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NEŽIŪRINT KAITRU, KRAŠTAS TURI PRANCŪZIJA IR
SKOLOS
JAVŲ PERVIRSI

PĄRTONĘ

BAŽNYČIA IR TOLEDO!
MOKESČIAI

VIENO ŠVAR
KU STREIKO

e

Maisto negali pritrūkti
nėl*a pavojaus

ir

NIEKO NEDARO Ii PA- tyASHINGTONO
ŽINIO- NEW YORKO LEGISLATŪSKELBTO ROOSEVELTO) MlS TAIKA UŽTIKRINTA RA TURI ĮDOMŲ RAPORĮSPĖJIMO
I
TĄ
WASHINGTON, birž. 2.

PARYŽIUS, birž. 2. —
WASHINGTON, biri, 2. —
Prancūzijos vyriausybė išstu
Krašto vyriausybei nepalan
dijavo J. Valstybių preziden
kioji spauda šaukia, kad di
to pranešimų kongresui karo
delės ir ilgos kaitros ii* nepa
skolų reikalu, lr nusprendė
prastos sausumos tėgali visą
Kaitros ir toliau naikina nepaisyti paduotų įspėjimų.
kraštą įstumti nelaimėn — ga pasėlius kai kuriuose viduri Nusprendė ir toliau nemokėti
li pritrukti mi&sto.
nhj vakarų valstybių plotuo- pareikšdama, kad karo skolų
5$emes ūkio departamento 1 ge. Laukuose viskas gelsta ir sumažinimas pirmiau turi būt
sekretoriaus padėjėjas R. Tug- džiūsta.
vykdomas Sr šis - klausimas
Įvairiausias
•rūšies
speku

well pareiškia, kad visam kra
priklauso nuo pačios Ameri
šte visokio maisto ''pakanka liantai gavo proogos naudotis, kos. - *
,
mai. Nepaisant šiandien siau kad greitu laiku susikrauti di • Prancūzija savo nemokėji
čiančių kaitru, kraštui nėra nė delius lobius.
t
mų teisina tuo, kad jai nemo
menkiausio pavojaus. Jei vie
Spekuliantai šiandien drų- ka atlyginimo Vokietija. Toks
nose dalyse siaučia kaitros, siau varo savo darbą, kadan- teisinimasis yra neteisingas,
kitose dalyje reiškiasi derlius. gi jie už jsavo nugaros turi'
—---------------------

SPEKULIANTAI IMA IŠ
NAUDOTI ŽMONES

NRA administracija daug dir-1 ALBANY, N. Y. — Kai ku
bą, kad sulaikius nuo streiko ’ rfoąe valstybėse blogos valjos
300,000 darbtninkų audeklų ga žmonės dažnai šaukia, kad vi
mybos pramonėje.
suomenei daroma
skriauda,
Kalbama ir užtikrinama, jei bažnyčios ir visos kitos- re
kad, rasi, šiandien, o gal ry- liginės jstaigos yra išimtos iš
ioj, bus padaryta taika.
mokesčių. Reikalauja, kad Už
Šiandien rytinėse valstybėse šias visas -nekilnojamas sava
audeklinių darbininkai balsuo stis būtų mokami mokesčiai
ja streiko klausimu.
lygiai taip, kaip yra mokama
už visas ,kitas privačias sa•r
s
vastis.
Šiuo klausimu New Yorko

Plieno prartfbHės darbininkai
gali stintineikuoti
Chieagoj lankėsi Amerikos
Darbo federacijos prezidentas
Green ir sakė prakalbų Inter
national Ladies Garment Wor
kers unijos susirinkime.

TOLEDO, O., birž. 2. — Čia
išvengta vieno didžiai rimto!
■elektrikininkų unijos streiko.
Dėl šio streiko Ohio valsty
bės žiemių vakarų dalis būtų
netekusi elektros
Avioeos ir

Green kalbėjo apie grasianpramonė .būtų buvus suparatį darbininkų streiku plieno
ližiuota.
pramonėje. Pareiškė, kad plie
r\
Prieš keletą dienų elektrino kompanijos perdėm užgina
!*
kininkai pastatė kompanijai
darbininkams teisę turėti slap
reikalavimus, kad jiertis būtų
tus balsavimus, kati išrinkus
grąžintas senasis atlyginimas,
savo1 atstovus, kurie atstovau
kurs buvo dukart po 10 nuo
tų juos derybose su darbda
i valstybėje padaryti nuodugšimčių sumažintas. Kompani
aus tyrinėjimai ir surinktos viais. Kompanijos nori, kad ja nesutiko ir jie nusprendė
statistikos, kas penfoota legi- darbininkai būtų atstovaujami tuojau sukelti streiką.
slatūros atitinkamai komite per kompanijų unijas.
Šin reikalan įsikišo krašto
• Į tai atsižyelgus, šio depar krašto vyriausybę, kuri nusi
Jei kompanijos neapleis šios
Šių metų pradžioje visose tui. Iš raporto paaiški, kad ta
vyriausybės skirtas arbitratotamento programa, kad pagel stačius už tai, kad viskas, o
Lietuvos pramonės, prekybos iš mokesčių išimtis ne vien ne savo pozicijos, sakė Green, rius (taikintojas).
Dukart
iu bėti ūkininkus, nekeičiama, ypač valgomieji produktai, ei
ir amatų įn^onėse, kurių yra daro jokids visuomenei skriau aiškiai numatomas 100,000 dar darbininkai atidėjo streiką vie
tykffrtffngF’Vbnrt yra nemažas tų brangyn. Sako, kad tuo
.1485, dirbo 1*6,743 darbininkai dos, bet dar gana daug gera. bininkų streikas.
nai parai. Pagaliau kompani
javų perviršis.
būdu^ ūkininkai ką daugiau
Toliau Green nurodė, kad
ir
1690
tarnautojų.
Pereitais
Ši
mokesčių
išimtis
su
taupia
OTTAWA, Kanada. — Ka
kongreso pareiga yra būtinai ja pripažino visus dnfbininpelnytų , ir savo būtį pagerinirtėtais
padidėjo
tiek
pramo

gyventojams
taikstančius
ir
nados senate vyko ilgi deba
kų reikalavimus.
.tų.
tai klausimu, ar I^anada turi nės įmonių, įtiek ir jose dir- milijonus dolerių viešųjų mo pravesti 30 valandų savaitės
Šiai taikai įvykus, vargiai
> Šis vyriausybės troškimas išeiti. iš T. Sąjungos. Šių <fc. į Kančių darbininkų skaičius kesčių. Tas taupmenas pada darbo visose pramonėse įsta
galės įvykti generalinis strei
yra labai gražus ir girtinas. batų metu kalbėjo senatorius | Taip, T932 nietų anfram pus- ro ne vien katalikų, bet ir tymą. Tas reik^įipga nedarbo
kas, kadangi elektrikinirtkai
Deja, kur įsikiša spekuliantai, J. J. Hughes iŠ Prince Ed- j^ety buvo '1297 įmonės su kitų tikėjimų, religin.ės įstai sumažinimui.
stovėjo šio grasiančio streiko
tenai nėra nieko gera. Dide ward salos, žymusis tos pto- j 14,040 darbininkų, tai. rodo, gos.
Anot Green, NRA parūpino
.
priešakyje ir dabar pasitrau
PARYŽIUS, birž. 2. — Par
lėmis kainomis tik jie vieni rincijos salos katalikų vadas, kad nežiūrint siaučiančios ekodarbą trims iki keturių milijo
Jei
taip
yra
New
Yorko
val

kė iš tos pozicijos.
lamente iškelta aikštėn, kad
naudojasi.
Malūnininkai ir
Tačiau vi
Tarp kitko jis pareiškė, kdd nonhnės krizės, Lietuvos pra stybėje, supraptama, tas patsj nų bedarbių.
valstybes civilinėje tarnyboje
Arbitratorius savo keliu
toliau moka pigiai už kviečius, tik vienas Dievas tegali grą- ūionė auga. Daugiausia pra yra ir kitose valstybėse — vi-1sam krašte yra dar apie 10
yra daug kbmunistų, kurie
da pastangas, kad sut
bet siaučiančių kaitrų proga
sarų krašte.
j milijonų bedarbių. Šių dalis
lnonės
įmonių
yra
laikinoje
žioti taiką šiandien reikalin
trukdo .valdininkams veikimų.
Tarp religinių įstaigų, ku- Į 8au^ų darbą pravedus minėtą darbininkus sū Electric Autojie didina kainas miltams.
Lietuvos
sostinėje
Kaune,
—
gos tvarkos netekusiam pasau
Pranešta^ kad kai kuriuose
Lite kompanija. Sakoma, da
• .
*
Spekuliantai ir toliau iš ūki
rios išimtos iš mokesčių, svar- įstatymą. Kitaip gi, ateinan- roma pažanga ir kas valanda
liui. Dievo autoriteto vykdy 272 pramonės įmonės.
pramonės centruose tie rail- į
ninkų pigiai perka sviestų ir
žiemą kraštą ir vėl suŠių metų pradžioje visoje biausią vietą užima religinės'
gaTi įvykti taika.
donieji tarnautojai jau bėgaltojas žemėje yra Popiežius.
kitus produktus ir miestuose
žnybs
sunkieji laikai.
švietimo
įstaigos,
kurios
užlai

Lietuvoje
buvo
5479
prekybos
■Viduriniais amžiais Popiežiai
voję įsteigti sovietus.
tai
visa
didelėirtis
kainomis
-- i ‘ -F • • i
/
sėkmingai taikė valdovus su įmoųės su 5854 tarnautojais. komos privačiomis duoklėmis.
Vyriausybė nusprendė paša parduoda'.
valdovais ir šiuos pastaruo 1932 m- buvo tiktai 2635 pre Kaip su kitomis religinėmis
linti visus komunistus iš civi
Šis kraštas taip didelis ir į
sius su valdiniais. Taip ir mū kybos įmonės su 7104 tarnau įstaigomis, taip ir su religinėŠV. ANTANO NOVENA
linės tarnybos. ^Parlamentas taip daug javais ir kitais ūkių
.mis mokyklomis nesiekiamas
•
sų laikais tik Popiežius tegali tojais.
tai parėmė. v
produktais turtingas, kad čia
Pirmadienio vakare, biržeie'ir
Amatų įrmonių Lietuvoje
1 ir nedaromas jokia pelnas.
tautas su tautomis sutaikinti.
. • >
+
kaitros tikrai neturėtų būt
yra 2540, kuriose dirba 9548: Jos pavaduoja galybes viešųPEKIN, IH., birž. 2. - Pa lio 4 d., Šv. Antano bažnyčio
imamos domėn, kadangi kai
darbininkai. Prekybos ir ama jų mokyklų, kurių išlaikymas sibaigė streikas American Dis- je prasidės stebuklingojo Sv.
tros ištinka tik kai kurias kra
tų įmonių daugiausiai yra yra nepigus. Jei nebūtų reli tillery kompanijos įstaigose. Antano Noyenos misija, knri
što dalis. Viskas turėtų būt
Kaune. Tačiaū jų tinklas pra ginių mokyklų, jų vietoje tū Palikta “open. shop,” bet koin tęsis iki metinių Šv. Antano
kaip buvę, tik reikalingas tei
deda kas kart vis daugiau plė rėtų būt steigiamos viešosios. pan ija pasižadėjo nevaržyti atlaidų, birželio 13 d. NoveRYMAS, birž. 2. — Kalbė singas tų produktų paskirsty
stis ir kituose mažesniuose Tada žymiai. padidėtų mokes darbininkų, kurie p ori organi nos misijų pamokslus sakys
Šiandien
Chicagoj
įvyksta
pamokslininkas
damas į 10,000 karo savano mas ir žmoniškas tarpininkų
centruose. Paskutiniuoju me- čiai šių mokyklų išlaikymui. zuotis. Per ištisas metus ne iškalbingas
teisėjų rinkimai. Balsuoti vie
imamas
pelnas.
rių premjeras Mussolinis pa
tu Lietuvoje, prekyba, pramo- Ir, iš tikrųjų, taip jyyktų, jei turi įvykti streikai. Iškilusius, gerb. Jėvas J. Bružikas, jėzui
tos yra atidarytos nuo 6.-00
To visa čia nėra. Katalikų
reiškė, kad, pasitaikius karui,
ne ir amatais ]<yla vis dide būtų klausoma blogos**dalios nesusipratimus sprendžia ar- tas. Rytais Novenos ąiisijų
ryto iki 5:00 vakaro,
Mišios ir pamokslas bus 8.-30
Italija kariaus paĮi viena, ne- Bažnyčios mokslas neigiamas.
snis pačių lietuvių susidomė žmonių reikalavimų, jei reli bitracijos termas.
vai., vakarais misijų pamal
sidės į jokias sąjungas su ki Spekuliantai raliuoja.
jimas. Tatai daug padėjo lie ginės įstaigos būtų priverstos
AIRIŲ SENATAS ATMETfi
tomis valstybėmis ir kariaus
tuvių prekybininkų, pramonin- 'mokėti viešuosius mokesčius.
SOUTH BEND, Ind., birt, dos, pamokslai, palaimii
BIUŲ
LIETUVOS
SKOLOS
tik dėl savo, o ne svetifnų, in
kų ir amatininkų susiorganiPavyzdžiui gali būti kad ir 2. — Čia streikūoja gatvėka su Švč. Sakramentu ir
AMERIKAI
teresų.
zavimaa į savo sąjungą — Lie- kapinės, kurios išimtos iš mo- rių tarnautojai. Visi gatvė- cija stebuklingojo Šv. Antano
DUBLINAS, biri. 2. — Po
tuvos verslovininkų sąjungą. kesčių. Kapinės yra privačios kariai šiandie buvo pašalinti relikvijos prasidės 7:30 vai.
trijų dienų karštų diskusijų
\ Nuoširdžiai
raginu VIRUS
WASHTNGTON,
birž.
3.
—
DAUGIAU FONDŲ
Pas katalikus jos iš gatvių.
Būdami organizu<rti, jie gauna įstaigos.
Lietuva yra skolinga J. Vai- ,Airij'>s Mnatas dau’™n,a h®1
Šios kolonijos ir apylinkės lič
pigiau kreditus, su kuriais yra vyskupijų žinjoje, pas ki
sų atmetė atstovų rūmų praWASHTNGTON, birž. 3. — stybėms $6,554,544.23. Nesndaug lengviau gali plėsti savo tatikius — ją valsčių, arha ko ius mokesčiai. Kapinių išlai-, tariąs naudotis gausių Dievo
/
mokėto, daly. yra «221.169.»2. veat» hUi«' kuri"° "i"1“*
Prez. Rooseveltas reikalauja
kių sąjungų valdomos. Kapi kymas labai brangiai atsieitų,' malonių proga. Šv. Tėvas pranaujų įmonių veikimą.
Šio birlelio mėn. 15 d. turi n< naikio,i Airij<>‘ ’anat’'
kongreso, kad jis skirtų dau
nių užlaikymui neskiriamas nė kadangi privati tvarka keletą' ilgino Šv. Jubiliejaus Metų
giau krašto reikalams fondų. mokėti — $147364.26.
vienas centas iš viešųjų mo kartų yra pigesnė už viešąją laiką ir <Įavė progą visoms Ša
NEDRAUGINGA! RAŠO
SAARO PLHMSCITAS
lims. Naudokimės 1
Kongresui įduotas bilius ir jis
kesčių. Kas gi būtų, jei ka- tvarką.
NUBAUSTAS MIRTI
Išpažinčių bus klausoma ry
ŽENEVA, birt. 2.
Vokie
apima apie 6 bilijonus dpi.,
Bažnyčių ir religinių įstai
LONDONA8, birž. 2. '— An pines perimtų savo žinion val
Chicagoj teismas mirties, tija padarė paktą sų Prancū gią spauda nedraugingai rašo stytlė. Mirusieji būtų laido- gų išėmimas iš viešųjų mokes tais it- vakarais po Novenos
iš to daugiau kaip vienūs^bili
baušme nubaudė negrą plėši zija, kad Saaro teritorijoj įvy dėl prez. Roouevelto praneši- J jami taip, kaip šiandien 4$™- čių ne tik nedaro jokios žalos misijų pamaldų.
jonas dol. grynaiR pinigai*
Respublikonai atstovai grie ką Alonzo McNeil, 29 m. amž., ks plebiscitas 1935 m., sausio ftją kongresui karo skolų rei- ■ ma, bet kapinių išlaikymui iš valstybėj, bet teikia daug nau
K»«». H. J.
kurs
nužudė
poliemoną.
mėn.
13
d.
Klebonas.
žtai nusistatę prieš šį bilių.
Kalu.
*•
gyventojų būtų imami spėri n dos. c

17,000 DARBININKŲ DIR
BA LIETUVOS PRAMONĖSE

POPIEŽIUS VILTIS TAIKAI

RAUDONŲJŲ PROPA
GANDA PRANCŪZIJOJ

j

PEKINE PASIBAIK
STREIKAS

ATEITYJE ITALIJA PATI
VIENA KARIAUS

_____
_________ —

ŠIANDIEN RENKAMI
TEISĖJAI .
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Ar įvairiose pasaulio valdovų konferen
cijose girdime Dievo vardų?

“DRAUGAS”
Ifielua kasdien. ftskyrus sekmačienlus

MOKSLAS

Jeį, aptariant padorios prekybos reika
lus, &rba teisingo darbininkams atlyginimo
Jei mes, kurie esame moky-;
klasinių, ar nusiginklavimo sunkumus kas tesni pavydime dar labiau mo
nors pacituotų Kristaus žodžiais, Dievą įsa- kytesnieins už save, tai kų kaįkeitimų kalnoa prisiunčiamo* parelkalarea
OendradArbleve Ir korjepoc dentams raitų nem- kymu, tas pamatytų daugumoje dalyvių iro-jlbėti apie tų pavydų,
kurie
■**. ■^ežto *ŽbBu.
“*<UrTtl n,*r**unaUwa **■* niškų šypsnį.
turi mažų mokslų arba visai
W ’J? ' 'T ' M
t
. .a?,
, ‘w '
Redaktorių priima — auo 11:11 Iki 11:11 vai.
Šalinamas Dievas iš žmonių gyvenimo. yra nemokyti 1

PRKNUMhJKATOS KARMAI J. Amerikos Valstybfiae:
Met..n., - ||.00. Pusei metų — *8-60; Trims nieueeiaais
— *8.00; Vlentun uiOnestul — 76o. Kitose valsty bėse
pr*uu:.„ ■ . « kt<'u.u* —» *7.00: Pusei metu — $4 00.
Kopija — .0*0.

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
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sėjamo ploto buvo apsėta, ų
šiaurės Uėtuvujė apstus plu
tas tuo laiku siekė apįe
20
nuoš. Gegužės mėueaiu pUttUC
Šiųmetinė bendroji Lietuvos j’A savaitę Lietuvoje javų.aS-

j DABARTINIS LIETUVOS
u - A Ig.
OMO STOVIS

kurie nekenks mokslui,

bet

drauge mokinsis su juo.
Su tais draugais kita kalba
ir kiti reikalai.
ft'
♦ Pasiliuksmin• ’> > J> S •
ti su jais tenka tiktai per šve
ntes arba atostogų laike, bet
ir tuomet išsiskirsto ir palie
ka vienas. Eini prie senovės
draugų, jau nepritinki, nos
jie tave išskiria, tadgi atsi
duodi visa savo jėga mokslų
užbaigti ir tani Tikslui gyve
ni. Čia pasirodo aukščiausia1?
laipsnis tavo kantryhės ir
prios valios.

ūkiuuikų
lyginant sn
pereitų metų tuo pačiu laiku, •
daugelis apnėra žymiai pagerėjusi. Bet
Pakankamai turėjo aaūkininkų nuotaikoj jaučiama (Vu
Šakių, Ky kai tų,
tam tikrų persilaužymo Žyūuų, > dkavtškto, Kauno, Lktm i
Vrie viso to prisidėjo ir išlėk,UteUo>’
ir JwttUkio
atiejį įstatymai procentų atpė
ttfikmmU Uite
Žiu ir ypgč
ginimo reikalu ir ypač įstaty
pernai metais valymu laiku
mas palengvinti įsiskolinu
siems ūkininkams įneša tam pasitaikiusių
Ir avižų plotas Lietuvoje Šie
tikrų ūkininkuose savim pasi
met turėjo sumažėti.
tikėjimų. Dedamos pastangos
pagerinti žemę, tai rudo ir ,
r v
.
^*w

padėtis,

buvo

Bavgsąrię

sėjai

Visi pripažįsta, kad tmoks
las yrft brangus ir pavydėti
nas dalykas. Bet kodėl? Dėl
“DRAUGAS”
to kad mokslas ne vien pini
gais gaunamas, bet kantrybe
ir stipria valia; ir gavus nie
Publlsbed Dally. Kicept Bnnday.
Ar žmonėms pasidarė geiiau, pašalinus
SCTMCRU*TION«: One Y«u — *1.11; Sis Montbs
kuomet negalima jo prarasti.
— tilt; D»r«e MpaUu —
Oae Mentb — 78c.
religijų iš gyvenimui Ąr įsigyveno taika ir
■we»e — One Yeas — fiT.fifi; Mx Months —
Vaikas, užbaigęs pradinę
Ad^&g U “OHAUOAJB" trinu bsst resųKk
pasaulį valdo teisingumas ir
UrerrisinK rate* ea apDileabea,
į
meilė?.Gal mokslas ir technikos pažangu at mokyklų, yra siuačifamus
Baigi kolegijų, atsieki savo pavasarį pirkimas, Kai ku. I Vyk‘Ų lr
aukštesnę mokyklų. Bet kiek
sė> PMuose’
nešė laimę?
♦' - /
iš jų užbaigę aukštesnę mo- profesijos laipsnio, senieji ta-,
rajonuose vdhč Savas ^itų v****i»ių javų jr hulvi
kaipoĮ11
J
’
uva
..„Sumi,., i.m;
Turime tūkstančius mokyklų, bibliotekų, kvkki
E
]
kyklų pina
eina tnlian?
toliau? Mažai,
Mažai, lala vo druugai gerbia tave kaipo
sėjos platai pasilieka toki pat,
profeaijonaly,
bet
su
pavydu'
ki
j
oje
P*
8
ūkininką.
vy
,»
u
j,
DIENOS KLAUSIMAI
skaityklų, išradimų, lengvinančių žmogaus bai mažai! Ir čia vėl klausiakaip ir pernai metais. Pažy
gyvenamų/turime apdirbtus ir gerai apgal me _ kodėl? ;Dėl to kad vai- į tave 'žiūri, nes tau geresnė 1 nusistatymas vėl daugiau rū
mėtina, kad dabartiniais da
KAME ŽMONIJOS IŠGELBĖJIMAS
, pintis javų ūkiu, tiek gerinant
votų įstatymų rinkinius; turime išmokslintų kas ar mergaitė neturi tos Į gyveninio pradžia.
138* r«ui«ntl8 galima ma
įvairių sričių specialistų: mokytojų, teisėjų, kantrybės ir stiprios valios 1 Nežiūrėkite su pavydu ir
Ityti, kad šiemet Lietuvoje vy
A. Šabltnskas “P. Balse” rašo: Krikš
advokatų, saugumo darbuotojų... Bet ar bu išlaikyti ikį galo. Jie mato, neišmetinėkite tiems, kurie žemės Tikio našumų. Taip pat kių plotas padidės apie
4
čionybę paneigę žmonės, norėdami jos įtakų
vo kada nors tiek daug nusikaltimų, kiek da savo draugus einant į darbų, mokslų užbaigia. Jie savo jau- ruošiamųsi šiemet daugiau sė npaš,, o linų sėjos plotas bus
į gyveninių sumažinti, paleido eilę šūkių, ku
bar? Ar buvo kada tiek vargo ir skurdo, tiek linksmai praleidžiant laikų, o nystės dienas praleido mokin- ti linų.
didesnis net 7 nuoš.
rie skelbia, kad religija esųs privatus reika
žmonių he darbo, be duonos, ir tai tuo pat jie turi mokytis. Nėra laiko damies, o jūs tingėjote ar ne
šakių, \ ilkaviškio, Kėdai-1 Išgedėsiu žiemkenčių (kvielas, pav.:
.laiku, kada naikinami kalnai kviečių, šimtai eiti į visas pramogas, nėra norėjote mokintis ir praleido nių, Utenos, Biržų, Panevėžio, čių ir rugių) nurodoma tik
“Tikyba yra mano privatus reikalas. Kas
tūkstančių centnerių bovelnos, kavos, milijo nė pinigų, nes tėvai dažnai te savo laikų linksmindamies. Telšių ir Tauragės rajonuose l keli prooentai.
kam*gali rūpėti, kaip ir į kų tikiu,..” “Reli
nai avių, kai pienas pilamas laukan?... Ne. primena kiek daug mokslam Jie vargo, kuomet jus links- ūkininkai pradeda
gija yra labai jautrus ir kilnus dalykas, kad
Vadinasi, mokslas, menas, technika žmonėms kainuoja. Kaip sunku matyti minotės, jie driskinėjo, kuo ginti kiaulių, ypač bekonų.
būtų galima kelti į viešumų...” “Kunigas tu
laimės neduoda. ,
pavasario vakare draugus be met jūs puošėtės, jie buvo be Tik Raseinių rajone bekonų
ri laikytis bažnyčios ir altoriaus, nes čia jo
Z
pi auginimas padidėjęs ųet 25
Mokame statyti dangorėžius, mokame einant į teatrų arba žiemos pinigų, kaip jūsų
jo pareiga, bet tegu nesikiša į visuomenės
nuoš. Tas paj s #ra ir Sųinų,.
skraidyti greičiau už paukščius, girdime už laike čiužinėjant ant ledo! Čia nigai skambėjo. Taigi dabar,’
gyvenimų, ypkč į politikų”.
jau reikia stiprios valios at kada jie atsiekė savo tikslų, Alytaus, Kaišiadorių apskriVisoje Lietuvoje jau bai
Tokie ir j juos panašūs šūkiai, sąmonin tūkstančių kilometrų, mokame surengti pui
sisakyti tų linksmybių! "O nepavydėkite. jiems geresnės ėiuose. Kituose apskričiuose
kias
sporto
olimpiadas,
gražius
sųskridžius;
giasi Alų metų pavasarių sėja.
gai skleidžiami visuomenėje, savo daro. Tam
kiek kantrybės reikia, kad at vietos. Jie užsitarnavo mai padėtis ūkininkų yra mažpagaliau,
mokame
sėkmingai
žudyti...
Bet
.......
, .i ©įte sėjos metu pasitaikė la
tikras kiekis katalikų įtiki liberalų ir viso
liktum visų užduotų darbų! nydami linksmų'jaunystę ant daug lygia. tok,, pat,. k«,p yjf
nesugebame
būti
padorūs,
teisingi,
ištvermi

kių laisvamanių bei socialistų sėjamoms klai
u pereitais metais.
ngi, išvidiniai laimingi ir taip gyventi* kaip Atsisėdęs dvi, tris valandas rimto mokslo.
. .
idųj’pams visur buvo palankios.
i*
mažai kų nuveiki, o ant ryto
PiuiUBmkyatė. Pkdėlla apsprasWfjQ ptr111X balan.
pritinka
žmonėms.
Pradedant Renesanso laikais, ypač XIX
jaus nunešęs mokytojui pasi
yra tokia pati,
Šimtmetis yra nuolatinis stengimasis išmesti
Žmonija, atmetanti religijų, Dievų, sielų, rodo, kad tas darbas mažai
kaip
žio pabaigoje sėja daugumoje
Kristų iš gyvenimo,
žengia į baisių sužvėrėjimo ateitį.
tesiskaito prie paskutinio -lai
violų, ypač pietų Lietuvoje, >
Ar yra koks išsigelbėjimo būdas .nuo psnio. Ateina kvotinių arbu
Kristaus karaliavimo ženklas-— kryžius
rasų apskričiuose* pieno pro buvo jau baigta. Gegužės pra
<
dar tebėra ant bažnyčių bokštų, dar galima tokios baisios ateities?
egzaminų laikas. Kiek naktų
duktų. gamyba mažėja. Bet džioje buvo jaučiamas drėg
rasti butų, kur kryžius kabinamai* ant sienos,
Esame gliai įsitikinę, kad tėra viena sėk persėdi su knygomis ir atsi
Šakių, Marijampolės, Alytaus, mės trukumas, ypač smėletėsar atskiri asmens puošia savo krūtines šiuo minga priemonė sulaikyti žmones nuo puoli- gulęs negalį užmigti, kad ne
Kėdainių, Rokiškio, Biržų, nėse vietose, Tai buvo dėl
ženklu, bet stengiamasi jį pašalinti iš puria- lllo, tai grįžti prie religijos. Grųžinkiine Die- užmirštum; rytų anksti kelie
Apšvieštesnės tautos seniai Šiaulių ir Telšių apskričiuose karštų orų įr šiemet stebėti
inentų (seimų, valdžios įstaigų, iš teismų, iš vų į visas gyvenimo sritis.
si dar sykį pertikrinti, kad suprato spaudos galybę. Jos šios šakos gamyba didiuaiua
nai ankstyvo pavasario. Gyvu
mokyklų. Bet, jei kur dar tebėra, tai jau ne
Kaip apšvietos klausimas šiandien yra nebūtum praleidęs kų būtinai svarbų pamatė žmonės visų ir gerinama.
liai laukuose padėti ganyti
reiškia kad kryžius yra ženklas, jog čfa vis
reikia
mokėti.
Eik
kad
nori
Pavasario
sėja
šiemet
pra

luomų,
visų
sfrovįų,
visų
pro
vienas aktualiausių visuomenės klausimų,
nuo pusės balandžio. Hudui vi
kas daroma ir spremlžiama pagal Nukryžiuo
fešijų.
ViSoklos
partijos
grie
ant
šokio
arba
į
teatrus!
sidėjo
10
—
15
dienų
anksčiau,
taip lygiai turi būti nemažiau aktualus reli
sur žydėjo nepaprastu gausu- s
tojo mokslų ir valių. Dažnai jis tiek tereiš*
Mokslų apleidus, naigf^kiai, biasi spaudos pusldeidimui sa kaip kitais metais. Kai kuginis švietimas bei auklėjimas.
mu. Jeigu šiais metais nepa
kia, kiek paprastas baldas ar papuošalas.
t
gavę laipsnių kortelę, tuojaus vo idėjų, priviliojamų sau ša-(riose vietose sėja prasidėjo įr kenks amarai ir kiti kenkėjai,
. fr
Kristaus dėsnių taikymo reikalų iškeiki pasako ‘arba geresnius laips
Ir ten, kur oficialiai religija nėra perse
 liniukų, suorganizavimui sa- j anksčiau. Balandžio gale piekurių pastebima gana daug,
kiojant, gyvenime yra daug reiškinių, kurie me iž bažnyčių į gyvenimų, į. viešumų, priva nius gauk, arba mesk mokslų, vo sekėjų. -.
tų
80 nuoL tai šiemet sodų derlius bus
lome Kristų įvesti į politikų, į valdymų, į ir eik į darbų.
rodo, kad met* tolstame nuo Kristaus.
čia daugu
Spaudos svarbų suprato ir
labai garas.
teismus, į mokyklas, į pramonės įstaigas, į mas jaunimo užbaigia savo katalikai įvairių tąutų. Popie
Politinė kova, kuri dabar vyksta tarp
prekybų. Žodžiu, visur, kad -būtų teisingu mokymosi dienas, nes neturi žiai, vyskupai, kunigai ragina
gany
tautų, luomų, partijų, primena paveikslų, kur
mas meilė ir santaika.
stiprinti,
platinti
katalikiškų

kantrybės
klausyti
prikaišio

Kristus eina mūšio laukais, apie save pinto
pra
mokėti už knygas.'
Kas taį turi atlikti? Tai uždavinys sų- jimų ir neturi stiprius valios jų spaudų.
neapykuntoš iškraipytus veidus, durtuvais
sidėdavo žymiai vėliau. Tsb.
Dien r. “Draugas” prisitai
Mes, lietuviai, katalikai, pri
paleistas žarnas, liūnus garuojančio kraujo monlngų katalikų, ypač, šviesuolių, kurie gal išlaikyti iki galo.
Katalikams netinka ir to
Tiesa, jeigu nemeta, tai tu- valome kuogreičiausiai supra- ko prie tų aplinkybių. Spaus-,
ir... virš viso to plevėsuojančias vėliavas, }>a- voja, jaučia, nori gyventi ir veikti katalikiš
kia
spauda, kuri nors nestoja
ri mesti draugus ir tuomet **ti j*avo spaudos svarbų ir dina geriausias ir pigiausias
" -į /
. • .. "
puoštas kryžiaus ženklais — nieilėš, ramybės kaiplatinti. knygas. Tik reikia reikalauti.(atvirai į kovų prieš tikėjimų,
Kiekvienoje vietoje būdamas katalikas, pasilieka nuo tų,, su kuriais kuo labiausiai jų
ir dovanojimo siųiboliu. Sugelta širdimi ir
pei
stengtis pravesti Kristaus dėsniui* gyve mažas būdamas ėjo į mokyk ; Spauda yra tai — knygos ir “Draugo” agentų yra visose į
ašaromis pasruvusiomis akimis Kristūs klau
|
Jų
ir
susiranda
tokius
draugus,I
luikrųščiaL
Daugelis
lietuvių
Juozus į nesirūpiną kųtaltkų reikalais.
kolonijose.
nimam
sia: “Argi aš tai daryti įsakiau?”
6
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Laicizmas stengiasi nutrinti katalikiškumo
žymę visose viešojo gyvenimo srityse. To sie
kiama literatūroje, mene, spaudoje, filosofi
joje. Iš čia eina sugedimas, begėdystė, šeimų
ardymas, Ęažnyoios autoriteto žeminimas.
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Labanauskas

Už Kinijos Pečių .
Stovi Maskva
(Tęsinys) •>

Vokiečių žinių agentūros vedėjas su
visa tuo suliko if įgavo savo priešo pa
sitikėjimų. Jum pasisekė, su (tagalha da
bar ir seniau gautų iš de Cfosse prane
šimą, įtikinti užs. reikalų ministerį, kad
do Crosse nuolat gauna žinių apie kontr
revoliucinių rusų, Europos valstybių Ir
Kinijos priešsovietinį veikimų; buvu <k*
Inliškai nupasnkotfts veikimą.? “baltojoj
”<rolo Kutiejnffo Paryžiuje, prancūzų,
anglų ir lenkų gėneralinių Stabų, pran
cūzų juintclii Iii < |c Buvu nuiiMlytii, kad
jie <l< ;ig -i \ įsomis jogomis pakenkti sov.
Kurijos penkmečio plnnu-. darydami sa*
botnže . h Sus ii militarines intervencijas.
Pranešimų turinys ir forma aiškiai jin
rudė. kad de Gjosse yra tarpi ninkas'turp

pavąga

tiek

gyvulių

sodų

žydėjimai

daug

mai,

įotb

T. IL'.rtg

tiek

suprasti

i1’

tiek

lf

negina

tikėjimo,

' "fųg

vija. Wango vaidmuo huvo baigtas. Cbi- į gauti svetimšalius, ir jam nereikią jo at-•r- •
vi
X’
1_ « •
_
Ji— wi-a4«
« *«
Aitv-ioang Kai - sekas pats puėmė į savo ran leisti, nes jis pats dabar ir tąip turįs
kas užsienių politikų įr aiškiai pareiškė, savo rųakvše visų užsienio politikų; be
koki tolimesnį žygiai bus duromį dabar tu, dr. C. T, Waggas bijosi dar kartų su
sunaudota kūrimui uumutytų organisaci- Jei taį būtų parėję nuo jo, tai, jis dar ardyti Chiang l\aį t šėko planus, ues jis
tolimesni įvykiai^.
daug ilgiau būtų laikęs
stovį tarp gerui žino, kad tai yrt* žaidimas «u savo
į c,
,
?
<
a
1928 m. vasarų ir rudenį de Ctosse JWLiepos m. pabaigoje atamanas Same- Rusijos ir Mamlžiūrijos. Tačiau' Mandžiū- gyvybe.
suėjo į santykius su Šanchajaus kontrreSpalių 25 d, de ęrosse sų Kinijos pe
VoltucijonieriaLs rusais; jis sukinėjosi jų neffas kartu »u de Crosse išvyko į Man rijau vaklovas pastebėjo tų Chiang Kai •
klubuose ir tenai suėjo į pažintį su įta dšiūrijų informacijų tikslais; po sugrįži šėko mintį, atsimetė nno Nuukino centro sų, pasivadinęs save Alfredu Kraušu, iš
kingaisiais visuoini-aės vmlais. įsigijęs jų' mo pasitarimai turėjo būti tęsiami toliau. valdžios ir pats savo jėgomis utsiekaitė vyko į Japonijų ir spalių 29 d. sovietų
laivu “Sinovjeff” išplaukė iš Kobe į
Maskva pradėjo šokinėti iš džiaugs su sovietų valdovais.
rekomendacijų, hkftl m. sausio 1 tf. jis
Taip pat ir de Crosso veikimas galop Vladivostoku, o įš ten į
nuvyko į Ikiinmų i«s atamanų Semenoffų, mo 1 Dabar buvo geriausia proga paimti į
Visos Chiang Kai - Seko saugumo
vyriausių Rytų Azijos- pri^šsovmtįnio ju savo valdžių prieš jų ]>ačių nukreiptų priėjo prie galo. Dėka Feng Yu - ksiango
dėjimo vadų, ir pakvietė .įj atvykti į Šan kouirrevoliuoinį judėjimų ir užntatytns jo špljonažinį veikimų pagaliau sužinojo priemonės nieko negelbėjo. IX»I techniškų
nepaprastas krašto di
chajų pasiunti su Kinijos vyriausybės nmnarchijbs pinigus panaudoti bolševikų Cbiango Kai - Sekas; tai privertė de Crw- priežasčių
dumus — tikras i«askįrų priešų nugalėji
»q tuojau išvykti iš Kinijos. Spalių 23 d.
v&datft apie pasirengimų kunti revoliucinei tikslams.
Širdinga forma atsisveikino jis su savo mas buvo negalimas; jie pasitraukdavo į
Liepos 8 <L užsięny reik min. <Jr.
akcijai prieš sovietų Sųjungų. Semenoffas
pričmė pakvietinių, kevo m. imbargoj<’ jis T. Wangas gauna telegramų, kad jam rei kfltagoiais vokiečiais Šanchajuje: “jis e- nepasiekiamas sritis, tenai atsigaivinda
atvyko į Šanchajų ir tenai imkurtotimu, kia vykti į Pekinu dalyvauti Chiaųg Kai; sųs priverstas skubiai išvykti, ues Chiang vo ir vėl pradmlavo iš anųjų liiūšius. Be
to, Chiang Ktii - šėkas
ttolyvaujuat ir de Crossui, tarėsi su ki šėko, Yen Shi -«ano ir Uhang lisue -liango Kai - .šėkas pngrųsinęs jį uužudyti! ” Pa
pusitarimuoge. Jau laike savo kelionė:? klaustas, ar ja šefas, užsienių reik. ml- gailios setitjjl) generolų, nęrs jįe ir buvo
niečių užs. reikalų mifllsteriu dr.
iuin
\V angas gauna liūdnų žinių', kad Ghiang nisteris, tebesųs savo vietoje ir malonėje, jį klastingai itdavę. Tft£Uu..'jie
Waugn lr su finansų ministerio T. V.
^rtougo broliu, kaip sudaryti kontrrevo- Kai - šėkas iš jiagrindo pakeitė'savo so de Crosse atsakė, kad Chiang Kai - šėkas jam buvo miiiau atsidavę, wgu kuomyi
lincijonicriškas rusų streiko jėgas ir kaip vietams palankių politikų ir kad Mand- iicgalįH jo atleisti, nes jis kito tokio ne- tango karininkui.
žiūrijų pastatė į kuro padėtį -u sov.
Į turįs, kuris mokėti taip uit‘įatriškai ap
f Dagiau bus'
išguutj iš
ir Šanchajaus

Maskvos ir Kinijos užsienių r oi Italų ministerio ir kad pastarasis apie. visu tai
gerai žinojo.
Turint visa tai galvyje, paaiškėja šie

kų 30 mil. aukso rublių, kuriuos admiro
las Kolčakas savo laiku buvo įdėjęs kaip
nžstatų už kariuomenės apginklavimų ir
aprengimų. Dabar toji suma turėjo būti

karo

Maskvą.

stoka,

C.

turėjo

U.

T

Ru-

Hongkongo

ban
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Mįslės
Pirmas studentas:—Kas tau pasidarė!
Iš kur gavai tokį guzą ant kaktos!
Antras studentas: — Bnvan sumuštas pra
kties metu. Kas nors rėžė man j kak
tą su basebolės lazda.
Pirmas studentas: — Nė nežinojau,kad tu
loši basebolę.
Antras studentas: — Aš basebolės nelo
šiu. Gavau su lazda per kaktą choro
praktikoje. Mat bandžiau dainuoti!

Profesorius: — Kas yra kolegija!
Sumanus studentas: — Kolegija yra vie
ta kur daug mokama, kad' tik būt gali
ma j# lankyti, o paskui geidžiama,
kad kuo daugiausia švenčių būtų ją
lankantiems.

Miesčionis: — Joneli, ar čia pas jns nesi
randa nei gydytojo nei felčerio!
Kaimietis: —Ne, ponuli. Neturtingas mū
sų kaimelis. Patys mirštame be kitų
pagelbos!

1. Du bėga, du veją, šeši šimtai švilpia.
2. Kaulo burna, mėsos barzda, du kar
tu gimsta, vien# kart# miršta ir velAio
nebijo.
3.. Kodėl paukščiai lekia j pietus!
4. Kur višta ilgiausia tupi!
5. Penki tvartai, vienos durys.

o.
ooo
ooooo
ooooooo
ooooooooo
ooooooo
ooooo
ooo
o

priebalsis
kadangi
sudėjimai
vartoti
ūkininkas
saldainė
apsukrus
varyk
priebalsis
Vidurinės raidės išvardina reikalingiau
sį žmogų pasaulyje.
i

Gyvenimo Taku

kia menka muzika, kad net verki!
Ji: — Aš labai nervuota, jautri. Mažiau
sias daiktas mane sujaudina. Bet
dabar mane ne muzika sujaudino.
Jis: — Tai kas taip!
Ji: — Man gaila pinigų sumokėtų už bi
lietą!

Jonas: Petrai, k# tu darytum, jei būtum
mano batuose!
Petras: — Aš bematant juos nusivaly• čiau! (Virginui Balnytė, Chicago)

t i. Turtingas belgas nesilibvė reikšti Jonui
Jonas pradėjo naują gyvenimą dide nuoširdumo, nes mylėjo jį už jo'malonnmą
bei darbštumą. Vienas dalykas belgui nė- *
liu troškimu tapti garbingu žmogumi.
Nors gyventi, svetimoje šalyje, kur kalba patiko, būtent, Jono tikėjimas. Nekartą
buvo bandęs Joną atkalbinti, kad neitų į
ir papročiai skyrė jį nuo gyventojų, išprabažnyčią. Žinoma, Plonas griežtai ną#i|»rieš
džių buvo gana sunku, tačiau Jonas .trum
šino, bet vistiek neketino savo tikėjimo iš
pu laiku pergalėjo šias kliūtis. Išmokus
sižadėti. Tačiau sunku jam buyo ištverti z
kalbą ir papročius, dar vienas dalykas
pasiryžimu,
kada visos aplinkybės buvo
skyrė jį nuo belgų — tikėjimas, bet if šianekatalikiškos. Nebtfvo jokių šventų pa?
mė lankstus jaunikaitis prisitaikė prie
veikslų ant sienų, jokių katalikiškų knygų
belgų. Gautas darbas jam labai patiko.
bei laikraščių, kurie gaivintų >jo dvasią. ,
Jam niekas nerūpėjo, nieko netrūko. Bū
Net ir rožančių ant nelaimės kur nors pa- •
damas malonus būdo, jis greitai įgijo gy
metė. Neturėjo jokio ginklo kovai prieš ti
ventojų palankumą.
kėjimui gręsiančius pavojus. Kas aršfeu, . '
Pagyvenęs keletą dienų belgų krašte, nesuprato savo padėties. Pradėjo žymiai
Jonui pasinorėjo parašyti laišką savo tė apsileisti katalikiškų pareigi}
pildyme
veliams ir papasakoti visus įvykius. Už Dar metai nėprabėgo, o jau jaunikaitis
pusantros valandos 'baigė laišką, kuriame liovęs ėjęs į bažnyčią. Belgas, pastebėjęs
pabrėžė, jog iki šiol nepamiršo savo tikėji Jono atšalimą, džiaugėsi ir davė jam gemo, kiekvieną dieną, ryte ir vakare, sukai- regnj darbą. Dviems metams prabėgus, Jo
bą poterius ir sekmadieniais neapleidžia nuitdaugiau tikėjimas ir tautybė nerūpėjo,
Mišių. Tik apie tautybę nedrįso ką nors neĮ jr tėveliams nerašė laiškų.Viską, kas
pfcrašyti, nes gerai žinojo, kad lietuvių ta yra brangiausia, tikėjimą, tautybę, tėvus
me krašte nesutiks, o jei ir pasitaikytų su Jonas pamiršo. Rūpėjo jam tik belgui įtik
vienu kitu susipažinti, nedaug tas gelbės ti ir taip užsitikrinti sau linksmesnį gyve
išlaikymui lietuvių papročių ir dvasios, nimą. , .
.
jau nekalbant apie brangią lietuvių kalbą.
Vieną dieną Jonas išėjo -pasivaikčioLaikui bėgant Jonas pradėjo atprasti tu. Pasitaikė jam eiti pro bažnyčią.,Neži-^ .►
nuo savo katalikiškųjų pareigų. Gal būtų nia kodėl kilo širdyje neramumas. Norėjo
seniai metęs ėjimą sekmadieniais į bažny- įeiti, liet bijojo, kad kas nepastebėtų. Bū
čių, tik laimė, kad bažnyčia buvo visai ar- tų gėda! Ptaėjb pro šalį nennsiimdama^

ATSAKYMAS
galvosūkiui, tilpusiam No. 17.
liO
geri
'■
dabaR
De ftinfi - ■'
’
AudroN
Ra vėjA
Irk laS
Užuot
Sykį
,
Galinės eilutes skaitant žemyn išvar
dina žuvusius lietuvius lakūnus.
Pranckevičius (L.Ę.)
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Vieną-dieną žmona, žiūrėdama j laik
raštį, sako savo vyrui.- —Štai, ant kampo 47th ir Ashland Avė.
yra išpardavimas marškinių be guzikų;
kainuoja tik 79 rientus. -+ Tas kas? —
yyras atsakė: — Visi mano marškiniai
be guzikų? (Virginia Balnytė, Chicago).

‘M.
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kepures. Bet nenuėjus dešimt*. žingsnių,
donas .išgirdo pažįstamo kuuigo balsų. Jo
nui .pasidarė nesmagu.- įr gėda ir baimė,
kad ka* jo nepastebėtų kalbant, su kunigu
Kunigas pasikvietė Jobų į klelionijų. Nors
Jobas nenorėjo eiti, tačiau dėl mandagūuio liegtsakė kunigo pakvietimui. Jis ge
rai žinojo, kų kunigas norėjo jam pasaky
ti. bet dabar,gępabėgsi. Reikės* klausyti.
KnuigA's pratfejd:
v
v

—Sūnau, žinių, kad mano kalba tad
nepatiks. Žinau.taippat, kAd tu esi katalikus ir užtat laikau sau už pareigų su
tavim* pasikalbėti. Kiekviena siela yra
nftui neapsakomai brangi. Bet ta siela,
kuri kadaise buvo susivienijusi tiek kartų su Jėapmi per komunijų, man yra kur
kas brangesnė, birinų kartų susitikome
i- a*.
prieš tns metus. Ir, jsl neklystu, tuo pAciu laiku atvykai į šių salį. Ar taip? ’
—Taip, — tnfinpai atsakė nuliūdęs Jo
nas.
—Nėįmndršau, kaip sekmadieniais ir
kartais šiokiomis dienomis ateidavai šv.
Mišių klausyti, bet vėliau sustojai. Iš
pradžių mikniau, kad išvažiavai. Bet, pro
gai pasitaikius, paklausiau tūlo jaunikai
čio. Jis sakė, kati gyveni toje pačioje vietbje. Paklausiau, kodėl neateini j bažny
čių. Jis atsakė, kad belgas, kuriam tamau
ji buvo uždraudęs. Baliai man buvo liūd
nų. Tuo pačiu laiku nustebau sužinojęs*,
kad tu esi lietuvis. Lietuviai, kaip gerai
žinau, yra dievoti ir ištvermingi katalikiš
kų pareigų pildyme. Priėjau tat prie išvAdos, kad tamsta pirma užmiršai savo
tautų, jos kalbų, papročius, o paskui’atv
J *»
_
- ZX . 1
1.
V • V *
šulai nUo tikėjimo. Galu gale užmiršai
nbt ir tėrte.
— TAlp<— trumpai atsakė; Jonas apsi
verkęs.
Žinau "gerai, sūnau, kokioje keblioje
padėtyje esi. Matah, kad gyvendamas
netikėlių' tarpe ir iš jų. gaudamas nema
ža turto, nedrįsti pasipriešinti jų Valiai.
.Tačiau nepamiršk, kad tikėjimas, tauta
yra kur kas brangesni už miksų, už ku-
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riuos, reikalui esant/, reikia ir gyVybę
paaukoti. Tiesa, Čia dirbdamas galėsi
daug turtų susikrauti, bet kų tau padės
jei ir visų pasaulį pelnytum bet savo sie
lų pražudytom? Belgui rūpi, kad tu išsi
žadėtum savu tikėjimo dėlto, kad jis jo
n pamokančia. Jis mato, kati tu esi silpnos
valius ir kad Už pinigus išsižadėsi savo
tikėjimo, tautos ir tėvų. Susiėjus su savo
dbaugais jite, be abejo, tave išjuokia, kati
tu taip lengvai jam pasiduodi. Baigdu
*nas savo kailių prašau: grįsk prie savo
Jtfkėjimo, kaip tas sūnus palaidūnas prie
savi) tėvo. Grįfk pas savuosius, tautiečius,
kurie reikalauja tąvo paramos. Grįžk pas
tėvelius, kurie laukto tavęs išsiilgę.

Vienas žymus rašytojas pasakoja,
kaip gaudomi zuikiai viename Miehtgan
valstybės pusiausalyje. Medžiotojas išei
na prievakaryje ir vienos kedrų Imlus
krašte sukrauna ir uždega nemažų lau
žų, paskui pasišalina. Zuikiai, pamatę
ugnį prisiartina prie jos. Mat jiems ma
lonu ir šilta prie pat ugnies, užtat čio
nai sėdi iki laužas sudega. Tuo tarpu
sniegas ugnies sutarpytas gteit užšąla.
Ryte medžiotojas atėjęs su lazda suduoda
kiekvienam per galvų ir pabaigtos kriu
kis_______________
. a.a J

Istorijoje mes skaitome štai kų: Ka
da Pertinacihs, Romos imperatorius, mi
rė, buvo paskelbta, kad visas pasaulis yra parduodamas. Didius Silviūs Julianus
Marelis, Romos tuttūolis, nupirko pasau
lį už $')5,0OO,(y)O aukso, Kovo 28, 193 me
tais. Romos senatas pripažino jį kaipo
pasaulio Valdovų. Tačiau Romos karei
viai, kurie tuomet Britanijoje buvo, ne
pripažino jo ir sugrįžę į Romų su savo
\adu Severu jie suėmė Didijų ir jį nu
galabino birželio 2,' 193 metais.

Jonas sAlėj o kaip marmuro gabalas.
Nežinojo nei kų sakyti, nei kų daryti. Pagaltods pasidrąsinęs atsistojo, padėkojo
k
unr<rUį ųį
kunigui
Už gražų
gražų pamokinimą
pamokinimų ir
ir žadėjo
žadėjo

bandyti savo klaidas atitaisyti. Atsisvei
kinęs išėjo iš klebonijos.

Tų naktį donas ilgai beužmigo. Ku
nigo kalba nedavė jam ramybės. Visaip
svarstė, kaip galėtų pataisyti savo gyve
nimų. Bet vienas daiktas trukdė jo pla
nui —* baimė netekti geros tarnybos ir ge
da grįžti namo pas Senus tėvelius. Gerai
žinojo, kad, eidamas savo katalikiškas pa
reigas, negalės įtikti belgui, kuris atleis
ntto darbo. Kitų gi darbų vargiai suras
šiam krašte. O apie grįžimų namo neno
rėjo nei galvoti. Jokiu būdu negalėjo su
galvoti, kaip grįžti ant tikrojo kelio, nuo
kurio nuklydo. Suprato, kad negerai pasiėlgė neklausydamas savo tėvelių. Kaip
gera būtų gyventi su jais.
—Reikia grįžt. Bet, ne, pcrvėlu. Trūk
sta drąsos. Ausyse jum girdis:
—Veltui tu mėgini pasitaisyti. Aplei
dai Dievų, išsižadėjai savo
tikėjimo
užmiršai savo tautų, tėvelids, kurie tau
tiek gero padarė. Pražuvai, nedėkingas
jaunikaiti.
'
* , »• /
—Velnias juokiasi iš manęs, — tarė
sau Jdnas virpančiu balsu. Ir taip var
ginamas visokių minčių praleido kiaurų

Lieehtenstein mažytė Europos vai-,
stija, kuri randasi prie Austrijos rube
žių, turi tik vienų kareivį savo kariuo
menėje. Jo vardas Andriejus Klieber.
Seniau kariuomenėje buvo 66 žmonės,
liet šiais laikais taip sumažėjo, kad pa
siliko vienas Andriejus.
Vokiečių Graf Zeppelinas skrajoda
mas ore net tris kartus ėjo žemiau jūrų
paviršiun negu povandenirtis laivas. Po
vandeninis laivas tegali plaukti 200 pė
dų gilumoje. Graf Zeppelinas virš Mir
ties Jūros (beail Sea) lėkė 600 pėdų že
miau jūrų paviršiaus.
'
1 *■ *
Nuo 1000—1600 gydytojai nesirūpi
no ligonių gydymu, ftiame laikotarpyje
kirpėjai gydytojų pareigas ėjo. Raudonai*

Tl

prie kirpyklos, yra liekana tų laikų, ka
da kirpėjai užsiimdavo gydymu. Senovė
je toks stulpas buvo gydytojų ženklas.
Raudonas dažas reiškė kraujų, baltas da
žas reiškė gydytojo įvairius įrapkius.

Japonijoje kasmet atsitinka 700 že
mės drebėjimų, kurių didžiuma neša žmo
nėms didelių nuostolių. Tačiau, nepai
sant šių dažnų pasikartojimų, gyvento
jai visuomet grįžta į senas vietas, atsta
to triobas ir vėl tenai apsigyvena.

Išminčius

(L.K.)

Pilypo Plepalai
Šv. Kazimiero mokykla,
Septintas skyrius,
YVorcester, Mašs.
Gegužės 9-tų, 1934 m.

Brangus Pilypai,
Pilypai iš kapinių,... O, atsiprašau,
norėjau pasakyti Pilypai iš kanapių! Tu,
Pilypai, sakei, kad aš nedrįsau parašyti
laiškų. Nežinau tamstos adreso, todėl pa
rašysiu, kur siųsti? Tačiau, dabar vistiek
parašysiu nors adreso ir nežinojau.
Pilypai, koks tu esi? Ar didelis? Ar
mažas? Ar diktas? Ar kūdas? O tavo akvsl Ar mėlynos? Ar rudos? Ir kam vi
sada būni kanapėse? Aš tų kanapių vi
kai nertiatęs, tiek girdėjau, kad jos auga
-didelės ir drūtos. Sako, kad iš jų virves
veja. Tąi kų tu ten veiki kanapėse? Pily
pai, aš manau, kad tu esi laimingas, nes
kalbi su paukšteliais.
Pilypai, aš tavo plepalus labai mėg
stu. Nokčiau, kad daugiau paplepėtum.
Sudiev, Pilypai.
Aš tavo adreso nežinodamas, siun
čiu laiškų Tėvelio Biskio adresu.

Euge’nij'us Parulis.

P. S. Pilypai, kaip suėjęs kalbėsi su
Pėde Andriu'Šnipu, nepamiršk jam ^pa
šnabždėti į ausį, kad man žadėjo atsiųsti
knygų ir įleatsiunčia.
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B R Ą U G A S

ja. Iš tikrųjų, net gražu bu- tote, katalikai turi didelį pa Darbdaviai
dvbintnkų Mųtyti, kad bus gražus us
tuYUUU* n<mus stato arba be
▼o žiūrėti, kaip mėsų bažny sitikėjipių Šv, Antanunatnuosj
*
mas kai būs pastatytas.
lgui ųrija lenini. Aš manau;
V
čioje žmonelės per visų die
Neseniai umsų parspįjee
Pas nnw Curbl.,
„.
Tik labai gaila, kad dar kad Omahoję fcuętraktorius,
OMAHA, NfeJBKĄfcKA, ~ butų atitolinta kiekviena ne dų siuntė savo maldas į Aukmoterys rinke aukas pampipradžJo e.u
kuri„ neturime nei vieno lietuviško karpenteris, mūrininkas
■SeKennięji žmonės pasakoja, laimė. ‘
įčiausiųjį.
jus vakarienei. Uaeje pas m- darbiniukai
k„kontrakto riaus. Bažmai lie
(Tęsinys (J pusi.)
J/oMus Diena
Kad dar pa* uių* nebuvo to
"•
“
»
Uaršovnj
pardavėja
ve
()aJaukę
b
,„
s
to
----------------------------Jo Malonybė Omalios yytf Sv. Marijos Vainikavimas
kių metų, kaip dabar yru. Kai
kietį ir prašė .aukos. Jis tuip
|»i!IDI
DtKTlIiH
dabar laikau javauiu, auga kūpa* Juozą* Burninei laišku
.. ......................... ..
i.t.a , ,■■■
m--Gegužės 27 d., per vakari smarkiai užklausė: ‘‘Ko jums iš namų į darbu. Matote, aš
manau, Iv1 Cbiougo*. iieh.ilam*. daržovėms ir' žolei au į klebonu* paliepė, kad gegu nes pamaldas, buvo vainikąteikia”, kad moterėlės nusi- niė daut* prisidėjo , prie te.
gti, tai viskas džiūsta. Mato žė* 27 dienų ftvenč. Sakrame vimas Šv, Marijos statulos.
gando. .Viena dr^.-anė atsn.(ljabai da
gvvublJ wj:> }
te, jau antras mėnuo kaip ntą* būtų įstatytos visų die Apie 100 vaikų dalyvavo pro 1-A • •‘KT ii vii u įoibio Kili (/m ’ii I . - . .
-• OFISAS
kė: “Mums įeikia bulvių ’ii skerdyklas 23 ryto nvgnluųa
neturėjome lietaus, Dięnų nų ir kad draugijos lankyda eesijoje ir vaiaikavime, o o
4729 8q. AAhland Ava.
kopūstų”.
1 luboa
' . pravažiuoti dėl trakų. <unais
saulė kultiną, o naktį darosi mos Šveučiausiųjį melstųsi pie 300 žmonių atsilankė ba
Ruooa Ov4rt<d*n ir Cbįrvvtgas
CHKU.OO. 1LU
Pirklys vėl trumpai atsakė:
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų 3fi
šaltu.
dėl oro atmainos.žnyčion. Vainikavimo aptdgųg “Sakykite, kiek reiki:), o as
OFISO VALANDOS:
visų chroaiikų ligų.
19 Ibi II v»l. ryta, nuo I Ud 4
Žmonės įvairiai aiškina tų
Girdė.’, kad darbCi ir pasi Nuo
atliko S. Stankiūtė. Jos/pa- tuojau duosiu”.
M ūsų Dainyčioje
v»L po pietų ir nuo 7 Ud 1:19 w4.
sausrų. Vieni sako, kad saulė
Ofisas 8108 So. JUUUd SA
Nedalomi* nuo lt lkį )>
lydavės buvo S. Rukiūtė, 0.
Adoracija
Kai moterys jam dėkojo už į liks geri pas mus. Vienam mbnro.
valandai
dina*.
Kawpm Htt atrast
yru atsisukusi į žemę su ta
Traynavičiūtė, P. Pakenaitė duojuiumų, jis tarė: * Aš esu j. žmogeliui, mano geram drau
VSJnntoe: I— ssplct. 7—9 v*L w
Telefonas MIDway 2880
puse, iš kurio# verSiasi kar Mūsų bažnyčioje Švenčiau ir K. Ralkiūtė. Po vainikavi
Nedėltomla ir Svaotadlbnlata IH-U
daug
skolingas Šv. Antanui ir gui, darbdavys taip pasakė:
šti garai ir ugnis. Tai telei sius buvo įstatytas nuo pas mo buvo pamaldos lietuvių U
(
“
Jonai,
jei
negersi,
turėsi
dėl to džiaugiiusi galėdamas į
džia saulei patarnauti žemei kutinių šv. Mišių iki vakari- anglų kalbose, o pagaliau pa- sušelpti tų parapijų, kuri ne darbo pas mane iki gyvos gal
.i’/*
Otflon Phone
Rea. Phone
taip, kaip reikia. Kiti vėl sa nių pamaldų. Nuo 12 vAlan- laimininias šv Sakramentu?
vos
”
.
ęatų
didelis
Išminčius,
TKlmigle
■NGhnrood
994*
šioja Šv. Antano vaidų”.
ko, kad žemė keliaudama ap du* iki 1 meldėsi mokyklos
kas sulaikytų kai kuriuos raū
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
. ,
Mok yklos' U S aiyi mas
Pirmoji
S
v.
Komunija
vaikui
su
seselėmis;
nuo
1
iki
4031 SO. ASHLAND AVI. ”
link saulę sutiko kelyje įvai
sų'vyrus
nuo
gėrimo^
Birželio 10 d. turėsime mo
rių sausų dulkių, Tos.dulkės 2 — Šv. įAntano draugija;
TvL a unu e»»4
Birželio 3 d. buvo labai ,lai- kyklos užliaigų
OTDTTOJA8 Ir CHIRURGES
Jau dabar
Lietuviai stato namus '
R*;*.:
Vra. PUŪ* 2400
sustabdo lietų ir sulaiko sau nuo 2 iki 3" -i— Š\\ Rožančiaus įmingu diena inūsij pmupijo--,.>vi|ia vaikn.
7850 So. Halsted Street
,
Valandoe:
Pas mus statyba prat’-’jc
lės įtekmę į žemę. Dar kiti moterų draugija; nuo 3 iki 4 je 22 vaikučiams. Jie pirmų
Nup
J9-1S
▼.
Tyto: 2-3 te 7-9 V. ▼.
ROOM
lll
čius programai. Bėdosi 14
NertAl.U^ųfclą J»UO 10 IUI 12
▼m!.? 1-4 Ir *»•
žmonės spėja, kad žemė vėl — Šv. Kazimiero draugija; kartų priėmė Išganytojų į sa vaikučių baigs mūsų mokyk eiti pirmyn. Girdėti, vienas
i
,
. -i
"
i
*
kitas lietuvis statos sau rui
grįstu į ledų laikus. Gal dar li uo 4 iki 5 — Sald. Širdies vo širdį. Bažnyčioje buvo'ki
lų. Šiais meta*s nedaug. Gal,
mus. Kai kurie jau turi sa
nebus'tųįp blogai, bet vis gijjėząus Sodalicija; nuo 5 iki 6 bai daug žmonių.
ateinančiais ni -ais bus dau
ROSELLI BROTHERS , INC.,
vo namus, nori dar daugiau
—
Lietuvių
Piliečių
klūbas
;
žemės gyventojai gali daug
giau. Matote, l:.r yra ir pus
Navena prie Sv. Antano
LV DIBBfeTAl
DIEBtJAl
PJIMINKLŲ
turėti, i
nukentėti. Dėlto, kaip mokslo nuo G iki 7 — Šv. Marijosb
mus
žmonelių,
kurie
nemoku
SpecUUotal UkaUme Ir įdirbi
Birželio 5 d. ptadėsime ne
žmonės, taip ir dvasininkai sodalicija; nuo 7 iki 7:30 atme visokių rū&lų pamink liu» M
Man labai patinka Mykolų
.įvertinti išauklėjime savo vai
grabuamlu*.
ragina žmones? taip ir -č j silankė skaitlingai pasimelsti* venų prie’Šv. Antano. Nove- kūčių katalikiškoj1, lietuviš Katino namas, kuiis dufcan
Mūsų ietmyna speUaUznpJa Mrti Dievo' gailestingumo, kad ApaŠtklystės Maldos ‘ draugi- n& baigsis Šv. Antano dieno- koje dvasioje. -Dreve, duok, statomu*. Jis yra panuŽiis j
m« darbe per ie&laa kartas.
aį
j'ė, birželio 13. Kas vakaras
kad greičiau susiprastų kol Chicagos namus. 15 vidau<
Veskite paminklą
bus sakomas pamokslas, kal
slal su pačiais lAdlrbčjals
AHf ū V I A J
DA I TA 1 A b
medinis
o
iš
lauko
mūrinis.
bamos maldos prie Šv. lAnta- dar .yra laikas.
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
no, palaiminimas ŠV. Sakra
mentu ir pagalios svęikinimas Šv. AntAno relikvijų, ku-1
*
DENTISTAS ‘ .
Vienas blokas J rytu* mo
ri»s meų turimę savo bažny
144S *O. «ath ui., URENO, UJj.
OJDTTOJAS Ir CHIRURGAS
didžiulių vartų
Utar., &etv.* ir 1'ėtą.
3 vul.
čioje. .1* ryto taip pat bus
0147 SO. HAIA^rtlD ST., CUU AgU
<140 Archer Avme t
Faųcd. Sered- ir-Subut. i—9 vai,
Įmina Idos prie Šv. Antano ir
▼atj S—9 g T—• vai vakaM
relikvijų Sveikinimas. Dauge
8136 W. Mtfc SK
Dienoms Tel. LAFayette &7»2
lis įmonių atsilanko mūsų ba
NakUnUs Tel. CANal 9492
tyčioje per novenų. Kurie
—
toliau gyvena, siunčia savo
BB.
Res. and Office
Office Phoue
Se. Leavitt St
PKOepect 1028
Offiee: 2643 W. <7th Street prašymus laiškais, o ivž juos
caviL otes
kas rytas' ir vakaras tikin
Vai.: 2 Iki 6 Totūet. 7 Iki » vak.
NbdėlfoJe pą<al sutartį
i kunigu meldžiasi Matieji
su
***
1
~
.1
•
x
■y r
/
.."r Qmve Tel. REPublIe 799C

SEHESNiyjy ŽMONIŲ PASAKOS

•»W

OR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

i

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. McCRADIE

MOŲNT CARMEL
KAPINĖSE

. DR, P, ATKOČIŪNAS

DR. F. C. WINSKUNAS

HILLSIDE, KLIKOIS

A. J. JA

DR. J. J. KDW ARSKAS

Rea Tvt GRUhebUl 0917
7»17 S. F.VIKFIULD AVĖ.

PHYSICIAN *nd SUROKON

2403 W. 63rd St, Chicago

DR. J. J. SIMONAITIS

ttOURĘ;

S to 4 and
to 9 P. M.
Buadąy by AppnUiUnent

DR. STRIKOL’IS
ii*

242» W. MA.RQUETTE BOAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
VaL 2-4 Ir 1-9 vak- Ketv. 2-12 ryto
Nedėltej susitarus

‘1

BR. 6. L BLOŽIS
> '7
ė

7

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Namų TeL l’RPspec-t ’lOSO

DENTISTAS

(Kampa* Lsavht St)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

-J—M

Nuo 1 Iki 8 x*kare

DMNTISV4S

464$ ga. AsUw»d Avc
Valūne SVSH^*

- »•

■»

■■ ■

rr?

ų pafciA

• lkf l:M

DR, A. P. GURSKIS

DR. S. BIEŽIS

Olike

DR. SUSANA A. SLAKIS
MrtfBRU IR VAIRŲ I/OŲ
Hi’BciAUgrą
6000 SOUTH HAL8TEL) ST.
Vali&do*: 1 Iki 4 po fcfctų. 7 Iki I vak.

jUkyriae Šaradom* /

3319 Lituanica Aven«e

" DENTISTAS
6558 So. Westem Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

SIMON M. SKUDAS i
laRABORTU8 IR BALSAHUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tet MOMroe M77

Sorodomts Ir Nedaliomis pagal sutartį

REZIDENCIJA

■

6431 S. California Avė.

■

DR. VAITUSJBL- OPT.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

t

arnvTOdAa ir chirurgas •
4157 ARGHER AVENUE
Tel. VIRglnla. 90M
Ofiso val.t 1—-4 Ir I—S p. m.

Ned«UoaaK

sutartį

Tol. Ofiso BOtlI*v*w1 6913
R<s. VICIbry 2S4S

_be- a’kJjT“^^
* 47D»^botiTH ASU LAN O Av«»
w»»w IW,.H
ta 96—
Ilsino GAJtol 9122

DR. KARL NURKAT

-14

DR. A. J. BERTASH
vnk nuo 1-4; nite 9:M-6>*9

754 W- 35th 8twt

GYDO

AKIS

Ir l.rUvs.kn ..klnl.i-

W

^■r
V Nedėtoji

atsakomlngol
Y»l.: ll»0 19-^1 Vi p.p.

pagal sutartį .

2201 W. 229d Cermak Bd.

..

nsienyt W.

IJ.ZOLP
GRAąORlU^ĮR^ I - * IDOTtJUŲ

1444 WBgr 4«h STREET
■eo

JUOZAPAS EUDEIKIS
;
IR TĖVAS •
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sųi*yšiq su firmų
tuo pučiu vardu)

'

■

» Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So, Hermitage Ąwnut

Ghieago/ 1IL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 0OURT

J. J. BAGDONAS

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Ino.

LINTUYIŲ GRABORIUS .
Palaidoja ui Iii.99 Ir ankMtan
Modernlžka koplyčia dykai.
IS N. ISO St
Tel. OAMal <174

Telefonu.* REPulifc 78«8
Ofb«: TcL IiAA’ayHte 4011
Re*.! Tel. NEMRx-k 9289

LF.RADŽIUS

r.

J. i.EUDEIKIS

TeL OICICRO M37

OR. T. DUNDULIS ~

Tel. Wentworth 9»9
Re*. Tel. HySe Park IS»«

2314 W. 23rd PU Chicago

DR. JOSEPH KELLA

ST.

2- A

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Phone Bemlock 2061

LIETUVI8
K
f&TV*0 "T 4,d'* «P***d’«aA .
pa.angvin* aklų įtempimą, kuris
GYDYTOJAS h- otrtftbRttAS
€*Ivo* «I“adėjhno.
svaigimo aklų aptemimo, nervuetu4148 ARCHER ATE.
mo. skaudamų aklų* karttj. ^aUUlae
Ir tollregyst* Priren
Lietuvis Chirurgas ir Q.y<lytoj*A Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-1 vai. vak. krnmphregysą
gta teisingai akiniu*. Visuose ateitįltezkleiM-M<M Oftaas: »•»• W. «9th Sk altouoee egsaminavimas daromas —t
8515 M F.ST 80th
Valandos; 10-12 Ir 1-9 vai. vąk.
elektra, parodančia mažiausias k laiOf. ir Res. TeC jHEMlock 6141 Soredomts Ir Nad4Uomls pagal sutarti d*s. 8pnciale atyda atkreipiama ' I
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taiso mos. Valandos nuo 10 Ik)
v.
V t 1 u o d o u;
NodSJloJ flųo 19 iki 12. Akintų kalaoe per pus* ntslaos, kaip buvo p.r
popieti ane fi > 8 vakarais
mtaya Daugely . ...........

BR. J. RUSSELL

.GRABORIUS

v r '! *’ ’

*.

Ambulance Paternavimafi Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčiaafc Vargonai Dykai!

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

Cicero, m

’ *’ < *

Telefonas YARds 1138

PatarnaujU laidotuvėse kuopiglausl*
Reikalo meldžiu atsišaukti, 'o mano
darbu bOsito uipao^di'nu
Tel. OANal IMS arba »1«

4439 S. 49th Ct

Valandos 1 — S Ir 7—8 vak. -

GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
įsai souYN HAKnoD

LACHAWICH
IR SONOS

1 a1

Tet CANal 9122

2201 W. Cermak Road

BR. P. Z. ZALATORIS

1 »

eornėr Sacramento
VAL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

j

GYDYTOJĄ* Ir CHIRURGAS

P^papeet

■■

DENTISTAS
4204 ARCMBR ĄVE.

SeredoJ pagal sutartį

BA C. L VEŽKIS

AeM—dwee——■■■.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

GRABORIAI:

(Prie Archer Ava aotoll KedMb)
VaĄndųu mm I Iki S vaL vakaro
Baudotai* Ir oedMlomle pasai
•atarų

2201 V. Oeraak Road

NedAllomb mm Mte/tJ
Oftae teMT B&lSevaM tsss

i •n*nla

—•

3061xWest 43rd Str.

JtStV&a

GAHal SIURee.

--------

x-sriNWUAj

4643 So. Ashland -Avė.

7141

i'.

TfcL LASbyctto «*”

Tek ČANal 9122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

nuo

LIETUVIAI DAKTARAI:
—

2

,«W. CICKRO 294
8YREWICZE

•

t

Liūdnoje valandoje paveskite dėl man£&
savo rūpesčius.
>

ORABORIUS .
UUdotovtano pilnas patarnavimas
salimas «1 9(1.99
KOYLtOlA DYKAI
1844 B. fififeh
vk (5sstm. <b

A

\

r

Turiu padaras sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: i North Side,
Bridgeport, Town of Lake, Wea Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

.

A. MASALSKIS
GRABORIUS',
3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

PASAUKITE:

Trl. liAEsyrUc 3572

, J. Llulevlčius

REPubiic3100

Grabo rlus
V
Ba\ntmi<ithja«
Patarnauja Chlragojs Ir apylinkėje-

2506 West 63rd 8tr«

Didelė Ir grali
KoplyAU dykai

<092 ArU*c<

'ji

•

—_

Pirmadienis,

tk>Sįv V J

nsr
”’“iT
4ieną<įvyka tradicinė L. Vainikas Janulaitis duoda panio-

KAN. f OešISŠIAN^! rių diena Vytinto darže. Man
DIEN KALBA NORTH teko sužinot, kad ten bus la
bai daug įdomybių, kurias ve
rta pamatyti.
' .
SIDĖJ

k as klūbo nariams nemoka

mai.
Gegužės 26 d. Aero Klūbas
turėjo Šokių vakarą.
apie 1^. V.
Lietuvių Aero Klūbo vietf
Paskutinis randasi h 3718 S. Halsted St.
— buvo' So-'
Klūbo korespondentas
26 4., Liet.,

Plačiai kalbėta
SVARBU8 PRANEŠIMAS “Pjūties” chorą.
Šių metų vakaras
North Side. — ftį vakarą
kią vakarai geg.
parap. svetainėj įvyksta labai
Apditorijoj.
svarbios prakalbos, kurias re
Toliau kalbėtu apie sportą.
ngia vietinis Federacijos sky
Kadangi perfhažai laiko, tnt
rius. Kalbės ką tik iš Lietu
šjinėt nebus baseball lyges.
vos atvykę žymūs svečiai, mū
* Kaip jau žinoma, rengia
są brangaus Vilniaus kovoto
mas bankietas kan. Kemešiui
jai, kan. F. Kemėšis, prof. Vi pagerbti. Vyčiši irgiprisulės
tkus ir rašytojas Babickas. Jie
prie bankieto, kuris įvyks se
kalbės svarbiais klausimais,
kmad., birželio 3 d^- Gimimo
taipgi planini liušvies dabar-j p^'^"
svetainėj,

tinį Vilniaus padėjimu ir jo M#pqlwtte Park(, Tara ,ikilh]i
vadavimo idėją. Be to hus ro-komWja is, B PaH.
dojna gražūs Lietuvos vietų liūnaitės, J. Poškos ir M. Bra
vaizdai, krntamieji paveikslai, 1 zauskaitėsi
kuriuos sykiu atsivežė su sa
Orui atvėsus, bus rengia
vimi svečiai. Bus ir kitokių
mas Vyčių Chicagos Apskr.
pamarginimų, nes * pasižadėjo
seimfelis. Pirmininkui pavysiu
dalyvauti visas parap. choras,
išsirinkti komisiją.
kuris išpildys tinkamą' prog
Sus-mas baigtas malda, ku
ramą. Visi Northsidiečiai ruo
rią atkalliėjo kun. A. Jeskeškitės ateiti.
<
.
vičius.
»
Federacijos skyr. valdyba

M. Brazauskaitė,

koresp.

TURAS DAUG SVEČIŲ

StNfcŠNlVjV ŽMONIŲ

*

Pasakos
('tęsinys iš 5 pusi.)

bai gerai gelėtą biznį pada» •
ryti. Pirniiąusiai -dėlto, kad
lietuviai kūsrnet stato sau
namus. Antras, daug tų na
mų reikės, netf yra daug jau
nimo, kuris, laikui
bėgant,
kurs savo lizdelius. O trečias
čia yra'labai graži vieta na
mų statymui. Y ra labai daug
tuščių vietų, kur galima gratJH «
...
į(
žų namų pristatyti.
Pagalios mes turime vieną
skardininką lietuvį, kuris la
imi gerai verčiasi savo- biz
nyje. Dabar, jei skardininkas
gali tą padarytų tai juo dau
giau galėtų padaryti mūrini-j

Vytauto darZo gaspadorius
Bonifacas Jovaišas švęs savo
vardo- dieną, birželio 5 d.
v
Bonifacas Jovaišas yra se
nas Chicagos gyventojas. Jo*
sūnus daktaras, o dvi dukte
rys mokytojos,. Gyvendamas
Chicagoj per 42 metus, Brigh
ton parke daug pasidarbavo
parapijai. Daug metų buvo
Parapijos komiteto nariu. Bi
nkas, dailidė, generalis kon«*/»
zny išbuvo 23 metu/. Dabar
»• ***■
* < ,>•*< s «■ r
'-f traktorins arba koks kitas
jau 4 metai sefyninęai veda
visds reikalus Vytaitto Parke, mechanikas. Daugiau tautie
čių įvairiose profesijose, bi
Per piknikus visus įSareikala-'
znyje, amate iri taip toliau!
viinus, patarnavimus greitai
Omaha sveikiausias miestas
ir mandagiai atlieka.
gyventi vakaruose! O'kur yPrie progos sveikina visus
ra sveikata, ten visko žmo
savo gerus draugus, senus pa
Tautietis
žįstamus ir gimines. Visi pra gui yra.

Kazimieras Tarulis
Mirė Birželio. 1 d.. 1934 m.
11:JO vai. vak.. Sulaukęs pusąnili'iua. Kilo ii ITtėnos ap

skričio, Daugailių parap., Pa
tekėtos kaimo.
Amerikoje išgyveno 21 pie
tus.

Paliko dideliame niilludiine
brolio, sūrtŲ
Ižlflorlų
Tarul).
glmlnali) Domininką Masul) ir.
gimines,, o Lietuvoje sūnų Po
vilą, marčia Ir anukus, dukterę Julijona, žentą ir unukus.
, Kūnas pašarvotas 1 4 38 So.
50th ('t.. Cicero, III.
laidotuvės (vyks antradieny
je, birželio 6 d., 1634. Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas J Sv.
Antano parapijos bažuyčlą, ku
rioje jvyks gedulfngos pamaldos
už velionio sielą. Po painaMų
bus nulydėtas j §v. Kazimiero
kapines
Nugėirdil&i kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr paž|■tanius-mas dalyvauti S tose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Rro.lo Sūnus ir gi
minės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Iatehawlch Ir Sūnai. Te
lefonas Canal 2813.

PLEČIAMI SVEIKATOS
CENTRAI LIETUVOJE

ab’n

.valsčių gydytojai.
me ktašte manoma sudaryti
Sveikatos centrtis daugiau gana gausus.
siai ,8teigia ir jų tinkamų iš
laikymu rūpinasi tam tikros
Iš pabėgusių iš Rokiškio ka
laetuvos organizacijos. Dau lėjimo suimtųjų, būtent A. Rū
giausiai ligšiol tokių centrų sys ir D. Jakulis grįžo atgal j
yra įsteigusi Lietuvos moti kalėjimą ir pasidavė kalėjimo
noms ir vaikams globoti orga adininist racijai. Grįžusieji ka
nizacijų sąjunga. Organizaci liniai apgailestavo, kad bėgo.
jos tokių centrų pristeigtų la Trečiasis kalinys, A. ‘Raškys,
bai gausų tinklą visame kra dar gaudomas.
šte, tik kol kas joms trūksta
lėšų juos visus tinkamai iš
laikyti? Pastaruoju laiku iš
įvairiausių . Ijetųvos vietų
kalbamos organizacijos gauna
ISkraustome visą aavo modelių
aukfttą Ir Mindėlj po i/, kainos.
daug gyventojų prašymų
$25. Q00 .stakąs turi būti parduo
negirdėtai žėniomta kainomis.
įsteigti pas juos
sveikatos tąją
J.engvaia lftmoUėjtmals ar eaah.
1150.00 Seklyčių setui
centrus. Dabar stipriausi svei
katos centrai yra: Pašvitiny
je, Linkuvoje, Vendžiogaloje,
*145.00 Valgomų 4ambarių setai
Anykščiuose, Babtndse, Vei
veriuose, Salake, Svėdasuose,
495.00 Seklyčioms kaurai
Kėdainiuose, Panevėžyje, Dot
nuvoje, Šiauliuose, Skupiškv-, $150.000 Miegamų kamh. setai
je,' Snrifgiuose, Rumšiškėse ir '

DIDELE 2INIA

'

^29-45
82945

019.50

' Telšiuose.
Organizacijoms
sveikatos centrus padeda iš

laikyti

apskričių

miestų,

valsčių savivaldybės.

ir

Netoli

$29-85

Skalbimui inaAlnos

839 50

Klektrikinės ledaunės

£8950

Rūpinantis Lietuvos gyven moje ateityje jų tinklas visa
šomi atsilankyti. B. Jovaišb
..Geležinės lovos; visų dydžių..
ne tik patys dalyvavo, bet dar tojų sveikatos reikalais, jau
bės:
adresas: 4200. W. llStli St., I
LIETUVIŲ AERO KLŪBO
i ir gražių dovanų aukojo: J. daugelyje vietų v yra įsteigti
Antradienio vakare, birželio
Box 105, Worth, III.
DARBUOTĖ
1 Mondzijauskis F iš Marąuette taip vadinamieji sveikatos cen
Pilnos vatos matrosai
5 d., SV. Panelės Nekalto Pra
Parko, fP. Markovas, 4439 So. trai. Tuose centruose gyven
sidėjimo parap. salė), Brigh
Lietuvis Advokatas
!
Wood St., J. KinČinas, 4441
Klūbo narys Kreivis nusi
tojai gauna nemokamai įvai- f
•xl 2 vallokftilal kaurai virtuvėms
ton Park.
2201 W. Cermak Road
pirko vartotą orlaivį, kurj rei
Cicero.-— Visų Ciceros pi Sti. Donore St.
rių
mediciniškų
patarimų.
Trečiadienio vakare, birželiu
(Weet 22nd St.)
kėjo aptaisyti. Jis kreipėsi ae- liečiu ir namų savininkų massBunco party daug prisidėjo Jiems vadovauja apskričių er
6 d.,- Sv. Kryžiaus • parapijos
U50.00 gesintai pačiai
i Metropolitan State Bank Nante)
rodrome ims mechanikus, at-[mitingas įvyks birželio 4 d.. Ogentų šeimyną, M. LaurinsValandos
Kasdien
nuo
9
iki
5
salėj, Town of Lake.
I*ane<lėliQ. Seredęs Ir Pėtnyčloa
........... ė-•'
1,-1
Ketvirtadienio vakare bir»P>« pažyma, B vai. vak., Šv. Antano parap. kaitė, V. Katauskienė, J. Ra, Vakarafs
iki 9
NE NUSIMINKITE
$21.00 Inner spring matrosai
Telefonas CANaI 1 KR
svet.
Susirinkiman
atsilankys
zbadanskaitė,
’
F.
Gedvilienė,
želio 7 i.. Via, Svent, parap.!:1"1”
visoki,l
A
A
—
J
Jūs galite gauti -pas aavo valatĮnfnka Namai: 6459 S. Rockwell St.
salėj, Roselande, kur
dalyk, «p.e
ka-1 ir miesto mokyklų valdyba. J. Saitdvitienė ir K/JanČaūs- tam tikrą. TONIKĄ, knria per ilgą ,, UKefonas RCriibHe »6<M)
laiką buvo viei>> Jžymaua Gydytojaus
Šimtai kilų bargenų žtame di
preskripclja. Tai yra tikrai gera naųlietuviai ir rf West Pullmano r<‘lki'‘i ,l0° ™n tlk ,,z darb,!- Bus . tariamasi kaslink mūsų kis.
džiuliame iftpardavlme. Atsiginki
Jleha dėl vyrų — tik režkalaūkite
•L1 ' '
Resldence Phone
' Business Phone
te tlkliiMinią Ir pulkimuCą rakandų
i Klūbo nariai nutarė ištirti, miestelio mokyklos ir pageri
Daug pasidarbavo veikėjos:
KiiKlevvraoti 6840
Eniflpaood MRS
ir iš So. Chicagos.
krautuvę Bridgeporte.
E.
Ogentaitė,
J.
RazbadhuaĮ
P-nas Joseph Juza lt Is. vedėjas. .
ar ištikrųjų taip blogai yra nimą miestelio tvarkos. Visi
! su orlaiviu, ar reikės tiek daug kviečiami
kaitė ir P. Kalvaitis.
'
■'
•'!>•••
• t Mėnesinis treųtmentaS už GolerĮ —
lėšų. Kadangi klube randasi Į
Citizen Club Valdyba
Skyriaus vardu visiems už pilnai garacituotąs. Jefgu Jūs nesi
AIODERN PHOTO
. v ’ ft. u - z.
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
STUDIO
gerų mechanikų, patys nariai
dovanas ir atęjlapkymą širdi site pltaftl pal^flklntas, Jūsų pinigai
‘įrenčia
širdingai
Xbth
bus jBftls šngrggintl.
Hjollywixnl Avieabmls
nutarė orlaivį pasitaisyti. Ge
ngai ačiū. Dėkoju’ taip pat
■ OI
»
AUKŠTOS RUA’JC8
—
J621-23-25 South
PAVEIKSLAI
gūžės
28
d.
padirbėjo
kelias
grab.
J.
Fndeįkini
už
pasko
Town of Lake. — Gegužės _
>
Liet. Vyčių Chic. Apdkr. su
Nutraukiame dieną ar
vakare
Halsted St.
sirinkimas . įvyko geg. 23 d-? valandas, orlaivį pataisė, la j26 d. Šv. Pranciškaus Rėmė-> Imiuią kėdžių.Atdara Antrad.. ketvirtad. ir
turėjo bunco party KaiBurtco pėfųąjs $40.(X) čekiu
420 WEST 63rd STREET
(Aušros Vartų parap. mokyk- J<nnas Pivarunas, klubo.narys,j
Seėtadieni’o vakarais iki 10 vnl.
pas S. P. BUKAUSKĄ .
baryj. Susirinkimą a- ^b*ndė. pasirodė, orlaivis la- vaįčių namuose. Pramoga, pa pasiųstds ftri Pranciškaus Vie-,
los kambaryj
CHICA.GO4938 W. 15th*Str,
——-r—
>im, -Poška
p/^Vn nifll.ls
bai gėrai
gerai veikia. Skraidė «r vyko. .Šie stambūs' biznieriai nuoIynUn. .... .Į, B. Kalvaitė t
tidarė pirm.
malda.
PhŽme Pmapeet 1854
C I C E R O
POPIERUOJAM Ir PKNTIOdAM
Atstovų dalyvavo išsekan Kreivis.
. _ . dabąr. eina
................. -==±:
.Atliekame viaua namų dabinamo
Šis dalykas rodo, ką lietu •Ifi
čių kuopų: 4 kuopos 2j 5 —
išpardavimas maliavų labai
darbus Darbas plane ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — *e.
3,
2, 24 — 4, 99 — 1, viai gali padaryti. Klubas ir
PAINTtNO and DECORATING
pigia WR0LESALE kaina
H tRDk'ARE antį PAINT STORE
,
'JOSEPH AUOATTIN
Gera proga sutaupyti
112 - L
“DbinoS*’ yra tatn tikslui suorganizuo-x
A >111 W. ISel Str.. Cadeago
*
•
l«08 S. SOth Ave.
CfcVro. Tll.
pinigną^z
tas, kad patraukti Amerikos
Tel. lafayette 071*
choro — 1.
,
VlkpiSfif ,.i i ..
■
—
Protokolas
perskaitytas lietuvių jarunimą, kad LšmojtiVisados sutaupo ant mais
ir priimtas
’ nns skraidymo ir mechanikos
to ir nesugenda.
PASIDABINKIT PERMANENT
Lietuvių Aero Klūbas susi
A. Manstavičius pranešė,
KIEKVIENAI YPATAI VRA
WA V E
WE8TINOHOU8E,
kad komisija smarkiai jgo rinkimus laiko pirmadienio ir
MAIX>ND fUROTl GRAMUS
Dabar kol kainos <lar žemos MMIand o
4R DAIUU8 PLAUKI 8
NORO1,
šiasi prie Jiepos 4 d. Mar, tij penktadienio vakarais. MeėhaJi pevsMaaentsi dėl pavasario:
Sl» naujas naturallftk&s vaistas
I lll liim n.—. ■ ■ ■—II 6111, ■
x LEONARD,
netik nulaiko plaukų slinkimą, praREALISTICS
teli'na pJetskcnan bet ir atgauna
12.00 ir ankščiau iki >6.00
Plaukus. A) naudingą vaistą pasi
CROSLEY.
sekė surasti, man besigydant slin
Kiti padabinimai: Shampoo —
kimą savo plaukų. Pasekmės žio
AFEX.
naują vaisto yra patvirtintos ir ga
finger wave—80c; Shampoo - fin
v<
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
OIB8ON
dymais kaip vaktoti. Butelis fl.OO.
ger wave * arch -rinse — >1.00;
Štai, ir vėl Vyčiai sukruto darbuotis išvieno,
AtslAauklte lafžku;
,
Mųnieure
35c;
Marcei
50c;
Sha
Didėlis pasirinkimas
Nutari liepos KKFt^TRT^ įrengti SAVO DiEN^.
mpoo - marcel - manicure - >1.00.
Pasiryžo jie tą' dieną padąryt didingą,
» ' <
MIDLAND BARBER
IMI 8HIEUD8 AVENUE
ftuvadint visą jaunimą į vietą garbingą.
ir aukičian
Chieago Heights, III.
Tą vielą VYTAUTO PARKU lietuviai vadina.
' .
BEAUTY SHOP
Kan atsineš *| pagamini
Ąžuolai ten šlama, ošia, sielą ten gaivina.
mą gaun permanent vvave
4182 ARCHER AVENUE
-I
&Oc pigiau negu pa prantaI.
Tod KETVIRTĄ liepos dieną, parką ąžuolinį
TEL. I.APAYKTTE 4«»®
Aplankys mūsų jaunimas, patrepsės suktinį.
SKALBYKLOS
Suvažiuos ten iš Chicagos ir kitų miestelių
lf
Pasidžiaugt gamtos grožybėms, padainuot dainelių;
Sėtame ore daug pagelbės
Pamatyti vienas kitą, meiliai pakalbėti,
šeimininkams
Vieai kRus pamatyti, gal, ir ^pamylėti.
‘
Be to, žada aplankyti rr seni tėveliai,
Pirkite skalbyklą įmokėdami tik
NEW YORK
FRENCH LINE
t‘asidžiaugt kaip gražiai žaidžia jų. mieli vaikeliai.
l
*
l
‘ILE DE FRANCE'
Tugi, brangi motinėle, ir tn atvažiuoki,
paskui
po
Aplankyk jaunimo dieną, jierts jėgos priduoki.
? i Express ...
LIETUVĄ mažiau
CT.lttKK, Sieninės popieros valyTaipgi, Vyčiai būt laimingi per visus metelius,
Laivas
kaip *8 dienos
į
savaitę
Jei savo dienoj matytų ir DVSIOS Tėvelius.
y s<
SEA Craft Spar Vamlžoa. GalioPlatesnes
informacijas
teikis
m
Ir
parduodam
laivakortes.
Lauks mūs Vyčiai savo*dienoj įvairių biznierių,
Padarome visokius popierių* Ir rtokomentus. Siunčiam pinigus |
Pas Budrikų pasirinkimas didelis vartotų skalbyklų po*
Daktarų ir advokatų, na, ir praperterią.
.
L I K T U V A
Int. Gloss Enamel Maliavą, taip
Aš girdėjau, visi rengias, ęnnšids atvažiuoti
lengvai užsideda kaip tr maliavą
#12.00 ir £15.00
džlflstn IŽIengvo. kaip gloss arba
Su audringu mūs jaunimu pažaist, padainuoti.
r
INSURANCE.
PERKAM
.n.m„ - „...U.........
Na, o’tų, grakšti mergelė, jaunas bernnŽėR
‘Pli IKII:WICZ£zfe>.‘j LIETUVIO
NOTARY
Baltas Enamelfti. Iždžlūsta | 4 va
Juk norėsi aplankyti skaiatų jaunimėlį.
<
landas, kvorta ..................
SUS
BONUS
PUBLIC
nUKIliAtlt
KAflktKS
Tam audringam jauftimėly linksmai paulioti,
Pasišokti, pakalbėti, skardžiai padainuoti.
Jan nedAug laiko beliko iki tos dienelės,
Ruoškitės visi lig vienart), vaikinai, panelės,
?AIN • COMPANY
13 metą triringal pamatuotas Minis.
Lai vietotas mums nuo’nabar bns ši mintis tik viena,
SVMPAMMVlTfi IR REMKITE LIETUVI.
Kad KETVIRTĄ liepos turim Vykt į VYČIŲ DIENĄ.
Tel. BOUlv. 4705-8167
2608 W. 47th 8TR*,‘
>747 WEST Mrd STREET
Tel. LAFAYETTE 1088
Kitose vietose svečia) kal

£3-95

JOHN B. BORDEN

Pranešimai

■ . M-9S

^3-98

4

$28-75
88 95

Nusa-Tone

IŠ L. Y. CHIC. APSKR.
' SUSIRINKIMO

P. CONRAD

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

Cioero

EDWARD TROST

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS

NAUJAS IŠRADIMAS

i r

-

Vyčių Diena 1934

MRS. PAULINA RIMKUS

$99.00

Birželio 16 Dieną Ekskursija

*5.00

*1.00

Jos. F. Budrik I

“*■. . . . . . 3 •*
y ’1.59
92C
76C

Ine.

REAL ESTATE

3417-21 So. Halsted St.

i

' .

Lietuvytis

k

*^—=====

YANAS HARDWARE &
• Tel. Prospeet 1207

