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KARDINOLAS AUKŠTINA KUNIGŲ i VOKIETIJA TURI™60N ATVAŽIUOJA TREČIADIENĮ
PASIAUKOJIMA

lako, kad ne jo, bet kunigų 
darbu pastatyta seminarija

PILNAI PASIRENGTA PRIE KARDINO
LO JUBILIEJAUS IŠKILMIŲ'

Jo Emin. Kardinolas Mun-.Be jų pasiaukojimo ir be jų
delein, Chicagos ’ Arkivysku- 
jjas, anų sekmadienį pašventi
no St. Mary of the Lake se
minarijos auditorijų ir pasa
kė istorinę kalbų. Jo Emiuen 
cija pažymėjo, kad užbaigia 
auditorija yra paskutinis di
džiosios seminarijos trobesys 
ir seminarijos stųtymas galu
tinai baigias.

Seminarijos statymas pra
dėtas prieš 14 metų ir kas 
metai palaipsniui tas darbas 
laivo stumiamas priekin iki 
sulaukta laimingo užbaigimo.
•‘45 • j •' *Kardinolas nesisako, kad

gausios paramos nebūtų pa
statyta ši seminarija. -Šiam 
darbui buvo reikalinga talka, 
kooperacija ir ištikimybė. Iv 
Chicagos kurtigai iš tikrųjų 
tuo pasižymėjo. Už seminari
jos statymo užbaigimų reikia 
dėkoti Visagaliam Dievui ir
Chicagos kunigijai. Tai bus1 IMIIAI* Ulll
ilgoms gentkartėms brangus i RAulAI I LANuUJA RAU“ 
palikimas ir mūsų kunigų uo-j 
lumo atsiminimas.

PARENGIMUI
TARYBĄ SU PIRMININKU

SUDARO 19 ASMENŲ
WASHINGTONt lapkr. 10. 

— Prez. Rooseveltas šiandien 
paskyrė patariamųjų tarybų, 
kuri gelbės seniau paskir
tam komitetui suformuluoti
socialės apdraudos programą.

• - • ••' . r;).,
Tarybos pirmininku paskir 

tas E. P. Graham, North Ca- 
rolina universiteto preziden
tas.

Be pirmininko tarybon pa
kviesta 18 asmenų. Tarp jų 
yra keletas moterų.

DAUG SUSIDOMĖJUSIOS 
PRANCŪZIJA; LENKIJA IR

DV1 SINAGOGOS AP
GRIAUTOS SU 

BOMBOMIS
VILNIUS, Okupuotoji Lie

tuva, lapkr. 10. — Vietos jau 
nieji lenkai tautininkai vakar 
minėjo dviejų metų sukaktu-BERLYNASj lapkr. 10 —

Sužinota, kad Vokietijos vy- ves> kaiP fia ^žudytas vie-

4 KALENDORIŲ
BERLYNAS, lapkr. 10. — 

Vokietijos nacių vadai ir pa- 
gonizmo skleidėjai taip giliai

-------------- ------ .— vv'skunavimo savo fapatizman dėl
U, da^.atlik- te meh, Urba >,»axo rašte

Šio lapkričio 20 d. Jo Em
in. Kardinolas gundei ein pa
maldomis Švč. Vardo kated-

tas jo paties pastangomis 
Tas padaryta arkivyskupijos 
vigų kunigų pastangomis, ku
rie daug pasiaukojo šios se
minarijos reikalams.

Tai ne mano darbas, parei

biliejų. -
Į šias iškilmes pakviesta 

Visi šio krašto arkivyskupai 
ir vyskupai. Anot laikraščio 
The New World, daugiau kaip1 
vienas šimtas arkivygkupų ir

škė Kardinolas. Jei aš tų dar J vyskupų pasižadėjo atvykti į 
lų — seminarijos pastatymų,Į iškilmes.
savinčiaus, užtikrinu, su tuo| Be kitų, bus ir Jo Emin. 
nueičiau netoli. T^r Dievo kardinolas Hayes, New Yor- 
darbas ir Jo garbei- skiria-1 ko arkivyskupas. Taip pat Jo 
ma8. Aišku, Jis laimino Šį Eksc. arkivyskupas A. G. C’i- 
darbų ir todėl viskas nuveik- j cognani, apaštališkas delega
tą sėkmingai. f tas, keletas kitų apaštališkų

ftis atliktas didelis darbas j delegatų ir apaštališkų vikarų 
nėra mano, bet Chicagos ar-f ir keletas vyskupų iš Meksi- 
kivyskupijos kunigų darbas.'kos. , ' •

gaivinimo, kad jie jau planuo 
ja Vokietijai parūpinti naują 
kalendorių, ne tokį, koks tik
tų visai žmonijai, bet tik na
riams.

Anot jų plano, turės būt 
pakeisti vardai dienų, mėne
sių ir krikščioniškų švenčių 
“arijų” gadynės vardais.

Per visų jų kalendorių kai 
kokia gija drieksis pagonizmo 
dvasia.

Įdomu, kaip ilgai vokiečių 
tauta pakęs tas nepripažintų 
vadų apgalvojamas visokius 
refonnas.

riausybė baigia sėkmingas de 
rybas su sov. Rusija dėl pre
kybos ir kredito sutarties pa
darymo. y

Ši sutartis Vokietijai des
peratiškai reikąlinga. Vokieti
ja pristatytų bolševikams kre 
ditąn mašinerijų, ir iš Rusi
jos gautų reikalingos visokios 
žaliavos. Šiandien vokiečių 
pramonė tenkinasi vien senie 
nomis, ty., įvairių rūšių lieka
nomis, kas seniau buvo išmes 
ta laukan.

Daug kas spėja, kad pada
rius tų prekybos sutartį Vo
kieti ja. dės, pastangų ir poli
tiškai susiartinti su sov. Bu-► • *
sija — padaryti draugingu
mo sutartį, kai kad yra pada
ryta su Lenkija. Politinis vo
kiečių susiartinimas su bolše
vikais abiems kraštams būtų 
didžiai reikšmingas. Vokieti
ja galėtų išsisukti iŠ Prancū
zijos taisomos naciams rin
gės, o sov. Rusijos diktato
riai tada drųsiau galėtų sta
tytis prieš japonus.
s Prancūzija ir Lenkija labai 
daug interesuojasi vokiečiu 
vedamų derybų su bolševikais 
eiga. Daug domisi ir Lietu-

10:40 VAL RYTO
Sekmadienį Jo Ekscelencija lai
kys pontif. Mišias Aušros Var- 

tucco ir bus dįenraščio 
iškilmėse

nas lenkas studentas kovoje LAPKR. 20 D. DALYVAUS KARDINOLO
su žydais.

• Minėjimas “ apvainikuotas ” 
naujais puolimais prieš ' žy- Užvakar gautas laiškas, kad J. E. Vyskupas Teofi- 
dus. Pasinaudota net bombo- liūs Matulionis priėmė pakvietimą ir atvyksta į dienraš- 
mis. Sugriauti dviejų sinago- ,^0 “Draugo” sidabrinio jubiliejaus paminėjimo iškilmes, 
gų priešakiai susprogdintomis kurios rengiamos Lapkričio 18 dieną, Lietuvių Audito- 
bombomis. • r,J°J-

______________- Į Garbingasis Vyskupas Kankinys atvyksta trečiadie-
iTAIIIfHP VYVfinMA »ni0 rYte» 10:40 vai., j i-a Šalie stotį. Jį pasitiks mūsų 
IIALIJUJl TlKUUmA dvasiškija, dienraščio, visuomenės atstovai ir būriai-t, •

NAUJOJI SANTVARKA kinčiųjų. Iš stoties Jo Ekscelencija vyks pas Jo Emin
______  Kardinolą Mundelein, o 12 vai. dieną Palmer viešbuty-

RYMAS, lapkr. 10. - Prem Je rengiami priėmimo pietūs. Ta pačia proga praneša- 
jeras Mussolinis šiandien in-į me» kad Jei kas norėt¥ dalyvauti tuose pietuose, praneš- 

1 kitę “Draugo” administracijai ne vėliau antradienio, te- 
lefonuodami Ganai 7790.

Garbingas svečias Chivagoje išbus nepilnai poros 
savaičių. “Draugo ’ jubiliejaus dienoj, lapkričio 18, J. 
E. Vysk. Matulionis ryte, 10:00 vai., laikys iškilmines 
pontifikąlines Mišias. Pamokslą sakys J. M. gerb. pral. 
M. Krušas. Tosios iškilmingos pamaldos pavedamos 

. . “Draugo” rėmėjams, platintojams, buvusiems ir esa-
pasaulį, kad jis pripažintą, mįems j0 leidėjams ir darbininkams. Tai bus iškilmin- 
jo naujų tvarkų, nes tai esan gas “£>rąUg0” sukaktuvių minėjimas Aušros Vartų ba/- 
ti atitinkamiau8ia. . nyčioje
' Toliau nurodė, kad jo ban-! Tame pačiame sekmadienyje 5 vai. po pietų J. E. 
dymas, kad pramonė, prekv- j Vyskupas su palydovais atvyks į Lietuvių Auditoriją, 
ba ir biznis patys turi tvar-( kur bus “Draugo” jubiliejinis koncertas ir pasakys kal- 
kytis vyriausybės kontrolėje bą.

auguravo naujųjų santvarkų 
Italijoje — fašistų korporaty- 
rę- valstybę. Naujoji santvae 
ka pakeičia parlamentarinę 
krašto vyriausybę.

Mussolinis prie šios progos 
sakydamas prakalbų kvietė

bus taip sėkmingas, kad ir ki
ti kraštai paskiau išsižadąs 
Senųjų politinių valdžios me-

JUBILIEJAUS IŠKILMĖSE

KAS DARO SUIRUTES 
MEKSIKOJ

PIIILADELPHIA, Pa., lap 
kr. 10. — Oklahomos univer
siteto l'aknlteto narys Mau- 
riee llalperin rašo Current 
History žurnale, kad Meksi
koj revoliucines suirutes ke 
lia ne katalikų vyskupai ir ku 
nigai, bet patsai revoliucinės 
partijos vadas Calles. Tuo

turtingiausių žemvaldžių Mek 
sikoje.

Meksikos valstiečiai bau
džiauninkai nors nėra turėję 
progos apsišviesti, tačiau jie 
mato sau daromas skriaudas 
ir baisių neteisybę. Tarp. jų 
ima vis dažniau reikštis prieš 
valstybinis judėjimas.

MEKSIKOS VALDOVAI 
ILSISI ANT “UAURIV”

- r A* - -< n ■ ■
MEXICO CITY, lapkr. 10. 

— Meksikos raudonajai vy
riausybei “sekasi” kovoti pr
ieš Rat. Bažnyčių. Kampani
ja laikinai sustabdyta ir vy

PALAIDOTI PENKI NU
ŽUDYTIEJI

HAZLETON, Pa., lapkr. 
10. — Pirmadienio vakare Ke 
layres miestelio demokratai 
surengė, vaikštynes. Politiniai

Žinia, kad aukštai gerbiamas svečias atvyksta i 
Chicagą, j “Draugo” šventę, sujudino visą Chicagos !u - 
tuvių katalikų visuomenę. Vįsi nori Vyskupą Kanka j 

todų. > pamatyti ir išgirsti iš jo žodį, kitą. Pirmoji proga ir
Naujojon santvarkon įeina bus mūsų dienraščio jubiliejuje.

739 asmenys, kurie ęėprezen- Lapkričio 20 d. Vyskupas dalyvaus J. Em. Kardino- 
tuoja kapitalų, darbų ir fa- lo Mundelein jubiliejuje. Vėlesnius svečio planus prane- 
šistų partijų. Šie .Visi asine- Šime vėliau.
ny8 sudaro 22-jų korporacijų, 
arba organizacijų kategorijų 
lioardus. APSKRITIES ASESORIAUS NEGALIMA NAUDOTI PER

keliu Calles nori apdumti 
Meksikos gyventojų akis. 1 Patys Meksikos raudonieji

■ ‘ Į valdovai yra kalti už gyvena 
Callm rovlineinė partija toj o kitua kaltina.

per 1(1 metų dalino valatie- L b,,l5evikai laikosi
čiama žemės sklypas ir ii už- takfiko,
grobtųjų žemės plotų vos pus

riaūsybė ilsisi ant “liaurų.” oponentai surėmė demokrn- 
I ad, kad šį judėjimų už- jjjęaip gi! .Juk ji yra vyskupų tus šaudymais. 3 asmenys 

maskavus ir sulaikius, Calbis >*nugalėtoja.” nužudyta ir daugiau kaip 20
vykdo kovų prieš Katalikų1 sužeista. Paskiau iš sužeistu-
Bažnyčių - vyskupo, ir ko- Atsktnose g, valstybe ve du

. i /lomu orrioaTft Lnmnnnnn An_;iaaaA. * • ... A

trečio nuošimčio išdalinta vai 
stiečiams. Iš 12 milijonų be
žemių valstiečių gavo mažus 
žemės sklypus vos 3 milijo
nai valstiečių.

(Juozas Jesulis, 66 m. amž., 
3101 So. Halsted g., mirė Iu- 
galls Memorial ligoninėje, 
Harvey. Jis buvo sužeistas 

i pasprukusio automobilininko

dama griežta kampanija. An
tai Yukatane, kur vyrauja ra 
dikalai socialistai, vyriausyi.'ė 
nusprendė, kad visi katalikų 
kunigai būtų išimtinai meksi
kiečiai ir būtų vedę.

Atsižvelgus į tokius negir
dėtus varžymus, kunigai sa
vanoriai uždarė visas bažny
čias.

Vakar įvyko visų penkių 
žuvusiųjų laidotuvės su baž
nytinėmis pamaldomis. Daly
vavo daugiau kaip 10.00 mal- 
nierių.' i /

PREM. FLANDINO PRO
GRAMA

'k __ IJ •
PARYŽIUS, lapkr. 10. — 

Prancūzijos naujas premje
ras Elandin paskelbė savo 
vyriausybės programų

Jis pareiškia, kad nauja vy 
riausvbė žengs atsistatydinu
sios vyriausybės pasirinktu 
keliu.

Kovos prieš skurdų ir ne,
darbų.

PAREIŠKIMAS
Cooko apskričiai išrinktas 

naujas asesorius i( turtų įkai
notojas). Jis yra aldermomis 
J. Clark. Už kelių savai
čių užims asesoriaus vietų.

DADG VANDENS Iš 
MICHIGAN EŽERO

AVA8HTNGTON, lapkr. 10.
— Prez. Rooseveltas vakar 
griežtai pareiškė, kad Chicn-
gai nebus leista naudoti M i 

Jis pareiškia, kad asmeni- ’chigano ežero vandens didc<-

A PI PLĖSTA S TEATRAS
Pigu suprasti, kam teko vi'spalių mėn. 15 d. So. Holland. 

si kiti žemės plotai. Pats Gal-! Aiemet Cooko apskrity jau

Suimta keletas įtariamųjų
žndikp, tt kuri,) k<-tnn,-'nrp,.[ lA;kyais iej)oaios pkonfl 
leidžiami nė su laidam. Įmijoe

Skubiai pripažins 1935 m
SVARSTYS SAARO KLAU

SIMĄ

ŽENEVA, lapkr, 10. —

sųmatų.
Labiau sustiprins valstybės 

autoritetų.
Bet vengs konstitucinių re-Trys plėšikai šeštadienį api

les, kurs prieš keliolikų metų daugiau kaip 1,050 asmenų1 plėšė Capitol teatrų, 7921-So.
skardžiai kur tai gubemato- žuvo automobilių katastrofo-’Halsted g. Pagrobė apie 3,000' jungos taryba svarstyti San
riavo, šiandien yra vienas se. 'dol. į ro krašto klausimų. į PLATINKITE “DRAUGĄ

Lapkr. 20 d.'susirinks T. Są- formų klausimo.

škięms mokesčiams skirti ne
sinaudos telefonų abonentų 
knyga, kaip kad šiandien da
roma. Sakosi dės pastangų, 
kad valstybės legislatūra iš
imtų iš šių mokesčių visų na
minių baldų ir daiktų vertę 
iki .500 dol.

MIRĖ MONSIGNORAS 
BIERMANN

^firė Sv. Nikalojaus bažny
čios Eivanstone klebonas men 
signoras P. L. Biermann, 71 
m. amž. ftiandien vyksta lai
dotuvės. '

nės kiekybės sanitariniams 
reikalams, kaip tik tiek, kiek 
vyriauainjo teismo nustaty-

ftis nustatytas vandens kie
kio naudojimas Chicagos sa
nitariniam perkasui yra bū
tinas darant St. lAarrence 
vandens kelio sutartį su Kn 
nada.

LONDONAS, lapkr. 10. - 
Anglijoj ir Valijoj vakar bu
vo renkami miestų majorai, 
lt moterų išrinkta į tas vie- 
tas.
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P R XI* O AS irupad

■ IJ.OO; Vienam mėnesiui — 75e. Kitose valstybėse 
enuniviata: Metams — $7.00; l’uaei' metų — 14.00. 
BHb — .ojc.
BkelVinių kuinus prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina, 
1 neprašoma tai padaryti ir neprlsiunČlama tam tlka- 
1 paito ženklų.
Bndakton*us priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai. .
{Skelbimai sekančiai dienai priimami iki1

s « 5 vai. popiet.

Šių metų litjpos 12 dienų su-. viltį, kad šitas mūsų darbas 
i«s matė vi- kako lygiai 25 metai, kai pa-1 bus pilnai apibrangintas ir 
įvų supoŽin- s*r°d5 pirmasis “Draugo” nu- “Draugas” netrukus atsiras 
užsienių rei- lner*s- Tada “Draugas” buvo kiekvieno lietuvio kataliko na- 
nkšmės dar- spausdinamais Wilkes - Bar re, muo.se”.
. buvo lensų ^*a‘ “Draugo” leidėjai, siųs-j L- savaitraščio '“Draugo” 
įtoja savųno- darni sav° laikraščio į užsibriežti norai pilnai pavy-
Lietuvų nuo numeri į pasaulį, padarė tokį • k0 vykdyti lietuvių išeivijos 
o baigęs ir P3-1"0ūkinių: (gyveniniam 1916 metų prad-
reikalus nuo “Nuo kelerių metų neturi- žioje savaitraštis “Draugas” 
uosius Euro- 1116 gero laikraščio, kuris tik- virto dienraščiu. (Apie jo u% 
1921 m. Ere- rai rūpintųsi Amerikos lietu- sibriežinius ir nuveikimus ska 
Agentūrų, pa- vių katalikų reikalais. Lietu- tytojai ras apibūdinta k i tanu 
arimas ir jai vių katalikų visuomenė Ame- kun. Pr. Vaitukaičio straips 
gramų agen- rikoje pasiliko be organo ir nyje “Minint ‘Drfcvgo’ Sida 
uis Lietuvai nuosaikai be apgynėjo ir va- brinj Jubiliejų”, kuris bus 

' dovo. Prasidėjo rastis nesu- įdėtas į jubiliejinį numerį — 
kūrimo darPratirnai bendrų reikalų ir Red.). Tai be galo dideli nu 
ir Aukštuo- #&l°P pa*W lietuvių tarpe ki- veikimai, kuriuos “Draugas’ 

rsų prasidėjo lo “ vletomis nesutikimai. nuveikė lietuvių katalikų iš 
r čia nuo pat “Leidžiame “Draugų”, nes eivijos gerbūviui, 
ų varo. Mūsų j trokštame lietuviams katali- Dėl to mes turime sOsirū 
k yra nudir-' kasus gerovės, meilės ir suti- pinti, kaip tolesniai palaikyt 
ūsorius. kimo. Geras daiktas yra gy- dienraštį “Draugų”, kurs pe 
etuvos kultu- vas žodis, spausdinta knygų- 25 metus lietuviuose gaiviu 
atom jį išju- bet gyvename laikuose, kad dorovę ir artimo meilę, kur 
sarininkus ir ne iškalba, ne Ciceronai ir mums buvo paguodos šaltinis 
n mes turime Demostenai, bet laikraščiai giedrios vilties kūrėjas, vieni 
ienis veikian- persergsti prieš nedorybę, pa- ngo darbo tvėrėjas ir Tėvy 
to nuopelnas. niekina naudingij daiktų ir pa nes Lietuvos meilės žadintu 
dirbęs ir mū- drąsina prie gerų darbų. Ba- jas.
fra Amerikos Ketteller yra pasakęs, kad Katalikų veikimo pareig 

.. • jeigu šv. Povilas būtų gyve- mus ragina remti ir palaikį
ražių'lietuvis- nęs mūsų ^ad>ne.ie, tai jis ne- ti savo spaudų. Todėl, dienri
Lvyko dukterį būtų vaikščiojęs iš vietos į vie ščio “Draugo” bujojimas i 
apijos Lietu- nebat¥ skalbęs evangelijos išsiplėtimas priklauso nuo pi 
vinti prof E- žodžiu, bet būtų leidęs čios katalikų visuomenės nu<

laikraštį, lštiesų laikraščiai latinio rėminio. Tat, lietuvii 
nintį 15 metų šiuose laikuose yra galingiau- katalikai turėtų visi skaity 
i linkime ii- s*a*s veikėjais visuomenės gy- vienintelį tautinės ir tikybinė 
i tėvynei dar- venn,ie> veda ištisų šalių minties dienraštį “Draugų” : 
to ir darbštų v‘^urinę *r užsieninę politikų, jį platinti ir skleisti tarp k 
ūks daug Lie valdo Viešpati,jas... tų savo brolių. Lietuvių kati

“Mūsų noru yra padaryti likų dienraštis “Draugas” p 
“Draugų” tikru ir įtekminga valetų rasti pastogę kiekvi 
vadovu Amerikos lietuviams name katalikų šeimos židim 

[ LIETUVIAI katalikamsjm viešuose reika je. Tai yra kiekvieno katalil 
luose. O tų reikalų^yra daugy- prievolė katalikiškųjų spauc 

s mokslai da- bė: organizacijos, apšvieta, remti, jų skaityti ir su pa? 
ių giminingu- mokyklos, emigracija, medžią aukojimu pasidarbuoti, k< 
asnį. Tai yra giška gerovė, blaivybė, politi rasti naujų skaitytojų. Teik 
tldymų ir tyri- ka ir šimtai kitų' daiktų. Te moralę ir finansinę paran 
ictycinos fakal-1 gul bus mums pavelyta turėt vieninteliam katalikų dienra

DIENOS KLAUSIMAI

HEUETUVIO NUOPELNAI LIETUVAI

Lietuvos spauda plačiai rašė, kad spalių
15 4. suėjo lygiai 15 metų, kai prof. Juozas 
Eretas atvyko į Lietuvų dirbti. Prof. Ereto 

; darbai Lietuvai yra neįkainuojami. Tat šia 
proga bent trumpai, kiek savaitraščio skil- 

įtys leidžia, pažvelkim į prof. Ereto pasiauko
jimų Lietuvai ir jo darbus.. ..

? Profesorius, daktaras Juozas Eretas yra 
šyeicarietis. Gimė jis Šveicarijos mieste Ba- 

• acly 1896 m. spalių 18 d. Ketvirtus metus ei- 
’dUunas netenka tėvo. Po tėvo mirties Eretų 
teima patiria daug sunkumų. Tačiau, nepai 

1 sant visų sunkumų, Juozas baigia mokslus 
į Ir dar visai jaunu būdamas, tik 22 metus 
HHįiftfnas, įgyja daktaro laipsnį. '

Sg>. Ankštuosius mokslus Eretas ėjo trose ' 
j frtėięarijos universitetuose, kuriuose ir lie

tuvių mokėsi. Per savo mokslo draugus lietU- 
Viuš Eretas pradėjo įdomautis Lietuvos kraš
tu. Ypač. artimai Eretas buvo susidraugavęs 
su Vienu lietuviu klaipėdiškiu Mykolu Ašmiu, 
kurs taip pat ėjo mokslus Šveicarijoje. Aš
mys Visai bebaigdamas mokslus, sunkiai su- 
sStgo. Ašmys visas savo jėgas norėjo paau
koti savo tėvynei Lietuvai. Štai, jis jaučia 
artimą mirtį. Ašmio prieš mirtį didžiausias 
UoGis, kad Eretas važiuotų į Lietuvų vietoji 
jo dirbti. Savo mirštančiam draugui Eretas 
tai pažadėjo.

1917 ir 1918 m. Šveicarijoje lietuviai vei
kėjai daug darbavosi, keldami Lietuvos var
dų; Sr siekdami laisvo lietuvių tauto’s apsi
sprendimo. Į šį darbų įsitraukė Eretas. Ir 
jis Čia buvo nepamainomu žmogum. Gerai 
mokėdamas Šveicarijos kalbas, visai Europai 
skelbė Lietuvos gyvenimų, jos siekiu*. Be to, 
patašė knygų apie Lietuvos praeitį, dabartį 
h Ateitį. Ta knyga palengvina Lietuvai at- 

“ M lyti nepriklausomų valstybę. Daug taip 
pat darbavosi Eretas Lietuvai, ftpsigyvebęs 

, Vėlinu Berlyne.
fe, Besikūriant Lietuvos valstybei tokių 

žmonių, kaip Eretas, buvo labai reikalinga. 
Tat Eretas pasiryžta važiuoti į Lietuvų ir 
phčroj Lietuvoj gyventi ir dirbti. 1919 m. spn- 
fcų 15 d. prof. Eretas pirmų kartų savo aki-

jVAffltHYBĖS
RaŠb P. J* Vitkus

KAlfr ATeGDO SILTų 
KfeASTŲ NAMAI

Netik Amerikoje turime mo
derniškus namus, bet daug sta 
tomą moderniškų namų Indi
joj, Ceylone, su kuriais ir 
mums pravartu susipažinti 
juoba, kad ten trūksta plytų 
bei akmenų tokiai statybai.

Visųpinna sudedami grob
iai — rėmai iš storesnių bei 
plonesnių geležies štangų, o 
pūskui apsiaučiama pintomis 
vielomis, panašiai kaip su ti
nku. Po to, sienos klojamos 
cementu kokio norima storu 
mo. Iš vidaus ištepama kalkė-l 
mis, o iŠ lauko pusės tik apl 
dailinama. Turtingesnieji ir i.I 
lauko pusės ištepa kalkėmis! 
Tokios statybos namai esti laJ 
bai pigūs ir labai gerai 
laiko prieš įvairias oro attjl 

(Tęsinys ant 5 pusl.)^^

tuo meta, kai vokiečių kraujas yra vadina
mas vakarų kraujo grupės, tai klaipėdiečiai, 
taip ir visi lietuviai, yra rytų kraujo grupės 
tipo.

Be to, profesorius Žilinskas nustatė, kad 
žemaičiai ir jų kaimynai klaipėdiečiai yra 
artimi latviams, negu aukštaičiams. Toki 
maždaug yra profesoriaus Žilinsko tyrimai. 
Netrukus pats profesorius žada plačiau pa
skelbti tikslius ir smulkius savo tyrimų dar
bus. . “

kilnius ir kasdieninius Žmones, tad mes 
nekalbame apie jų kūnų, bet apie jų sie
lų. Siela yra toji antspaudB, kuri mus pa
žymi kaip kilnius ar niekšingus žinortes.

Savo kūno skausmus žmogus gali pa
kęsti drųsiai, garbingai, su džiaugBinu ir 
pasididžiavimu. Su silpflū kūnu galima 
būti dideliu žmogumi. Bet jeigu apflerga 
žmogaus dvasia, tai jis nustoja, kaip nu
džiūvęs medis lapų, ir-garbingumo, ir mo
kslo, ir išauklėjimo, žodžiu — viso lo, 
kas gražu ir kilnu. Dvasiniai sergąs žino 
gus nebežino kų darus ir, nors jis Imlų 
buvęs išmintingiausias ir inteligentiškom- 
sias Žmogus, vistiek jis tampa bejėgiu kū
dikiu. Kas nori įsitikinti žmogaus sielos 
verte ir didybe, tas tegul aplanko psu lii- 
jatrinės ligoninės nepagydomųjų skyrių. 
Kada siela nebevaldo kūno, žmogus lik
tai vegetuoja. Jis elgiasi kaip gyvulys, 
jis sugyvulėja.

tai siela padaro žmogų didelį. Raumenų 
stiprumo atžvilgiu žmogus yra silpniau
sias iš visų gamtos padarų. Daugybė gy
vulių rūšių savo fizinėmis jėgomis, suge
bėjimu prisitaikyti prie žiaurių gamtos 
sąlygų, savo pasipriešinimo ir ištesėjimo 
galia kur kas pralenkia žmogų. Tačiau 
jeigu žmogus gali būti gyvosios ir negy
vosios gamtos viešpats, tai dėl to jis turi 
dėkoti tik savo dvasios didybei. Ne kūno, 
bet sielos jėga priverčia šėlstančių jūrų, 
kaip kokį vergų, nešti mus ant savo pe
čių; tik dvasia mus įgalina pertiesti til
tus pėr baisias bedugnes, pragręžti masy
vines kalnų uolas, nesuvalddfnas gamtos 
jėgas įkinkyti sukti mašinų ratus ir tur
binas. Visa mokslo pažanga, visi tneno 
veikalai, visi technikos stebuklai — tai 
vis mūsų sielos darbai. Visi mūsų univer
sitetai, biblioįekos, murieįai, meno rinki
niai, Egipto piramidės, viduramžių kate
dros •— Vis tai kiūSų dvasios galybės jr 
didybės liudininkai.

Sieloje glūdi mūsų jėga ir kilnumas. 
Kada mes kalbame apie gerus ir blogus,

Imil Fiedher risi, ktrmščia į žandų rėžti. Jų burnoje i 
švariatrsi dalykai pasidaro nešvariausiais, 
šventi žodžiai — paprasta kalba. Yra ir 
tokių, kuriems dainuojant, Įjunkąs nuleidi.

Tu tiki į Golgotų! Bet viskas, kas ten 
įvyko, galima pavadinti . vienu žodžiu: Mtott. Dieviškoji meilė, žmogumi tapusi 
meilė, išgananti meilė, pasigadinti mėilė, 
išduota* meilė, išjuokta toeilė, kenčianti 
meilė, mirštanti meilė1.

Jeigu iŠ meilės mes esame atpirkti 
nepaprastos, baisios ir kruvinos kančios, 
tai, meilės žodį tardami, turėtumėm atsi
minti Golgotų. Meilės daina negali tau 
būti nei Vyno, nei šoklų daina. Tad ne- 

suteršk meilės daines! Ant jos kabo Iš
ganytojo kraujas.

Meilė, daina ir siela. — Meilės daina 
tavo sieloje! Mėilė yra gražiausius, pui
kiausias ir brangiausias dalykas, kų galt 
turėti tavo siela. Tai tavo sielos auksas. 
Draugei, savo sielos aukso nemeskit ša
lini Nemeskit jo į balų, nemeskit ant šiu
kšlynu nemeskit į gatvės purvus I To gra
žiausio, švenčiausio savo sielos aukso

Nepasitenkink nepilna;, maža, negra
žia meile. Neminėk to žodžio, jeigu neturi 
jam šventos pagarbos, jeigu nejauti, kad 
dėl meilės galėtum paaukoti savo gyvybę. 
Visa, kas žema, sumindžiok!

Meilė yra sielos ugnis, — ne kūno 
šėlimas, ne nepažabotas kraujau ne pašė
lusios užgaidos! Ne! Meilė yra liepsnos 
lankas, mėtųs strėles iš vienos sielom į 
kitų; liepsnos lankas, kurį Dievas įtempė 
tarp savęs ir žmonių; liepsnos lankas, ju
ngiąs vienų sielų sn kita.

Šėlstantį kūnų ir kraujų turi ir gy
vulys. Bet tavo meilė yrft tavo seks dai
na. O tavo siela yra dvasia, kaip kad 
IMevas yra dvasia ir angelai dvasios. Mie
la, būdama substancijalinėjc vienybėje su 
kūnu ir tuo būdu sudarydama žmogų, iš-> 
skiria jį iš kitų šios žemės gyvūnų tarpo. 
ISmogaus kūnas yfra gyvuliškas. Kūno at
žvilgiu žmogus stovi -lygiame laipsny su 
gyvuliais, turi tokius pat jutimas, reika
lavimus, funkcijas. Bet savo siela Žmogus 
/ra kur kas aukštesnis už kitus tvari
nius. Jis siekia nematomo pasaulio. Tik-

(Tęsinys)
Ir subrendę mes jų noriai klausomės |

: ir besiklausydami atjaunėjome. Net it se- > 
aiai, patys jau nebegalį dafrfmoti, lt tie, 1 
aid ėdami kedėse, Šypsos^ ringuoja galvą 

p pagal taktą ir barškina pirštais į kėdžių t 
^atramas. .. \ .? I

Meilė yra amžina žmonijai daina. Per ■ 
visai Šimtmečius ji skamba visose žtno- Į 

. nlų vartojamose kalbose, visuose žmoni’} 
gyvenamuose kraštuose: visur, kur tik 
plaka Žmogaus Širdis, skamba galinga 
meilės daina. - |

Kartais ji yra pasiutęs orkanag, ku
ria negaih'stingai plėšia visa. kas pūsi- 
taiko kely; kartais gi ji yra švelnus mi
škelio ošimas; kartais laukinių bandų 
ataugi m«;s; tai vėl dangiškų dvasių ch<r

(Daugiau bus)Yra žmonių, kuriems dainuojant, no

— M ?■■■! ■»»! 1 ■■ ■ , ,
, ■■firfiatUfaU Irti

- —ir? :?.;
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(Tęsinys nuo 2 pusi.)

nas. U svambiausia, kad tokios 
struktūros namai nedega. Jie 
dar pasižymi ir tuomi, kad 
neišduoda balso. Šalę gyvenąs 
negali nieko girdėti, kas ki
tam name dedas. Ar nebūtu 
geru, kad ir čia pradėtų tokius 
namus statyti Tuomet mūsų 
bobutėms pritrūktų įvairių 
pliotkų.

vidury aštūonioliktojo šimtine- buv^ akli, kiti raiši. Bako, jau 
ėio. ! nų visai ma&ii tematęs, vis

Toji kelionė susidėjo iš Še- vyrai 60 ir 70 m. amžiaus. Mut, 
šių karo laivų ir davė jaunam senovėje kalėjimuose nelaiky- 
rašytojui medžiagos aprašyti davo, pristatydavo laivuose 
tiesiog žvėriškus žiaurumus, • dirbti. Būdavo gaujos ištiki- 
taip garsiam Anglijos lai v y- j nių vyrų, kurie gaudavę 20 ši- 
ne. -lingu. Ir taip tų žmonių pri-

Jis rašo, kad įlinkimas pri- gaudę apie 1800 šiai ekskursi- 
rišto prie stulpo buvęs pirmas jni iš kurių 1600 mirę neištar- 
pamokinimas naujo jūrininko navę vienų metų.

Klausimai ir Atsakymai
I

KLAUSIMAS. Esu Ameri- kurių ateiviai vyrai įgijo p.-

IŠ SENOVĖS JŪRININKŲ 
GYVENIMO

Dabartinis jūrininkų gyveni
mas yra visai skirtingas nuo 
senovės skurdaus gyvenimo, 
kurį aprašo S. Ansona savo 
knygoj: “Kelionė aplink pa
saulį su Anglijos karo laivu’’

jūrininkystei. Be to, anglai tu
rėję nuosavų būdų baudimui 
jūrininkų. Jis buvęs neapsako
mai žiaurus.

Antrų po išplaukimo dienų 
pastebėta, kad iš 72 bačkų mė
sos, 42 jau buvo pasmirdusios. 
Žirniai, avižiniai miltai supe
liję, o džiovinti pyragaičiai 
sukirmiję, vienos dulkės. Ir 
su tokiu maistu keliauta to
liau. Bet kų ir besakyti apie 
tuos pačius jūrininkus. Vieni

Tai toks buvo senovinis jū
rininkų gyvenimas..

P0RM060S BALOS 
GYVENTOJAI

t, 1 1 * U V 1 A t DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso: TcL LAFayette 4017
Rea.: tel. HEMlock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 8-4 Ir 4-8 vai vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2056 W. 69tli St.
Valandos: 10-11 ir 8-1 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedfillomla pagal sutarti

0R.P.ATK8ČSNAS/*
DBNTI8TAB

1440 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

<147 SO. IIALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. ir Snbat. 1—9 vai.

Tel. CANal 0257
lies. rnOspert 6659

DR. Pi Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH ttALSTEb STREET 

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos; 11 ryto Iki 8 popiet 

6 Iki 8 v. vakare

Dienoms TeL LAFayette 8798 
Naktimis Tel. CANal 0402

SR, Ak JAVfflš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WlNSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Rea. 2136 W. 24th Et.
Tel. CANal 0402

Japonai labai bijo visuotino 
Eoriuosos salos gyventojų su
kilimo. Užmušimas japono po- 
lieisto, tai kibirkštis, kuri da
vė pradžių revoliucijai užsi
liepsnoti. Japonai labai atsar
giai bet griežtai yra nusistatę 
išnaikinti tuos salos gyvento
jus, nors jai ir nėra lengva. 
Per kovus tie laukiniai žmo
nės būna nepaprastai įširdę.

Štai, kų sako tos salos ty
rinėtojas Von Hoffmanas, ku
ris išgyveno 18 mėnesius tarpe 

į tų laukinių žmonių. Jis juos 
pripažįsta labai svetingais. Jie 
garbina saulę ir mėnulį. Visi 
jie lietingi vyrai; mažiausias 
jų esąs 6 pėdų aukščio. Labai 
stiprūs ir gražios išvaizdos. 
Toji graži išvaizda yra pri
pažinta vien vyrams. Žmogaus 
galvos medžiojimų jie priskai
to prie žaismių, o labiausiai 
jie skaito sau už garbę kuo
met pasigauna japonus. Jų pa
pročiai yrą artimi kiniečiams.

kos pilietis ir prieš šešis mė
nesius susituokiau su ateive. 
Lapkričio mėnesį jai sueis mt 
tai, kai gyvena J. A. Valsty
bėse. Ji ketino prašyti pilie
tybės. Bet kai kurie draugai 
jai pasakė, kad ji negali pra 
syti pilietybės, nes įstatymus 
sako, kad ji turi čionai išgy
venti tris metus. Ar tai tel 
sybė f

ATSAKYMAS. Draugai 
klysta. Teisybė, kad įstatymas 
permainytas, 1x4 permaina n 
liečia žmonų, kuri ištekėjo uz 
,Ainerikos piliečio prieš gegu
žės 24 d., 11934. Žmona išgy
venus vienus metus gali pra-. 
syti antrųjų popierų be pir 
mųjų. Tik žmonos, kurios iš
teka už Amerikos piliečių po 
gegužės 24 d., 1934 m. arba

lietybę naturalizavimu po ge 
gūžės 24 d., 1934 m., privalo 
gyventi J. A. Valst. tris me
tus prieš prašant natūraliza
cijos einant vyro pilietybe.

Įsūnio imigracijos stovis j

KLAUSIMAS. Gavau žinią 
kad mano našlė - sesuo mirė 
Europoje, palikdama sūnų 16 
metų amžiaus. Jei aš jį pri
imsiu į įsūnius, ar aš galėsiu 
parsitraukti kaipo nekvotin; 
imigrantų? Esu natūralizmo- 
tas pilietis.

ATSAKYMAS. Po Įstaty
mu, tai nėr galimas daiktas. 
Priimtas vaikas Amerikos pi
liečio gali reikalauti nekvoti 
nio stovio tik, jeigu tokis pri
ėmimas į įsūnius įvyko prieš 
sausio 1 d., 1924 m.

Lietuviški ščyri stalininkai septynios, tai reikia imti net 
išmislijo naujų būdų balšaviz- Labor Lyceum. Pati Brukly- 
mui pušinti. Seniau kai tik no balšavikų gazieta pripažįs- 
koks balšavikų vakaras, tai ir ta, kad “atsilankę i tokį pa-
bimbinis oratorius ant steid- renginių dalyviai pamena 

Japonai už tai jų ir nekenčia. I žiaus su sovietų “rojum”. Daį'per visus metus laiko”. 
_______ . ______________ bar Bruklyno balsavikai, vie-j ----------

Office Phone
PROsiM’ct 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St į

CANAL 0706'

Office Tel. RF.PnblIc 7626
Rea. Tel. GROvcblll 0617

7017 S. FAIRPlEUD A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARUUETTE fcOAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS 

▼aL 1-4 Ir 7-9 rak. Ketv. 9-12 ryte 
Nedėl/oj susitarus

DR. I. J. KOWARSKA$
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Tel LAIayette 3057

DR. Ai RAfiKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avę, netoli Kedzi'e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliomis pagal 
sutarti

Prie dabartinio gaspadorio 
Klaipėdos kontrėj, sakomu, do 
bar ščyri lietuviai tėvynainiai

,<toj bimbinių oratorių, suren- 
igę. vakarų išpravodija nuogas 
(“raudonas” mergas “rojuj” 
i'plejyti. Sako viena tokia nie-i taip gieda: 
rga patraukia daugiau baisa-1 Pasėjau kanapę 
vikų, negu desėtkas bimbinių 
oratorių. O jei iškart statoma

Ofiso Tel.: LAFayette 36 50
Rez. Tel,: VIRglnla 0669

DR. STRIKOL’IS DR. V. E. SIEDUNSKIS
DR. G. k m

Tel. CANal 6121
DENTISTA8

2201 W. Oermak RoUd
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryte
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4643 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Kuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomls pagal sutart) 

Ofiso telef. ftOClcvard 7820 
Narni} tel. PROspcct 1930

TeL CANal 6124

DR. S. NE2IS
GYDYTOJAIS Ir CHIRURGAI

2201 W. OerntLk R«Ml
Valando? 1— t fr t—S v*fc. 

Seredomls Ir itedVltomfe pagal sutkrt) 

REŽIDRNCIJA

6631 S. Cafifcriftia AV4.

TOL lĖKJCtevard 7042

DR. € Z, VEZEL'IS
D»WtlSTAS

46l5 So. Ashland Avė.
irti 47th Street 

▼Al.; nuo 4 Iki 8 vakare
SerMoj pa«al sutarti

DENTISTAS
G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Francisco Avė.

DR. VAITUSH, OPT.

ADVOKATAS 
J. P. WA1TCHES

praneša
Atmaina ofisu valandose.
Dabar valandos šiokios:

“Draugo” sidabrinio jubi 
liejaus paminėjimo vakaras į 
vyks lapkričio 18 dieną, Lie 
tuvių Auditorijoj.

Kės. l’hono
ENGLewood (1641

Tel» fonAs RtPtlEfc 7M2

DR. T. BRUNUS
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRgteia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 0. Ša.

Nedaliomis pagal sutarti I

Tel. Ofiso nOLLevard 5213—14 
Rez. VICCorj' 2313

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80 8:ln

756 W. 35th Street

Of.

DR, J. RUSSELL
Lietuvis ęhirurgf's Ir Gydytoj

2515 WEST 69th ST. 
ir ftėž. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

LIETUVIS
OPTOMKTHICALLY ARIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, karts 

stl priežastimi galvos ekaudėjlmo 
I svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
! mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
I trumparegystę Ir toliregyatę. Priren- 
' gfa teisingai akinius. Visuose atsitl- 
, kimuoae e(.išminavimas daromas su
Į elektra, parodančlk mažiausias klal- i 
daa Speclalė atyda atkreipiama | <

' mokyklos valkus. Kreivos skys atl- 
l taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
i NedClfoj nuo 10 iki 12. Daugely at- 

siUklmų akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 S0. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

MARQUETIE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Weslcrn ir 63rd St.

Telefonas PROspcct 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir I’ėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Office Tel. Wentworth 48SS

Res. Tel. Hyde Park 8891

DR. SUSANA A. SUKIS
AoTERU IR/ VAIKU LIOŲ

• PKV’1 A T
CSOO SOUTH RALSTED ST
f,btOdoe: 1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak

fSskvrna Hare/lom*

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

z/ /z

Į V A I R Ū B DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
4 lubos

CHICAGO. ILL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryta. nuo 1 Iki < 
vai. po pl*dų fr nuo 7 Iki 8:f0 *kl. 

vakaro Nadėllomls nuo 18 Iki 18 
vsbundm dtoitą 

JHefona* MXDw»y 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VA Ibis 0991 

Rez.: Tel. PLAza 2400
V&Iandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.
NądMdtopląbi KUO Į0 Iki 18 dlans

ant marių krantelio.
()k vija kanapija ir 1.1. 
Ji naciška tapo 
ant marių krantelio 
Ok vija kanapija ir 1.1. 
Atėjo Navakas 
prie marių krantelio.
Ok vija kanapija ir 1.1. 
Naciai kitaip šneka 
ant marių krantelio.
Ok vija kanapija ir t.t.

Office Phone
TRIanglc 0044

DR. A. R. MČCRADE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar suslerKlnusiu? 
NUOA-TONE sutelks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er
zinta ir nemaloniais. 8uvaldyktt savo 
nervus su NUOA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUOA-TONE neturi Į 
prasto skonto. Jis yra plokštelių for-
mojo Ir lengvas priimti. Pafmkit vi
so mSneirtn trytmentą už Vieną Do- 
lerj. Jei rezultatai nepatenkins, Jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptlokortal. Neatldė- 
lloklt—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-80L 
Snbatomia visų dienų iki 9 v.v? ^įdcalų Uuo8u<310)4 vMur,ų 2Sc’lr

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

Seredomis iki 9 vak.

Visi Telefonai:

PRAŠAU NESIJUOKTI

— Tėtuk, — sako mažas 
sūnelis, — pasakyk man, kų 1 

i reiškia žodis savamokslis?
1 — Savamokslis yra toks
žmogus, kuris yra pats savęs 
mokytojas, — atsakė tėvas.

— Aš tai suprantu, —r saka 
sūnus, — ule kas jam tada 
kartais duoda beržinės košės!

METINES MIRTIES SUKAKTUVES <

Al A
ONA PUŽAUSKIENĖ

l’ersiskyrė su Šiuo pasauliu lapkričio 13 
dieną,, 1 933 m., sulaukus pusės arnžizMia,. 
gimusi Pajevonio valšč., Vilkaviškio apak.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Bo
leslovu, dvi dukteris: Oną Ir Eleną Ir ga‘- 
»iiines

Liūdnai ai minčiai mūsų brangiausios 
moterės ir motinėlės bus luikotnos SV. Mi
šios 1,'ievo Apvaizdos parapijos bažnyčio
je, lapkričio 13 dieną, 1 934 m. — 7:80 
vai. ryto. Kviečiame visus gimines,, drau
gus ir pažystamus J pamaldas atsilankyti 
ir po pamaldi/ j nrimus. r 4 5 \V. 18th Et.

Jau praslinko metai lai tave į.iūr.ų my
lima moteris ir mamyt • ne adaingoji mir
tis ištrauki iš mūsų tarpa. Mūsą .širdyse 

palikai neužgydomą žaizdą, o mūsų namuo: e neužpildomą tuš
tybę. ’ Sies tavęs brangioji moteris ir mamyte lauki nie .-ugtjt- 
tant, bet mūsą laukimas veltui. Visados gelis pranyksta ir vėl 
sygrjžta, bet tave Viešpats pasiliko kaipo išrinktą gėlelę amži
nai. l^aikui bėgant, užmirš tave draugės-ai. bet t n mūsų bran
gioji pati'liksi mūsų mintyse ir širdyse .•riiiin-’i.

Mylėjome Tave. kuomet buvai gyva; taipgi n-ii -i r'nne Ta
vęs dabar, kol per mūsų maldas neĮvesiinc .1 ' į Viešpalioa na
mus

Nuliūdę liekame,
js Aj’P* — lįoJfeilovaei,.y-i^:)jia Ir P en i fi- GTlil

ar, J

VENETIAN MONUHENi CO, INC.
18dirk62al aok^*.—res,.^.

Ir l.rkbiuutilų
— o-

Dklžlausla paminklų illrbtnvA 
ChlcagoJ

------ o-------
Su virš 60 metų prityrimo

Pirkite tiestai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes* | 
nių Cbkagoa Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI A I
LACHAWICH 

lh ŠŪNOS
LIETUVIAI GRAB0RIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbo būsite užganėdfntl 
M. GANU 2*18 arte 2«18 

2314 W. 23rd PI., Ohk»ffo

1439 8. 49th Ct Cicero, III. 
TcL ČIOBRO 8227

Tok LAFayette 3372

J. Llulevičius
Grabo rliis 

Ir
Halsam; šilojas

Patarnauja Clil<» 
gttje ir apylinkėje.
. Didelė Ir graH 

Koplyčia dykai 
4002 Archer Are.

DR. JOHN SMETANA
, OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Hoom 8.

Ganai 052?

Yards 1741-1742
LAIOOJAM PIGIAU NEGU WTI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LJ. Z 0 L P
GRABORIUS tr LAIDOTU VIŲ 

VEDSJA8
1646 West 46th Street 
Tel. BOUIevard 6203—8413

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽE1I
GRABORIUS

Turiu automobilius visokie 
reikalams. Kaina prieii

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI!
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse • •• Pašaukite...

REPublta 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Netnrinre sųryAių su finus 

tuo pačiu vardai

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir RAI^A M GOTOJI 

Patam a vi man geras Ir nabrangte
718 West 18th Stfaet

Telefonas MONroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORU H 
Palaidoja ut >28.88 Ir aokAČU

Mod«rnlAka boply'la dykai
SAN u imu, m i.i i.Ašal 6K| 

Chieago UL



VIETINES ŽINIOS
JSVARBŪS UŽRAŠAI A. L.

R. K. GHIGAGOS APS
KRIČIO SUSIRINKIMO

šiai puv\ka. Apskritys ir rėn 
guno komisija reiškia dėkin-

J. K Matnlionio pasitikimu* gos 15 seimo. Pranešimas vien 
rūpinasi Federacijos apskričio balsiai priimtas 
valdyba ir pasitikimo komiri-

• . Kadangi visos organizacijos 
ary-

! bė yra Federacijai arti šir-

“BIRUTĖS” SALDAINIAI 
KALĖDOMS

ja'iv oru. M or j bei dr*50B’ taW ir L»bdary-
Dienraščio “Draugo 25 m.J, Pereitą, vasarą adv. S. Ga

gamą visiems kuomi nors pri-' jubiliejaus reikale, L. Šimutis apskritys kreipia 1 baliauskas, kuris podraug su

Ridėjusiems prie programų iš-'ir rengimo komisija, pranešė, demeg- į |įomįg dienomis vyT ” 
piktymo ir skaitlingai dalyvo- kad “ IV ’ jubiliejinis numeris kdomą nutarimą —
vmsiai publikai, nes McKinleyĮšeis aP‘® 32 puslapių; susidės nuoširdžiai paremti Labd. Są-

KYBARTŲ MIESTAS 
TURĖS HERBĄ

Kybartų miesto burmistro 
rūpesniu, Kybartų miestus 
turės savo herbą. Tokį herbo 
projektą, pagal burmistro nu 
rodymus, neseniai paruoši 
dail. Bičiūnas. Herbas fone

Skaitlingas Fed. Ghicagos. parko erdvi svetainė buvo liš 4 daliU- Kenffi,no komisija 
apskričio susirinkimas įvyko Įvoįk permaža. Išplatinta daug deda P&riangų, kad jubilieji- 

Mapkričio nū n. 7 d., Aušros^yilniaus pasų ir ženkleliu. inin koncertu publika būtų pik 
Į Vartų parap. svet. Į Pranešimas vienbalsiai

Atstovų buvo iš visu Chicaj,ntas.

kun. A. Lipnicku virš metai 
laiko atgal lankėsi Šioje šaly- 
je, susidėjus su kitais tt7ri vyti ir koiuorcinį ženklų.

gos darbuotę ryšy su Ch. Dai
ly News rengiamu tautų kar- 
nivalu Šio mėnesio pabaigoje 
(žiūrėk “Draugas” nmnerj 
264), kurio visas pelnas eis

h -■ . . i ................. . . . • /• Labd. Są-gai, šelpimui vargšų
L Negalint dalyvauti pnm.n.- niu kvįetiinuĮ į ęiiieagą komi- rap.jonama maloniai priminti . naSlaičių Feder> apskritys

gos kolonijų.

pri nai patenkinta.
Feder. apskritys nuoširdžiai

Jo E. Vyskupo T. Matulio.1 PraSo vi»M 8»rb- *‘lebon'» P*

I nkui ir raštininkui, susirinki-1 sjjog narys . Simutis prane- >» sakyklos, kad skaitlingai dn 
rną atidarė malda ir vedė vieo-- kftd tikimasi vyskupą su- 'b rautų koncerte. Taipgi aps
Mrm. A. Bacevičius. 1 .......... " ’ *

Užrašai iš praėjusio susi i i
| likimo, perskaityti J. šlioge 

rio, vienbalsiai priimti.
Spalių 9 d. paminėjimui re 

ngti apskričio komisija Bud
rikienė, V. Grisius ir kiti pra-1 tuvių Auditorijoje, 
nešė,'kad paminėjimas vispu-'d.

pataria visuomenei tą darbų 
nuoširdžiai paremti. Taipgi re 
mti ir visus Labd. seimo dar-laukti Clncagoj J. K. Kartli- kaityti proūo visų Feder. sky....................

eolo J. Mondelein jubiliejaus r,ll veikėjų ir draugijų pasi- į (nutarimus)!.
paminėjimo dieną, taip pat, 
kad jisai ims dalyvumą ir 
“Draugo*’ sidabrinio jubilie
jaus paminėjime, koncerte, Lie 

lapkr. 18

Dienraščio “Draugo”

K KIETU JUBILIEJINIS
JONCERTflS
Sekmadieni, Lapkricio-Nov. 18 d., 1934

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

stengti taip, kati Lietuvių au
ditorija būtų permaža. Neė 
Federacija, “Dr.”.,- dr-jos ir 
publika yra vienas kūnas ir 
viena širdis! » t 3 . »

Nutarta “Dr.” koncertui pa 
siųsti pasveikinimą su auka 
$10.00. Pasveikinimą pagaminę 
Feder. apskr. inžin. J. Žvirb
lių.

Nutarta rengti L. R. K. Va
karų valst. konferenciją. Ren
gimo komisijon išrinkta:- A. 
Valančius, V. Rėkus ir B. Ne- 
nartonis.

Nutarta dėti pastangų, kad 
konferencijoje dalyvautų ir J. 
E. Kankinys vysk. T. Matu
lionis.

Vietą ir dieną suras rengi
mo komisija.

Liaudies universiteto reika
le renginio komisijos pirm. dr. 
J. Poška pranešė, kad pada-

tliogeria
i (.•

RUOŠIASI (“DRAUGO” 
KONCERTĄ n»

mis perėmė garsųjį lietuvių 
saldainių ‘fabriką “Birutę”.

Vytis simbolizuoja nepriklam 
somą Lietuvą, komercinis žen

gis fabrikas tapo pertaiBytas|k|aii _ Kybartl| Inil.sto iSMU. 
ir patobulintas vėliausiais į 
taisymais" ir dabar pagamina 
dar geresnius saldainius, kaip Į

girną.

So. Chicago. — šios, keloni • 
jos žmoųės plačiai kalba apie 
dienraščio “Draugo” sidabri
nį jubiliejų ir daugelis žada 
važiuoti į koncertų, kuris bųų 
18 d. šio mėnesio, Lietuvių 
Auditorijoj. Vietos varg. K. 
Gaubis deda pastangų, kadft 
gražiai prirengus choristes, 
kurios ims •dalyvumą koneer 
to programoje. — ,. . ..

pirmiau. Ir per kelis mėnesiu' 
šie saldainiai užkariavo visų 
Lietuvos rinką.

Dabargi Kalėdų šventėms 
nemažas šių puikių saldainii 
kiekiš yra. siunčiama ir į A- 
meriką, kad ir amerikiečiai 
nors per Kalėdas galėtų pasi 
vaišinti savaisiais saldumy
nais. .. ,

Krautuvininkai, norintieji 
užsisakyti šių saldainių pra
šomi kreiptis pas A. J. Mažei
ką, 145' Taylpv St., Brooklyn, 
N. Y. Užsakytrtus’ prašoma sių
sti, jei galima, prieš lapkri 
čip 13 d. pažymint* juose, ko
kios rūšies saldainiai yra pa
gedaujama, nes įvairių rūšių 

lainių kainos yra nevieno
dos.

MIRĖ PRŪSŲ LIETUVIŲ 
VEIKĖJAS

Tilžėje mirė ■

Pirmadienis, lapkr, 12, 1934

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

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

(lfatropolttan 8tate Bank Name)

Valandoa Kaadlen mio 9 Iki 6 
Panedėllo, Heredoa Ir Pėtnyčtua

v&karafa 9 Iki 9 
TelefonkM CANal II7H

Mamai: 6459 S. Rockwell St.
Tetefonaa KEPiiblto 9*00

TTconrad

* FOTOORAFAS
Atsidarė nuosavą, mo 
dermftką studlo su Hol- 
lywood Šviesom Is.

420 WEST «3nl ST.
Kli|<lew<Hxl &N4O—5NNS

senųjų
Prūsų lietuvių veikėjas Mike 
lis Juška, 83 m. amžiaus. 1885 
ni. įsteigus “Birutės” drau
giją, jis buvo viena’s iŠ vejk-1 
liausiu narių. 1898 m. kandi-!

" j M S • V * 'dalavo į ciesorystės seimą. ; f A 3; ų ' j Vi
kaip lietuvių kandidatas. Vi- 
są amžių dalyvavo lietuvių 
organizacijose. Tam žmogui 
teko daug kentėti nuo vokie
čių, ypač paskutiniais metais.
' ; i - »■ * 7 w > *' •

GARSINKITĖS 
“DRAUGE"

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Nerta Plonus Ir Storus Vilnonius 
ederlus dėl Vyrų, Moterų,

Mergaičių Ir \ alkų 
NEK1A VILNONKS PANCIA- 

UAS DEL, MOTERV III 
VYRŲ.

Taiso senus svederlus

F. SELEMON AVIČIA
504 W. 33rd St.► • . -(Netoli Normai Avė.)

Tel. Vlctory 3400 
Atdara dienomis, vakarais ir

. sekmadieniais.

Pirkite Tropicair anglių, 
T,uinp arba Egg $6.00, Mine 
Run $5.75, Screenings $4.75.

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

■ /

Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 
įvairi. Chicagos lietuvių parapijų vargoni-j ryta pradžia, 
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programą yra sekantieji:

Šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius 
p 4 Šv. Kryžiaus - VI. Daukša

Dievo Apvaizdos — K. Sabonis 
Nekalto Prasidėjimo — J. Kudirka 
Aušros Vartų - J. Brazaitis 
Gimimo Paneles Šv. — B. Janušauskas 
Šv. Juozapo - K. Gaubis \
Šv. Antano - A. Mondeika 
Šv. Petro per. Kenosba, Wis.
Visų Šventųjų - J. Rakauskas

Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį konccr:ų vienų iš geriausių ir sma
giausių Bile kada girdėtų ir matytų Cbicagoje. . Tr. A .

Lietuviai myk damas ir pne kiekvienos pro- 1 rsam4 suderins su gerb UIe. 
gos jas dainuok. “Draugas” nors neturi savo bonų valia ir nuožiūra vieti-
choro, bet jisai kitus skatina orie muzikos ir dai- niai ve’kėjai su kursų komi- Ii rija susisiekdami. Kimų ko 

‘ .. _ . I misija susidėta iŠ dr. J. Poš-
Musų parapijų chorvedžiai turbut niekuomet kos, dr> P Atkočiūno ir adv

taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da-j K-Savicko, 

bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon-, L. šimutis pranešė, kad vi 
certo. Lauksime gausios publikos ir UZ . tikrina- 8* klebonai knrsus nuoširdžiai

.Kursai bus skrajojanti, t. y 
po visas 10 parapijų, po tris 
prelegentus kas ketvirtadieni 
vakarą visose parapijose. Kie 
kvieno prelegento prelekcijt. 
tęsis po 20 minutų. Kursai tę 
sis per 10 savaičių.

Kursams prelegentų bus 30 
įvairiais mokslo klausimais, 
socijologijos, apologetikos, in
žinerijos, N.R.A., statybos, tei 
šių ir kitais visuomenei svar
biais klausimais.

Prelegentai patys gabieji ir 
jau prisirengę.

Visiems prelegentams teks 
dalyvauti kiekvienoje parapi
joje tik po vieną vakarą su 
pamokomis, per visas 10 sa 
vairių.

kursai prasideda lapkr. 1
id.

Praeitų savaitę ' pas mūsų 
klebonų lankėsi svečias; kun 
A. Andriušis, M.I.C., Jau ant
ras mėnuo, kaip kun. dr. Bis- 
kis, M.I.C., naujos seminari
jos profesorius sekmadieniais 
atvyksta laikyti šv. Mišių mū 
sų parapijos bažnyčioj. Mat, 
mūsų gerb. kleHdhas Vaitukai
tis įvedė trejas mišias sekma- 
dieniais, todėl pasidarė reika
las gauti kunigų j pagalbų.

Rap.

/H! '

SPORTAS
Šeštadienio Futbolo 

Rezultatai:
>'avy 10 _ Notre I)»mc n
Chleajro O — Ohlo RtaJe S3 
Inillaita O — Minnesota 30 
Purtino IX — lowa «
Wheonsin 10 — Mlchiffan 0 
PltMbnrgh 25 — MebMSlta B 
Coluate 20 — Ttilane H 
Columbia 39 — Brown 0 
Amiy 27 — Hartard 0 
Illinois 14 — No(liwestern 3 
Pennsylvania 3 — Penn State 0
Prlneeton 54 Ijehigh A
Sjrraeuse 10 Mlchiocn State O
G.-orgia 14 — Vale 7 
Camegtė Tech O — Temple 34 
Hansas 18 — \Vaehtn«ton 0 
l ordkam 37 WeM VlndtaU 20 
D: rthmoutli 21 — Wew riampahlre 
Hol/ CrOaK 12 '—. Manhattan O

HIN-UPEILEItm* a* u. o. Ra oa.

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti,.

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERl
Pain-Expelleria visuomet 

palengvina skausmus.

PAIN

, ž * v 4 -4 i

I remia.me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo 
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi-'kos valdžios katalikų kanki- 
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau- nimą, kmigų ir vyskupų is 
gui” šį 25 metu Jubilieju tinkamai, kaip reikia, užgrobimą,
apvaikščioti ir paminėti.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vietai Lietuvių Auditori- i>anieis, kuris drįso viešai nž-

Nutarta pasiųsti protestą A 
merikos prez. ir kitiems v<ldz. 
nariams dėl žvėriškos Mekui

išniekinimą ir t.t. Taip patpa- 
siųsti protestą prieš J. A. V. 
ambasadorių Meksikai Josepu

1 girti Meksikos bedievių dac-

f

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlcago. III.
---- ----- -------- N4M

Katrie perkate anglis lt 
dralvertų, siųskite juos ) 
CRANE COAL, CO. Gausite 
geresnes anglis, ui mažiau 
pinlfeų.

r. * ’ t «- *
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vi
ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
; | LIETUVĄ
Itplaukfl lt N»w Yorko Populiariais 

. Ekspresiniais Osrlpivlals

BMEW YORK
GRUODŽIO 13 D. z

■' Patogus grICžinkeliais sUairfoklmas 
lt Hamburgo

B R E M E N
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai t aukiniai prie pat laivo 
BREMEN Bremerhavene užtikrina 

patogi* kelionę | Kauną.

SVARBU
Nupigintog Laivakortfa į Abi Pa i
Apmheftinotam buvimui Europoje.

InfOTgaci'Jų klauskite paa vietinius 
. agentus arba

HAMBURG-AMBRICAN LINE 
NORTH GERMAN L LOT D

130 W. RANDOLPH 8TR. CH1CAG0

- v.v* Is \’O -t- > "V-CjI‘
Pilnas užtikrinimas ir gvarancijn, kad Radio pasiekia 
Europą — Didelis pasirinkimas įvairių išdirbysčjų: Phil 
co, Zenith, Acadia, Atwater Kent.

Kainos nuo >29.50 ir aukščiau
TEREIKTA $1.00 ĮMOKIET 

Seną radio priimame mainais

joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu- (Avišką? sistemų^ Me !

metu, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi ksikos mokyklas, 

biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbį- lAKjnnsytas pranešimas Į 
m.iis prisidėti prie išleidrmo šio numerio. I stovų iš A. L. R. K. Labd. Są-

bą, naujai įvedamą socijalistl-
PUBLIC KUS bonus

REAL ESTATB - SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiralykitą | Mflsų Spnlką. Teisingumu P&matuotaa Bknii
TeL LATayette 1083j2608 WW5T <7th STREET 

—

Jos. F. Sudrik, Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Radio Programai nedfildieniais 1:00 — 2:00 vai.



U*rM avetlmotflia kalbamu kalbdtl. Pirmadienis, Lapkričio-November 12 d., 1934 Kalba yra vlaų didyata tauto*, jo* pa
čio* paaiatatytaala pamlaklaa.

Ketvirtasis Palaiminimas Calasanctius
troMunXM^e.‘‘SM>« Prikaltas prie kryžiaus, 
pasotinti. (Mato 5, e.) — q kas jį prikalė prie kry- 1

Antonė bažnyčioje matyda- žiausl . i
vo seną poną, ilga, žila barz- — Neteisingi žmonės, 
da. Tas ponas buvo Robertas ' _ Ką reiškia neteisingi j 
Verintambois. Jis gyveno na- žmonės! '
melyje ant kalno. — Neteisingi yra tie, kurie

Vieną gražią, giedrią dieną nieko neduoda Viešpačiui Die- j 
Antonė su tėvuku nuėjo jį ap- vui, arba kurie neduoda varg- 
lankyti. Sveikindamasis ponas šams, nes vargšą širdyje gy- 
Robertas tarė Antonės tėvui: vena Dievas.
- Atleisk, pone, kad taip _ o jeigu duotą vyną, ar 

priimu, tačiau turėjau čia pa- vjg tiek pat, kaip kad duotą jį 
dėti statines vyno- r vargšams!

Ir Antonė nustebusi pama- — Taip. ' 
te salionėlyje keturias stati- — 0 kaip duodame pinigą 
nes vyno. Dvi buvo padėfbs vardams, ar vis tiA. kaip 1 ad 
po dešinei, o dvi po kairei, ša- duotume juos Viešpačiui Die- 
lia seną klavikordų. vui! ‘ r

Antonės tėvas paklausė Ro- Taip. 
berto Verintambois: - 0 kaip Venntambois ga-
- Ar pono rūsyje nebėra lės daoti 8av0 ^paeini

statinėms vietos! Dievui!
- Teisybę sakant, - atsa- ~ Auksinėje kunigo kler

kė Verintambois, — rūsys jau na taureie*

beveik be stogo. Vėjas jame Ar V iešpats Dievas pri- 
padarė didelių skylių. Lietus vyną!
hyjo ant mano statinių. Bijo- Taip. 

jau, kad vynas nesugestą, to- Antonė pasiryžo būti teisin- 
dėl padėjau jas saHone. Ne- ga ir duoti Viešpačiui ir varg- 
turiu užtektinai pinigą rūsio šams, ką tiktai galės. Bet tuo 
stogui pataisyti. tarpu ji neturėjo nei vyno, nei

Tuomet Antonės tėvas pa- pinigą. Turėjo tik dėžutę šo- 
klausė Verintambois: koladinią saldainių, kuriuos

— Ar neparduotam, tamsta, neseniai buvo gavusi, 

man tas keturias statinei vy- — Jei aš Viešpačiui Dievui 
no! Man jos būtų labai pra- duosiu saldainių, Jis ją neval- 
vartu. - gys. Nežinau, kaip čia reikėtų

— Negaliu, — atsakė Verln- padaryti, bet jei duosiu juos 
tambois, — parduoti tamstai Mykolui, jis suvalgys ir bus 
visą keturių, bet tiktai tris, v‘s tiek pat. 

nes ketvirtoji paskirta atlygi- ' Mykolas buvo senas, aklas 
nimui Viešpačiui Dievui. elgėta, kuris sėdėdavo saulė- 

Išėjus iš Verintambois, An- kaity su savo bičiuliu šunim, 
tone paklausė tėvo: «, Antonė padavė jam saldainius

— Dėlko Verintambois nori sakydama: 

duoti Viešpačiui Dievui stati- r — Inde tai, Mykolai, ir duok 
nę vyno, kaip atlyginimą. Už Viešpačiui Dievui, Kurį turi 
ką jis moka Viešpačiui Die- savo širdyje.

Mykolas paėmė dėžutę, su- 
— Moka už tai, ką jam valgė saldainius ir nevisai ge- 

\ M-Špnts davė. rai suprato, ką Antonė sakė.
— D ką jam Viešpats davė! bet Viešpats Dievas tai labai 
— Davė jam tris statines gerai suprato. - 

vyno ir žadėjo dangą. Antonė nuėjus į savo fcam-
— Kuomet Viešpats Dievas | barėlį taip kalbėjo: 

žadėjo jam dangą! . __ Kad nebūčiau neteisin-

— Tuomet, kai Jėzus mirė ga, turiu duoti vargšams tai,

ko jie nori, o neturi, gi aš tu
riu. Visuomet yra tokią, ku
rie ko nors neturi. Jaunas laikraštininkas klū- 

Pažvelgusi į Viešpatį Dievą’pojo prie Sv. Tėvo, Pijaus X, 
prie kryžiaus ties savo lovele, f koją.

matė, kad Jėzus nieko netu-; — Parodyk man savo plunk-
rėjo. Ji troško Jam ką nors gnę, rašytojau, — meiliu bal- 
duoti, nes jautė, kad Jis *1-18U tarė Sv. Tėvas, 
ko ir troško, bet nežinojo, i
kaip tai padaryti Paėmė į pažvelgęs ; pa
rankas kryžių, ėmė žiūrėti į Pieži* maloniu P*4*™
skausmingą Viešpaties Jėzaus plunksną. (

veidą ir iš jos akučių ant kry- Paėmęs plunksną, pal&imt- 
žiaus nuriedėjo ašara. 0 Vieš- nęs ir grąžindamas, Sv. Tėvas 
pats Jėzus, Kuris visuomet 'tarė:
trokMa, priėmč ų jo. aiar». _
Pagalvojo., kad alkanas, pa- kilne9njSa plaiuntinybS8 „
bučiavo kryžių. Ir tuo me4l4itnJUnlnko

to ,i jautėsi kaip dangiškoj laimina
puotoj, kurios negabius ne. pinntaMnai ,ai.
apeakyb. F. J. .r Z T. krikwionių tathĮ k„.

. dus. Aš džiaugiuosi galėda-
- Priežodžiai mas suteikti Dieviškosios pa-
Arklys ir keturiomis kojo- laimes kataliku laikraštininko 

mis suklumpa. ' » plunksnai.

Ateik privalgęs ir svečiuo- Mokiniai, kuris iš jūsų no- 
ae gausi. rūtų būti laikraštininku, rašy-

Atsargu gėdos nedaro. toju! Jei tikrai norite, dabar
Atatiko kirvis kotą. laikas pradėt. Rašykite, pra-
Aš iam kaina nvliau. iis tmkitės. .

Juk kiekvieną pupą prieš 
vartosiant lupa. .4. V.
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Didžiausias Gudrias 
doms Nugalėti

Prieš kelis metus London’e 
gyveno žmogus, kuris buvo 
labai nusistatęs prieš tikėji
mą. Jis visuomet tyčiojosi iš 
katalikų tikėjimo. Kartų, ta
čiau, kai katalikiškas mokslas 
virto kalbų ir paniekos daly
ku, pastebėta, jog jisai ramiai 
užsilaikė. Užklaustas, kame 
priežastis, jisai papasakojo ši
tokį atsitikimų.

— Jūs stebitės, — sakė ji
sai, — jei aš daugiau nepri
tariu jūsų kalboms ir nieki
nimui katalikų tikėjimo. Sy
kį aš rašiau savo kambaryje. 
Paskui turėjau reikalo išeit į 
kitų kambarį, paimti kitų raš
tų. Man išėjus, mano tarnaitė, 
kuri buvo katalikė, įėjo į pir
mąjį mano kambarį, nes pa
barškinus ir niekam neatsilie
piant jinai manė, kad aš bu-

Atėjo šaltas ruduo. Lapai 
nukrito, žolės nuvyto. Dangus 
apsiniaukė. Tik vėjas ūžia, 
blaško ir laužo medžių sakas. 
Buvo naktis. Tamsu visur. O 
miške dar tamsiau.

Tokiu 'tad metu per miškų 
ėjo keleivis. Ėjo ir paklydo.

Miške stovėjo trobelė. Toje 
trobelėje gyveno miško sar
gas. Visa jo šeimyna sėdėjo 
už stalo ir vakarieniavo. Pir
kioje šilta ir šviesu. Šviesos 
spinduliai prasimuša pro lan
gus ir nyksta miško tamsumo
je. Keleivis, šviesų pamatęs, 
labai nudžiugo. Per krūmus, 
kelmus ir šaknis l)ėgo prie 
šviesos. Sušalęs, permirkęs, 
išalkęs ir nuvargęs bėgo prie 
trobos. Pribėgo ir beldžiasi:

— Susimylėkite, gerieji žmo. 
nėši priimkite mane. Vietos 
nakvynei duokite. Aš sušalęs, 
nuvargęs ir išalkęs. Toliau 
eiti nebegaliu.

Ir gerieji žmonės atidarė 
duris, įsileido į vidų keleivį, 
jį prie ugnies pasodino, vie
tos nakvynei davė.

Kaip gerai ir smagiai tas 
keleivis jautėsi! M. K.

Yra įstaigų, kurios mokina 
švilpti, ypač pagelbėjimui prie 
pataisymo kalbos.

vau kur tai išėjęs. Ant staliu
ko aš buvau palikęs pinigų. 
Sugrįžęs pro durų plyšį pama
čiau, kad ji pastebėjo pinigus. 
Sakau, lauksiu ir žiūrėsiu, kų 
jinai darys. Pamačiusi žvil
gančius ant staliuko pinigus, 
ji motė iš rankų, kų turėjo, ir 
priėjo prie jų. Ištiesė rankų 
į pinigus ir susyk stabtelėjo. 
Dešine ranka darydama kry
žiaus ženklų, garsiai tarė:

— Kryžiaus ženklas tebūna 
tarpe manęs ir mano pono 
pinigų!

Paskui apsisuko ir tekina 
išbėgo iš kambario.

Dabar aš esu tikras, kad 
katalikų tikėjimo pratybos nė
ra -tuščios. Pagundos metu 
pasirodo labai galingos ir Die
vui malonios.

Išvertė J. A. I).

Varlė Gydytoja
Sykį varlė išėjo iš balos ir 

pasiskelbė visam pasauliui e- 
santi mokyta daktarė, kuri ga
linti gydyti visokias ligas. Mi
nioje klausančiųjų varlės pa
gyrų stovėjo lapė, kuri pa
kraipė galvų, nusišypsojo ir 
tarė:

— Girdi, ponia daktare! 
Pasakyk man, kftip gi tamsta 
gali išgydyti kitus, jei pati 
esi raiša, kuprota, o visa ta
vo oda rauplėta ir raukšlėta?

Uydvtoja, pagydyk pati sa
ve.

KAS YRA MARCIPANAS?

Marcipanas turi savo isto- 
jų ir, kas įdomiau, savo filį- 
logijų. Tas skanėsis, kaip ir 
daugelis kitų, yra kilęs iš 
rytų. Iš ten jis perėjo į Bi
zantiją ir paskui į Veneciją. 
Čia jis gavo savo darbatin; 
pavadinimų, Gudrūs Venėčl- 
jos pirkliai išmoko gaminti 
tųvjcepsilį *r» sektųsi par
duoti, pavadino jį “Šventojo 
Morkaus duona’’ arba lotyniš
kai “panismarci“. Štai tas
panismarci virto dabartiniu * »
marcipanu. Iš Venecijos Šven
tojo Morkaus duona persikėlė 
į Hnnaos miestus, kur iš šian
die marcipanuoja. Ar Vitk.

Daug sykių skaitėte, arba 
girdėjote, apie didvyrius. Žo
dis didvyris, reiškia žmogus 
kuo nors labai pasižymėjęs 
savo tėvynės ar žmonių labui. 
Klausimas, ar visi galime tap
ti didvyriais?

Ne iš karto žmogus tampa 
didvyriu. Sekantis pavyzdys 
parodys, kad ne garbės 'troški
mas, nei augštų vietų ieškoji
mas padaro žmogų didvyriu.

Vienas jaunuolis mokyklo
je buvo už visus linksmiausias 
ir visų mylimiausias. Delko 
visi jį gerbė ir mylėjo ? Dėl to, 
kad jisai niekad nepamiršo 
trijų dalykų, kurie visuomet 
jį linksmino. Pirmas, jisai vi
sados prisiminė Dievų. Mylė
jo Dievų ir visados stengėsi 
Jani patikti. Antras, jo tėvai 
jam rūpėjo, nes jis suprato, 
kad dera jam būti klusniu. Jo 
tėveliai tikrai turėjo džiaug
smo iš sūnaus, o jisai taippat 
turėjo džiaugsmo iš priežas
ties meilės tėvams. Trečias, 
jam rūpėjo mokykla. Suprato 
jis, kad mokykla jį mokina' 
taippat ir kaip Dievą gerrau 
pažinti ir žmonėms ateityj1 
daugiausiai pasidarbuoti.

Kadangi tas jaunuolis dide
lės svarbos pridavė tiems 
trims dalykams ir juos laikė, 
kaipo savo gyvenimo rodyklę, 
dėl to ir jautėsi visados link i 
smas, o visi žmonės už tai jį 
gerbė ir mylėjo.

Supraskite, vaikučiai, gerai, 
kad Dievas jums davė tėvus, 
kurie leidžia jus į mokslių o j 
mokykla jus ruošia gyvenimui.' 
Geras pažinimas ir pilnas į- • 
vertinimas tų dalykų padaryk 
ir jus didvyriais.

Baltrų Jonelis. j

neregys ir vilkutis
' w ' • t ' * t

Kitų syk; gyveno neregys. | 
Jis turėjo taip išlavintų daftl-Į 
lytėjimo pajautimų, kad, paė
męs į rankas bile kokį gyvū
nų, visados pasakydavo kas 
jis toks yra. Sykį padumta jam 
vilkutis ir paklausta, kas tai 
per sutvėrimas. Neregys pa
laikė jį valandėlę ir paskuiv
tarė:

— Negaliu tikrai pasakyti, 
ar tai vilkutis, ar laputis, bet 
žinau, kad jam nebus galima 
patikėti avidės, kuomet jis už
augs.

Pinnd., Lapkr. 12, 1934

Valdas
Kartų susivaidijo tarp sa

vęs žmogaus kūno dalys.
— Kam čia mes kitiems 

dirbsim! — tarė rankos. — 
Kam reikia, tas tegu sau dir
ba.

— O kam mes kūnų nešio- 
sim! — tarė kojos. • — Tegu 
pats vaikščioja.

— O mes kam žiūrėsim! — 
tarė akys. — žiūrėkite patys.

— O kam mes klausysimi 
— šaukė ausys. — Klausyki
te patys.

— O aš kas per kvailys! — 
atsiliepė pilvas. — Šeršiu aš 
jus visus! Maitinkitės patys! 
Žinokitės! Reikia man čia 
jūs!...

Ir kįlo maištas: rankos ne
norėjo dirbti, kojos nešioti, 
akys žiūrėti, ausys klausyti, 
pilvas maitinti. Ir kas iš to 
išėjo? Visus kūnas sunyko. 
Pagalios visas sudribo, nei 
pasijudinti negalėjo.

Tada atsiliepė protas:
— Gana, jau gana, meskite 

barnius į šal;. Matote, kad 
viens be kito negalit gyventi.

Susiprato kūno dalys. Erne 
viena po Intos dirbti ir kūnas 
atsigavęs*.

• ' » .A ,» •'
Patarlė: Galva visų žmogų 

vedžioja.

Vėjas ft* Saulė
Tarp saulės ir vėjo kįlo gin

čas, kuris jų yra galingesnis. 
Besiginčijant pamatė keliu 
einantį žmogų. Saulė tarė:

— Aš matau tinkamų būdų 
mūsų giučui išrišti. Kuris mū
sų priversime keleivį nusiim
ti žiponų, tas 'būsime galin
gesnis. Tamsta pradėk!

Saulė pasislėpė už debesų, 
o vėjas, kiek tik pajėgdamas, 
pūtė į keleivį, kad nupūtus 
nHO jo žiponų. Juo labiau vė
jas pūtė, tuo labiau keleivis 
siautėsi ir laikė žiponų. Paga
lios vėjas .turėjo paliauti pū
tęs. Tuomet saulė išlindo iš 
už debesų pilnoje savo skais
tybėje ir pradėjo Šildyti. Ke
leivis turėjo nusiimti žiponų, 
nes jam pasidarė labai Šilta.

Malonumas sėkmingiau vei
kia, negu žiaurumas.

Vargsta kaip žirnis prie 
kelio.

Pirštu dešūros neiškepsl.
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^SKmO'M UUUM> dabar auakyui. -f W
Buvo karšta diena, IštroS- — šviesybe, kuo aš čia kal

kes ėriukas nubėgo j upeli ai- .tas! — maldavo ėriukas, 
sigerti. Žiūri, kad ir vilkas' — Tylėk, varle! Klausyk ką 
čia sukinėjasi. Pamatęs erių- j aš sakau! — nusibodo man ta
ki}, vilkas padrykt prie jo ir ( vęs klausyti. Pagaliau nė laiko 
jau aplinkui suka — praryti | aš neturiu su'tavim dabar ^ne
nori. Bet, norėdamas pasiro- keti apie tas kaltybes. Jau ir 
dyti teisingu, taip jam tarė: tuo esi kaitas, kad aš noriu 

Kaip tu išdrįsai, ne-
prauslatai-ni, savo murzinu Tai l“8ak«8 vilkas- 
snukiu drumsti čia man vau- « friuk* > da",is ir n“iBci® 
denį? Tokiam bjaurybei ašva- P"'1""8 i
lt} padaryti turiu. Patarlė: Kieno galia, to-fcr

— Tik nepyk be reikalo, ;''alia> kieno valia- ir tie“-
šviesybe. Prieš smerkdamas f KVitJiiiŲt

išklausyk mane: nuo tavęs,
šviesybe, mane šimtas žing- AR ŽINAI, KAD:
snių skyrė, ir todėl nieku bu-1
du aš negalėjau sudrumsti tau Amerikos tauras (buivolas) 
vandens; juo labiau, kad aš irj'ra ‘lipiausias ir geriausiai 
pavandeniu nuo tavęs šviesy- žinomas naguotas gyvulys. 3^ 
be, stovėjau... niau laisvai ganėsi po Vo-

— Vadinas, aš meluoju! Tn kan-1 Amerikos lygumas. Bet 
čia mano melaginsi, biaury- ka’ juadėta tiesti geležinkeliai, 
be!... Be to, atsimenu, tu, vy- daug .i’! darbininkai
ruti, užpernai čia man į akis išplovė maistui. Šiomis dieno- 
išdrjsai šokti, ėmei mane io- nas turime tiktai <lu pulkuą 
joti, išplūdai: to, vyruti, a? toki’> Vienas pulkas,
tau nedovanosiu. i skaičiuje apie 300, savos veis-

— Ką šneki, šviesybe —'teunb APie 200 W
man dar neminėtų, — sako' ; Amerikos parkuose. Taukai 
jam ėriukas. vaikus dažniausiai veda gegu-

— Tad brolis tavo buvo tas iės, birželio ir liepos mėne-
akiplėša.' ' _ s«uw. Kai vaikai sulauktą

— Brolių aš neturiu, - vėl ^Pb uin metų, skaitosi ira-
teisifiasi ėriukas. brend?- Amerikos tauras kas
/-Tad brolėnas, ar <Wdė, ir, 1‘>ava8ar* S,'riaRi ,r tol ateifaa 

žodžiu Rakant, k« norą R jo- rad'1"’ v?l »’ladkai -Pdnai 

sų giminės. lės .patys,' jtįai, auka" '■

šunes, jūsų piemenys, jūs visi' Profesorius von Friseb, vo- 
man pikta linkit ir; kur galė- j kietis fiziologas, tikrina, kad 
darni, visada kėnkiat: už "jų! žuvys gali užuosti.

Rytą atsikėlęs pamačiau 
baitas sodo medžius ir laukus. 
-Maniau, kad tai šalna. Pasi
rodo gi — pirmas naujos žie
mos sniegas.

— Sveika, bičiule žiema! 
pasveikinau, nors širdyje jai 
gera nelinkėjau. Sveikinčiau 
širdingai, bet kam šelmė veda
si su savimi jaunikį — šaltį ? 
Ar tai viena nedrįsta žingsnio 
žengti, ar neramu jai vienai!

Kas ją žino; man tai, tiesa,

ėiu. Jaučiu negerai darąs ne
kęsdamas jo, bet kitaip, kaip 
sau norite, negaliu, negaliu...

Ak bandžiau su juo susitai
kyti. Sakiau geruoju gyven-. * , t v
sini, bet... veltui kalbėti! — 
mudviem taikiai negyventi!

fttai delko aš tave, žiema, 
šaltai sveikinu. Štai dėl to ne
mandagiai priimu tavo pa
siuntinį. — sniegą.

Tačiau graži tu man, žieuiu- 
tė! Nūnai bevaikščiodamas ge
rai įsižiūrėjau į tavo veidą ir 
darbus.

Žmonės sako, tavo veidas 
esąs rūstus, netgi,žiaurus. Ual 
ir turi jie tiesos, bet nedaug. 
Kartais matau tavo veidą bai-, 
šiai susiraukusį, pykčio su
raižytą, tuomet tu, lig šimtme- 
tė boba, visus plūsti, keiki, vi
sus užsipuoli ir, tyliai pasaky
siu, net spiaudaisi. Tuomet i 
tau niekas nepatinka, niekas 
negera. O kad tu žinotum, 
kaip tuomet ir aš tavęs neken-i 
čiu!... Ir pasakysiu tiesą tau 
akyse: tu tuomet esi šlykšti... 
Nepyk ant manės, ką j akis tat 
pasakiau. Kas visa neslėpda
mas pasako, tas draugas.

Bet kas ginčys, jog tu šian
dien negraži! Akys negail 
laisvai į tavo veidą žiūrėti, 
tiek jame grožio ir linksmy- 
Itės spindulių. Tikrai, žemė 
turi būti tau dėkinga, kad /.} 
nuo nevalaus rudens paliuosa- 
vai. Štai, sušalusius laukus ir 
išklampotą pievą apdengei 
baltais rūbais

() ve miskas, rodos, gaisro 
liepsnose pleška, tačiau ste
buklai! — nei viena šakutė 
nenyksta.

Tikra burtininkė esi! Kas 
su tavim susilygins! _

J. Vingius.
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Liežuvis žmogų pakaria ir 
paleidžia.

Skęstąs ir už britvos grie 
biasi.

Piktumu meilės neįgysi.
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Devyngalvis Sena Pasaka , raminančiai kaip ir pradžioj.
„ , ,»••• Salė tyg išmirus... Visų akysGyveno devym broliai ir Viena raotenM bnvo girdė-; įsmeigtm . piani^ ViBų

. Broliai išeidavo , dar- joai, kad tulaa atsiskyrėlis krutinėg gustojo _ jog gaudo 

b,, sesuo likdavo namie pietų miške turi po sniegu žemuo-' mažiaū8j pianigto virptelSji- 

gių. Vyresnių jai dukteriai j-

sakė nueiti į miškų ir pames-,

ti tų uogų. ' baltas mėnulis išplaukė pilna
Kai duktė pasakė atsisky-i Mdesio daln(L Daina ,yg ir

rėliui motinos įsakymų, tasai' 
tarė:

Kartų sesuo iškepė pietum 
bandučių. Susirišo devynias 
bandutes į skepetų ir neša 
broliams. Kada jau gerų galų 
ji paėjo, užklupo jų devyngal
vis smakas (žaltys). Mergaitė 
bėgt, žaltys vytis. Matydama, 
kad nuo devyngalvio neišbėgs, 
dribt vienų bandutę žalčiui. 
Tik čiupt tų bandutę viena žal
čio galva ir graužia. Suėdus 
žaltys ir vėl vejasi. Ji išmetė 
kitų bandutę. Pagriebus kita 
žalčio galva tik čiakšt, čiakšt, 
bandutę. Nurijo ir vėl vejasi. 
Mergaitė ir trečių bandutę žal
čiui išmetė. Zatys ėdė ir vis 
vijosi. Mergaitė bėgo ir mėtė 
jas iki neišmetė paskutinę. 
Mergaitė jau netari kų mesti, 
ir nežino kų daryti.

Štai, pakelyje medis — mer
gaitė į jį sliuogia. Pribėga 
žaltys ir ima visom devyniom 
galvom medį graužti. Mergai
tė mato, kad jau neišsigelbės. 
Žiūri, ant sakos tupi gegutė. 
Prašo gegutės, kad lėktų pas 
brolius ir pasakytų jiems jos 
nelaimę. Pagailo gegutei mer
gaitės: nulėkė pas jos brolius 
ir kukuoja:

“Devyni broleliai, kuku! 
seselė medyje, kuku! devyn
galvis graužia medį, kuku!..

Suprato broliai, kad seselei I jr tautoms. Keikia šluoti snie- 
nelaimė. Pagriebė kirvius ir kad palesinus alkanus
bėgt. Laiku broliai atbėgo. De
vyngalvis baigė jau medį 
granšti. Dar valandėlę medis 
butų virtęs ir po mergaitei

Žaltys, metęs graužt medi, 
šoko ant brolių. Broliai gi 
kiekvienas nukirto žalčiui po
galvų. Pasiėmę broliai seau- Publika, rodos, kvėpuoti nūs

tę parsivedė namo. A. A.

Japonijoj būdavo, jei šuo 
naktį suloja, tai jo savininkas 
yra suareštuojamas ir nutei
siamas dirbti paskirtų laikų 
kaimynams, kurių poilsis ga
lėjo būti trukdomas.

Jung. Amerikos Valstybėse 
kasmet praleidžiama virš 
1500,000,000 saldainiams ir 
Saltakošei.

, 1790 m, New York miestas 

turėjo tik 49,401 gyventojų.

girios ošimas, lyg gegutės de
jonė, lyg jaunos krutinės ais- 

— Meldžiamoji, pirmiausiai’^
nukask man tenai tiek sniego, 
kad galėčiau palesinti pauk
štelius.

Atsiduso. Vėl trenkė perkū
nas. Sušniokštė audra, sus
taugė bangos, kirto į uolų ir 

- Man nerūpi paukšteUai apgiverkūgiog baltomig puto. 
atsakė ji, — aš noriu gan- mjg nu4kg gaivalingais verpe-

ti žemuogių.
Atsiskyrėlis liepė jai eiti 

namo be uogų.
Tuomet moteriškė pasiuntė 

puodukrų su tuo pačiu įsaky
mu. Atsiskyrėlis ir tai liepė 
nukasti sniegų, kad palesinus 
alkanus paukštelius.

Nieko nemųstydama, merge
lė paėmė šluotų ir ėmė šluoti 
į šalis sniegą.

Ji visai užmiršo apie žemuo
ges ir vis mąstė apie alkanus 
paukštelius. Bet staiga iš po 
sniego pasirodė žemuogės ir 
mergelė galėjo pasiimti jų, 
kiek tik norėjo.

Nė vienas girdi sakant, kad 
Kalno pamokslas esąs kietas 
ir tekalbąs apie atsižadėjimų, 
bet po juo yra žemaogių, va
dinas, galų gale, tiktai jo pa
mokymai teduoda tikros pa
galbos šio gyvenimo painia
voje atskiriems žmonėms

paukštelius, o tik tuomet pa
sirodys žemuogės!

SAULEILEIDŽtANTIES
Uždanga pakilo. 
Salėj triukšmas nurimo.

tojo.

* Pro šonines scenos dureles 
išėjo gražus, tiesus, plaukus 
aukštyn susišukavęs jaunuo
lis. Kukliai nusilenkė publi
kai ir nuėjo prie piano.

Salėj tylu... Visi laukia lyg 
išganymo... Pažiūrėjo progra- 
tnon, pavartė gaidas ir, pasi
taisęs kėdę, plonais pirštais 
užgavo klavišas.

Suskambėjo akordai... Iš ’ jūsų. 
pradžių taip tyliai, tylučiai, 
tartum toli, toli kur pasigir
do ilgesio daina. Po trūputį 
garsyn, garsyn... ir vėl taip

Suūžė akordai... Daina lyg

tais.
Taip, pavakare apsimųstęs 

gulėjo muzikas ir, iš medžio 
lapų šlamėjimo, jis girdėjo 
akordus ir dabar girdi, — pa
sipila delnų plojimas. Meta 
jam po kojų gėles, bet jisai 
tik svajoja...

TO PLEPALAI
Dabar, vaikučiai, kai esate 

perskaitę kitas šio laikraštė
lio skiltis, imkite šiuos mano 
plepalus ir skaitykite.

Anų dienų daviau kakta 
šienų. Maniau sau, kaip čia 
man -susipažinus su savo skai
tytojais. Gerai atmenate, kai 
aš pernai kūsinan jus, kad ra 
šytumėt man laiškelius. Ir kų 
gi f Tik du tegavau. Vienų iš 
Scranton, kurio rašytoja bai
siai mane išjuokė. (Žinot, ji 
mane pavadino “Pilypu iš ka
pinių), o kitas laiškas buvo 
iŠ WoTcester’io. Tas buvo pui
kus laiškelis. Mat, studentu
kas mane pagyrė. Taigi, kaip 
sakiau, nežinau, kaip man pri
eit prie jūsų. Visaip pakaušį 
triniau, ir galvojau, kas čia 
man daryti?

'Aš mėgstu daug plepėt, bet 
taippai daug sužinau ir nuo 
kitų išsiklausinėja. Per vasa
rą aš šnipinėjau ir padariau 
labai gerų Štoką. Dalykas ta 
me

Mokytoja: Kvailiai gali
duoti klausimų, į kuriuos kal- 

Keliaujant man per įvai- į kurie išminčiai negali atsaky-
rias lietuvių kolonijas, žmonės ti.
nuteikė daug vardų mažųjų Į Marinti: — Ar tai dėlto ne-

“Draugo” skaityojų ir žinių galėjau pereiti paskutinių kvo- 
apie juos pas save turiu il-.timų?
gų, ilgą lakštą, ant kurio su
rašyti vasdai, adresai ir žinu
tės apie beveik kiekvienų iŠ

Ną, ir štai, ką aš žadu pa 
daryti. Kadangi mėgstu laiš-

PlnieuM. talppat prtaant paketai 
aiuntIMSmo klek), reikia niųati tle- 

, a I "Draevo** esetattat,'aSitaSe-
kus skaityti, o rašyti niekad **•* M°-
nerašau, tat kas savaitę savo f

plepaluose įdėsiu du vardus Ir 
adresus raaž. “Draugo” skai
tytojų. Kai rūgite savo vardą, 
kuo greičiausiai parašykite 
man laiškelį, sykiu pasakykite, 
kas jums jūsų mažųjų “Drau
ge” patinka, o kas ne. Jeigu 
kuris po kiek laiko neatrnšys 
man laiško, aš apie jį išpyS- 
Įtinsiu viską, kų tik žinau. Ne
bijokite, aš jūs visus paž’stu.

Pirmutinis iš eilės bus Juo
zas Vazalis, 125 W. Saratoga 
St., Baltimore, Md. Oho, Juo
zuk, tau garbė yra būti pirmu
tiniam. Gi iš mergaičių, tai 
Stella Bernotis, 2238 W. 47th 
PI. Chicago. Kita mergaičių 
— Dorota Radavičiūtė, 122J5 
Union Avė., Chicago.

Na, dabar jau turime tris 
vardus ir turiu gauti tris laiš
kelius. Kaip pasiseks šisai ifta- 
no sumanymas, nežinau., Bi
jausi, kad už kelių mėnesių 
nereikėtų prašyti miesto, kad 
pastatytų man paštų. Kaip 
bus taip bus; susirietęs tupė
siu kanapėse laukdamas laiš
kanešio Švilpuko.

Pilypas iš kanapių.

JUOKIS, JEI PATINKA
— Tėveli, kuo man geriau

būti: akių ar dantų.gydytoju7
— Žinoma, dantų. Kiekvie

nas žmogus turi tiktai dvi 
akis, o dantų net 32.

— Man rodos, kad šitas po
nas yra mokytojas.

— Kodėl? -
— Atsisėsdamas jis visuo

met pirma apžiūri kėdę.

— ? Keistas dalykas, pono 
plaukai jau visai pražilo, o 
ūsai dar juodi.

— Viskas tvarkoje . Juk ma
no ūsaį dvidešrats metų jau
nesnį na galvos plaukus.

iHHitysysn?
RaMtttr -Mam 
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