laikas jų, pakeisti, kad iš- šių T. Sąjungų reikėtų pakei-
traukti valstybę iš grasančio 
pavojaus. į

sti prieš karų veikusia valsty
bių sųjungų sistema.

i/:

ANGLIJA NEKARIAUS AZUOS RYTŲ
IR KINIJOS REIKALU

Daug dirba ui nusiginklavimo 
konferencijos atgaivinimą

dol., ar daugiau, iš vienų val
stybių j kitas nukėlimas.

magesiai su visais aparatais. 
To nepakako. Atvyko pagal-

3. Federalinių agentų 1,užn-ll>a iS aPli"k™1 miestą.

dymas, arba sužeidimas.
4.. t8pWMmai grasinimais

per telefonus, telegrafus, ra
dijo, ar kitomis susisiekimų 
priemonėmis, jei tas yra tarp. 
valstybinio karakterio.

5. Pasprukimas iš vienų val
stybių į kitas, kad išsisukti

Namai tirpo liepsnose 
Pep penkias valandas gais

ras nebuvo sukontroliuotas. 
Ugniagesiai su aparatais buvo 
bejėgiai. Smarkus pietų va

karų vėjas svaidė didžiansi** 
liepsnų bangas nuo vienų ant. 
kitų namų ir viskas degė Iv

ano bausmės už nusikaltimus.^™1 ^nvusi balana. Lieps 
nose tirpo* ne tik mediniai,

BELGRADAS, geg. 19. — 
Nepatikrintomis žiniomis, Ju
goslavija nusprendė tuojau su 
traukti daugiau kariuomenės 
į Bulgarijos pasipnį, kada gau 
ta žinia apie įvykusį Bulgari
joj perversmų. Galimas daik
tas, kad bus paskelbta kariuo
menės mobilizacija.

PASIRAŠYTA
SUTARTIS

LONDONAS, geg. 19. — klausimas. -Štai, šiais reika- 
Anglijos užsienio reikalų sek- lais Anglija ir yra daug susi-
retorius Sir John Simon pra
nešė parlamente apie savo vy
riausybės užsienio politinį nu- 

! sustatymų.
j Tikėtasi, kad užsienio sek
retorius praneš apie kokius

rūpinusi ir dirba, kad rasti 
išeitį.

Tuščias dkiktas yra kalbėti 
apie ekonominį boikotų prieš 
kariaujančiasvalstybes, jei 
boikotas nevykdomas. Tačiau

6. Pabėgimai iš federalinių 
kalėjimų.~ Į, t i. .J - . . . «,• •• -

7. Federalinių atsargos sis
temai priklausančių bankų 
apiplėšimai.

metė į tolimesnes gatves. Pa- 
bet ir mūriniai namai. Sude- vyzdžiui, Western gatvė ir

Jugoslavijos vyriausybė pro 
tau ja, kad, rasi, Bulgarijoj į- 
vykęs perversmas iš dalies nu 
kreiptas prieš jugoslavų ma
kedonų revoliucinį komitetų.

NACIAI NELBDZtA KA
TALIKAMS NAUDOTIS 

RADIJO
BERLYNAS, geg. 19. — 

Antrųjų Sekminių dienų čia 
per radijų turėjo būt transliuo 
jamas Berlyno katalikų vysku 
po N. Barės pamokslas. Ra
dijo direktoriui buvo įduotas 
pamokslo nuorašas. Direkto
rius šiandien pranešė, kad pa
mokslo turinys turi būt pakei
stas, je) norima transliuoti 
jier radijų.

Turinio keitimas neįmano
mas, kadangi pats vyskupas 
yra Ryme. Tokiu būdu naciai 
neleis pamokslo transliuoti.

PAPILDOMI — DĖL .NUSI
KALTĖLIŲ IŠDAVIMO nors svarbiuosius dalykus, (ginklų ir amunicijos embargo 

WXSHINGTON. - Šio geg. |Tas neįvyko. Nusiginklavimo
mėn. 17 d. Lietuvos respubli- reikalu iis »k«, kad Anglija 
kos cbarge d’affaires a.i. (lai-' turinti vilties suvesti krūvon
kinas reikalų vedėjas) Mikas 
Bagdonas ir Amerikos Jung
tinių Valstybių valstybės sek
retorius Cordell Hull pasira
šė papildomų nusikaltėli!) iš
davimo sutartį, kuriaja nusi
kaltę bankrutijimo ir narkoti
kų prekiavimo įstatymams as
menys bns vienos kitai valsty
bei išduotini.

Šia nauja sutartimi yra pa
pildoma pagrindinė nusikaltė
lių išdavimo sutartis, knri bu
vo pasirašyta 1924 m. balan
džio mėn. 9 d.

J. V. IŽDE DIDELIS 
NEPRITEKLIUS

WASHINGT0N, geg. 18. - 
Šiais 1933-34 metaiK numato-

yra atitinkamiausioji priemo
nė karų sustabdymui. Tik rei-’ 
kalinga* vieningas visą didžią mas '^e ketoną b.-

valstybes tuo klausimu. Jei 
nepasisektų konferencijų at
naujinti, Anglija pasiryžusi 
šaukti naujų konferencijų ir 
naujais pagrindais.

WASHINGTON, geg. 19. — 
Tomis dienomis prez. Roose
veltas Baltuose Rūmuose pri
ėmė Anglijos ambasadorių.

Kalbama, kad Anglija yra 
pasiryžusi atnaujinti karo sko 
lų mokėjimų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Arijos rytų reikalu sekreto
rius pareiškė, kad Anglija 
griežtai stovi prieš Kinijos 

i skaldymų ir už tarptautinių sn 
tarčių pildymų. Tačiau jis ne
mano, kad Anglija įsikištų ten 
k-okian karan, kadangi Angli
jos santykiai su japonais yra 
draugingi. Apie šiuos geruo
sius santykius sn japonais jis 
plačiai aiškino.

J. Valstybės, Vokietija ir 
sovietų Rusija nepriklauso T. 
Sąjungai. Kad šias valstybes 
pritraukti šion tarptuutinėn 
organizacijon, sakė sekreto- 
/rius Simon, reikalinga keisti 
T. Sųjungos konstitucijų. Vo 
kietija nieku būdu negrįš iki 
bus išspręstas

jų valstybių pasiryžimas ir jo
Vykdymas. Šiandien tuo būdu 
norima šustabdyti karų pietų, 
Amerikoje, sakė sekr. Simon. 

Pagirtinas daiktas, tųs, kad į 
šį embargo įsijungia ir J. Val
stybės. ,

TAX1CAB ĮSTATYMAS 
CHICAGOJ

Chicagos aldermonų taryba 
pravedė naujų taxicab ordi
nansų (įstatymų), kuriuo pa
didinamos ratos .už važinėji
mų.

Ordinanso vykdymui miesto 
majoras skiria komisionierių 
sn 7,500 dol. algos per metus. 
Komisionierius gi skirias rei
kalingus pagalbininkus ir šiam 
reikalui miesto taryba duoda

ginklavimosi išlaidas.

lijonų dolerių nepriteklius. To
kiu bildu, vieneriais metais vy 
riau8ybė bus išleidusi apie

gė ugniagesių du aparatai. 
Manyta, kad jau nebebus

pagalbos. Tarp plačios apylin 
kės gyventojų pasireiškė pa- 
siauba. Pasirengta apleisti na 
mus, kad pasisalinti iš ošian

čių liepsnų tako.
Panaudotas dinamitas 

Paguliau ugniagesiai pradė
jo dinamituoti kai kuriuos na 
mus. Tik tuo būdu pasisekė 
liepsnų veržimosi sulaikyti. 
Paskiau nutilo vėjas ir ug-j 
niagesiai paėmė visų degantį

,„4. ... ... . ' plotų kontrolėm Gesinimas vy-
bilijonus doleri,, ii kūną vo.;k<( kiaur ktį.ir ant 
apie 3 bilijonai gauta pajamo-; |ojaus

Gaisro metu vienas ugnia-mis. ' < ė* "
Iždo departamentas paduo

da, kad šio gegužės mėn. 15 
d. ižde nepritekliaus buvo dau 
giau kaip pusketvirto bilijono

gesys žuvo. Apie 1,000 žmonių

bulvaras per kelias valant 
buvo užkimšta automobiliai 
iri važiavimas kaip tik bi 
įmanomas.

Saugoja griuvėsius
Išnaikintas plotas yra poli 

cijos saugojamas. Išėmus gai 
srininkus ir kitus oficialus 
niekas neįleidžiamas. Sudegi 
šių namų aukštos sienos k a 
kur vos laikosi. Reikės jas su 
griauti.

Kad neįvyktų gazo sprogi 
mų, vamzdžiai uždaromi ii 
sudegusių namų rūsys užlie
jamos vandeniu.

Provincijoje pasklydo gan
dų, kad pusė Chicagos išdegė 
Tad vakar iš provincijos mie

sužeista, tarp kurią keliolikai ,(an s„p|ado ga,yhSs a,]tomo 
gaisrininką. Daugiau kaip Mininkų Tag ,abai (rukd<

dol.* o iki metų galo'— birže-
lio mėn. 30 d., bus išleista dar 
šimtai milijonų dolerių.

Štai tomis dienomis kongre
so žemesnieji rūmai paskyrė 
dar pusantro Šimto milijono 
dolerių žemės ūkio departa
mento administracijai šelpimo 
eksperimentų reikalais.

Šiemet iš kiekviėno išlaidų 
dolerio vyriausybė 56 centus 
yra panaudojusi krašto gaivi
nimo reikalams. 0 likusieji 44 
centai — pačios .vyriausybės 
bėgantiems reikalams.

šeimų neteko pastogės ir vi
sos savo mantos. Tvarkos iš
laikymui buvo pašaukta daug 
savanorių piliečių. Raudono
jo Kryžiaus organizacija ėmė 
rūpintis nukentėjusiais.

mieste trafikų.
Policijos ir ugniagesių vir

i šininkai paskelbė įsakymą 
kad gatvaitėse, arba tnščhio 
se sklypuose nekurti nė ma 
žiausios ugnies. -•

Sudegusios Įstaigos
Iš didžiųjų įstaigų gaisras! TURKAI DIDINA 

sunaikino šias.: Brennan Pa-J IŠLAIDAS
cking Co., Tndependent Pac-
king Co., Excbange Bnilding, 
Liv ings ton Grain sandelis,

1

KARO

ISTANBULAS, geg. 19. - 
Turkijos vyriausybė nuspędl

Eocchange Bnilding tenants, dė padidinti karo išlaidų m 
Stock Yards Inn klubas, Ttos-Įmatų ateinančiais metais® 
ter pavilijonas (amfiteatras). 20 milijonų dolerių daugiai 
Drovers National bankas, f J- negu šiemet.
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“DRAUGAS”
IJTIIUAN1AN DAILY FBIEND

Pubiistaed Daily, Bicept Sunday. 
’RIPTIONS: One Teai — »<••: Blx Montm 
Tbree Months — 11.00: One Montk — 7S*.

— One Tear — $7.00; 81x Months — 14.00;

Mins ln "DRAUQAH" brtnga Mat resulta
Mng rates on applloatlon.
1AS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

TĖVŲ MARIJONŲ SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ MININT

bos ir meiles Tėvams Marijonams ir jų ka 
talikiškai tautinei kūrybai vardan Lietuvių 
Tautos ir Dievo garbėe. ' ,

Dr. A. Rakauskas,
Federacijos pirmininkas

L. Simutis,

Federacijos sekretorius

KLAIPĖDIEČIAI NORI ATSTATYTI 
KLAIPĖDOS DIREKTORIJĄ

SEKMINES

Ttvų Marijonų Kongregacija šį mėnesį 

lie sidabrinį jubiliejų nuo vienuolijos at

minimo. Jos atnaujintoju buvo mums ge- 

ktomas amžinos atminties arkivyskupas 

■to Matulevičius. Artinantis šiai nepapra- 

didelio džiaugsmingumo valandai, tenka 

tolti akis visai lietuvių katalikų išeivijai

prus Marijonus.

[Prieš du dešimtmečius toji išeivija žiū-

• «u viltimi tomis pat akimis į Tėvus Ma

lus, kaipo į vienintelius lietuvių kolegi- 

rteigėjus, pasišventusius jaunosios kar- 

vadų auklėtojus, uolius lietuvybės gai- 

ir jos palaikytojus, nenuilstančius 

įs švietėjus, gerus, pavyzdingus, 

doros, kilnios dvasios Tėvus Masijo- 

šiandie lietuvių katalikiškoji visuo- 

išeivijoj gyvena jau ne viltimi, bet,

Tėvų Marijonų pasiaukojimui, įvykusiu 

Sudėjusi savo pasitikėjimų į Tėvus

»nus toji visuomenė šiandie tikrai gali

“Tsb.” šiuo klausimu paduoda papildo
mų žinių. Neseniai Klaipėdoje buvo labai 
gausus Klaipėdos krašto gyventojų susirin
kimas, kuriame savo nuomonę dėl dabartinės 
Klaipėdos krašto direktorijos veiksmų parei
škė visi žymiausieji krašto lietuvių veikėjai. 
Visi kalbėtojai priėjo išvados, kad dabartinė 
Klaipėdos krašto direktorija neatatinka kra
što gyventojų daugumos nusistatymams. Lie
tuviai norėjo, kad vokiečiai dirbtų gražų 
taikų darbą. Tačiau dauguma vokiečių pra
dėjo griauti valstybę. Jie anksčiau išvien ėjo 
su Vokietijos socialdemokratais, o dabar jau 
tina net su hitlerininkais. Klaipėdos krašto 
vokiečiui yra pasistatę tuos pačius idealus, 
kuriuos anksčiau turėjo hitlerininkai ir kry
žiuočiai.

Dabar vokiečiai nori užgrobti Lietuvą, 
o iš jos nori žygiuoti ir toliau į Latviją, Ęs- 
tiją ir Rusiją. Klaipėdą jie nori padaryti 
tvirtove iš kurios būtų vykdomi visi kiti žy
giai. Klaipėdos vokiečiai tam tikslui gauna 
milžiniškų pašalpų iš Vokietijos. Jie gink
luojasi ir terorizuoja ramius krašto gyven
tojus. Į tai direktorija neatkreipia jokio dė
mesio.

Daugumoje Klaipėdos krašto mokyklų 
mokytojauja vokiečiai, kurie mokiniams da
lina Hitlerio atvaizdus, liepdami prieš juos 
melstis. Švietimo Ministerijos atstovų tokie 
mokytojai neįsileidžia į mokyklas ir visur 
tokie mokytojai dirba pragaištingą valstybei 
darbą. Kiti kalbėtojai pažymėjo, kad dabarti
nė direktorija veda Klaipėdos kraštą į pra
žūtį. *

Susirinkimas išklausęs šitų kalbų kons-

(Pabaiga)
i

4. 6v. Dvasia yra gyvybė

Kur tik šventose Knygose 
yra kalbama apie gyvybę, ne 
vien antgamtišką, bet ir šią 
žemišką, priskaitoma ji yra 
šv. Dvasiai- u* jos ypatingam 
veikimui.

Štai keli pavyzdžiai. Dievas 
sutveria dangų ir žemę, bet 
žemė yra gryna ir tuščia, ne
simato ant jos jokios gyvybės, 
nė žolės, nė vabalo, nė jokio 
kitokio gyvio. Tačiau, neilgai 
trukus, atsiranda viskas, že
mė pasipuošia žolėmis ir nu

vertimai, visas Dievo tarnų 
uolumas plaukia iš šv. Dva
sios, todėl tie, kraštai, ar tos 
draugijos, ar paskiri asmenys, 
kurie atsitraukia nuo Bažny
čios, greitai apmiršta, nes ne
tenka šv. Dvasios.

5. Sv. Dvasia yra balandis

Ne kiekviena ugnis yra ge
ra ugnis, nes ne kiekviena ne
ša šviesą ir gyvybę. Yra Ug
niuj kurios nešu tamsybes irI • e
mirtį. Prie tokių ugnių pri
klauso ir pragaro ugnis, į 
kurią, jei kas patenka, paskę
sta tamsvbėse ir amžinos mi-

džiais, vandenys prisipildo žu- rties karalystėje.
vimis ir oras paukščiais, nes 
Dievo Dvasia sklendeno ant 
vandenų” (Prad. 1, 2).

Toji Dvasia dalyvauja ir 
žmogaus sutvėrime, ji sutei-

> kad norime išreikšti ypatybę,, Tokios vienybės iškalbingą 
kuri daro žmogų atvirą, be i pavyzdį turime katalikų Baž- 
apgaulės ir suktybių, neveid nyčios vienuolijose: į jas a- 
mainį ir neklastingą. teina įvairaus būdo žmonės.

Tokiomis ypatybėmis yra • įvairių pažiūrų, įvairaus ain-

Taip pat ne kiekvienas van
duo gesina troškimą ir gaivi
na, tvano vanduo, užliejęs že
mę sunaikino visokią gyvybę. 
Kadangi šv. Dvasia yra mums

atsižymėjęs balandis. Jis nie
kam nedaro klastos, net ma
žiausiam vabalėliui jis neati
ma gyvybės, ngs maitinasi 
grūdais. Jis nesislepia nuo 
žmonių akių. nelenda į olas. 
nelaksto naktimis, nedaro jo
kios apgaulės ar suktybės, 
kaip kad daro l$iti paukščiai
ir žvėrys.• • 

Tokiomis ypatybėmis buvo
atsižymėjęs patsai mūs lšga- 

(nytojas, nes buvo pilnas šv. 
Dvasios, todėl evangelija, pri
mindama Izaijo pranašo žod
žius, šitaip apie jį kalba: 
‘ Štai mano tarnas, kurį iš

rinkau, mano mylimasai, ku-

žiaus, mokslo ir prityrimo, o 
visgi visi gyvena taikoje ir 
vienybėje po ta jaučia jiasto- 
ge, nešioja tą j>atį drabužį, 
valgo tą patį maistą, dirbu 
tuos pačius darbus, išlaiko, 
reiškia, vienybę net tuose da
lykuose, kurieMukelia didžiau
sių ginčų ir nesutikimų tarp 
šio pasaulio sūnų. Kas gi juos 
vienija ir kas padeda išsilai
kyti toje vienybėje! Nieks 
daugiau, kaip tik Dievo mei- 
,lė, kurios atėjo ieškot į vie
nuoliją ir sulyg kuria j»si- 
ryžo gyvent.

Kadangi Dievo meilę Užde 
ga riiumyse šv. Dvasia, todėl

kia ir kūnui gyvybę, kaip kad; apreikšta po ugnies ir vandens 
ją suteikė visai žemei grynai, jiavidalais, atsirado reikalo
ir tuščiai.

Ji nužengia ant pranašų ir 
kalba per jų lūpas, kada rei
kia palaikyt žmonėse antgam
tišką gyvybę, apsaugot tikėji
mą nuo iškrypimo, gaivinti bū 
siniojo Išganytojo laukimą, to

duoti šv. Dvasios trečią pavi
dalą, būtent balandį, kad nt- 
paimtume kiekvienos ugnies 
už gerą ugnį, kiekvieno van
dens už gaivinantį vandenį.

Yra žmonių, anot šv. Augu
stino, kurie turi balandžio y-

dėl jiranašai priskaitydavo ne Į patybių, bet yra ataušę, ne- 
sau tą galybę, kuri versdavo turi to karščio, .kuris yra rei-
juos kalbėt, bet Dievo Dva
siai: ‘ Viešpaties Dvasia ant 

manęs, kalba Ižai jas pranašas, 
nes Viešpats patepė mane; jis 

siuntė mane duoti žinias ro

miesiems, gydyti tų, kurių ši

rdis sutrinta” (Iz. 61, 1)

Kada ateina įsikūnijimo va
landa, šventoji Dvasia nužen
gia ant Dievo Sūnaus Moti

kalingas Dievo valios išpildy
mui ant žemės. Tiems šv. Dva* 
šia ateina ugnies pavidale, kai 
tina jų širdis ir sukuria juose 
uolumą.

Tiems gi, kurie turi karščio,
bet yra pąkreipę tą kaištį laikyk dėl savo vardo tuos,

name mano siela turi daug • ji įr yra vienybės šaltinis, ir 
pasimėgimo. Aš dėsiu ant jo i tai nebetkokios, o tik tokios, 
savo dvasią, ir jis skelbs pa- kokia yra tarp Tėvo ir Sū- 
gonims teismą. Jis nesiginčys
nešauks, ir nieks negirdės ga 

tvėse jo balso. Jis nenulauš 

sutrintos nendrės ir neužge

sins smilkstančio lino, kol ne

atveš teisybės iki apgalėji- 

mui; ir jo vardu turės vilties 

pagonys” (Mato 12, 18-21).

b. Vienybės meilė
Balandis nemėgsta būt vie 

nas, todėl visuomet gyvena 
pulke ir gyvena taikiai, nesi
ginčija ir nesipeša su kitais.

Tokios yie^ybės Išganytojas 
trokšta tikintiesiems, todėl 
prašė jos dangiškojo Tėvo, sa
kydamas: “Šventasis Tėve, iš

tis turėdama savo tvirtą spaudą, ją tątayo, kad vokietininkai veikia prieš Lie- nOs ir P.ra(leda nauW SY

Šią, ir palaikančią vieningą, organizuo- , tuvos valstybę, norėdami Klaipėdos kraštą vyb?» kokios dar iki šiol ne- 
likybei ir lietuvybei gyvą išeiviją, visiškai atplėšti nuo Lietuvos, kad Klaipėdos 

įo ir auklėjimo įstaigą — Marianapolio , mokyklose jaunimas auklėjamas prieš valsty- 
fcjgiją ir 29 metus dirbusią mums Tėvų hinėje dvasioje, kad dabartinė direktorija to

buvo ant žemės, kuri buvo tik 
pas Tėvą kaipo gyvybės Žo
dis. i

prie piktų, nedorų ir veidmai
ningų darbų, yra reikalo j>a- 
statvt prieš akis balandį, kad 
iš jo pasimokintų vienyt kar
štį su balandžio yjjatybėmis, 
nes ir Išganytojas ragino prie

kuriuos man davei, kad jie 

būtų viena kaip ir mes” (Jo

no 17, 11).
Žmonės tik tada išlaikys 

vienybę, kada pakreips prie 
Dievo visas savo mintis ii

!Ųonų Kongregaciją. Tėvai Marijonai pa

to dirbti mums per visą savo gyveni

mus pasiaukokime dėl Tėvų Marijonų 

vieną dieną.

A. L. R. Katalikų Federacija, brangin

to įvertindama Tėvų Marijonų nuopel-

Betuvių išeivijai ir visai lietuvių tautai, 

iai kviečia malonius Federacijos var

to visą katalikų visuomenę asmeniniai 

dvasioje dalyvauti Tėvų Marijonų Kon- 

jos sidabrinio jubiliejaus iškilmėse, 

pačiu kartu Katalikų Federacijos Cen-

▼aldyba prašo ir turi vilties, kad kata 

Visttomonė pasirūpins paskirti našlės ska 

durno sulig išgalėj) ir tuomi parodys 

nio pasitikėjimo, prisirišimo, pagar-

dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris 

Išvertė Jonas Labanauskas

[UŽ Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)
Xaujos generolą trupės apdėjo žmo- 
tokiafs jiat mokesčiais ir naikino vis- 
taip kad darė senųjų militarislą ka
liem š tik vardas buvo kitoks. 

įShantunge tūkstančiai paliko visą ,.a- 
irtą naikinimui ir patys bėgo kaip 
tįstai i Mandžiūriją, kur jie, saugo
davę! nušaliu (jajionų) durtuvų, norė

tu sau ramiai gyventi.
it ii bilais atžvilgiais nucijonalinė 

įia buvo bejėgė. Kantone ir VVuhane 
• pabandyta išspręsti demagoginiu bfl- 

įrinj klausimą, buvo panaikinti nuo 
įstatymai ir pažudėln išleisti artimo

je nttity pinti,i taisyklių kompleksą. Tai 
visa atneš, blogų rezultatų: sąryšy su uz.- 
s i 'nio prekyba kilusieji nauji turtai buvo 
sukišti, kaip zinouc, j žemės spekuliaciją

leruoja valstybės išdavikų darbą ir, kad ji 
pati kursto savo valdininkus neklausyti Lie
tuvoj centro valdžios.

Tai konstatavęs, Klaipėdos krašto visuo
menės susirinkimas, nutarė prašyti Lietuvos 
centro vyriausybę, kad tuojau būtų pašalin
ta Klaipėdos krašto dabartinė direktorija to 
būtų sudaryta nauja, kuri vykdytų visų 
griežtumu Klaipėdos krašto autonomijos sta- 
tatą, j>ašalintų iš tarnautojų tarpo visus val
stybės išdavikus ir prižiūrėtų, kad visose 
krašto mokyklose darbas eitų valstybinėje 
dvasioje. Be to, susirinkimas dar nutarė, kau

Išganytojas yra pasaulio gy-i kaip 

vybė, jis nori atgaivinti tą j 16,). 
pasaulį. Jis išrenka ajjaštalus, 
suteikia jiems visus įgalioji
mus ir liepia išnešioti jio visą 
pasaulį atėjusią iš dangaus 
gyvybę. Bet kad apaštalai ga
lėtų tai išpildyt, liepia jiems 
nesiskirstyt iš Jeruzalės, bet 
laukti šventosios Dvasios nu
žengimo, nes ne jie kalbėsią, 
tik šventoji bvasia, kuri bus 
juose.

Visa Bažnyčios gyvybė, vi-

to sakydamas: “Būkite gud
rūs kaip žalčiai, ir paprasti 

balandžiai*‘ (Mato 10,

Verta apsipažint su balan
džio ypatybėmis arčiau, kad 
pamačius, kokia kryptimi vei 
kia šv. Dvasia ir ką ji pada

ro iš žmogaus, kuris pasiduo

da jos veikimui.

a. Prastumas

vyriausybė visu griežtumu ištardytų visas 
jiriešvalstybincs jiartijas ir, kad apsaugotų1 sas šventumas, visi šventųjų 
visuomenę nuo valstybės išdavikų teroro. * , darbai, visi nusidėjėlių atsi-

ir pakeitę nuosavybės santykius. Dabar 
turtingieji buvo išvyti ir šeimos vėl at
gavo savo nuosavybę. Buvo atsisakyta • 
mokėti bet kokią nuomą Kiekvienas bi
jojo, niekas nedrįso iš naujo judinti tą 
opų žemės klausimą.

Prie kareivių įkyrumo prisidėjo dar 
nauja blogybė — badas: Kansu, Cliili, 
Shcnsi provincijose.

Kol naci jonai istai nebuvo paėmę va
ldžios, senosios Pekino įstaigos visais ga- 

i limais būdais rūpinosi, kad jiragyveni- 
mo gėrybių perteklius iš vienų provin
cijų’ būtų galima pergabenti į kitas var
gą kenčiančias krašto vietas. Dabar na
cijom lis ta i uždarė senąsias įstaigas, iš
mėtė išsipraktikavusius valdininkus ir j 
jų vietą juistate jaunus kuomintango vy
rukus, kurie'dėl savo nesujiratimo ir <1*61 
nesugebėjimo neįstengė atstatyti tą seną 
ją harmoningą tvarką tarp betnrčio ir 
turtingojo.

Žemdirbių ptoičtis darėsi kaskart blo 
gesnė it" blogesnė, skausmai, bėdos ir 
skurdas vis darėsi baisesni, — bet — 
kaip rašoma viename diplomatiniame pra

Balandžis yra prastas, bet 
ne blogoje prasmėje, kada ta
riame tą žodį, norėdami ką 
pažemint, kaip *kad sakome 
prastas valgis, prastas drabn-
žis, prastas oras, bet geroje,
— - -- ■ ...

troškiinus, nes Dievas, būda 
mas nepabaigtai didelis, pil
nai jiatenkinu visus visų tro
škimus
kam 
kad

. Dievą, užpuolęs atimtų, kaip[ 
kad atsitinka su žemiškomis 
gėrybėmis, todėl žemiškų gė 
rybių meilė būtinai turi su
kelt tarp žmonių didžiausius 
nesutiktoms, susiskaldymus, 
peštynes iti kraujo pralieji
mui. Dievo meilė priešingai 
veda prie taikos ir vienybės, 
nes mylintiems Dievą atkrin 
ta visos nesutikimo priežas-

nėra tat baimės, kad 
nors pritrūktų Dievo, 

vienas kitam paveržtų

tys, nebelieka už ką ginčytis.

naus, teisingai tat jai tenka 
balandžio paveikslas, nes ba
landis yra vienybės mėgėjas, 
nemylįs ginčų ir susiskaldy
mų.

c. Dejavimas

Balandis negieda, o tik de
juoja, tarsi būtų kokios sun
kenybės prislėgtas, ar ligos 
suspaustas, todėl jjanašus y- 
ra į šv. Dvasią, nes ir ji de
juoja ir tais dejavimais re
mia mūsų reikalus pas dangi
škąjį Tėvą: “Taip pat ir Dva
sia, rašo šv. Povilas Romie
čiams; padeda mūsų silpnybėj; 
nes mes nežinome, ko turime 
melsti, kaip pridera; bet pati 
Dvasia prašo už mus neišpasa 
kojamais dūsavimus” (Rom. 
8, 26).

Kada vienas žmogus nueina 
pas kitą prašyti kokios dide
lės malonės, jiašalpos ar pasi
gailėjimo, nekalba jam su iš
didumu, bet su nusižeminimu, 
su .dūsavimais ir dejavimuis, 
norėdamas sugraudinti ir jia- 
lenkti ano širdį į savo pusę. 
Kaip tat didelių gėrybių, di
delio pasigailėjimo nori mums 
išprašyti šv. Dvasia, jeigu ir 
ji ateina pus dangiškąjį Tėvą 
su dūsavimais ir dejavimais. 
Teisingai tat jai tinka balan
džio paveikslas.

d. Veisltogumas

Balandis yra vienas iŠ veis- 
lingiausių paukščių, todėl ir 

(Tęsinys 3 pusi)
»

__

nešime — “dar nebuvę .jokio ženklo, kad 
nejjalaužiamas išnaudojimas ir baisus, 
skurdas jau pasiekęs tokio laipsnio, jog 
į neviltį puolę žmonės rengtųsi padaryti 
galą amžiniems politiniai inilitariniains 
neramumams!”

Studentuose ir darbininkuose buvo 
iššauktas stačiai patologinis neajiykantos 
jausmas j>rieš visus svetimšalius, neapy
kanta, kuri kaij) partijos ir valdžios dok
trina, turėjo jiakeisti tautoje religijos vie
tą; nes abu klasių sluoksniai pilnai jau 
buvo išslydę iš atsakingų yadų rankų.

Apie visa tai užsienis nedaug ką ži
nojo. Sjjecijalybe — viską nupiešė kito
kia spalva. Ji rėkė jiasauliui: “Kinija 
dėka savo narsių karių, esanti išsilaisvi
nusi iš vidaus uuperijalizmo jungo ir 
sujungta j m kuomintango, kuriam tauta 
esanti pareiškusi savo jmsitikėjimą, vado
vybe”.

Net ir Kinijoje išdrįso kai kurie agi
tatoriai ieškoti kuomintangui pritarimo 

Į svetimšalių tarpe. 1928 m. rugsėjo mėn. 
20 d. vienas senas kunigas, kuris 50 me

tų buvo dirbęs Kinijoje misijonieriauš da

rbą, atsakė atviru laišku laikr. “Nortb 
China Daily News” vienam tokią vyrų, 
p. D-rui Dovydui Yni. Kaip j)«toaigą šios 
situacijos charakteristikos aš jmduodu tą 
laišką:

“Kaiji buvo prieita prie to, kad Ame
rikos piliečiai turėjo pakęsti visas ant jų 
pilamas kiniečių politinės partijos pamaz
gas, kurios valdžia yra pilnai atsakomin- 
ga už visus tuos nežmoniškus žiaurumus, 
kurie buvo daromi beginkliams, jos vald
žioje gyvenantiems, Amerikos piliečiams f

lš rainių Amerikos piliorių buvo ati
mtos visos jų žemiškos gėrybės, namai 

sunaikinti ir sudeginti, mokyklos, ligoni
nės ir bažnyčios sugriautos, išniekintos 
ir paverstos tvartais, visa, kas buvo Ame
rikos pinigais įrengta, buvo be jokio atsi- 

i žvelgimo, nevidoniškąi, stačiai velnišku
'būdu sunaikinta.

Amerikos moters buvo išniekintos, a- 
toerikletto moters ir vyrai bo jokio susi
jaudinimo iššaudyti, išlikę gyvi maldavo 
kad jiems jialiktų tik gyvybę tie žmogaus 
pavidalu prisidengę velniai — tie nacijo-

nalistų kareiviai, kuriuos dar Dr. Yui iš
drįso jiagirti užsieniečių akyse.

Mes amerikieęiaį turime būti dėkin
gi tik savo diplomatų ir konsulų apsisau
gojimo priemonėtns ir laiku atvykusioms 
mūsų karo laivų karininkams ir karei- 
viains už tai, kud šimtai amerikiečių vy
rų, moterų ir vaikų negali jmlaidotį šio
je nacijonalistų teritorijoje. To mes nie
kada neturime užmiršti nei čia, nei savo 
tėvynėje.

Dr. Yui jjasakė: “Su militarizmu bai
gta!” Aš ginčyju šį tvirtinimą! Ne! Nie
kados dar Kinijos istorijoje militarizmas 
nebuvo toks galingas ir toks baisus, kaij» 
dabar! Prie karaliaus valdžios didžiau
siuose valsčių ir provincijų miestuose sė
dėjo koks generolas ar vyresnis karinin
kas su 200— 300 kareivių. Jie buvo paves
ti civilių valdininkų valdžiai, ir visų ran
gų kareiviai sudarė žetniaufiį visuomenių 
laipsnį. Naujojoje respublikoje (1911) 
priviso generolų ir kareivių. Šimtai gene
rolų ir širtitai tūkstančių kareivių kovojo, 

Į pūstijo, plėšė, žudė ir slėgė tautą visose 
krašto dalyse. (Daugiau bus).
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taip gražiai kaip mūsų! — klausia Ju 
tytė.

— Kad aš, Jusyte, neturiu jokių 
paukščių, — atsakė tetulė.

— Kaip tai? Juk vakar man Rakė 
tėtė, kad tetulė turi paukščių galvoje.

Dėdės Taškinio 
Kampelis

Į No. 11. mįsles dalinai atsakė:
1 Antanas Saya ...................... 7 taškai

Elena Gedvilaitė .......................3 taškai
A. Pavilonis............................. 1 taškas

J No. 13 dalinai atsakė:
Benediktas Česnavičius .... 10 taškų.

Skelbiame tik tų sumas, kdrie prisiun
čia atspėtas mįsles. Tačiau nereiškia, kad 
kitų taškai neskaitomi. Tik prisiųskite at
spėtas mįsles, tuojau paskelbsime kiek 
iki šiol esate taškų susikrovę. Tur būt, į 
pavasarį aptingote, kad taip retai mįs
les mėginate atspėti. Kaip bematant a- 
tostogų metas ateis, tatai sukruskite ir 
vėl imkitės darbo, kaip tos darbščios bi
tutės 1 Kas pirmiausia susikraus 15. taš
kų’! Į darbų!

Mįslės
1. Kodėl žmogus vejamas atsigrįžęs 

žiūri atgal?
2. Penkios skylės vienoje skylėje.
3. Kas pasidaro nedaromas?
4. Su medžiu lygus, bet saulės nie

kad nemato.
5. Kokių daugiausia randasi upėse 

akmenų?
(Prisiųstos Julės Rebokiulčs, Det

roit, Mich.)

ooOo
ooooO

ooOoo
ooooO

ooOo

Galvosūkis
I

1. Motina
2. derva
3. dangaus žvaigždynas
4. kurių pareiga tėvų klausyti
5. ko nematome,bet jaučiame?

MAŽŲJŲ DRAUGAS G-egužės-May 21,1934 DRAUGAS Part Two
OOOOO 6 ko batuose netrūksta? 

ooOoo 7. gelbės
ooooO 8. ne šiandie

ooOoo 9. jmukštis
ooooO 10. nedrįstu

ooOoo 11. nebrangus
ooooO 12. krinta

ooOo 13. užtiksi
Pažymėtos vietos raidės kartu išburia 

šio laikraštėlio vardų.

SKERSAI
I. ftmdytoja
6. argi
5. taipogi
6. J kurj atsakymą

atsako vardininkas 
S.' nugi 
8. nuo
10. vienok
II. pora
12. valko vardas

IŠILGAI
1. Ka mokytoja* 

darys mokykloje?
2. rodomasis įvardis
3. taipogi
4. siuvimo įrankiai
8. neigiamas atsakymas 

10. taps
11. dar (sutrumpintas)

J. J. J. (L.K.3.)
ISSPRENDIMAS GALVOSŪKIO NO. 15

J. J. J. (L.K.3.)

KAS IR KUR REIKIA SIŲSTI
Raitus, skiriamus "Mažųjų Draugui," m|s11ų 

atspėjimus, galvosūkių Ifiaprendtmus reikia siųsti 
adresu: Kim. Dr. Petras Biskis, M. I. O., Mariana
polis. Thompson, Conn.

Pinigus už "Mažųjų Draugų." talppat prafiant 
pakeisti lalkrafituko atuntlnSJlrnp Telėk], reikia siųs
ti tiesiog | “Draugo" spaustuvę, adresuojant: 
"Mažųjų Draugas,” Z8S4 S. Oakley Ave., Chicago, 
Ulinois. .

Gyvenimo Taku
Sena motinėlė ir žilas tėvelis atsisėdę 

prie stalo laukė nekantriai mylimo sū
naus Jono, kuris užvakar sėkmingai už
baigė mokslų aukštesnėje mokykloje Chi
cago. Vasaros metu Jonas parvažiuoda
vo namo atostogoms ir praleisdavo daug 
malonių valandų pas savo gimdytojus, 
kurie jį mylėjo tiek, kiek pajėgia tėvai 
mylėti viengimį kūdikį. Tėvai gyveno pa
siturinčiai ir jiems nieko nestigo. Jų did
žiausias turtas ir džiaugsmas buvo sūnus 
ir jie rūpinosi, kad jis stotui į gyvenimų 
apsišarvojęs dorybėmis ir mokslu. Dabar 
jiems laimė šypsojo. Jie tikėjosi, kad jų 
maloniausios svajonės ir karščiausi troš
kimai už keturių trumpų metelių virs 
tikrenybe. Tokių minčių pagauti seni tė
veliai pagalios sulaukė savo 18 metų 
sūnelį. Stiprus, linksmas jaunikaitis su 
šypsena ant veido nuoširdžiai pasisvei
kino su savo tėveliais. Visų dienų pra
leido klausydami apie mokslo metų nuo
takius ir papasakodami svarbesnius Bos
ton’o miesto įvykius. Jonas giliai savo 
širdyje nešiojo paslaptį, kurių jis norėjo 
prie pirmos progos pranešti savo tėve
liams nors ir gerai suprato, kad ta ži
nia bus jiems nemaloni.

Sekančių dienų, progai pasitaikius, 
jis pareiškė savo širdies troškimų. Pasi
sakė norįs gauti tarnybų ant laivo ir 
keliauti po pasaulį. Tėvai visai netikėjo

išgirsti tokių žinių. Buvo tikėję sužinoti 
kurį universitetų jis buvo išsirinkęs ir 
kurių mokslo šakų manė baigti. Užtat jo 
nusistatymas buvo jiems skaudus smūgis, 
nes jie žinpjo, kad gyvenimas kurį sū
nus išsirinko neatneš jam laimės nei jiems 
paguodos. Tėvai nenorėjo nusileisti. Ban
dė visokiais būdais atkalbinti, bet jis lai
kėsi atkakliai savo nusistatymo. Paprašė 
tėvai, kad klebonas bandytų jį paveikti 
savo įtaka, buvo pasisamdę net advoka
tu, kad jis savo iškalba jį atkalbintų, bet 
viskas veltui. Jonas nieko nepaisydamas 
rengėsi apleisti apviltus ir nuliūdusius 
gimdytojus. Vienų dienų motina paklau
sė, kodėl jis taip užsispyrė tarnauti ant 
laivo ir kodėl jis taip ūmai pakeitė savo 
gyvenimo tikslų? Jonas atsakė:

— Nusibodo man mokytis. Todėl ma
no draugas ir aš abudu susitarėme gau
ti toki užsiėmimų, kuris atneštų mums 
daug įvairumo.

Motina vėl mėgino parodyti jam, 
kaip didžiai jis klysta, bet Jonas, tartum 
kurčias, negirdėjo/jos perspėjimų.

Už trijų savaičių .Tonas gavo laiškų 
nuo draugo iš New York. Laiške pra
nešė, kad susipažino su milžino laivo ka
pitonu, kuris ieško dviejų jaunuolių ank
štesne mokvklų baigusių. Sakė, kad lai
vas išplaukia iš uosto Liepos 18 d. į 
Prancūzijų, iš ten gi vyks į kitas Šalis.
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Trašė Jono, kad atvažiuotų kuogreičiau- 
siai, nes vos tik s&vah* Miko pasiruošti 
į ilgų kelionę.

8i žinia davė jaunuoliui daug džiaug
smo, bet tėvams tik padidino nuliūdimų, 
□kadangi Jonas jau senai buvo pasimo
vęs, jis pranešė tėvams, kad ryt ketina 
išvažiuoti į New York’ų, pas savo drau
gę. Apsiverkė seni gimdytojai išgirdę 
sunaus nutarimų. Motinai norėtųsi sū
nui parodyti kelių į skaistesnę ateitį, bet 
iš didelio skausmo lūpos žodžių, neišta
ria. Tačiau tėvas ilgai kalbėjo sūnui, į- 
rodydamas neišmintingumų šio žygio.

— Sūnau, turi tėvelius, kuriems rū
pi tavo ateitis. Jie norėtų, kad tu čionai 
būtum laimingas ir žmonėms neštum nau 
dos ir džiaugsmo, bet tu neklausai mūsų 
patarimų. Duodame tau progos išeiti auk
ščiausius mokslus, bet tau nerūpi tapti 
garbingu žmogumi. Jei manai, kad šis 
laivo nepastovus gyvenimas tave paten
kins, klysti. Greit ateis diena, kurioje 
pripažinsi, kad gera buvo gyventi pas 
tėvelius, kad išmintingi buvo tėvelių pa
tarimai. Bet bus tada per vėlu. Toli bū
si nuo mūsų svetiniame krašte, nutolęs, 
neduok Dieve, gal nuo tikėjimo ir ištau-

tėjęs. Norėsi tada grįžti namo ir, Dieve 
duok, kad taip pasielgtum, bet vargiai, 
nes gerai pažįstu tavo būdų — tu nedrį
si to padaryti, nebent Dievas iš savo di
džio gailestingumo daotų tau suprasti, 
kurį kelių tau reikia pasirinkti.

Motinai šiek tiek atsigavus virpan
čiu balsu tarė:

— Išvykęs į' platųjį pasaulį nepa
miršk trijų svarbių dalykų: savo tikė
jimo, tautos, tėvų meilės.

— Šių niekados nepamiršiu, mamy
te, — atsakė sūnus. — Ilgus metus mo
kinai mane juos branginti.

Tų naktį nei tėvai, nei Jonas ne
galėjo užmigti. Tėvams rūpėjo kokia a- 
teitis laukia sūnaus ir bandė įsivaizduoti, 
kokių aukštų vietų jis galėtų pasiekti ei
damas tuo gyvenimo keliu. Ir neramūs 
buvo, nes ateitis jiems rodėsi be jokios 
vilties. Priešingai, Jonas svajojo, kad 
kada nors galės sugrįžti namo ir pranešti 
tėvams, kad jis kapitonas milžino jūrų 
laivo, lr taip praėjo naktis. Saulės skais
tūs spinduliai nedžiugino tėvų, kuriuos 
tuoj po pusryčių atsisveikinęs sūnus pa
liko nuliūdime. (Bus daugiau).

Iš Pašto Dėžutės
“Gerbiamas Dėde Andriau, Aš esu 

aštunto skyriaus Dievo Apveizdos par 
mokyklos mokinys. Siunčiu poezijų “Pas 
lietuvaitę.” Prašau įdėti į “Mažųjų 
Draugų.” Eduardas Bakšys, Chieago,
iu.” > . i :

“Aš labai myliu “Mažųjų Draugų” 
ir kiekvienų pirmadienį jo laukiu. Man 
labai patinka pasakėlės ir juokai. Taip
pat patinka visai mokyklai. Pranciška 
Hebokiutė, Šv. Antano par. mokykla, Det
roit, Mich.”

“Gerbiamieji, Aš esu “high school” 
mokinys antrame skyriuje. Labai daug 
skaitau “Mažųjų Draugų.” Kaip man 
patinka Andrius Šnipas! Kur jis dingo? 
Patiko jo raštai apie knygas, bet dabar, 
kai jo nėra, negalime pasiskaityti. Edu
ardas Lukošius, Chicago, III.” s

Į Lietuvių Kolegiją?
Pamokos baigės. Vincukas ir Jurgu

tis beeidami namo šnekučiavosi.
— Vincai, ar kada nors pamųstei, 

kaip greit tas laikas bėga! Rodos dar 
tik vakar pradėjom šį mokslo metų, ir, 
žiūrėk, neužilgo gausime diplomus. Kaip 
greit tas laikas bėga?

— Taip, Jurguti, jau nekartų ta 
mintis ir man atėjo į galvų. Beje, ar tau 
patiko tos spalvos, kurias seselė pasiū
lė, kaipo mūsų klasės spalvos?

— Patiko man. Gerai, kad atsimi
niau, noriu tave pasveikinti Vincai. Kla
sė gerai padarė tave išrinkus klasės kal- 
bėtojum Užbaigimo iškilmėse.

— Ačiū, Jurgi.

— Žinai ką, Vincai, mes apie daug 
dalykų esame kalbėję, bet apie vienų už
miršom, tai yra į kurių mokyklų stosim 
baigę šių! Ar į Šv. Jono, ar Šv. Petro, ar 
gal, į Classical!

— Esu apie tai jau svarstęs. Visi 
vyresnieji draugai, net mano vyresnysis 
brolis, man pataria stoti į Šv. Jono. Sa
ko, jog ten mokslas geras, gerai išauk- 
lėja. Bet aš kartų apie tai kalbėjau Su 
savo motute,* kuri man pataria paiuųs- 
tyti apie stojimų į lietavių kolegijų.

— JAr į tų kolegijų, kurių lanko tas 
šviesaplaukis gražus jaunuolis, kuris ne
toli jūsų gyvena? \

— Taip, Jurgi. Man pasakojo tas 
jaunuolis, kuris ar tik ne trečius metus

“Brangus Pilypai, mes, aštunto sky
riaus Dievo Apveizdos mokyklos moki
niai, skaitome tavo plepalus. Prašau į- 
dėti- “Murphy ir Murzos” paveikslus į 
“Mažųjų Draugų.” Mes norime su jais 
susipažinti. Mes visi lauksime jų paveiks
lų. Ačiū. Aš siunčiu vienų juokų ir pra
šau įdėti į “Mažųjų Draugų.” Bronė 
Leščiauskaitė, Chicago, III.

“Brangus Dėde Andriau, Mūsų 
mokytoja gavo nuo klebono tokių knygų, 
kurioje buvo aprašytas Adomo Jakšto 
gyvenimas. Seselė mums paskaitė ir kų 
mes girdėjome ir kaip supratome para
šėme. Prašome priimti šias kompozicijas. 
Lauksime jūsų nusprendimo. Mes taipgi 
darome “Project” apie Jakštų. Gavę jo 
paveikslų prilipdėme ant didelės popie
ros. Aplink paveikslų sustatėme jo poe
zijų. Šešto skyriaus mokiniai, šv. Juo
zapo mokykla, Scranton, Pa.”

Juokis, Jei Patinka
Vincas: — Kodėl man atėjus plaukų nu

sikirpti pasakoji tokias baisias pasa
kas?

Kirpėjas: — Dėlto, kad tada tamstos 
plaukai atsistoja ir man lengviau 
kirpti.

Tėvas: — Kodėl tu, vaikeli, taip tingi
niauji? Juk darbas man .yra didžiau
sias malonumas.

FuiAos: — Taip, galimas daiktas, kad 
darbas yra malonumas. Bet ar žmo
gus gali vien malonumais pasiten
kinti?

Mokytojas: — Ar pažįsti šių raidę? Kaip 
ji vadinasi?

Mokinys: — Iš pažiūros, ponas mokyto
jau, aš jų senai pažįstu, tik nežinau 
kaip ji vadinasi.

Mokytojas: — Kas būtų vaikai, jeigu 
man, einant per miškų, staiga virsta 
ant manęs medis?

Jonelis: — Mums kiek laiko nereikėtų 
eiti į mokyklų!

Tarnas: — Ot,‘ nelaimė! Kaip tik prieš 
gulsiant geriu juodos kavos, taip nie
kaip negaliu užmigti.

Juozas: — O su manim priešingai. Kaip 
aš užmiegu, netik kad negaliu kavos 
gerti, bet taippat nei į jų pažiūrėti.

Mikas: — Ar žinai, Andriau, kas yra 
tavo geriausias draugas?

Andrius: — Žinau labai gerai. Mano ge
riausias — mano šuo Margis. Jis 
niekados neprašo manęs, kad aš jam 
paskolinčiau pinigų.

— Mainykime batais.
— Kad tavo suplyšę.
— Tai kas tokio. Užtat daugiau ir

neplyš, o tavo dar plyš.
— Tetule, ar tavo paukščiai gieda
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SEKMINES

(Tęsinys iš 2 pusl.)

šiuo žvilgsniu jis atstovauja 
šv. Dvasių; prieš mūs akis.

6v. Dvasia, uždegdama mu- 
„rnyse Dievo meilę, uždega ir 
artimo, nes artimo Meilė yra 
ne kas kita, o tik Dievo mei ( 
lės spindulys, todėl kas tikrai 
myli Dievų, būtinai mylės ir 
artimų. Mylėdamas gi artimų, 
jis negalės šaltai žiūrėt į jo 
nelaimes, ypatingai į didžiau
sių nelaimę prarasti savo iš
ganymų, todėl rūpinsis jį gel
bėt, rūpinsis sugrųžint jį ant 
tikro kelio, suteikt jam Die
vo pažinimų ir Dievo meilę, 

ii kodėl apaštalai, pirmieji 
Jikščionys taip rūpinosi pa

traukti pagonis prie tikėjimo, 
ir šiandie misijonieriai ir šiaip 

ii geri katalikai neša tikę 
jio šviesų paklydusiems ir 

trokšta jų atsivertimo.

Visų tų apaštalavimo karš
tį sukuria juose šv. Dvasia, 
todėl ji ir yra dvasiško vai
singumo priežastimi, o per tai 
panaši į balandį.

e. Taikos nešėjas

Balandis, grįždamas į No 
jaus arkų su žaliuojančia aly
vos šakele, davė arkos gyven
tojams suprasti, kad vandenys 
yra atslūgę, kad jau yra pasi
rodžiusi žemė, kad jau tikrai 
yra apturėję Dievo pasigailė
jimų ir yra išgelbėti nuo vi- 
sotines pražūties.

Panaštn naujienų, tik 'dai 
linksmesnę atneša mums šv. 
Dvasia šv. krikšto metu, nes 
esame išgelbėti jau ne nuo lai
kinos mirties, o tik nuo amži
nos; esama apdovanoti ne že
miškomis, bet dangiškomis gė
rybėmis. Teisingai tat šv. Dva 
šia pasirodė balandžio pavida
le mūs Išganytojo krikšto me
tu.
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raštams skleisti. Visi žinote, sos apaštalystė (kuri)... gale- draugija, kurios suvirš 300 na-

sukaktuves minėjant Cornish Arnas Kotelio svetainėje, 
311 W. 23 gatvės, New Yorko mieste, 7 d. geguži, 1934 
metais.

I ja po šiai dienai veikianti, pa- galėtų per savo pdsišventimų 
skleidė mūsų liaudyje apie 600 Į sumažinti kaštus sphusdini-

(Tęsinys)

Savo eile DambraifSkas, iš
tremtas šiaurėn, lolimon Ut- 
tiužnon, padeda mūsų Dr. Pie
tariu!, Basanavičiaus draugui, 
savo vietoje tarp tautos dar 
bininkų atsistoti. Ištrėmime 
būdamas Dambrauskas paruo
šė visų lietuvių plačiai skaito
mus “Gyvenimus Šventųjų”.

Jakšto, pagal L. Kundraitį 
parašyta “Giesmė Prasčiokėlio 
Nemokančio rašyti” 1884 m. 
“Aušroje” paragino šimtus 
mūsų jaunuolių uoliaus rūpi-

is vi-Prapuolenio” ir kit. 
so 30 veikalų.

Pirm trisdešimts Jiolių mė 
tų, dar Dt*. Pietariui nfepada- 
rius savo “debut” mūsų raš- 
tijoje, “Obrusitelių” ir, dau
gelio kitų apysakų autorius 
Dėdė Atanazas (Kun. Pakal
niškis) buvo mūsų Dickcnsu, 
bartu ir vyriausiu perijodinėe 
mūsų spaudos ramsčiu. Sun
kiose priespaudos ir nusimini

įvairiaušios rūšies knygų, ke
liuose milijonuose egzemplio
rių, neminint daugelio laikra
ščių, žurnalų. Tų draugijų ir 
šiandien sumaniai veda lietu
vių PRIMAS Jakštas - Dam
brauskas, net ir mitros išsiža
dėjęs dėl jos.

1902 m., kuomet kun. Tuma? | tuvaičių 
dėliai daugybės nepergalimų vykusių 
kliūčių pavedė mano ir kun.
Kaupo globon “Tėvynės Sar
gų”, 4—5 .to laikraščio tilpo 
ilgesnis straipsnis ‘ ‘ Naujas 
Užmanymas”, kuriame suma-

.Mrno"... Dėliai viršminėto strair 
psnio, lygiai kaip ir 11895 me
tais dėliai vienuolių mokytojų, 
kilt# visokių ginčų (Žiūr. 1895 
“Varpas”, Nr. 4, ir “Vieny
bė Liet.” 1895 metais), kurio 
nusitęsė kelis metus. Bet at
siradus keletui energingų lie 

tų metų rudenį nu- 
į Šveicarijos Ingen- 

boblį Ikvintųci, jau mums spau

čius Amerikos lietuvių vaiku
čių ir kurių dalelė (būrelis iš 
100) tų patį kultūros darbų 
dirba Lietuvoje. Praeitų metų 
Lietuvos valstybė pagerbė tų 
lietuvaičių darbų, suteikdama 
aukštų ordenų nevien tos drau 
gijos įkūrėjai, bet ir joms ju
dėjusiai amerikietei pedago
gei. Apie tai rašė daugelis Ar 
merikos laikraščių.

Kad ne “40-ies metų draus- 

(Tęsinys 6 pusl.)

mo dienose jis su Tumu ir ki

tais draugais sukūrė, šaukda nyta “iš mūsų davatkų šudų-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Kadangi užtektinai esame .. .... * . ..
i. . v v, intis liaudies švietimu. Kitas 

pamokinti apie sv. krikšto naul .. ....I.. . ,,TX .
. x j-i - -i , i jiveikalelis iš jo “Damų Skry das, todėl nėra reikalo, kad

šv. Dvasia balandžio pavida
le pasirodytų kiekvienam ir 
šiandie, kuris krikštijosi, užte
ko, kad ji pasirodė vienų kar- 8 T
tų kaipo taikos, ramybės it 
Dievo pasigailėjimo nešėja.

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

jo
neles”, drausmės metu dažnai 
dėkliamuojamas, besiveržian 
čiam nusiminimui pergalėti — 
“Ačiū, ačiū”, baigiasi stanza: 
“Ir už priespaudų skriaudėjų 

besarmačių,
Kų ant gero mums išėjo,
Ačiū, ačiū”.

)VAUO8 DAIT1IAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
S luboa

CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 13 vai. ryta, nuo 1 lkl 4 
vai po platų lr nuo 7 iki 1:10 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 lkf 11 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofteo Tel. VIGtory 8HM
Rca. TaL DREgei 8181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Rampas lįst Street

Valandos: 2—4 popiet 7—9 vai. vek 
Medėlfomle lr Iventadlenlals 11—1>

HBTUV1AI DAKTARAI:
Amerikos Liek Daktarų Draugijos Nariai

TeL LAFayette 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
.GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
VaLt S—I lr 7—8 vai. vakaro

2136 W. 24th St 
TeL OAMal 0401

DR. P. ATKOČIŪNAS
D ENTI8TA8 

1444 SO. 48th OT., CICKRO. ILK 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. lt—• vai. 

8147 BO. HALSTED 8T„ OHIOAGC 
Paned., Borod. lr labaU 1—8 vai

Office Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2868 So. Leavitt SU

CANAL O7O4

DR. J. J. KŪW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Manoma Tai. LAFayette 8788 
laktlmta TaL OAMal 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streel
Vai.: S lkl s popiet, 7 lkl • rak. 

Nedėlioja pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Kuo t lkl 4 lr nuo 4 Iki * rak. 
Nedėllomla pagal autart) 

Ofteo telef. BOŪlevard 7880 
Namų Tel. PROspect 1080

TeL BOŪlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTIBTAB

<645 So. Ashlaad Avė.
arti 47th Rtfrėet 

Vai.: nno o tkt 8 vakaro
sutarti

Ofrlce Tel. REPublic 7 B 90 •
Res. Tel. GROvehUl (IBI7

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. M AKQlETTfc ROAD
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-# vak. Kely. 9-12 ryto 
Nedėli'oj susitarus

9ML OAMal 8188

DR. G. I. BLOŽIS
DKNTllTAB

2201 W. Gerteak Read 
(Kampas Lekvltt BU)

Valandos: Muo I lkl 18 ryto 

Kuo 1 IU 8 vakaro 

Berado) pagal sutarti

Minėdamas “40 metų draus
mės^ laimėjimus, savo parei
ga jaučiu čia prisiminti ir 
draugijas, kurios užsimezgė, 
skriaudikams mus spaudžiant, 
o paskiaus išbujojo, užaugo ir 
Lietuva susilaukė nuo jų-gra
žaus vaisiaus, gražių žolynų 
savo kultūrai iškaišyti. Tai 
dvi Šv. Kazimiero draugijos: 
viena Kaune, kita Amerikoje 

į ir “Tėvynės Mylėtojų Drau
gija”. &ios paskutinės įsikūri
mų ir veiklų nuodugniai ap
rašė A. B. Strimaitis “Spau
dos Laisvės ir Am. Lietuvių 
Organizuotės Sukaktuvių” 
knygose. Ji išleidusi “Dr. V. 
Kudirkos Raštus” (6 tom uo

sį?) , “Jono Jonilos (kun. Ži
linsko) Raštus’^ “Lenkų A- 
paštalavifnų Lietuvoje — prel.

Ren Phnn«
■VGIewood 8841

Office Phone 
TRIaagle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street

vat:
ROOM 814 

1X« Ir T.a VAL vakaro

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rcx.r-.Tcl. PL-lia 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: te-S lr 7-8 v. v. 
Nedėldlentate nuo 10 Iki 12 diena

Alfred Roselll, pres.

Specialistai Iškalime te įdirbi
me visokių rfUUų paminklus lr 
grabnamlus.

MOsų Šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Venkite paminklų reikalus dė
stai su pačiais' išdirbėjai*

MODNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys -telefonai:

Res. PENSAOOLA 8011 
BELMONT 3486

Orfice: HILLSIDE 8848 
Vincent Roselll, secr.

GRA-BOKIAI:

Visi Telefonai:

OAMal 4188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA*. te CHI»URGA8

2201 W. Oermak Road
OAMal 0857

Res. PROspect 4458

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM 

1881 SOUTH HALSTED BTILKOT

Valandos 1—8 Ir 7—8 

Sertdomls lr Nedėliotais

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REFubUe 7848

Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet

■ Iki 8:88 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas 

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMloek 6141

* * ♦
Valandos:

- 4 popiet; nuo 6.8 vakAraia

Ofteo: Tel. LAFayette 4017 
Rca: Tbt HKMJbck 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-1 vai. vak. 

Reaklmtcijos Ofisas: 2888 W. «8tli St.
Valandos: 10-11 lr 8-8 vai. vak. 

Seredomla Ir Nedėliomis pagal sutarti

Office Tel. Wentworth 4230
Res. Tel. Hyde Park 3284

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU UGU 

8PECIAL18TB

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 lkl 4 po pfetų. 7 lkl I vak.

išegyvua SeredotOf

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
TM. VIRginla (M»«

Oftao vai.: 2—4 lr #—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso DOL'Levard 5811 
Rca. VICDory 2848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:20-2:20

W. 33U Street

UtffOviAi Daktarai:
-- -----------------

M LAF»rette BO67

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAM tr CHIRURGAM 

X—SPINDULIAI
3051 We8t 43rd Str.

fPrlė Areker Ąve. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 

Seredomla tr nedėllomla pagal
■atarti

ARTA. P. GURSKIS
" DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OptoiiK lrk^Uy Aklų Spoctaltetas <.
Patfengvlns aklų įtempimų, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptnmlmo, aervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegyste ir toltregyste. Priren
gia teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 13. Aklnfų kai
nos per puse pigiau*, kaip buvo plr- 
miaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos Im* akinių. Kaino-, pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOtTH ASHLAND AVK. 
Phntie tVwMpvsrr1 7ASS

Pitone CANal «I23

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIM 

Ir prln-uka akinius
ntMaknmlngal

Vai.: nuo 10—3 v. p.p.

Rd.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. OANal 8516 arba 3618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL'
Tel. CICKRO 5887

SIMON M. SKUDAS
1RABORIU8 IR BAIMAMUOTOJA 

Patarnavimas geras tr uobrangus 
718 W. 18th St
Tet MOMroo 8877

J. F. RADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUR 

Palaidoja už 235.88 ir ankšėlaa 
Modernltka koplyčia dykai.

18 W. l«tk 8t. Tel. OAMal 4174 
Ckloago. IIU

I.J.ZOLP
GRABORIUR ir laidotuvių 

vmdmjab
1<4« WE8T 46th

Tol. BOUtavasA K
STREET

418

teL ČIOBRO

SYREVVICZE
GRABORIUR

LaidothVėms gOaaa pataraavtmsi 
galimas al 121.08 '

. KOPLYBIA BYKA1
13U g. £$h Gi^o, DL

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius Visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, Bl.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS '

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

M. LAFayMta 8578

J. Uulevlčlus

Patams uja Chl- 
eagojo lr aplslta 
k«ja

Didelė Ir grali
Kopiyeta A8W

1088 Ar UHB Alte

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

UOZAPAS EUOEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR HEBRANGUM* 

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE........

«EFublic8340
>340 So Avenue

(Neturime neryžtų nu firma tuo pačiu vardu) ______
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Kolegij os Rėmėjų Chicagos
Apskrities Susirinkimas

______ ' •
t Geg. 16 <1., Aušros Variui mėjų seimus nutarė pagerbti 
parap. svet. įvyko Apskrities,!TT. Marijonus sidabrinio jubi- 

jubiliejinės vakarienės rengi- liejaus proga, įgaliodamas:
kun. P. Vaitukaitį, A. Lubertų 
ir A. Grybų, kurie ir surado 
tinkamiausį būdą: surengti iš
kilmingų vakarienę!

Apskrities susirinkime pasi 
reiškė nepaprastas entuziaz
mas pas darbuotojus — sure
ngti kuo iškilmingiausių ju
biliejinę vakarienę

Jubiliejines vakarienės ren
gimo komisijai prisėjo kreip
tis į TT. Marijonų gerb. pro-

mo komisijos ir visų koloni
jų darbuotojų susirinkimas.
Susirinkime kylo nepaprastas 
entuziazmas. . Pasirodė, kad 
Dievo Apv. parap. svetainė, 
kad ir erdvi, bet gali būti per 
maža svečiams sutalpinti.

Valgomųjų produktų rinki
mo komisija: A. Grybas, A.J 
Janušauskas ir kiti pranešė 
kad veik viskas jau gerašir 
džių biznierių suaukota.

. Organizatorių pranešimas vjn(..ja|lĮ kun , JakaUį įvaĮ.

Cicero, Ilk, klebonui kun. rių patarimų vakarienės ren
ki. J. Vaičūnui padedant, A. I gimo reikalais. Tėvas Jakai-
Grybas ir J. K. atgaivino M. 
Kol. Rėmėjų skyrių.

Marketparkiečiai, sdvo kleb. 
kun. A. Baltučiui padedant, 
šių savaitę pasirengę suorga- 
nizuot Kol. Rėmėjų skyrių.

Roselandiečiai iv vespulma-

tis mielai apsiėmė ir visų lai
kų bendrai veikia.

Klaidos pataisymas

“Draugo” No. 115 (geg. 15 
d.) straipsny “Priešjubilieji- 
nis susirinkimas” pasakyta:

Iš Siuvėjų
Konvencijos

Rochesier, N. Y., geg. 17 d, 
— Seimas eina tvarkingai. Ū 
pas pas atstovus geras. Nori
ma sutraukti visų siuvimo in
dustrijų A. C. W. of A. uni
jon. Vainikus nešini ir muzi
ka, šapų darbininkai buvo a- 
tėję pasveikinti seimų. Daino
mis sukėlė didžiausias ovaėi- 
jas.

Atstovų viso 319 iš 17 val
stybių, 48 nuėstų. Darbo se
kretorė Frances Perkins kai 
bėjo ištisų valandų. Lietuviu 
yra 15 atstovų. Lietuviai tu 
rėjo savo susirinkimų ir ap
kalbėjo lietuvių reikalus ir pa 
tiekė porų rezoliucijų.

Vietinis lietuvių lokalas su 
ruošė vakarienę su programa 
ir šokiai pagerbimui lietuvių 
seimo atstovų. Atstovas

DIDELĖS IŠKILMĖS

iečiai iki birželio mėnesio la- “J. Kulikauskas daug laiko į-
bai užimti vietos darbais, bet 
birželio mėnesį žada suorga
nizuoti Kol. Rėmėjų skyrius 
savo kolonijose. Gerb. kleb.: 
kun. J. Paškauskas ir kun. A. 
I.inkus, mielu noru pritaria.

Iš So. Chicagos nebuvo at
stovu su pranešimu. Bet, gerb. 
kleb. kun. P. Vaitukaičio. Ipa
stangomis, skyrius greit bus 
suorganizuotas.

Jubiliejinė vakarienė įvyks 
geg. 27 d., 7:30 vai. vakare, 
Dievo Apv. parap. salėje, prie 
I nion ir JIS gatvių.

Kam nebuvo progos atmai
nyti senus (žalios spalvos) va
karienės tikietus, jie bus geri, 
kaip ir nauji (geltonos spal
vos). Tas pat bus ir su laimė- 

, jit n 10 brangių dovanų.-Trau
kimas įvyks per vakarienę. 

Dar vienas susirinkimas

Nutarta šaukti dar vienų, ir 
paskutinį, prieš vakarienę A- 
į skrities ir darbuotojų susi

dėjo, rinkdamas biznierių pa
skelbimus programai”. Turėjo 
būt if. Kulikauskas ir A. Lu- 
bertas. Nes ir A. Lubertas į- 
dėjo daug darbo ir laiko tuom 
pat reikalu.

Nors A. Lubertas, nei ne 
prisimena ir, gal, nieko ir ne
paiso apie tai, bet, žiūrint, iš 
šalies, atrodo, kad geriau vi
siems atiduoti kas kam pri
klauso (kreditas).

Binghamton, N. Y. — Šv.
Juozapo parapijoj sutverta so 
dalicijos mergaičių draugija. 
Grfttiomis iškilmėmis apie 70 
narių priimta į dr-jų. Baltai 
pasipuošusios, su velionais ir 
gėlėmis rankose, ėjo pas alto
rių ir priėmė draugijos ženk- 
lusč Paskui apvainikuota Pa
nelės Šv. statula ir išėjus į 
laukų nusifotografavo.

Rytų visos sodalietės, ir 
šiaip jaunimas, taipgi ir tė
vai, motinų intencija in cor 
pore ėjo prie šv. Komunijos, 
kas darė gražaus įspūdžio. Va-

Kitais reikalais daug dar-} kare motinoms pagerbti buvo 
bnojasi A. Grybas, A. Janu- bankietas Lietuvių svetainėj
šauskas ir kiti.

J. Šliogeris, koresp.

PAGERBĖ DVASIOS VADĄ

Brighton Park. — Moterį 
Sųjungos 20 kuopa gražiai 5ve 
ntė šv. Stanislovo dienų, pa 
gerbdama savo kuopos dvasios 
vadų kun. S. Jonelį.

Susirinkusios į puošnius pp. 
Vaitkų namus gėrėjosi skoni-

11 nkimų geg. 24 d.,.8 vai. vak.,•' ngU kambarių išpuošimu ii 
\ išros Vartų parap. svet. ga-' vaišinos gardžiai pagaminta
bitinam susitvarkymui. vakariene. P. Vaitkienė yu»
Delko rengiama ši jnhilięjinė I no^ mųsų kuopos darbuotoja

“DRAUGO” VAJAUS KONTESTO 
LAIMĖTOJAI

1. S?Staniulis Gimimo ftvenS. Panos M. par.......... 3.4lO.O8C

2. i. J. Aukškalnis ftv. Kasim, par., Gary, Id. v .
. 1,750,000

3. V. Stancikas ftv. Kryžiaus par., Chicago .... 1,001,180

4. S. Straukas Aušros Vartų par. ...................... 803,800

5. A. Švilpauskienė. Mt. Garinti par. Melrose Park 764,300

6. A. Stulginskas Sv. Antano par., Cicero, III............... Ą95,30C

7. A. Kunickas Aušros Vartų par................... . ............. 575,130
8. Karolina Lengvis ftv. Antano par............... ......... 509,050'

. • • .1
9. A. J. Janušauskas ftv. Antano par............................ 507,472 į

10. P. Labutis ftv. Jurgio par. ....... ______ ..... 503,390

Tokie olialsiai skleista deši
mtyse tūkstančių knygelių 
kun. Sederavičiaus pagelbinin 
ko, S. Kušelevskio baigianties 
7-ai dešimčiai praeito amžiaus 
metų, kuomet įnirtęs priešas 
gaudė knygeles, gąsdino slap 
tųjų mokyklų mažulėlius mo
kinius, nužeminti tretininkai, 
rudu škaplierium prisidengę, 
visoje mūsų šalyje, žandarų

Mokyti skaityt vaikelių”. 
(Ibidem 1. 51).

(Daugiau bus)

TĖVįl MARIJONŲ 
MISIJOS

Birž. 6—8 d., Lowell, Mass., 
kun. Jonus Navickas, M. I. C.

neįžiūromi, užsidėjo pareigas.:!
, Pereitų kartų klaidingai pa-

;“Mokinkit vargšų vaikelius, i ’k«,bta 6
Platinkit tarp žmonių šviesų, 
Kad tarp jų gyventų tiesa. 
Paskubinkit eiti į sodžius 
Grįtelėse pavargėlių

LIETUVIAI IR 40 
METŲ DRAUSMĖ

i linskas ir kiti paskelbė jas
lietuvių kalba. Basanavičius^
dar studentas, aplankydamas

. ■ Mickevičiaus slėnį Kaune, len-
pič ”, ar būtų įssivystęs visoje1, ... . ._ . ’v....* . ... ... T .kiškai niūniavo “Vilija, na-
grozybeje nemirštamojo Mai- , . . . , . ,,. , szveb strunneni rodzioa’...
romo genijus! Maironis dar «
prie savo gyvos galvos susi- į “40 metų drausmės” davė 
laukė, kad jo patrijotinės ir į galimybės ir kukliam Zanavy

stų nubaudimų Chicagoje. Tik 
rai yra: teismas jų kiekvienų 
nubaudė nuo 1 iki 5 metų ka
lėti ir dar po-750 dolerių bau-

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

su trumpa programa ir šo
kiais. P.

Jeigu žmonės sutiktų ne
begerti, tai užs’.lnrytn de
vyni dešimtadaliai kalėjimų.

Coleridfje.

Parašas, rastas viri. kny
gyno durų Tbebe’je buvo 
toks: “Vaistai sieloms.”

Diodorna Sicvlua.

kitas eiles giedojo, dainavo 
Lietuvos žmonės savo dvasiai 
sustiprinti kovose v.ž tautinės 
kultūros išlaikymų. Anglijos 
valdininkų leidinys, kurį kai
po tinkaniiausių.Jnformacijos 
raštų skleidžiarūkLletuvos ko
nsulatai, apie šį mūsų dainių 
rašo: “Maironis... prophet ot 
Lithuanian renaissance, scho- 
lar, lyrie,- novelist, author ot 
Young Liehuania... Maironis 
is not read būt sung by bis 
eonntrynien”, vadinasi ir su 
lyg Anglijos žvalgų “Maironis 
lietuvių atgimimo (geriau.s ti
ktų pasakyti — atbudimo 
Red.) pranašas, mokslininkas, 
lyrikas, sakmininkas, Jauno
sios Lietuvos autorius... Mai
ronio tautiečiai1 ne skaito bet 
gieda jo poezijas”.

Didžiausias tnūsų dainius 
genijus AdomAs Mickevičius 
troško, bet nesusilaukė pana
šaus pripažinimo. “Ogdybym 
kiedy dožyl tej poeiechy Aby 
te księgy zblųdzilv pbd strze- 
chy” jis rašę: '

“Mickevičiaus poezijos už
klydo į šiaudines pastoges, 
kuomet Maironis, Kudirka, Ži-

kijos bažnytkaimio klebonui 
kun. Sederavičiui patriotizmo 
ir šventumo dorybėmis nušvie 
9ti mūsų horizontų, vertu Di 
džiojo Valančiaus įpėdiniu pa 
tikti ir paruošti šimtus abejot 
lyties partizanų būrelių, kurių 
devyza buvus:
“Kurie mokys vargdienėlių 

vaikelius skaityti, -«
Tokių vardai bus knygose da

ngaus užrašyti.
Jūs panelės ir mergelės, eikit 

prie to darbo...
Po grįteles, kamarėles vaike

lius mokykit...
Brangus auksas ir sidabras, 

bet mokslas brangesnis
Saldus cukrus, saldus medus, 

bet mokslas saldesnis”.
(“Spaudos L. ir Am. L. Org 
Suk.” 1’. 52)

' FELIKSAS PIEŽA
Persiskyrė su Ifuo pasauliu 

ger utės 18 d., 8 vai.'ryto, 1984 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs KurSėnų miestelyje, Šiau
lių apskr. Amerikoje išgyveno 
28 Vnetus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Magdaleną, po ’ėvals 
Pudžvelaltę, dukterj Sofiją 
(Sescij iM. Feliciją, vienuolę 
šv. PrancfSkaus vienuolyno), 
tris sūnus: Benediktą, Praną 
ir Stasių, tr pastarojo žmoną 
Oną, ėvogerj Joną Pudžvel) Jr 
jo žmoną Julijoną, pusseseres 
Vallūllenę lr Vlrblcklenę.' pus
broli Norbutą; o Lietuvoje se
serį Kristiną ir hrolj Joną lr 
glmfnes.

Kūnas pašarvotas randasi 
443# 8. Fairfield gat., Tel. La
fayette 2418. laidotuvės |vyks 
trečiadieny, (Weda), May. ge
gužės 23 d.. 8 vai. ryto IS na
mų J Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenč. parapijos bažny
čią. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas 1 šv. Ka- 
zlmfero kapines.

Visi a. a. Felikso giminės, 
drapgal. pažystami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse Ir sutelkti Jam pas- 

' kutfnj patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, Sunūs, G minės. Ypač 
visus kviečia laidotuvėse Svo- 
geris Jonas Pudsvells. Rtirln 
su šeimyna pagrabu ■ r&pinasf. 
Jo telefonas Ht^itock 4574.

Laidotuvėse patamguja grab. 
J. J. Bagdonas. Tat. Rep. *100-

Resldence Phone
į Englow<xxl 5M4O

P. CONRAD
Busfnesa Phpne 
Engk*wood &HM3

MODERN PHOTO 
STUDIO 
įrengta

Hollyw<KMl šviesomis
AUKŠTO8 RŪŠIES 

PAVEIKSLAI'
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafs S iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPnbllc DtlOO

PAVASARIS

IuUka* apsivalyti ir maliavotl. 
18 colių sieninė poplera...
Ir anksčiau
80 colių sieninė poplera Or* 
Ir auktčlau. ,1
Sieninę popierą apiplaustom Dykai 
4 vai. SPAR VARNISH Oero* rū
Sies ...............................
galionas lis
4 vai. ENAMEL ............ QOr-
kvorta O U V

MAIŠYTO Geros rūStes 
galionas 8^ -J
Langams Seidus padarome sulig 
užsakymų ........ i č.. C
lr aukščiau U O V

HEIFERMAN’S PAINT 

STORE

2547 VVest 63rd Street,

Tel. HEMIoek 0070 
Mes pristatome

ir gausi aukotoja įvairiems 
kuopos reikalams.

T ai Marijonai dirba dide- Kaip visi M. S. 20 kuopos 
iius darius Dievui, Bažnyčiai l>arenJ?',nai, ta.ip ir sis pasi 
ir Tautai. Ir dčl to TT. Ma- žv,n^° '‘^smuniu ir draugiu
rijonai užsipelnė nieil.s pas tikrai ma,onu Y™ **
....lovius katalikus. ,vvauti ūkiuose parengimuo-

/ ;se, kur žmogus jauti nuoširdų 
! L Marijonai išgelbėjo die . draugiškumų. Šio vakaro pasi- 

iiįaštį Draugų , jj leidžia..jĮsukimo nuopelnas priklauso 
leidžia taip pat ir Kristaus 1darbščiai kuopos valdybai, y 
1\. raliaus “Laivų”. patingai finansų raštininke;

vakarienė?

Iš meilės Dievo ir artimo

I T. Marijonai paėmė ant 
savo pečių visuomenes neatke- 
linu i naštų — Kolegijos įstei
giu reikalus!

T I1. Marijonai darbuojasi ne 
vien Amerikoje, bet ir p’ačiam 
pasaulyje Misijų reikalais.

I M. Sriupšienei. K. R.

Gegužės 15 d. būrys sųjun 
giečių susirinko pas pp. Stau 
tus kad pasveikinus S. Stan 
tienę vardo dienos proga. Bt 
užkandžio J. Čepulienė pir-

> I to paskutinis Kol. Rė- |nli»",iai pasveikino, S. Stan- 
tienę paprašė pakalbėti S. Ste 
ponavičienę, A. Paukštienę, J. 
Stugienę, B. Kuprienę, A. OU- 
znienę, S. Zajauskienę, A. Mi-

VYRAI — ATYDA!
ii % . opeetalla pranešima*, kurto 
« j,i■ , is kiekvienam vyrui, kurto 
riekė "viduramži" Ir Jaučia reika- . 

p,, , Ikro gatvlnančfo TONI- Jpnene, P, MedlCRį, S. StaU-
k telkti giilmumą tūkstan- I . *tn« t. . dči kokio* norą priežaa- taitę. Ant galo S. Stautienc

užslsakvti

'flQ^^^^ę4totri*hiitnrlų š| Oydvto- 
.. i^pok, ija dabur parduodnma

Mi- včione. Vienaa Doleria
lėnęeio treatmentą — būkite aa- 

iiI gaukite buteli fttandlea — garan- 
1 y«•

dėkojo už atmintį ir dovanas. 
S. Stautienė yra veikli na 
M. S. 21 kuopos. R«p

SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

PASIDABINKIT PERMANENT
• W A V E

Dabar kol kainos dar žemos Mldland’o 
nauji permanental dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00 

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin- 
ger tvave - arcb - rinse — $1.00; 
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - manieure - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE 
TEL. LAFAYETTE 4«3®

Knn atsineš S| pn««rslni
mą gaus pcnnanent w*vc 
50c plltlmi *egu pnpra.tal.

ELECTRIKIHES
umulis

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI YRA
MALONU TURKTI GRAŽIUS 

IR DAILUS PLAUKUS

SI* naujas naturaltSkas vaistas 
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
Salfna plelskena*. bet tr atgauna 
plaukus. A| naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Panekmės Alo 
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis *1.00. 
AtslSauklte laAku;

MRS. PAULINA RIMKUS
l&st SHIELDS AVENUE 

Chicago Hclgld®, III.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
ILE DE FRANCE' 

Eipress 
Laivas

Platesne* Informacija* teikiam Ir parduodam laivakorte*. 
Padarome Vtooklti* p4»pleriii.* Ir dokumentus. Siunčiam pinigus | 

L I E T II V 4

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIft- 
KUS BONUS

REAL ESTATE
IS metų telulngal pamatuota* btmle. 

RLSTPAZTNKrrE IR RBMKITE LTKTVVI.

2608 W. 47th STR., .Tel. LAFAYETTE 1083

Kainos nuo $99-00 ir aukščiau 
Pas Budrikę Didelis pasirinkimas Westing- 
house, Norge, Leonard, Crosley, Apex, Gib
son ir kity

Lengvus išmokėjimai

Ine.Jos. F. Budrik,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 4705

CLIMA7C, Sieninės popleroa valy-

.... . 3 25c
SEA Craft Spar VarniJta*. Galio-

.................. *1.59
Int. Gloan Enamel žaliava, taip 
lengvai užsideda kaip lr maliava, 
dCtflata ISlengvo, kaip gtom arba 
•namel — kvorta........... d2C
Balt*. F.nnmelfti. išdžiūsta | 4 va
landa*. kvorta ................ 76C

YANAS HARDWARE & 
PAINT COMPANY

3747 WF.ST Mrd STREET 
Tel. Prospect 1397

i


