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AMERIKOS PRAMONININKAI BIJO! DIDELIS DARBAS R.K.BA2NYCI0S SLĖPTUVES WJO VOKIETIJA PASKELBS SAVO SKO-
DARBININKŲ STIPRĖJIMO

Protestuoja prieš senatoriaus 
Wagnerio bilių

LAUKIA n-l

DETROIT, Mich., kovo 17., ma juos priversti varu tai da-
•— National Automobile Cliam 
ber of Commeree pareiškia 
griežtu opozicijų prieš kongre
sui įduotu senatoriaus \Yag- 
nerio bilių, kuriuo norima su
stiprinti \ darbininkų unijas 
tiek, kad jos dominuotų viso 
krašto pramonėje. >

National Automobile Chum-
l>er of Commeree representuo 
ja didžiausias automobilių 
kompanijas, kaip tai General 
Motors Co., PackarJ’, Hudson, 
Graham-Paige, Hupp, Chry
sler Motors, Nash, Studebn- 
ker, Ailburn ir kitas.

J

ryti, sumanomuoju krašto jsta 
tymu. Re to, tuo pačiu įstaty 
mu norima Washingtone su
kurti naujų biurokratijų.

‘^Automobilių pramoninkai 
yfa nuomones, kad darbinin
kų unijos nebūtų palaidos 
taip, kaip iki šioliai yra. Ir i 
jos turi būt tvarkomos taip 
kaip šiandien tvarkomos pra
monės. Tegul ir unijoms bus I 
skirta atsakomybę tokia, kokių j 
turi visas krašto virsiąs.

“Krašto darbininkų unijos, 
jei jos galėtų suorganizuoti vi 
su» krašto darbininkus, per

NUSIKRAČIUS SOČIAU- 
ZMU DARBININKAI BUS 

LAIMINGESNI

iVIENA, Austrija, kovo 19. 
— Didelis daras laukia grįžu
sį iš Rymo Austrijos kanclerį 
Dollfussų.

Pirmiausioji jo pareiga bus 
nuraminti gausybes darbinin
kų, kurie buvo socialistų vadų 
sekėjais. Šiandien socializmas 
Austrijoje sutriuškintas ir

’ į daugelis darbininkų laukia, kų 
geri jiems duos vyriausybė. 
O ši dabar yra priversta įro
dyti, kad darbininkai gali lai
mingesni jaustis, nusikratę so
cializmo teorijų. Kanclerio pa

NAUDINGA KIEKVIENAM 
TAI ŽINOTI

RYMAS. - Pradžioje šių me 
tų buvo 56 kardinolai, o perei
tų motų pradžioje l,)uvo 53. 
Trys kardinolai mirė pereitais 
metais; ka^dipolas Frirtivir- 
th, Scapineflfc , ir Cerretti, ir 
šeSi Buvo paskirti: kardino
lai Dalei, iFhmasoni Biondi, 
Eossati, Yillėneuve, Dallaeos- 
ta ir Innitaer. Dar yra 14 
neužimtų vietų.

Iš 56 kardinolų lygiai pusė 
italų kilmės. Ryme gyvena 23 
kardinolai, Kurijos nariai ir 
33 savo vyskupijose.

Dvidešimt kardinolų, Kūri-

LIETUVA Iš ANKSTO 
APSISAUGOJA

I
Lietuvos Aero Klubas krei

pėsi į Kauno savivaldybę, pra 
šydamas atkreipti namų savi
ninkų dėmesį į priešlėktuvinės 
apsaugos reikalų. Aera Klu
bas savivaldybės prašo, kad 
ji,- leisdama statyti naujus 
trobesius, ragintų namų savi
ninkus statomuose namuose 
įrengti nuo nuodingų dujų 
slėptuves. Kokios slėptuvės 
turi būti ir kftip jas reikia

LOMS MORATORIUMĄ
Prekyba smunka, valstybės 

iždas tuščias
dilba,BERLYNAS, kovo 

Vokietijos reichsbanko 
(lentas dr. H. Schacht
damas amerikiečių prekybos 
rūmuose pareiškė, kad vokie
čių vyriausybė planuoja pa- 
skelb.i rrA’o skoloms morato

17.nominius sunkuma i 
prezi-Į kad tai visa pašalinti. RoosCr 
kalbė- velto žygis, sakė d r. Schacbt,

riumų ir žymiai sumažinti vi
sokios žaliavos importų, į Vo
kietijų.

yra gerbtinas. Jis neturėtų už
miršti ir nelaimingos Vokieti- 
' / • • • • • 
jos, kuri šiandien blaškosi kai 
žuvis pamesta ant ledo.

Jei Vokietija nutrauktų sko 
lų mokėjimų ir susiaurintų ža
liavos importų, nurodė d r.

Šie automobilių prekybos vienerius metus, kaip apskai- 
rūmai pareiškia, kad VVagne- čiuojama, turėtų apie vienų 
rio biliumi siekiama sukurti bilijonų dolerių pajamų. Turi 
krašto organizuoto darbo dik- būt aišku, kad! tada visuma,
tatūrų, kiekvienų darbininkų, sužinojus vislus faktus, tuojau 
nepaisant jo nusistatymo, pri- reikalautų, kad ji būt apsau- 
versti įstoti unijon ir pasiduo- gota nuo unijų tokiomis pat 
li unijos viršininkų valdžiai, priemonėmis, kokios šiandien 
Sis kraštas dar teturėjo tos naudojamos prieš verslų. Se- 
rflšies eksperimento. • natoriaus Wagnerio bilius dar1

“Net karo metu, kada uni- daugiau įvairių prievolių krau 
jos buvo pasiekusios aukščiau na ant darbdavių, o unijoms 
sios savo stiprybės^? pa rei-nieko. Unijų vadai daromi 
škia automobilių gamintojai, stačiai diktatoriais.”
“linijų organizatoriai neįsten- Automobilių gamintojai pa- 
gė į organizacijas patraukti nė reiškia, kad jie ir be to jau pa- 
10-ojo dirbančiųjų darbininkų kankamai gerų atlyginimų 
nuošimčio visam krašte. Ka- moka savo darbininkams ir 
dangi daug darbininkų neųori priede dar daugiau mažina 
priklausyti unijoms, tad nori- darbo valandų skaičių.

GRAIKUA PALEIDO 
S. INSULLĮ

ATĖNAI, kovo 17. — Šian
dien grįžo atgal laivas Maio- 
tis ir gruzino norėjusį į Etio- 
pijų pasprukti S. Insullį, ku
rio reikalauja Amerika.

(Graikų vyriausybė iš pra
džių sprendė, kad1 grųžintųjį 
tuojaus deportuos į Amerikų. 
Paskiau vy riausybėje susida
rė opozicija, kuri pareikalavo, 
kad buvusia finansininkas bū
tų paleistas ir tegul sveikas 
vyksta ten, kur jam tinkama.

Opozicija gavo viršų. Vy
riausybė nusprendė Insullini 
išduoti laikinų specialų pasų 
ir leisti jam tuo pačiu laivu 
Maiotis vykti sau* kur nori.

Graikijos premjeras Tsalda 
ria šiandien išaiškino vyriau
sybės pozicijų S. Insullio klau
simu.

Nusikaltėlių išdavimo sutar 
J ti£ su Amerika šiame atsitiki

me neturi jokio vaidtnėnio, 
sako premjeras. Du kartus 
graikų teismai nusprendė 
prieš jo išdavimų ir šis klau
simas užbaigtas.

Tačiau graikų vyriausybė 
turi nesmagumų su Amerika, 
kuri reikalavo, kad S. Insullis 
būtinai būtų jai išduotas.

įrengti Aero Klubas pasižada -ėja ir Ta|stvbės iž4aa taSts 
parūpinti techniškų nurodymų ,ja nega|fg nloWU >ko,Ų 
ir reikalingų specialistų. jsaT0 kreditoriams. Kitokios 

Taip labai išsivysčius viso- išeities nebus, kaip tik paskelbi,

Dr. Schacht sakė, kad Vokie ’ Schacht, tuo 'būdu būtų daug 
tijos prekyba su užsieniu nia- pakenkta žaliavos kainų at

statymui, ko' siekia prez. Roo-

reiga bus rūpintis geresne dar Jos narių yra italai, vienas | kiom8 aali,iekta<) , ti 9koloma raoratorillnu).
bininkų būtimi.

Toliau kancleris turės savo 
pusėn patraukti didelį skaičių 
fašistų, kurie šiandien tarnau
ja ne Austrijai, bet Hitleriui,
Vokietijos naciams.

Patvarkyti pačių austrų fa-

praneuzas, vienas ispanas ir 
vienas vokietis.

Iš tų 28 fcųrdinolų, kurie nė 
ra italų kilmės, tautybėmis 
yra; šeši-prancūzai, keturi 
amerikonai, keturi vokiečiai,

nėms, kurios be abejo; kilus 
i karui, bus panaudotos nuodin
gi) dujų bombų mėtymui, kiek- 

[ vienuose namuose tokios nuo 

dujų slėptuvės turėtų būti jau

šistų organizacijų, kuri dažnai Į 
pareiškia daug neištikimybės.

Kanclerio pareiga bus A u 
strijų pakeisti nauja tvarkin
ga valstybe, apie kų jis pats
dažnai kalbėjo.

new yorkotaxi

i Daug graikų gyvena Ameri- 
■ koje. Dėl kilusių nesutikimų 
Į gali jiems ten pasunkėti gyve
nimas.

Tad) vyriausybei nebeliko 
nieko daugiau, kaip tik S. Tn- 
sulliui pritaikyti svetimšalių 
aktų ir tuo remiantis priver
sti jį, kad apleistų Graikijų.

S. Insullis nudavė, kad: jis 
serga. Tada vyriausybė, rem
damos žmoniškumo motyvais, 
įsakė medikams, kad patikrin
tų jo sveikatų. Patikrinimus 
įvyko du kartus. Antrųjį kar-

t

tų medikai rado, kad S. Insu- 
llis gali atlikti kelionę, kad 
dėl to jam nebus pavojaus. 
Tada vyriausybė nusprendė, 
kad jis iš. tikrųjų skirtu laiku 
apleistų Graikijų.

Kadangi jis pabėgdamas 
mėgino apsilenkti su svetim
šalių aktu, tad vyriausybė pa
bėgusįjį grąžino ir jam įsakė, 
kad jis tvarkoje apleistų Orai 
kijų. Jis neturi reikalo slapta, 
bėgti ir daryti vyriausybei 
nesmagumų. Gali viešai vyk
ti ten, kur jam tinkama.

NEW YORK, kovo 17. — 
5,000 šio miesto taxi šoferi} 
dauguma balsų nubalsavo su
kelti streikų. v < -T -■ '$'•

<”•' ♦ •* * *■ ■ i**’• jš \
Svarbiausias streiko njofy- 

vas, tai unijos pripažinimai. 
O kitas, tai jiems negrųžini- 
mas jų sumokėtų miestui mo
kesčių, kuriuos teismas pripa
žino

. u dabar įrengtos. Juk ne tada
trys ispaAai, du lenkai ir po,reikia jum8 lakin|i| kaip jau
vieną seloaiSių W W“. ’ rrilda medžioti, 
airis, vengrai, portugalas, au
stras, kanadietis, brazilietis, 
anglas ir čelęoslovakas.

Sepiausi&s kardinolas yra 
Ebrle, 88 maltų amžiaus, o jau
niausiąs kardinėtas Ooncalves, i gjJST CH7CA0()i M., ko.

. Įvo 17i “ Šiandien, rytą smar-
Pereitais metais hnvo įeteig autonK)hiliR

tos septynios^ vysknpt-

j Pradžioje 1938 metų 36 vai 
stybės tarėjo sšvo diplomati
nius atstovus VatikAne- Trii- 
džiojąjfių.Hie'tų buvo 37. Pri
sidėjo 1St$i atstovybė.

Dvylika tautų turi savo am
basadorius prie šv. Tėvo So
sto, būtent: Argentina, Belgi
ja, Bolivija, Brazilija, Čili,

neteisėtais. Miestas tit- Kolumbija, Prancūzija, Vokie
rėjo grųžinti mažiausia 50 nuo 
šimčių neteisėtai išrinktų mo
kesčių, o grąžino vos apie 29 
nuoš.

Šis šoferių streikas yra šie
met antrasis.

KAŠ6ARE 2,000 
IŠŽUDYTA

tija, Italija, Peru, T^enkija ir 
Ispanija. ,

Dvidešimt penkios valsty
bės turi pasiuntinybes, jų tar
pe yra Lietuva.

1933 m. mirė šešiasdešimts 
vyskupų ir arkivyskupų, 
įšventinta 100.

o

VI UNIYERSI-

DU ŽUVO AUTOMOBILIO 
KATASTROFOJ

Reichsbanko prezidentai 
aukštino Amerikos prezidentų 
Rooseveltų, nės Amerika yra 
iVokietijos svarbiausioji kre
ditorė. T*ik prez. Rooseveltas 
supranta visus pasaulio eko-

seveltas. Amerikai netekti 
65 milijonų ėmėjų, bfttiLskau- 
du visam pasauliui. - ,

Didelės Vokietijos skolos 
stumia vokiečių tautų, kad ji 
pati viena sau namie viską 
pasigamintų. Ateis laikas, kad 
taip ir bus. Kai kurių valsty
bių prekyba daug nukentėtų 
nuo to.

PATIKRINS TAMSIUS
PAJAMŲŠALTINIUS

Jau seniai pastebima, kad 
kai kurios svetimtaučių orga
nizacijos Lietuvoje veikia ne 
taip, kaip turėtų veikti. Jos j 
savo veikime maišo priešval- • 
stybinę, priešlietuviškų politi
kų, dirbdamos neva kultūrinį 
darbų savo tautiečių tarpe.

tūrinio veikimo priedanga fak 
tiškai siekia visai kitų tikslų. 
Tų organizacijų daugiausia 
yra vokiškų ir lenkiškų, ir jų 
visų visi įplaukų šaltiniai da
bar bus patikrinti Tsb.

VIEŠOSIOS NAUDOS 
TVARKA PALIEKAMA

> -

MASKVA, kovo ”17. — Ži-’N* . - ’V
niomis iš Taškento, Kinijos 
Turkestano miestų Kašgarų 
iš naujo puolę žiaurieji tunga- 
nai ir apie 2,0CT)xžirjonių iŠžu- 
dę. Tarp žuvusiųjų yra kele
tas anglų konsulato štabo na
rių.

Tunganų gentia kinų Turke
stane, Sinkiange, yra sukūrę 
nepriklausomą valstybę.

VAfelJVA, ’’ kovo 17. — 
Varšuvos universitetas iš nau' vi-'4*' * iL ' * ?
jo uždarytas. Lenkai studen
tai apmušė profesorių M. Han 
delamannų, kurs yra žydų kil
mės. »<' '•

T jh

Devyniems Chicagos smuk
lininkams uždarytos jų smuk
lės atšaukus duotus “lai- 
snius.” Aštuoni jų pardavi
nėjo sintetinę degtinę, o vie
nas dalyvavo savo smuklėje 
įvykusiam susišaudyme.

PROJEKTAS GYDYTO
JŲ RŪMAMS

Gydytojų Sąjungos »pirmi
ninkas įteikė Lietuvos vyriau
sybei projektą gydytojų rū
mams. Ta proga buvo taip 
pat kiek pasitartą dėl svarbe
snių to projekto punktų. r j

South. Shbre prekybinį trau
kinu ir užsiliepsnojo., ©u ašine

o kiti du taip sun- IS]pidua 
sužeista, kad vargiai pa-

Y ’’
—. *! < **’ ■y ■ __ ____________ ___ __
Zino BelL 24 m. ngtq - užsienio gaunamų sub-

Ind., ir Miss 8idijlĮ (paSalM)> ta„tinių ma. 
Lucille Bassol, 17 m. amž., is
Highlanį-ind.

• V 'A* A »' ' . u- > į. -jįSc t

PATARIA PREZIDENTUI 
YMYTI KABINETį

VIENAS PASERIHS MIRfi

PORT HUBON, Kich., ko
vo 17. — Susektas ir nušau
tas Dillingerie sėbras Young- 
blood, kurs kartu su tuo žudi
ku pabėgo iš Oown Point, 
Indi., kalėjimo.

Prieš žūaiant Youngblood 
pašovė du pašeri fius. Vienaa
jų mir^v

fe

-t—

VfENA, Austrija, kovo 17. 
— Šiame mieste socialistų vy
ravimas išgriautas, tačiau jų 

Valstybės ! įvesta tvarka, kaip pranešta, 
saugumo įstatymų, susirūpin- Į įr toliau bus palikta. Sociali- 
ta ir tuo reikalu. Npr dėl mi- staį buvo sutniestinę visas vie

šosios naudos kompanijas (uti 
liries). Naujas miesto viršiniu
kas nusprendė ir toliau palik-

*ti šių tvarkų.

naujų

WASHINGTON, kovo 17.
— įGarsuR lakfinAs pulk. Eddie 
Rickenbaeker, šiandien liudv-lba 

damas senato komitetui rei
škė gilaus apgailėjimo, kad 
vyriausybė panaikino ’pašto 
vežiojimo kontraktus.

Jis pareiškė, kad prez. Roo- 
seveltae privalo valyti savo 
kabinetąur iš jo pašalinti lin
kusiu* j>rie išdavikiškumo ele- 
mentils, kflrie klaidingai infor

žumų įstaigos esančios Lietu
voje, nėra savarankiškos, bet 
turi pildyti iš užsienio gauna
mus nurodymus bei direkty
vas. Užsienio organizacijų 
įtaka Lietuvoje veikiančiose 
kitataučių įstaigose dažnai 
nesuderinama su pridarančia 

J Lietuvai ištikimybė ir pagar-

KLAIP15DOS UOSTE SU-. 
SEKTA SUKČIAVIMŲ

muoja prezidentų.
•» .VĮ,

IflAROy DARBI 
ll STREIKUOJA

MEW YORK, kovo 17. — 
N. Yorko valstybėje plinta ci
vilinių darbų darbininkų strei 
kai. Bedarbiai reikalauja di- 
desbio atlyginimo. O jie juk 
žino, k«i ir be streikų nž pu
santros savaitės netolia dar- 

{bo. Vili civiliniai darbai bus 
nutraukti.

Ateityje norima griežčiau* s « ♦ •
kontroliuoti tokių subsidijų 
tikruosius šaltinius, nes tos 
subsidijos (pašalpos) po kul-

Paskutiniu metu, įvedus 
griežtesnę kontrolę, Klaipėdos 
uoste susekta sukčiavimų. Uo
sto valdininkų aparate; išsi- 
likusiam iš okupacijos laikų, 
randama net priešvalstybiškų 
gaivalų. Dabar tas dalykas 
atsidėjus aiškinamas.

K« TIK ATĖJO 1$ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

ArknyskuiasJiir^Mitiiltvidiis
uraš$ virš 40 įžymių autorių, kurjų tarpe penki v

X
Surašą virš 40 įžymių autorių, kurjų tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta arte. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiiki Laiškai. > ,

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus. * ;
Ct* nupIMk: • A »
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Pirmadienis, kovo 19 d., 1934

savo valios, ne iš savo pasirinkimo, o tik is 
Dievo surėdymo, nesiskubina statyti Dievui 
savo sąlygų ir'neina į derybas su Jyo.

Naujosios pareigos nebuvo lengvos ne
turtingam staliui — Nazareto dailidei, bet jis 
ima jas eiti uoliai, karštai ir rimtai. Jis tvir
tai tiki, kad ko jis, nežiūrint geriausių savo 
norų ir pastangų, negalės, tai Dievas tuojausl 
prisidės. Jis neapsiriko.

Todėl jis niekur Dievui neišmetinėja, ko
dėl jis neturtinga*, kodėl jam net reikalingų 
kasdieninam gyvenimui dalykų trūksta. Ro
dos, jis turėjo šiokių tokių teisių tai daryti, 
nes jis Dievo Sūnų tapusį žmoguln, globojo 
ir aprūpino. *

Kaip aukštai čia stovi Juozapas nuo visų 
kitų tikinčiųjų žmonių, kųtie taip mėgsta ir 
taip yra greiti Dievui išmetinėti už trūkumus 
gyvenime, ypač už turtų stoką. Iš kur jų to
kia drąsa? Ir kur jie tokių teisių pasisemia 
taip daryti?

Juozapui teko daug pavargti, daug rū
pesčių ir sielos kovų pergyventi, kol jis, ga
lutinai, įėjo į patį vidų Dievo paslapčių ir At
pirkimo Darbo. į

Marija Pana jų pergyveno, bet daugiau 
Juozapas. Šv. Matas savo užrašytoje evan
gelijoje taip rašo:

Kristaus giminiu buvo taip'. Jo mo-\ 
tinai Marijai pažadėtai esant Juozapui, ank-\ 
ščiau nekaip juodu susiejo (gyventi vienameI 
name), pasirodė, kad ji buvo pradėjusi iš 
Šventosios Dvasios. Josios vyras Juozapas, 
būdamas teisus ir nenorėdaaąas jos skelbti, 
norėjo paleisti ją slapčia. Bet, jam tai be
mąstant, štai, Viešpaties Angelas pasirodėm 
jam sapną ir tarė: Davido sūnau, Juozapai,\ 
nebijok priimti savo žmonos Marijos, nes kas j 
joje gimė, yra iš šventosios Dvasios; ji pagini-1 
dgs sūnų, tu gi praminsi j j vardu Jėzus, nes] 
jis išgelbės savo tautą, nuo jąją nuodėmių.] 
Visa tai atsitiko, kad įvyktu kas Viešpaties] 
pasakyta per pranašą šiais žodžiais: Štai,] 
mergaitė pradės ir pagimdys sūnų; ir jie pra
mins jį vardu Emmanuėlis, tai reiškia, Dievas 
su mumis. Pabudęs iš miego, Juozapas pa
darė taip, kaip Viešpaties Angelas buvo jam 
įsakęs. Jis pasiėmė pas save savo žmona.” 
(Mat. I, 18-24).

Po šių apreiškimų Juozapas globoja Ma
riją ne tik kaip savo žmoną, bet jau kaip Die
vo Sūnaus ir būsimo jo Atpirkėjo motiną. Į 
tą globojimą jis įdeda visą save. Kiekviena 
proto dalelė, kiekviena širdies gyslelė, visos 
jėgos pašvęstos tai globai. Jis daro visa, ką 
tik išmano ir gali; ko trūks — palieka Dievui 
užpildyti. A

Kad taip padarytų kiekvienas tikįs vy
ras. Kad tokios ypatybės, ir tokia dvasia įsi
gyventų kiekviename vedusiame vyre, kaip 
būtų laiminga ta šeima, koks gausus, Dievo 
laiminimas būtų su ja.

KELIAUJA BETLIEJUS'
V >•Evangelijoje sulig šv. Luko (U, 1-7) 

skaitome: ' * ..
Anose dienose atsitiko, kad išėjo ciėšoi 

riaus Augusto paliepimas surašyti, visą pa
saulį. Tas pirmas surašymas buvo padarytas 
Syrijos valdovo Kiriko. Ir visi ėja įsirašy
dintų, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juo
zapas, kadangi jis buvo iš Davido namą ir 
giminės, ėjo iš Galilėjos iš Nazareto miesto,- 
į Judieją į Dovido miestą, kurs vadinasi Bet
liejus, kad įsirašydintą dvaug su pažadėta 
sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia. Atsi
tiko gi, kad jiedviem tenai esantpatėjo jai 
metas gimdyti; ir ji pagundą pirmgimį savo 
sūnų, suvystė jį vystyklais ią paguldė jį'pra- 
kartėje, nes jiems nebuvo vietas užeiyttje” 
d Lak. II, 1-7).

Žmogiškai manant, Mu/tją buvo našta 
Juozapui, uždėta jain pačiam Jos neieškant 
ir nemanant ją užsidėti. Bet jis Dievo vyras, 
Dievo valios pildyto jas ir Jo pianų vykinto
jas. Tut jis neprikiša Marijai, kad “tu man 
esi tik našta; su tavim dabar nei- užeigoje pa
stogės negaunu, nes vienas bet kur rasčiau 
sau priegladdą.” Dieve apsaugoki 'Iš Juo
zapo lūpų toki žodžiai negali gauti teisgs išei
ti. Jis p<į Marijai, išmetinėja, jis greičiai sau 
išmetinėja, kad jis beturtis, prastai atrodąs,' 
tai dėl to ir užeigoje jam vietoj neduoda. Jis 
čiaftlam, ką tik gali. Daro visa ramiai; Jįą 
nieką nekaltina. Savo širdyje ♦plieka Biurui 
baigti rūpintis. Dievas aprūpina.

Atsiranda vieta gyventi. Ją apšvM-ia 
Dievo šviesa. Ją apsiaučia dangiškųjų dva
sių pulkaj. Apie ją skamba angelų giesmių 
garsai. Ją lankų nekaltas sielos. Jop kfcligvų 
gražio* dovanus. Netrūksta nei pastoges^ nei, 
maisto, -įei kilnios draugijas! Ar rleapi’ūpino 
Dievus? A p rūpia61 Kodėl? Pasitikėjo Dfc- 
vu. ■‘•z/ ■

BfKIA AtGIPTAN '

Būtų būvės Juozapas vienas, gcvedęsų 
tai jo įrašymo Betliejuje būtų grįžę# bamon 
ir ramini sau gyvenęs. Dabar natriams wo

Į Šventąjį JuozapąNaujosios Karo Priemonės
Itein* kasdien. ftakyrus sekmačleolua

.BRENUMEKATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu
lti melų — >3.60: Trims mėnesiams — >2.00; Vienam 
■htosslul — 76c. Europoje — Metams >7.00; Pusei lue- tą — >4.00. Kopija .0>o.

■kalbinių kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nefr<- 

Mas, jei nspraAoma tai padaryti Ir nepnblunčtama tam 
tikslui pakto kenkiu.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki ltM vaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. po piet

Pasaulis paskendęs varguose, 
Nelaimių jį spaudžia našta:
Ir žmonės dejuoja kančiose — 
Jiojns vargti, kentėti lemta...

Kaip sunkus gyvenimo kryžius: 
Nuo darbo sulinko pečiai,
Valia susilpnėjo, sutižo 
Ir Dievas jau žiūri rūsčiai.

O, Juozapai šventas! — šiandiena 
Nerasi pasauly tautos 
Be rūpesčių — kenčia kiekviena — 
Joms reikia galingos globos.
Globojai tu šventą šeimyną,
Ją gynei nuo priešų piktu;
Ir Kristus globėjų vadino 
Iškėlė tave tarp šventų.
Kentėjai ir tu žemės kančią, 
Nekartą skaudėjo širdis,V 
Bet šiandien danguje ji švenčia — 
Ramybės jau nieks nebardys.
O, Juozapai Šventas, Globėjau, 
Palengvinki vargą žmogaus, 
Globoki pasaulį, maldaujam, 
Parodyki kelią dangaus!
Kad pragaro jėgos įniršę 
Švaistysis po mūsų namus,
Kad būsime Dievą užmiršę — 
Gaivink mus kilniuosius jausmus!
Kada jau sulauksim momento — 
Nebteksini gyventi vilties...
O, Juozapai, Juozapai šventas, 
.Skubėki prie mūsų mirties!
1934 m. kovo 11 d. L. Šilelis

Jeigu 1914 — 1918 metų ka
re, kai žmonės kariavo “na
miniu” būdu, atsirado dešim
tys milijonų aukų, tai nesun
ku įsivaizduoti, kuo jtasida- 
rys karas, kai jis bus veda
mas ‘ ‘ organizuotu būdu, ’ ’ 
“■moksliškų laimėjimų” viso
mis priemonėmis.

Prieš trejetą meių vienoj iš 
chemiškų dirbtuvėj Hambur
ge iš balionų netyčia išbėgo i 
fosgeno dujos. Žmonės, įkvė- | 
pavę tik vieną kartą nemato
mų ir nejaučiamų dujų, tuo
jau alpo; policija, dirbusi 
priešdujinėse kaukėse, taip 
pat pasirodė esanti užnuody
ta, ngs kaukės pasirodė bejė
gės prieš fosgeną. Po 2-3 
valamlą darbo fabriko apylin- 

j kas atrodė kaip vieta, kurioje 
buvo karo baisybės. Medžiai 
stovėjo kaip šalčio užmušti, 
aplink gulėjo negyvos katės, 
šunes, arkliai, vištos ir t. t.

Tai buvo pirmas įspėjimas 
į taikingai žmonijai po 1918 me 
[tų. Buvę po Hamburgo neti- 
' ketinimo išaiškinimai rauo.
! kati fosgenas . iš esmės labai 
“žmoniškos” dujos ir kad 

i 1927 metams mokslą vyrai iš-1 
įado 318 nuodingą tiujų rūšių, 
su kuriomis palyginus fosge
nas tik “vaikėzas.” Žmonijos 
geradariai jau 1927 metais iš
rado dujas, kurios tuojau ir 
lėtai užmuša, apsvaigina, iš
šaukia skaudulius, ašaras, ko
sulį, dujas, sudeginančias vi
sa, kas gyva, iki pelenų ir per 
ket kokį tolumą.

Štai, pavyzdžiui, chloras, da 
romas iš nekaltos druskos. Jis 
sudegina visa vidurinį pavir
šių gerklėje, gomuryje ir 
plaučiuose, smaugdamas au-I Xką. Štai dujos, folenas, dirba- i 
mis iš chlorinių kalkių. Jos j 
susijpngia su krauju, daryda
mos' vadinamą oksigehoterapi-: 
ją, ir mirtis ateiną — visiškai | 
tiksliai apskaičiuota, — po 30
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DIENOS KLAUSIMAI

1930 m. — 5,943,881 litą, 1931 
i m. — 6,194,418 lit., 1932 m.
I — 3,061,688 litus ir 1933 m. 
i — 2,550,000 litų. Šiais metais 
prašoma 4 mil. litų. '

Pats svarbiausias ir pagrin
dinis žemių nusausinimas ei
na dideliais atvirais grioviais. 
Per 1919 — 1933 metus melio
racijos (nusausinimo) darbus 
vykdant, tiesioginiai atvųais 
grioviais nusausinta apie 270,- 
742 hektarų žemės. O bendrai 
imant (netiesioginiai ir tiesio
giniai) nusausintas plotas bus 

i dvigubai didesnis. Nes sutvar- 
! kibs upelius ir pagrindinius 
• griovius pravedus toliau savo 
j žt mes gali suusinti patys ūki-
; įlinkai.1 / i
I Per tuos .15 melioracijos da-I ' ...
i rbo metų didelis Lietuvos že
mių plotas jau yra nusausin
tas. Bet dar tų darbų padaly
ta nędaugiau, kaip graži pra
džia. Dar gana dideli plotui 

i ir gerų žemių laukia nusausi- 
■ nimo.

žemes

Yra taip pat “nekaltos” du 
įjos, įlendanči-os į visas kūno 
skylutes ir iššaukiančios taip 
nepakenčiamą čiaudiiną, kad 
žmogus su priešdujinę kauke 
prieš norą ją numeta. Tai du
jos provokatorės, kai priešdu
jinė kaukė numesta, ant aukų 
išleidžia “tikras” dujas.

Tai tik dalis “išaiškintų” 
dujų ir tai išaiškintų, tur, būt, 

i todėl, kar? jos pasirodė “per- 
silpnos” ir joms pakeisti bu- 

)vo sugalvotos labiau “patebu- 
llintos” dujos, t. y. dujos su 
J didesne jėga.

Nėra ramybės pasaulyje

Ę.: ' KILME
Šventasis Raštas sako, kad Juozapas bu

vo “iš Dovido namų.” .Vadinasi, Juozapas 
buvo vyras, karališkos kilmės, nes “Dovido 
namai” yra karališkoji giminė. Bet dėl savo 
kilmės šv. .Juozapas nesipučia, nesididžiuoja. 
Jis gerai žino, kad ne kilmė (Laro žmogų iš 
tikrųjų didžiu. Buvo ir yra asmenų aukštos 
kilmės ir labai aukštų didžių latrų, biauryhpų.

Jis buvo supratęs, kad didžios dorybės 
ir tikriausias prisitaikymas prie Dievo surė
dymų, Jo Apvaizdos planą, Jo valios daro 
žmogų labai kilniu ir didžiu. Jis gerai nusi
manė, kad ši pastaroji didylie yra pastovi ir 
net amžina. Jis neapsiriko. Jis šiandien pil
nas garbės danguje ir ant žemės ne dėl to, 
kad Jis karališkos kilmės, liet kad Jis lpivo 
ištikimas Dievo valiai iki savo gyveninio

Sv. perdavimas sako, kad Juozapas dėl 
''-Dievo meilės, kad Jo valią liuosai galėtų pil

dyti, buvo pasirįžęs gyventi skaistyliėje, ne
ši vedęs.
L , ' Dievas priėmė tą skaisčią ir brangią au-
I ką, palaimino Juozapą ir pasirinką jį saviems
? planams vykdinti. Dievas surėdė kad Juoza-
v pas vestą, bet sykiu įeitų į tokią-moterystę;
K kurioje jo skaistybė pasiliktų neliesta ir jo
» moteris pasiliktą amžinai pana, “Angelas

Gabrielius buvo Dievo siųstas j Galiliejos
| miestą, kurs rudinas i Nazaretas, pas mergai-

t.ę, pažadėtų vyrui, vardu Juozapui, iš Dovodo
fe namų; mergaitės gi vardas buvo Marija”
L' JLuk. I, 2<1, 27).!/
į. Taigi Juozapas liko, skaistus kūnu ir sie- 
; la, vedęs skaisčią siela ir kūnu, Nekaltai l’ra- 
' dėtąją Paną ir Dievui surčdžius, tokia visuo- 
,• inet pasilikusią. ,f

Po šią ve (K*b?ų Juozapas pamat', kad 
f* jam atsidarė nauji kebai eiti ir pildyti Dievo 
■’ valią. Kaip pirmiau, thip ir dabar, jis vieną 
' tik žino, kad jis Dievo tarnas, kaip jo šventa 
I HReris Marija, Dievą tarnaitė. > Tikro gero 
L tarno ypatvliė, kad jie pasitiki savo ponu ir 
14 susirūpinęs išpildyti jo valią. Juozapas hega- 
į' liirlai pasitikėjo Dievui ir pildė J/hvalią.

Toks jiasilikė.jbm'is Itfltni patinka Dievui 
jvir’ neapsakomai naudingas Žmogui, Jėzus 
f /Krist u* pakarti tinai lai nurodė savo moksle, 
fr ir gąvo tųmštalairin dažnai iš rėtinėjo pasiti- 

- > stoką. -
Vo pasitikėjimo Dievu ir Ju Apvaizda 

i luliai trilk.dn šią laikų tikintii niems.
S;,",. Muocapas niekur nenuken!”jo dėl savo 
^protingu įuisilikėjima, i tikintieji labui daug r gauna nukentėti dėl savo neva protingo nepa- 
K kitikė niuo.
BL, Juo”.'ip?.:-, gavętV'naujas p.ivr'igas ne iš

Be to, (Jaus zcmią kasine:, 
nusausinama ir drenažu (že
mėje įkastais vamzdžiais). 
Drenažu susidomėjimas ūkini
nkuose vis didėja. Dalinai 
prie to jtaskatiria tą darbą at
pigimas. Dabar vidutiniai 1 
hektaro drenažu nusausinimas 
kainuoja 390 — 350 litų, kai 
dur prieš 4 — 5 metus kai
navo 500 — 700 litų. Ūkinin
kai

sa, dėl to jis neklydo, nes jis niekuomet “ne
vaikščiojo tamsybėse.”

Ta tikėjimo šviesa jam rodė, kad ne tur
tai, ne linksmybės, ne tarnavimas visiems sa
vo norams, ne linksma linksmų draugų “kum- 
panija” ir net ne laisvė nuo visokių vargų 
duoda žmogui džiaugsmo ir laimės čia ant xc- 
mės, bet didžiausia ištikimybė Dievo valiai.

Juozapo m i utis
Nors jūros paviršius labai būtą neramus, 

nor« ūžtų ir staugtų bangui laingos, lx>t jūros 
dugne — visuomet ramu.

, Nors šv. Juozapo išoriniame gyvenime 
būta daug sunkių audrų, bet jo sieloje visuo
met buvo ramu. Kur Dievas gyvena, ir kas 
su Dievu gyvena, ten ir audrose yra ramu.

Šv. Juozajio sieloje visuomet Dievas gy
veno, o nuo tos valandos, kuomet įsikųnijęs 
Dievas gimė, tai Jis ir regimu būdu su šv. 
Juozapu buvo.

Taigi šv. Juozapo sieloje visuoim t skai
sti saulelė švietė, visuomet iškilminga šventės 
nuotaika š.ventėsi, visuomet rninyliė viešpa
tavo.

Rami buvo ir jo mirtis. Ramioji negali 
būti, kaip mirti ant rankų Jėzaus ir Marijos. 
Gi taip mirė šv. Juozapas.

globėjo ir tėvo-glolkijo pašaukime jau krinta 
ant Juozapo nauji, sunkūs vargai. Bet Dievo 
tarnui, Dievo valios uoliam plidytojui tie var
gai nesunkūs — jie jam malonūs, saldūs.

“Jiems (išminčiams) atsitolinus, šiai, 
Viešpaties Angelas pasirodė Juozapui sapne 
ir tarė'. Kelkis, imk vaikelį, ir jo motiną, bėgti 
į Aigiphą ir būk tenai, kol tau pasakysiu; nes 
atsitiks, kad Erodas ieškos vaikelio nužudyti. 
Jisai atsikėlęs pasiėmė vaikelį ir jo motiną 
znakčia, iškeliavo į Aigipią” (Mat. II, 1344).

Kaip jatprastai, lygiai, ramiai, gražiai 
čia visą tą įvyki mini evangelistas, taip ra
miai, nuoširdžiai visa \ai vykdė šv. Juoza
pas. Žmogiškai mąstant, turėjo kilti tikras 
trukšnms. Net tikintieji žmonės tai padary
tų. Iš tikrųjų pasakytų, “Dieve! Keliauti į 
Aigiptą! Taip toli! pas pagonis 1 Pas prie
šingus žydams žmones! Kodėl, ne kur nors 
slėptis žydų žsrnėjet Kodėl neskubėti paskui 
išminčius,-j jų šalį ? Dabar lieigti į Aigiptą; 
ir tai, štai, tuojaus. |fakčia! O kur prisirenk 
girnas? Ką valgysim-. Ir gersime? Juk kelias 
per dykyąą!”

Tokio truks,no Juozapas peptkėlė; jis 
pasitikėjo ItieVU. Dievas taip sako, taip rei
kia daryti. -

Ir Jui,v.a|nts nežuvo. Lulmingui Aukelia- 
vo, ramiai svetimoj^ šalyje gyveno ir laimin
gai parkeliavo savo tėvynėn.

Taip ramiai ėjo Jimzaj'o gycnimo dienos 
iki jo mirties. Jis, mat, (buvo teisybės vyras, 
Dievo vyras. Kayo gyvenimo kelią jis nusi
švietė sau gyvo tikėjimo ij jiusitikėjimo švie-

suusina 
\ yriausybės 
kolii.

Kas gyvena kaip šv. Juozapas, bis ir plai turį visQ SUV() laik^. 
mirlta taip k«p Tam Sv .Iuoąa,»,.« vra gij . vj(.n h|o|(r
ypatingas globėjas. Js tikrųjų, turi būti rainu .
mirties valiudoje tanų kam jo tikėjimas sa- rel a tt UH- *£
ko; “Šv. Juozapas yra prie tavęs, tai Jčrzus I
ir Marija taip pat, nes jie visuomet drauge.” į PLATINK-lTė “DRAUGIDabar* na
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Juokis, Jei Patinka
Vai kaip nuvargau!
Ką lik iŠ lovos išlipai ir jau taip 

greitai nuvargai.

Per visą naktį sapnavau, kad šie
ną pioviau ir akmenis skaldžiau.

Kiek tu turi metų! 
Ketverius.
Na, o kuo tu ilgainiui būsi! 
Penkerių meti).

2. Iš šią skiemenų sustatykite sakinį iš 
keturių žodžių.

skai sa, pa, kas, lie, 
kai, viš, Sy, ty, te, 
ki, ra, te, ki, tu,

Marytė — Jonuk, ką tu veiki?
Jonuks — Rašau laišką.
Marytė — Bet kad tu taip iš lėto rašai. 
./onuks — Taip, nes ji negali greitai 

skaityti.

3. Sviesi kaip saulė, 
Greita kaip žaibas, 
Jėga begalinė.
Kas ji? Sukit galvas!

4. Žodis šešių raidžių,
Žymi vardą mergaičių, 
Nuskink pirmąsias tris, 
Mergaitės kaip buvo, liks.’

Onutė, kuri buvo pripratus automo
biliu važinėti, kartą įėjo į bažnyčią su 
mamyte pasimelsti. Pastebėjus, kad rau- jfojos pūsta

Mįsles
1. Baltos lankos, juodos avys, kas iš

mano, tas jas gano.
2. Šonas šyla, šonas sala, galva džiūs-
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Viliukas.

Juozuko Pašaukimas

prašydami Dievo pagalbos moksle.
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Petrukas matydamas kaip mamytė 
kepa blynus sako:

— ,Mamyte, kodėl manęs nešnekini? 
— Ką aš tau sakysiu, sūneli?
— Galėtum sakyti: Petreli, gal no

rėtum blynų!

donoji lemputė prie altoriaus vis dega 
ir dega, paklausė mamytės:

— Kada galėsime iš bažnyčios išeiti? 
Ar toji raudonoji šviesa nepasikeis ža
lia?

• I - ---
Ickus — '‘Kas čia birzgia aplink mano 

galvą ? *
Mauškė — • Ui, tai vapsa?*
Ickus — ‘ Vapsa? Kas ta vapsa? 1 
Mauškė — ''Nugi tokia didelė musė, kuri 

asilus kanda.’
Ickus — * Ką? Ar tu manai, kad aš asi

las? *
Mauškė. — ' Niu, aš to nesakau. Bet mu

sės juk neapgausi!”
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Galvosūkiai
lšguldžiau aš milijonus, 
Lygiai vargšus, lygiai ponus, 
Pirmą raidę kas nubrauks 
Tuojau paukštį prisišauks.
Jei dar raidę kas pridės 
Tai valdovą pamatys,
Kurs daugiau nebevaldys.

3. Kojų daugybė, pats nepastovi, ve
damas eina pirmyn.

4. Pykšt paukšt ant lentos, kybur 
vybur ant tvoros.

5. Oičirikas, pipirikas, šmakšt moly- 
nėn gultų.

IiSPRENDIMAS GALVOSŪKIO Mo. 7.
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Berniukai, mergaitės, 
Meldžiu paklausyt, 
Trumpos šios eilutės — 
Netruks paskaityt.

Argi jums patinka? 
Leiskite užklaust.
Ašarą, gal, gailią 
Pasiseks išspaust.

Kalbu jums į širdį — 
Brangūs vaikeliai, 
Nejaugi užmiršot
Esą lietuviai!

/ -

Prisiminkit savo 
Mielus tėvelius,
Kurie tiek daug vargo, 
Kentė vargelius.

Pirmadienio rytas. Šv. Kazimiero 
mokyklos mokiniai rinkosi prie mokyk
los, laukė skambučio, štai, ir skambutis. 
Prasidėjo nepaprastas judėjimas. Tuoj 
visi rinkosi į eiles, į paprastas vietas. 
Štai, ir antras skambutis. Mokinių eise-
na pradeda eiti į mokyklą. Suėjus vi- riui nušvis senai laukiamoji diena - baigi- 
siems j savo kambarius, pasirodo ir ger- mo pradžios mokyklos. Šiandien, todėl, 
biamoji mokytoja. Visi atkalba maldą, atkalbėjus maldą, nesiimta paprastojo
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Ko iš jūsų nori,
Brangūs tėveliai? 
Vžaugkite dori,
Blaivūs lietuviai!

Ak, kiek tyro džiaugsmo 
Jiems suteiktumėt,
Jei lietuviškumo 
Bent kiek turėtumėt.

Tegul jums patinka 
Jūs lietuvybė,
J širdis įstringa 
Ta brangenybė!

Menkas’ šis raštukas 
Tepaskatin jus,
Savas laikraštukas 
Pažangą pajus.

Šv. Kazimiero mokyklos aštuntą sky-t 
rių mokina visų mylima Seselė Stefani
ja. Josios mokiniai pavyzdingiausi visoje 
mokykloje. Visa tai dėka Seselei Stefa
nijai. * .

Tik mėnuo beliko iki aštuntam sky-
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Priežodžiai
Vandens gėręs, girtas nebūsi. 
Nesidžiaugi; radęs, nenuliflsk pametęs. 
Namai pragarai, be namų negerai. 
Kur šuo laka, ten ir loja.

DRAUGAI 1 MAŽŲJŲ DRAUGAS

Redaktorius daugiau vietos neduo
da. Turbūt, perdaug priplepėjau.* ,

Pilypas iš Kanapių.

Margumynai
Vienas Prancūzijos vaikas puikiai 

naudojasi dviem katėm. Jis jas taip pri
jaukino, kad vienų ar abi prikišęs prie 
vežimėlio kasdien gatve važinėja.

S>kį vienas Tennesse valstybės pi
lietis per laižvbas laimėjo dramblį, ta
čiau dabar nežino, ar reikės bešeriant 
dramblį subankrutyti, ar būti areštuotu, 
jeigu bandytų gyvulį nušauti.

Nesenai į generalinį paštų grįžo laiš
kas, ant kurio buvo parašyta: “Žmogus, 
kuriam laiškas siunčiamas pasikorė. Da
bartinis adresas nežinomas.“

MAŽŲJŲ DRAUGAS

ti apie gyveniniu; ji pradėjo rūpintis su
pažindinimu jaunųjų su gyvenimu. 
Laikas jau suprasti mokiniams savo tiks
lų. pašaukimų gyvenime.

Aiškino, Seselė, gyvenimų paprastais, 
\isiems suprantamais žodžiais; pasakojo 
pavyzdžius iš tikrojo gyvenimo. Dauge
lis mokinių pradėjo susiniųst\ti. Kaiku- 
lių veiduose švietė tikras rimtumas. (Jalu 
gale, Seselė paklausė arti prie jos sė
dinčio Jonuko:

— Na, Jonuk kų tu žadi daryti bai
gęs šių mokyklų ?

Susimųstęs Jonukas dėl kaikurių jam 
pasakytų žodžių, net nenugirdo, kaip Se
selė Stefanija klausė. Klausimų ji karto
jo.

— Aįuo tai dabar ir galvoju. Pir
miau man net j galvų neatėjo kų nors 
upie tai pagalvoti, — atsakė Jonukas gra
žia lietuviška kalba.

— Na, ar tu nejauti jokio troškimo, 
kurio norėtum, kad tavo gyvenime išsi
pildytų? — vėl paklausė Seselė moky
toja.

— Taip, norėčiau būti geru žmogum 
ir, kaip man mamytė sakė, būti geru ka
taliku ir lietuviu; taip pat, jeigu galė
čiau, norėčiau būti dideliu mokslo vyru, 
— nedrųsiai atsakė Jonukas.

— Ugdyk tų savo troškimų. Tavo 
troškimas turi būti kiekvieno iš jūsų, 
mano mylimieji vaikeliai, troškimas, — 
pasakė Seselė, truputį susijaudinusi dėl 
tokio Jonuko atsakymo.

Seselė nevien Jonuko klausė; klau
sė taijipat Antanuko, Vincuko, Andriaus, 
Marytės, Onytės, Rožės ir kitų. Pasiro
dė, kad visi turi patrųukimo jirie ko nors. 
Antanas troško tapti gydytoju. Vincaš — 
advokatu. Marytė — Sesele, Onytė jau 
svarstė *apie šeimyninį gyvenimų. Sesuo 
Stefanija labai nustebo, kuomet Onytė 
tai pareiškė.

Graždausį atsakymų davė visų my
limas bei gerbiamas, visų pramintas nuo
lankusis J uozukas.
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— AS, Sesele, labai trokStu būti ku
nigu. Aš noriu atversti sielas prie Die
vo. Gal jums, brangioji Sesute, atrodys, 
kad aš, toks nedoras, noriu būti kunigu. 
Bet tikrai, Sesute, aš noriu būti kunigu.

.J uosuko atsakymas daugiausiai' 
paveikė į Seselę Stefaniją.

— Tu, Juozuk, nežinai, jog kunigo 
gyvenimas yra pilnas kentėjimų bei 
skausmų.

— Aš tai labai gerai žinau, nes' daug 
skaičiau upie kunigo kentėjimus. Dėl to 
aš ir noriu būti kunigu, kad galėčiau ken
tėti už Kristų.

— Juozuk, tu tikrai turi pašaukimo 
į kunigus. Ir kuomet turėsi laiko nueik 
pas kun. Alfonsų ir pasikalbėk su juo a- 
pie savo pašaukimą; neužmiršk jaan vis
kų pasakyti. Tegul Dievas tave laimina.

Gražus Juozuko pašaukimas. Tyri
nėk save, vaikeli, gal, ir tau gerasis Die
vulis yra davęs tokį pašaukimą, kokį Ji
sai yra davęs Juozukui. Jei turi pašau
kimo tapti kunigu, pasisakyk savo klebo
nui. Jis tau patars ką reik daryti. Lai
mingas tas jaunikaitis, kuris nori tar
nauti savo Sutvėrėjui. Jūsų Antanėlis.

Dievas Yra Visur
Vienų gražių pavasario dienų vienos 

parapijos kunigas mokino vaikučius ka
tekizmo. Tarp kitko jis paklausė mažo 
vaikučio:

— Pasakyk man, vaikeli, kur yra 
Dievas, aš tau už tai duosiu apelsinų.

— Tėveli, — atsakė vaikelis, — aš 
jums duosiu du apelsinus, jei pasakysite 
man, kur Jo nėr!
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skaito. Greičiausia, gal, jų Širdys tokios 
jautrios. Bet, man rodos, ar aš tau kal
bėsiu, ar ne, vis vien tu kaip rašei, taip 
rašysi niekus. Tat kam man be reikalo 
burnų aušinti. Bijodama, kad ilgiau tęs
dama šį laiškelį neta|>čiau tau panaši 
menkais ple|>ulais, baigiu atsiprašydama, 
kad tave išbariau, bet vis jaučiu, kad 
sąžiningai atlikau būtiną pareigų.

, '‘Matilda Matutis.”
Kų ir besakyti! Ne tik kad gaunu 

pipirų, bet, kas skaudžiau, dar ir pąvar- 
džiuoja mane — “Pilypas iš Kapinių!’’ 
Vardų juk aiškiai parašau, nors, gal, per 
daug paplepu.

Aš nesu iš Kapinių, bet ir Kanapių.
Nuoširdžiai dėkoju Scranton’o vai

kučiams, kurie skaito mano plepalus. Dė
koju ir Matildai už laiškutį, nors gan 
sūrokų. Kad ir pabarė, tačiau ji buvo 
pirmutinė parašyti man laiškų. Kas seks 
jos gražų pavyzdį!

Gaila, kad šį kartų negausiu progos 
paplepėti*. O liežuvis niežti! Lengvai ga
lėčiau daug kų papasakoti apie ai rūkų, 
mano draugų Murphy, ir apie šposus 
mano šuniuko “Murzos.“ Tai bent po
relė: Murphy ir “Murza“. Nesykį

teko net pavadinti šunukų “Murphy,“ o 
airukų “Murza.“ Ir, reikia pasakyti, 
kad nelabai klystu, nes kada pradeda 
mano draugas su manim angliškai kal
bėti, mamytė tuoj ir klausia manęs: “Ką 
judu tenai tarp savęs lojatef Tik au, au 
ir daugiau nieko.“

Dukrelė: — Tėte, pasakyk man, nr 
kirmėlės skanus valgis?

Tėvas: — Ne, dukrele. Kodėl tu klau
si?

Dukrelė: — Ai mačiau vienų ant sa
lotos, kurių kų tik suvalgeil
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VAIKUČIAI MINĖJO LIETUVOS 
N EPUI KL A USOMYBES 

SUKAKTĮ
Scranton, Pa. — Vasario 16 d., ttv. 

J uozapo parapijos mokykla gražiai mi
nėjo Lietuvos neprikl. 16 metų sukaktį. 
.Sudaryta gražus programėlis, kurį išpil
dė visų skyrių mokiniai. Gražiai dainavo 
mokyklos choras “Ei Pasauli,“ vado
vaujant mūsų gabiam vargoniniakui muz. 
B. Nekrašiui. Labai dėkingi esame jam, 
kad taip nenuilstančiai mus lavina. Lin
kime jam geros sveikatos ir toliau dirb
ti su munus. Taippat esame labai dėkin
gi mūsų mokytojoms patrijotėms sese
lėms, kurios mus taip gražiai išmokino 
tų programėlį atlikti. Paminėjime daly
vavo ir airių fev. Ražančiaus aukštosios 
mokyklos mokiniai ir jų seselės mokyto
jos. Nors jie žodžių nesuprato, bet gėrė
josi muzika.

Kalbėjo gerb. klebonas kun. Kuras. 
Ragino vaikelius ir toliau būti karštais 
tėvynės mylėtojais. Taippat dėkojo se
selėms ir muz. B. Nekrašiui už gražų vai
kelių prirengimų. Programa tuomi ir bai
gėsi.

Izabelė Bernotaitė, 7-to skyr. mok.
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PASIGIRDO BAISUS TRENKSMAS ALTASS 120AS AUGA Bagdonienės svetainėj suorga- cių iš sekamų asmenų: J. Ku-
zųiickis - Uktveris — pirm.;

jus veikimų antro lietuvių trai skyrių bendras susirinkimas,
nsatlantinio skridinio naudai

Miežis; iždo globėjai bus da- 'padaryta gera pradžia,

IV4UŪ8 DAKTARAI

Pirmadienis, kovo 19 d., 1934

Paklausykite lietuviui, kų aš pasakysiu,
Apie Darių ir Girėną trumpai aprašysiu-.

'l'ie dubyriai mus tėvynes kilmušinlžiai buvo, 
Jie karštai mylėj’ tėvynę, kad dėl jos net žuvo,. 

Nes jie troško mūsų tautų didžiai išgarsinti, 
tirėta kitu kultūringų tautų pastatyti.

Jie nepaisė sau pavojų, skrido j tėvynę,
Plakančia tėvynės meile nuramint krūtinę. 

Pasiryžo .jie Atlantu žūt-būt nugalėti,
Jeigut reiks tėvynės. gArbei gyvybes padėti, 

štai, mūs Sakalai perskrido baisų okeanų.
Dieve! jau čia j>at tėvynė širdy, oi, kutena. 

Vokietijos didžius plotus už savęs paliko,
Bet prie pat tėvynės slenksčio mirtį pasitiko.

Jų svajonės, džiaugsmas, viltis momentaliai žuvo, 
Nes Lituanica, o Dieve, už medžių užkliuvo. 

Pasigirdo baisus trenksmas, žemė sudrebėjo,
Du narsuoliai už tėvynę galvas ten Įiadėjo.

Toli trenksmas nuaidėjo, kas gal apsakyti,*
Mūs drųsių didvyrių kūnai tapo sudraskyti.

Jau rytuos aušra prašvito, saulė patekėjo,
Mūs didvyrių šalti kūnai ant žemės gulėjo.

Kuomet baisiai liūdnų žinių tauta sužinojo, 
Pravirko visa Lietuva, iš skausmo vaitojo.

Visa gamta apsiniaukė, tautui verkt padėjo,
Iš pilkųjų debesėlių lietutis byrėjo.

Nors praėjo daug jau laiko, nieks neapsiprato, 
laetuva savo didvyriams paminklus jau stato. 

Mes, Amerikos lietuviai, kų gi mes darysim t i 
Juk įr mes savo didvyriams paminklų statysim, 

štai, Chicagoje veikėjų būrelis nettienk*u.s 
Jau pradėjo didį darbų ir aukas jau renka.

Tat, į darbų, branguti broli, didvyrių pėdomis,'- 
Pastatykim jiems paminklų darbu ir aukomis. x y 

Lietuvytis

nUuotas ALTASS skyrius.

1 susirinkimų. atsilankė bū
rys vietinių organizacijų vei
kėjų ir kolonijos lyderių, ku-

Paskutinėmis dienomis Aine- 
1 rikos Lietuyių Transatlantinio 
'Skridimo Sųjungos organizuo
Ijnmo antro transatlantinio skri Į111 ’ nb°dugniai apsvarstę da-

I

kuriame dvi grupės buvo su-, 
jungtos į vienų ir perorgani-vice pirmininkas — Johas Zy-, vienoje iš seniausių lietuvių 

montas; raštininkas — Pranas kolonijų Chicagoje. Organiza- zuotų skyriaus valdybų. 
Janušaitis; iždininkas — St. ciniame susirinkime jau buvo (

rinkti ateityje.

Naujoji valdyba nutarė su
sirinkti pirmadienį, kad pa

Į dimo naudai iš tolimesnių ko- it painformuoti AL1ASJS 
lonijų gauta sekančios sumos v*ce-prezidento VVm. J. Karei- 
pinign:, v/jg, nutarė skyrių organizuoti

Binghamton, N. Y., per J. iMnko valdybų, susidedam tarus darbo planus ir pmdė- 
; D. Cliarnų ................. $131.09

Detroit, Michigan, per I)r.
Į J. Jonikaitį ............. $136.50
j Iš Lietuvos, perp. B. Jur-'
'gelevičienę ................ $31.00

Iš Niles Center, per 11. Mo-Į
ckų ............................... $5.00

Iš Leecliburg, Pa., per p. J.
Stankų .................. $5.25

Iš VVuukegun, III., per p. J.
Mitohell  ........... $48.25

Iš Scranton, .Pa., j>er p. Me
sk ūnų ........................ $200.00

Iš Montreal, Canada, per p.
A. švelnį .♦.................. $27.40

Iš Omaha, Nebraska, pėr p.
Uvick ....... . $41.85

Iš Timiskaniing, Canada,'
; per J. Paužų .......... $5.00

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vėl. po pietų ir iruo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Ofiao Tel. VK Uiry 4H9S
Rea. TaL UK£xaI 1111

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgo*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted Sk

Kampos 81st Street
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomis Ir iventodlenials 14—-JI

JY.

R«a. pboae
KBGlevrood 4841

Offlee Pbone 
TRIangle 0044

OR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOli m
vai.: 2-4 Ir 7-1 vaL vakare

LIETUVIAI DAKTARAI: 

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

■' ■ ■■■■ -............
Tel. GROvehlll 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

▼ai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Sered< tūla po pietų ir Nedėldlenla* 

tik susitarus

1421 W. MARųiJETTB ROAD

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

▼ai.; 1—4 Ir 7—1 vaL vąkare
Res. 2136 W. 24th St.

TcL CAJRal 0401

Office Pbone 
PROspeet 1098

Res. and Offi'ce
3851 So. Lcavltt St 

t ANA L 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGJSOM

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS: 
t to 4 and 7 ta 2 P. M. 
Sunday by Apoolntment

Dr. M. T. Strikol'is
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 

Nedėliotais pagal sutarti 
Ofiso telef. ROL'Ievard 7820 

■amų tel. PROspeet 1180

Tel. BOIleVar* 7041

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street 
▼ ai.: nuo 9 Iki 8 vakare

Seredoj p-r»' sutarti

gauta keliolika į ALTASS na
rių, kurie prisidėjo su stam
besnėmis aukomis. Skyrius lai 
kys susirinkimus kas dvi sa- 
vaiti, trečiadieniais, Bagdonių 
r.ės svetainėje.

Skyriais pirmininku išrink* 
neb'tas K. Čepukas, vice pirmini-

Nortli Side. — Kovo 12 d., 
parapijos ‘ svetainėje įvyko 
dviejų Northsidės ALTASS

ūkais — Plečkaitis, adv. Pet
raitis ir .Jokubauskas, raštini
nku Manstavičius, finansų ra

st. -— P. Miller, iždo globėjais
— Taškūnas ir Šniaukšta, ii- 
dininku — C. Kailis, maršalka
— J. Vilis.

Skyrius yra nutaręs rengti 
didelį balių balandėio mėnesį, 
AVicker Park svetainėje.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 4#th LT., CICERO. IU
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 14—» vai. 

•147 80. HALMTKD ST.. CHICAGA 
Paned., Sara*. tr ?ub*t 1—9 vai 

--------------------- Į------- if------- *----------------
Dienoms Tel. LAPayette 6718- 
Naktimis TaL . CANai O4O1

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th StresK

Vai.: 2 Iki S popiet. 7 iki 9 vok. 
Nedėlioję pagal sutarti

Offlse TeL REPuIdtc 7018 
Rch. Tel. GROvehUl O«i7

8117 S. WASHTE.\AW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAST

Viso........................$631.25
ALTASS pinigų kolonijose 

(pinigų antro Lietuvių trans
atlantinio skridimo naudai) y- 
ra dar apie $2,000. Taipgi ne
mažai pinigų yra lokaliuos" 
komitetuose dįieagoje ir įvai
rių drąngijų ižduose.

ALTASS ptašo visų darbuo 
tojų, kurie turi knygutes ir 
surinktų- pinigų, draugijų, ku
rios turi pinigų ALTASS’u; 
savo ižduose, ir tolimesnių ko
lonijų komitetų, surinktus pi
nigus artimiausioje ateityje 
priduoti centrui, nes netrukus 
reikės mokėti už aerpplanų ii 
reikės pradėti jį rengti ir pir
kti įvairius instrumentus.

Beje, rašant šių. žinių pra
neša nuims, kad Chicagos Lie-

VaL 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 
NedllloJ susitarus

Phous CANai 1111 ,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ;v CHTtĮUROAl
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—1 ir 7—S vak. 

Beredomls Ir Nedėliomis pagal sutan

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubUo 7888

I
1

Ofiso: Tei. CALiimet 4039 
Res.: TcL HEMIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUHGA8

4631 SO. ASHLAND AVI

v. TcL YARdg 0124 
Rez.: TU. PLAsa 3200 

VALANDOS-
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. • 
Nedėldienlals nuo 18 Iki 12 diena

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškaitinę Ir išdlrbl- 
me visokių rūšių paminklus Ir 
grubiuuuius.

Mūsų šeimyną specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas į rytus uuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefunhi:

Rez. PEKSACOLA 0011 
BELMONT 3485 

Office: HILLSIDE 3845
Alfred Roselli, pres. Vineent Roselli, scer.

•LYDO VISAS LIGAS VYRV I.R MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP IZSISENfcJLSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Jo, odos, ligas, laizdaa, reumatismą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėje; jus Išgydyti, ujeikl'tc čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikdoja per daugelf metų ir Išgydė* tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasijie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai tr nuo 6—-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 1 l ryto fki 1 vai. 
Spėcialiėkal gydo ilgas pilv-o, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinią krau- 
4200 WEST 24tk ST. kampas Keeter Avė. Tel. CRAtvford 5573

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.
GRABORIAI :

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 2Srd PL, Chi<įcago

tuvių Draugija, laikydama su- i 1439 S. 49th Ct. Cicero, III. 

sirinkinių Northsidėje antra
dienį, paskyrė ALTASS’ui 
$25.00. .Reiškia, tapo skridimo
garbės nariu.

ALTASS.SKYRIU3 ASTUO

NIOLIKTOJ

Dievo Apvaizdos parapija. -

Kovo 14 d. vakare susirinkime

DR. VAITU8H, OPT.

LIETUVIS
Oplonietrie“lly Aklų Kr <-lallslus>peda
Palengvins akių (tempimą, kuris I 

t esti priežastimi galvos skaudėjimo,
, svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- ' 
, mo, skaudamą aklų karšt), , atitaiso I
• trumparegystę Ir tollregystę.' Prlren- 
1 gio. teisingai akinius. Visuose atsitl- 
| kiniuose egžutirtcavimas daromas su

aeredomls Ir NodAtiomts pagal satarC 1 elektra, parodančia mažiausias klal- 
________________________ I Uas. Speclalė atyda atkreipiama 1

, mokyklos valkus. Kreivos akys ati- |
* taisomos. Vaiundos nuo 10 iki 8 v. Į 

Nedalioj nuo 10 iki 12. Akiru'ų kai-' 
nos per pusę pigiaus,. kaip buvo pir- 1 
minus. Daugely atnltlkimų akys ati- 
laisomos be akinių. K“tao» pigiau , 
kaip pirmiau.

4712 SOLT1I ASHLAND AVĖ.
Pilone Ho»Wcv»rd 7584

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3147 8o. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL vak
Rezidencijas OfHM: 2458 W. tltk 8t 

Valandos: 14—12 ryto

TeL CICERO 5127

SIMON M. SKUDAS
j GRASO RIUS IR BALSAMUOTO JAS

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St

Tat MOHroe 2277___________

Ji F. RADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui >26.00 ir aaklčlan 

Modernilka koplyčia dykai.
844 W. 14lk Ht. Tel. OANal 4174 

Chioago. IlL

I.J.ZOLP
graborius ir laidotuvių

VNDRJAS —
1646 WEST 46th STBEET

*«L BOClevard MSS S4tl
~*r .

TaL CICERO IM į

SYREWICZE
a

Laidotuvėms 
šalim 

KOPL1
IM4 r. nntb

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue

Chicago, 111.

"ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET 

Cioero, Ulinoia 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

i
IeL LAFayette 1571

J. Liulevičlus
Gr* bortus 

Ir
Balsamno tojas

Patarnauja Cbl- 
oagoje Ir aplella- 
Mje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

«nev Are*w*r *»•

Tel. CANai 0257 . -
. ltcs. FKOnpect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJAS CHIRURGAS

1821 SOt TII UAIA.TED STAvESS

toslriz n<r|« a Ano Ko. Arf<-Mla» m va 
▼alaodoe: 11 ryto Iki 4 popiet

4 lk( 8:14 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis ('hiiiirgas ir Gyd.vloj:ia 

2515 B EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

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

DR. t. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 A&OHEB AVENU1

TeL VIRginia 0084

Tok OAVol 4111

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Loavitt SL)

Valandos: Nuo t Iki 11 ryto

- Nuo 1 fkl 8 vakaro 

Saredoj pagal sutarti

TM. Ofiso BOUIrvard 6411—14 
nas. Victory 2^41

DR. A. J. BERTASH
- 756 W. 35th Street

Ofiso : uuo !•!: auo

Visi Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI;I. ■«,■»■■!. ... .1 -.1 .1—
Tsf. LATayatta 2047oil. RAKU

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
K-SPJNDULIAI

8651 |8rd B*r.
(Tris Areksr Ava. Mtoll Kedsia) 

Valaadoa: šuo I lk» T,vaL vakaro I 
Mrsdnmlt ir

DR. A. P, GURSKIS
D E N -T I S T A S 

4204 ARDHRR AVI

corner Sacramentu

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

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Išdirbėjai aukštesn&t rūšfes Paminklų 
ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus «------- o-------

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R 1 A I:

UOZAPAS EUDEIKIS
 j

_ _
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE......................PASAUKITE.......................

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu) ______ .

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:
Z.

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



G
PAGERBĖ VISUOME-' 

P NININKĘ
Kovo 4 d. vakare apie 400 

žmonių susirinko j ftv. Kazi
miero Seserų Akademijos au- 
ditorijų, kad pagerbus ilgų 
ioetų darbininkę, visuomenini- 
nkę A. Nausėdienę, jos sidab- 
10 jubiliejaus tautinio darbo 
.sukaktuvėse. Publikos prisirU 
nko visas šimtas daugiau, ne
gu tikėtasi. Penki ilgi .stalai 
per visų auditorijų, antroji pu 
se garbės stalo taip pat apso
dinta ir dar pritrūko vietų. 
Reikėjo nešti daugiau stalų, 
kad visus svečius sutalpinus.

švenčia sidabro' jubiliejų vi-’
suomenės darbo. Gausiai ap
dovanota. Apkrauta gėlėmis. 
Keturi dideli bukietai ir vie
nas banketas. Nuo gerb. Sese
rų įteikta rankomis pieštas pn 
veikslas su “Spiritual Bou- 
quet”. Rengimo komitetas j- 
davė jnbilatei atminties kny
gų, kurios pirmų puslapį sese
rys artistiniai nupiešė. Ant
galy is sako “Draugų Žodis ’. 
Toje knygoje įsirašė visi Nau
sėdienės draugai, gerbėjai, jos 
darbų į vertintojai.

A. Nausėdienė paskutinė ka 
lbėjo programoj. Visa vakaro 
eiga, ypatingai skaitlingoji pu!

vėjo Lietuva gyvuos amžinai

ftitos sukakties progoje, mes, 
Jūsų jaunimas, rūpestis, Jūsų 
ukademikės sveikinam Jūsų 
penkiolikos metų sėkmingoje 
darbuotėje. Taipgi, nuošird-

M
RENGIA BINGO PARTY

A-<t
kaipo pasiuntinys, per savo nimų; gerb. klebonams: kun.

FUm&diepie, kovo.10 d., 1934
‘rr? . j1 . ........ 11 S=E-

Oicero. — Draugija ftv. Die
vo Motinos Sopulingos rengia 
k-ingo party antradienį, kovo 
20 d., ftv. Antano parapijos 

žiai dėkojam už Jūsų materia-i svetainėje. Įžanga 18c. Erad-
lę ir moralę paramų.

darbštumų ir gabumų užėmė 
vienų iš vyriausiųpozicijų. 
Greitus augimas Halsted Ex- 
eliange National Įlankos pri
vertė padidinti štabų, kurio

žia 7:30 vai. vakare. Visas pe 
Inas skiriamas parapijos nau
dai. Komisija: P. MoroeienA 
U. išganaitienėjir1 B. Jurgelai 
tė taip imt ir visa dr-ja kvie-

A. Briškai, kun. Maėiulioniui. 
kunigams: J. ftaulinskui ir Kn 
tauskui, kurie neužmiršo ma- į 

nęs ligoj; Lietuvių -Amerikos 
Gydytojų draugijai, kuri at
siuntė malonių atmintį; ftv.

I K*

p. Mangan’as dabar lieku na
rys. J. Mangan’as turi dauge- Kryžiaus ligoninės štabo gy

Neskupėjote mums, neskū- 
pėsime nei Jums. Neužvilsime 
Jus. Eidamos tuo dangaus do
ros keliu, eisime juo keldamos 
vardų tų, kurie mus ant to i eia visus atsilankyti. Užtikri-
kelio pastatė.

SVEIKINIMAS RĖMĖJŲ 

VARDU’

klika, jos artimųjų, dovanos, Brangūs Svečiai, 
karštos, patri jotinės kalbos jų 

Publika buvo rinktinė. Visų. g j)iai Bujaud;no. Nuoširdžiai 
srovu, lietuviai iš įvairių pro- kolb)..jo VW<)MS d{kojo To 
fesijos šakų. Kunigai: Jakai- ,isi5kl|i prisi,ni.

į.ė ir mūsų smulkumus. V. G.
tis, Tėvų Marijonų Provinci
jolas, Ąlbavičius, Baltutis, Ma 
įlinkus, Linkus, Mačiulionis; 
Valančius, McNamee. “Drau

j SVEIKINIMAS NUO AKA 

DEMIKIŲ -*

go” red. Šimutis. Daktarai, 
liai ir visuomenės veikėjai, 
advokatai, dailininkai, biznie- 
Pati auditorija puošni, palme 
mis išstatyta. Stalai tautiniais 
kaspinais papuošti. Net
programa priminė tautos vė
liavų. Atmosfera jauki, patri- 

/-jot inė. > Didelis kreditas pri
klauso gerb. seserims Kazimie 
rietėuis. Tiktai jos tegali ir 
temoka taip klasiniai visa pri 
rengti. Vakarienė buvo gerA. 

Skaitlingas akademikįų cho

lį draugų didžioj pietų-šiauri- dytojams, kurie kasdien apia
kėj apylinkėj, kurie džiaugia- nkė; slaugėms, kurios dėjo pa
si išgirdę apie jo s.ųryšius su 
šia didele firma, savo namu 
apylinkėj.

Laivyne darbininkų esama 
visokios rūšies, visokiems tik
slams. Visi jie reikalingi. Vie
nas, tačiau, visiems darbus pa 
skirsto. Paskirstęs, patsai pa
silipa, paėmęs vairų - kreipia 
laivų į norimų uostų.

na, kad visi bus patenkinti, 
nes bus gražių dovanų.

Draugija ftv. Dievo Motinos 
Sopulingos eis in corpore prie 
šv. Komunijos Verbų sekmad, 
7:30 vai. Mišiose. Visos narės 
susirinkite į svetainę 7 valan
dų su ženklais. Raštininkė

Pranešimai
Ciero. — Lietuvių Improve- 

ment klubo svarbus susirinki
mas bus kovo 20 d., .13 vaL 
vakare, Liberty svėt.

stangų palengvinti mano bu 
v j, ypatingai seselei M. Keli 
cei ir slaugei A. Stalilioniūtei.

Ačiū pažįstamiems ir drau
gams, kurie aplankė mane ir 

i sutrumpino ilgas valandas.
D ras A. J. Jivoiš

jo prie sokmingo vakaro, ku
ris davė $65.28 pelno Dariaus 
- Girėno paminklo fondui.

Ypatingai tenka padėkoti t i 
kietų pardavinėtojoms, S. Va- 
lonienei, kuri pardavė 5:5 ti
kietus; A. Žarolienei, kibi pa
rdavė 27 tikietus; O. Perce- 
kienei, kuri pardavė 20 tikie
tų; iš South Chicago Masio- 
kienui; iš Bridgeporto A. Gi- 
lienei ir visiems už surinktas 
dovanas. , Rengimo Komisija

S l S T lt E 1 K A V o 
A.I IJ N INK Al

Šiomis dienomis austrei. - 
vo Kaune keliasdešimt br.t. ' i- 
vių aulininkų. Streikas apė:ė-'>

UŽĖMĖ NAS VIETĄ

Z

Joseph T. Mangan, buvęs

Brangūs mūsų Rėmėjai!
Daugiau kai keturi šimtai

metų atgal, neteisingoji galy
bė nukalė grandines ir pančius

ir Lietuvai. Prirakinus engė ,ja ,. . . * .v. . v. „. visame laive sutarimas ir susi- per visus tuos šimtmečius. Pla , , z
kaina vilko ji tas grandines

vice-prezidentas 'Live Stock 
Giedra, migla, lietus, — bet Į^nbonal Bank'Pf Chicago, šio 

vairininkas nenutraukia' akių "lis <’>«»»'>* Pr»«o <’a-rhul>
nuo kompaso, nė borizento. 
Audroje ypač įtemptas budė
jimas. O visgi, laivas nnoąfek- 
liai kerta vagų, iriasi, nes

iki nukamuota krito ir ėmė 
merdėti.

Guli Lietuva vergė. Spardo 
jų lenkas, rusas. Mindo, dras
ko jos kūnų. Žemę rydama, 
vergė tačiau meldžiasi^ šau-

klausymas.

Visuomenės jūroje iriasi di
delis lajvns. Prie vairo mote
lis. Tasai laivas Rėmėjai, o 
toji vairininke mūsų brangio
ji jubiliatė, gerbiamoji Anta
nina Nausėdienė.

ras, jų dainos, plūki orkestrą, kias dangaus teisybės.
muzika, vaidinimas stebino su 
si rinkliųjų publikų. Sveikini
mų jnbilatei sakė Z. Vištar-

Englewood. — Tėvynės Lie
tuvos Mylėtojų, ftv. Augustino 

Visi nariai šiuo raginami at- dr-jos ir S. L. A. ,357 kuopa 
silankvti ir atsivesti naujų na- į širdingai dėkojo visiems biz- apiei 2o dirbtines 
rių. Bus svęčių kalbėtojų. j nieriains, ypatingai M. Kuod-

Valdyba'^’111’ F. Misevičiui,
• . . kurie aukojo dovanų bunco ir

earj party, įvykusiai vasario 
25 d., J. F. ’Budrikui už pra
nešimų per radio, T. Petrokui,
8462 Yineennes, už. svetainę, 
kun. B. Urbui už staliukus ir 
kėdes, V. Mikuliūnui, J. Žaro- 
liui už parvežimų ir visiems,

Į kurie kokiu nors būdu prisidė- 
■■ ' *■' ■ ■ "■ ■'

PADĖKA

ftv. Kazimiero seserims reiš-tis Halsted Exckąnge National 
Bank of Chicago, 19th place kiu dėkingumo už malonių už- 
ir Halsted gat., kaipo asisten- uojautų, ypatingai Motjnai Ma 
tas pirmininkui šios bankos. rijai ui aplankymų ir surami- 
P. Juozas Mangan’as per dvi
dešimts metų dilba bankinin- 
kavimo srityje. Pradėdamas

PARDAVIMUI delieatessen -grosemė 
Gera biznis, išdirbta per 9 metus. 
Pagyvenimas užpakalyje. Atsišaukit

2638 W. 71s* Street 
Telefonas HEMlock 2475

Brangioji, — prie Rėmėjų 
vairo esate jau penkiolika me
tų. Per banguotų jūrų kreipė
te šį laivų vis į šviesesnę a-

Rusų caras, pajutęs1 dangų 
keršijant, iš baimės atrakina 
pančius nuo kraujuotų Lietu- 

taitė, gi. rėmėjams - A. Da-vos sųnarių -ir, nuduodamusj leit/ R-mįjų laį‘yas it skr‘istt. 
mbratlskaitė. Programų suma- neva geraširdžiu, kažkų jai 
niai vedė gerb. knn. Ig. Al- sako apie laisvę.- “Laisva... 
bavičius. Kalbėjo kun. J. J. Pančiai nuimjti nesukausty- jag paėjote 
Jakaitis, M. I. C., “Draugo” ta?” Apsilpus yeįstengia to- 1

skrido nes Jnmis pasitikėta. . 
Visi dirbo, nes juto, kad irt

RĘND0N biznio vieta su pa
gyvenimu. Taipgi 6 kambarių 
flatąs.M’riė gerui' kelio. Atsi
šaukite:
11116 SO. SPAULDING AVĖ., 

Cedarcrest 1587

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

galimo krutinėję, tai geras išsitrynimai 
Su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po Ao apdengiant krutinę 
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuoiuoja susikimšima 
krutinėję visokiu glitumu ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinčje, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligiį, 
kaip plaučių uždegimai, influenza, gri-

R
tr kt. Tuojaua iisitrinkikę Pain- 
elleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
0c.—skirtingo didumo bonkutts. 
Tiktai tikraais turi Inkaro vaisbaienklį.

PAiN-EXPELLER

red. L. Simutis, -Lietuvos kon 
sulas A. Kalvaitis, O. -Butri
mienė — nuo alumnų, O. Ne- 
vulytė — nuo 'Moterų Sų-gos 
Chicagos Apskr., A. Bacevi
čius — nuo Bernaičių Kolegi
jos Rėmėjų, kun. A. Baltutis, 
d-ras Graičiflnas, 0. Biežienė

liau galvoti. Apsvaigsta ir vė! 
merdėja. Be sąmonės k Įėjėda
ma kažkų šnibžda... “Laisvė 
— laisvė...” Tų išgirsta jos 
sūnūs. Paslaptingi žodžiai. Ka 
rtoja ir'jie: “Laisvė...” Svajo
ja: “Laisvė”... Svajonėse ge
ma troškimas. Ryžtasi. Ima

— nuo Ligoninės Rėmėjų, kun. budinti merdėjančių tėvynę 
A. Valančius —■ nuo Vyčių, motutę. Žadina, kelia. Sako 
adv. J. Grisius, O. Kirienė, A- “Turi busti, —- gyvent amži- 
rėjas A. Vitkauskas, V. Gal- nai!”
naitė — nuo Akad. Rėmėjų) A, taip amžinai. Bet kas 
Dr-jos Centro. įduos kad gyventų amžinai?

Kalbose
A. Nausėdienės darbų

Budėdama sav6 nesmagu-
' ‘1 i.mus ir vargų slėpėte, ne^ mo

kėdavote išieškoti kitus tiek 
jau prisikamavusius, pailsu
sius. Kada kliūtys, lyg tos šėl
stančios bangos stojo aukščiau 
laivo,'Jūsų drųaus žodis skro
dė tuos kalnus, paskui vėl 
ramiai vagų varėte tolyn.

• . ■ • r- ' , ’**.

Jei šiandien akademija pa
augus, jei pastiprėjus, jei sto
ja lygiai greta geriausių mo
kyklų, tai dėka Jūsų vairavi 
niui, tai dėka Jūsų sugebėji-

Skalbyklos
Pasirinkimas APEX, TkOR, 

MAYTAG, PRIMA, WESTĮNG- 
HOUSE, EASY WARHER ir 
BARTON skalbyklų.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte 1»M

Valandos -9 ryts iki I popiet 
2201 V. Cermak Road

Panedėllo, > Seredos fr PėtnyCloc 
♦atoyals f Iki •

Telefonas CAlfal A123
Namai: 6459.8. Rockwell St 

Utarntnko, Ketverto ir Subatoe (
Vakarais 7 Iki »

Telefonas REPublic M00
■ r1’ 'G . ........... ,

AKINIŲ

$7.50 upDIDELIS PASIRINKIMAS I r

fvatrtų Stylhj Realių, Tikri Torii- Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas

i Dr. G. S E R N E R
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS,

' Ofisas ir Akintų Oirbtnvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Cratte Coal Co. 
5332 So. Ltniff M.

Katrie perkate anglis IS dral 
vėrių, siuskite Juos } CRANE 
OOAL CO. Gausite geresnes 
anglis, ui mažiau pinigu 
PiH-aliontns M. R. liktai *7.00 
tonas.

INSURANCE

«NOTART 

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

, R E A Ii ESTATE 
z * SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRĄflTKlTE Į MOŠŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. 'ke padalytu apžvalgai Atsipe,k^us’ •’* ro<1° i /^ngų: ,nuį sujungti lietuvių šviesės- 

fėdienės darbų. Pas-iki- “^Uo^ inan stiprybės iš ten!” „ę visuomenę j bendrų veiki
Iš ten! — Ko gi prašo? Iš 

ten! — Jį aiškiau meta žod
žius: “Dorybė atstatys, dory 
bė gaivins, tik dorybės galia

imi.sta į praeitį, į pradžią, tauti
nio susipratimo, į pirmus žin
gsnius lietuviško veikimo. Ten 
randame Nausėdienę tautos kė 
limo darbe. Ji matė reikalų'iSliksiu umžinai’/ 
organizuoti šioje šalyje lietu- Supranta tą reikala\imų čia 
ves katalikes moteris, kelti pat stovintieji. Ryžtasi tų rei- 
jose organizacinį susipratimą ka'a''n’^ Pydyti. Jų obalsis
padėjo A. Nausėdienei graži Gabar: ‘ Sūnūs tur būt don, Ąkademiia

į dukters doros!” Čia jų darbo zimiero AKadeimjft 
pradžia.

, Tpkiu būdu, Jūs, kilnieji ga Akademijos todėl, ir sveikinu 
čl/IC^rkiVD 5mėtė* gaivinti tautų. į dnmi*, Brangioji Vadove, šio-
\VltZLllTD fcp,et’ iniate gaivinti tautų per ae sukaktuvėse. Visų vardu.

■ VW1 ..................... ............................ 'taipgi, tariu gilų ačiū, — taip
gilų ačiū, kad čia negalėčiau

Tiesa, daug sykių Jūs į 
stengėte užslėpti savo prakai
tų, Ket tikrinu dabar neįsteng
site užslėpti savo darbuotės 
vaisių. Jie Jūsų vardų minės. 
Minės jį ypatingai šis Jūsų 
darbo vaisius, — šioji šv. Ka-

iškalba, energija, gabi plunk
sna. Ji, pirmutinė iš moterų, Vardan tos, mūsų brangios

moterį. Jūs išmintis mato do 
Kų tik išėjo iš spaudos nauja ros nioters galybę. Jei mote

Petrausko, M. I. 0. įU8 dora,''tėvynė gyvens, j viso pareikšti, nes jis tęsis am 
Penkiolikų metų dirbate or- . žinai.labai įdomi knyga

Praeities Patyrus
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pusl. 95

II dalis pnsl. 192 

U2 ABIDVI DALIS 25c.

Prisi imtiniui 5c.

z
“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakiey Avė.,

Chicago, III. ’

ganiznotų jėga tujai tautos 
moteriai. Tos moters auklėji-1

Stambus Nebojimas

. - , . , , i yra gera* terminai*tl«mn vyrams ir
mui ir doroje palaikymui de- , motnrlm*, kurtam* atokoja ryvumo ir 
, . • x •- "Piky — yra tik pusiau tiek tvirti,date visą snvo gyvenimo tnu- (kiak jis turėtų boti.
sų. Nusa-ToneEsate, Brangūs Prieteliai, 

ne vien Sios Akademijos Rė- ypB Gydytojaus spectaiista prcskrip- 

mSjai, ne vien teutoe ilgeJM- S2^n"rt.M»T5

lojai, bet kartu tikri Kriatoua „SIKSK .7m i!«SSSl»mu

miqiionnrifii vorlfltp vika mėty amtiau*. jonu vaistintn*misŲunonai, nes veuaie visą jMfn> vleno mĄne^o ▼<-
Ifliitn. i f n vifiomfl tautoms rtojirTMii nuoa«TONE tAbtotku užiauiQ į ski- dolcrJ tlkricJI yPB g*,
rtą buveinę, kur tikroje lais-l [ln7oT,^iie*^uu\,ikr«io,uotoJu"

Ma-ytftg Moū. 10 50
M“1- 15...../7O.5O

™......*89.50
Šioje savaitėje spėri n lis išparda- 
vima ant nanjų PEERLESS 
Į-knlbiamu maSinų 
P®....................

Prosas, Basket 
ir tik tii

*37.50
lr muilas dykai

tereikia įmokėti, paskui 
♦ - mašina pati per save išsimokės. 
Prosinimo mašina APIJX, TH0R, 
PRIMA p. - *19,50,

.... *49.00
•••'.....*59.00

iki *100.00

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

Tel. Boul. 4705

v»dftlioia 1 vai. po pietų graKtia 
programas iŠ stoties WCFL, 970 
kil.
U.

Tel. LAPayette 1083

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlųaan 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 8. Wabaah Avė. 
Phone PULLman 8092

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Lt /

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 191h PI.
%1-v I I.1>I.UAL 

■ ' K \ \( 1. ht»r’ «ll' U I JI IS

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 

paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Iki ‘šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 
kuris pardavinėtų Buick automohilink Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiae/s, 
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Pėaleris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako nlT savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymas .visuomenės veikėjas p. K.'SABONIS.

Norėdami pirkt naują ar mainyt senų karų ant 
naujo, kreipkite j pas D. Kuraitį—

Mįlda Auto Sales
806-8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696




