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PART ONE

METAI-VOL XYin

CH1CAG0S KARDtNOLŪ JUBILIEJUS 
SIU LAPKRIČIU M. 20 D.

DALYVAUS AfclE 100 VYSKUPŲ
Įvykis bus išimtinai dvasinio 

kfthakterio
Jo Eminencijos Kardinoio tedroje. Taip pat dalyvaus ir 
undeleino, Chicagos arkivv- apaštališkas delegatas, Jo Ek 

sknpo, sidabrinis vyskupavi- sc. arkivyskupas A. G. Cicog-
' mo jubiliejus bus minimas šio nani.

NE LAIKAS NESUTIKI“ 
MAMS PRANCŪZUOS 
• VYRIAUSYBĖJE

GALIMU PASIREIKŠTI KRI 
ŽIU PASINAUDOS 

PRIEŠAI

pašventinta
SEMMS
AUDITORIJA

TAS YRA PASKUTINIS 
CHICAGO9 SEMINARIJOS 

PASTATAS

PARYŽIUS, lapkr. 3. —
Prancūzijos ministerių kabi
netui gręsia krizis. Nesusipra 
timai pasireiškė dėl sumany- i St (Mary of the I^ake Še
rno jiataisyti konstitucijų 'minarijoj, Murtdelein, Ilk, va 
taip, kad parlamentas negu- bar popiet pašventinta liau

lapkričio mėn. 20 d. Švč. Vai
do katedroje.

Per kardinolo laikomas Mi
šias katedroje giedos St. Ma-

Jubiliejaus minėjimas bus ry of the Lake seminarijos 
išimtinai dvasinio karakterio. koras ir kardinolo katedros 
Po iškilmingų Mišių nebus!koras — viso 225 balsų. Muzi 
jokių pilietinių iškilmių — jo |kų be vargonų sudarys simfo- 
kio pokylio. Po pamaldų bus i nijos orkiestro 40 muzikinin-
surengti vien pietūs vysku
pams ir kunigijai.

Jo Eminencija tų dienų 
pats laikys iškilmingas ponti 
likales padėkonės votivines 
Mišias, kurios prasidės 10:00 
vai.

Procesija į katedrų prasi-

kų. Procesijos metu giedoti 
yra paskirtos giesmės “Tu 
es Petrus’’ ir “Ecce Sacer- 
dos” ir psalmė “Laudate.”

Spėjama, kad pamaldų me
tu kone vienų pusę visos ka
tedros užims kunigija ir se
serys vienuolės, tad pasaulio

dės kaip 9.-45 vai. Dalyvaus čiams bus mažai vietos. Ku-
apie 100 šio krašto arkivy
skupų ir vyskupų, kurių prie
šakyje bus Jo Eminencija 
kardinolas Hayes, -New Yor- 
ko arkivyskupas. Kardinolas 
Gavės per Mišias kalbės fca-i

rie negalės gauti vietos ka
tedroje, tų visų naudai bus 
įtaisyti garsiakalbiai katedros 
priešakyje, taip kad būtų ga
lima girdėti ir sekti pamaldų

.•-**<*.

lėtų sugriauti ministerių Ka
bineto. Norima įterpti plates
nį autoritetų pačiam premje
rui. Iš to pasireiškia rimti ne 
sutikimai.

Kai kurie ministeriai ta
čiau įspėja karštuolius, kad 
jie paliautų tarpusaviai kovo
ję. Sako, šiandien ne laikas j 
kriziui vyriausybėje. Jie nu
rodo į Vokietijos nacius, ku
rie stačiai per peilį nori verž
tis Saaro teritorijon. Naciai 
turėtų džiaugsmo pasireiškus 
kriziui Prancūzijoje. Prancū
zijos vyriausybė šiandien pri
valo būt vieninga ir stipri, 
kad galėtų atremti hitlėririirt- 
kų pasikėsinimus.

jai pastatyta Kardinolo Mun 
delein Atminimo auditorija.

' Pašventinimo ceremonijose 
pirmininkavo pats Jo Eminen 
ei ja Kardinolas Mundelein, 
dalyvaujant vyskupams, mon- 
^signorams ir gausingam skai
čiui arkivyskupijos kunigų. 
Šis įvykis yra ryšium su Kar 
dinolo vyskupavimo jubilie
jum.

Po pašventinimo ceremoni-

VOKIETIJA NEMOKA PA
LŪKANŲ SVETIMA 

VALIUTA
KREDITORIAI PASITEN
KINS MARKĖMIS, ARBA 

BONAIS
BERLYNAS, lapkr. 3. — 

Vokietijos valstybės banko 
prezidentas ir ekonomikos mi 
nisteris dr. II. Schacht pa
skelbė, kad Vokietija ateity
je nemokės už skolas palūka
nų svetima valiuta. Sako kre
ditoriai privalės imti markes, 
arba valstybės banko bonus.

NACIAI “DIRBA” Už 
TAIKĄ

VIETOS

H. FORDAS IŠTAISYS į 
VIEŠKELIUS LENKIJOJE

Bolševikai ištrėmė Sibiran 
12,000 suomių

HELSINKIS, Suomija, 
lapkr. 3. — Suomis darbinin
kas grįžo iš sovietų Rusijos. 
Jis pranešė, kad apie 12,000 
suomių — vyrų, moterų ir 
vaikų, norėjo pasprukti iš žie 
mių Rusijos per Suomijos 
sienų. 7

Sovietų autoritetai suėmė 
juos visus ir, ištrėmė Sibiran.

RYTOJ VYKSTA RlN- 
RINKIMAI

Rytoj visam krašte vyksta 
svarbūs piliečių balsavimai. 
Renkami kongreso rūmams 
atstovai ir viena trečdtlis se
natorių. Be to, 33-se valstybė 
se renkami . gubernatoriai ir 
atstovai į legi&latūras.

Apart to įvyks apskričių 
ir miestų valdininkų rinki
mai ir balsavimai įvairiais 
sumanymais.

Chicagos balsuotojai gaus 
keturis haliotuS: i .Baliotas su partijų kand

ūs ir jame bus dar kon-

"DRAUGO" AOMINISTRA
TORIUS KALBĖS PER 

RADIJĄ
Kun. J. Mačiulionis, ^.1-

C., rytoj kalbės per radijų 
Peoples Furniiture Co. valan 
dų. Pradžia 7:30 vai. vak.

GIBRALTARAS, lapkr. 3. 
— Žiniomis iš Madrido, Is
panijos respublikos preziden
tas N. A. Zamora, matyt, bus 
priverstas pasitraukti iš uži- 
'mamoR vietoR. Tomis dieno
mis susirinks parlamentas ir 
tada bus išspręstas jo liki- 

’mas.
---------------------- Prieš prezidentų veikia ga-

KUN. B. URBA SVEIKSTA I * 1 f • vf * y •., •zidentas griežtai priešinas^
Kun. B. Urba, šv. Kazi

miero seserų kapelionas, po 
10 dienų sirgimo Šv. Kry
žiaus ligoninėj vakar grįžo 
prie savo pareigų.

Ligonis buvo dr. S. Diežio 
cinio susirinkimo sušon- ’ priežurioje, kurs apsaugojo 

pacijentų nuo įvairių kompli
kacijų.

ūmo pasiūlymas.
Baliotaa sn pasinlymu pri

pažinti 30 Milijonų dol. be
darbių šelpimui.

Baliotas teisėjų kandidatų.
Balintas alderinonų tarny- 

bos termino pailginimui.
Be to, bus dar vienas ba

liotas kai kuriuose precink- 
tnose svaigalų klausimu.

Be Chicago rytoj rinkimai 
vyks dar ir Chicago Heigbts, 
Berwyne, Cicero, Summit, 
Evergreen Park, Stickney, 
Morton Orove ir Elmvrood 
Pairk.

Balsavimo vietos bus atida 
rytos nuo 6.•00 ryto iki 5:00 
vakaro.

PALIAUBIŲDIENA
Šio lapkričio mėn. 11 d. y- 

ra paliaubų diena — nacio- 
nalė šventė. Tų dienų Chica- 

‘goj įvyks pusmilitarinis pa
radas, kuriam, sakoma, daly
vaus apie 20,000 karo vete
ranų.

kad karo teismai be atodairos 
biirties bausme baustų suim
tuosius sukilėlių vadus. Dan
ieliui nubaustųjų jau jis pa
skelbė pasigailėjimų. Daugu
ma ministerių kabineto narių 
reikalauja, kad neturi būt jo
kio pasigailėjimo sukilėliams.

Be to, prezidentas yra 
daug susirūpinęs savo sūnaus 
Luis likimu. Luis tarnauja 
kariuomenėje ir jis su kitais 
suimtas ir kaltinamas už 
priešvalstybinį veikimų. Bus 
statomas karo teisman.

TAI BENT BOBA

TILTŲ STATYBA 
APSKRITYJE

Šiemet Panevėžio apskrity
je pastatyta 5 mediniai tiltai 
ir baigiami statyti 4 gelžix>- 
toniniai tiltai.

VARŠUVA, lapkr. 2. — 
Lenkijos vyriausybė veda de
rybas su Fordu ir kitomis au 
tomobilių kompanijomis Ame
rikoje, kad įsigijus didesnį 
skaičių automobilių.

Kadangi Lenkija neturi 
atitinkamų automobiliams ke
lių, Fordas siūlosi lenkams 
ištaisyti tinklus kietųjų kelių 
ir pristatyti pigių automobi
lių. Lenkijos vvriauybė žada 
'sumažinti muitus už automo- 
'bilių importų.

Sakoma, kad Lenkijos vy
riausybė pripažins paduoda
mas Fordo sąlygas. Susilauks 
daug gerų kelių ir automobi
lių.

Šiandien visoj Lenkijoj y- 
ra tik apie 25,000 įvairios rū
šies automobilių ir trokų.

PRIEŠ DARBININKU 
UNIJŲVE1KLĄ

NEW YORK, lapkr. 3. — 
National Association of Ma- 
iiufacturers planuoja kreiptis 
kongresan ir reikalauti, kad

■Hninkam? uždraudžia vilkai Pr»w,*> k«-
susirinki- riais tu™tų būt suvaržyfa8 

darbininkų unijų vėrkitnas 
streiko metu prieš darbinin- 

‘kus neunistus, kad juos gra
sinimais it varu privertus at 
sisakyti nuo darbų Taip pat 
bus siekiama įstatymo, kad 
streiko metu darbininkų uni
jos būtų teisėtai atsakomos 
tlf blogus darbus. Lygiai no- 
rima, kad visiškai būtų ttž- 

j drausti simpatiniai streikai 
(ir lokautai ir už laužomus

BERLYNAS, lapkr. 3. — 
Nacių komisionierius Saaro 
reikalais J. Buerckel paskel- i 
bė atsišaukimų. Išilgai Saaro (

jų naujoj auditorijoj įvyko (‘teritorijos pasienio esantiems 
koncertas, kurį išpildė semi- smogikams ir Hitlerio sargy - 
narijos koras ir orkiestras.
' Nauja auditorija priklauso 
seminarijos žiemių pastatų 
grupei ir yra J 45 per 64 pė
das didumo. Turi 850 sėdy
nių ir pilnai įrengta scenų 
vaidinimams.

A. & R SUSITAIKĖ ŠI) 
DARBININKAI

CLEVELAND, Ohio, lapkr.
3, — Great Atlantic and Pa
cific Tea kompanija susitaikė 
su streikuojančiais darbiniu-

uniformas, turėti 
‘mus, arba rengti paradus nuo 
sausio 10 d. iki vasario 10 d.

“Dėl taikos Europoje rei-į 
kalauju iš jūsų šio pasiauko
jimo,” pareiškia komisionie
rius Atsišaukime.
" J-i . . ' * T ' '»•

NDRI SUDARYTI NAUJĄ 
APSKRITI

Žiemių Chicago miestelių
politiniai vadai turėjo susi- * »' ■*
rinkimų tikslu sudaryti nau-

kais. Pirmadienį bus atidaryt” aP8krlt>- nuo
toš visos parduotuvės ir dar- 'Cooko aI»knti<* >r P»»‘trau- 
bininkai grįž į savo vielas. kus.iS Ch,caB°s n,les‘° don"- 
Kompanija sutiko turėti dery navuno-
- , .. , Išrinktas komitetas ir jamnas su unijos komitetu dėl •’

pavesta atlikti reikalingus

Mčros parduotuvės savinin 
kas Gust Pappas, 9208 Balti- 
more avė., iš teismo gavo 
“injunetion” prieš Ravo žmo-

NANTICOKE, Pa., lapkr. nQ’ ka<1 J' nemuStų j°‘
3. — Ties Susųue^ianna Col- Vyras sako, kad jo žmona 
lieries kompanijos kasykla išbaido žmones iš parduotu- 
No. 7 susiorganizavusios nau- j vės. Ji sveria apie 225 sva
jos angliakasių unijos darbi-Į rus, o jis — 140 svarų, 
rinkai užpnolė senajai unijai' ----------------------

KOVA TARP MAINIERIŲ

priklausančius darbininkus.
' Aitkakli kova vyko apie vie- 
*nų valandų. Tarp sužeistųjų 
'yra ir policmonų. Užpuolikai 
išblaškyti.

WASHTNGTON, lapkr. 3. 
— National Tndustrial Reco- 
very boardo nariams paskir
ta po 12,009 dol. algos ^9 
metus.

kontraktus lygiai atsakytų 
kaip darbdaviai, taip darbi
ninkai.

INDO KINUOJ ŽUVO 
250ŽMONIŲ

i' SATGGN, Prancūzų Indo
--------- -........... — o- . ........ , ,v .... , - , x- Kinija, lapkr. 3. — Spalių m,
kad jie nevers kitų darbinin- f* m 818 * 25 d. Annam pakraščius išti-

darbo sąlygų ir atlyginimo 
klausimu. Unistai gi sutiko, pradžios tuo reikalu darbus.

kų priklausyti unijai.

MIRĖ NEW ORLEANSO 
ARKIVYSKUPAS

leidimas ir Cooko apskrities ko viesulas. Žuvo nuo 250 iki

NEW ORLEANS, La., lap ’ . ’ ,.• . ’ ’ f aumburg ir Wheehng.kr. 3. — Mirė nuo širdies b- .__________
gos šios arkivyskupijos ganyĮ
tojas arkivyskupas J. W.
Shaw, 71 m. amž. Velionis 
buvo gimęs Mobile, Ala.

gyventoj, ataiklanaimas

I nao? apaknt, turėt, skandžiaU9ia i5tikta
ti šie miesteliai: Evanston,1:, , .... ' ’... _ . _r - tv hol provincija, kur sunaikm-New Tner, Maine, Barnng- .. .
ton, Eik Dreve, Hanover, Ni- ta ap,e 5’°°° gy”'"an"!
'les, Northfield, Palatine, Sch

LIETUVOS IŠRADĖJAI 
ORGANIZUOSIS

-l -mii —«■ ,
Lietuvoje yra nemažai iš

radėjų. Išrandama kartais la
bai naudingų ir įdomių daly* 
kų, tik sunku tuos išradibnis 
eksploatuoti, nes patys išra
dėjai neturtingi, o įstaigos ar 
įmonės išradimais visiškai ne 
sidomi. Tikrinama, kad išra-V ft
dimų pradėjus plačiau rodyti, 
kas nors jį pasisavina.

Išradėjams susibūrus į or
ganizacijų, galima būtų sėk
mingiau apsaugoti teises į iš
radimų ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Taip pat per or
ganizacijų pavyktų surasti ka 
pitalų ir priemones tinkamus 
išradimus eksploatuoti. Or
ganizacija galėtų sudominti 
išradimais ir plačiųjų mūsų 
visuomenę.

MOKYKLOS BUS UŽ
DARYTOS

LIETUVOS MIŠKAI - 
DIDELI TURTAI

REIKALAUJA AKCIJOS 
KRAŠTO IŠ

DAVIKUS

KLAIPĖDA. — Pagėgiuo
se įvyko tos apskrities flkinin 

KAUNAS. — Lietuva iš kų draugijos skyrių pirminiu 
miškų kasmet turi nemažai Kkų suvažiavimas. Suvažiavi- 
pajamų. Lietuviškas ąžuolas mss išklausė ūkininkų dran- 
ir pušis senai žinomi Ix>ndo- I gijos pranešimus ir apsvar-

Paskelbta, kad Chicagoj lno rinkoje ir už juos mokami stė krašto ūkininkų reikalus.
viešosios mokyklos bus užda
rytos rytoj rinkimų dienų, 
lapkričio 6 d., taip pat lapkr. 
12 d. Šių pastarųjų dienų bus 
minima paliaubų diena. Tai 
bus pirmadienis.

Spalių 9 d. proga Rokiškio 
fcrganizacijos, skautai, jaur.a 
lietuviai, tautininkai ir šau
liai — paskelbė vienam mene 
aini Vilniaus gedulą ir savo 
vėliavas perrišo juodais kas
pinais.

PLATINAMI DARIAUS IR 
GIRĖNO BIUSTAI

KAUNAS. — Lietuvos ae
roklubas yra išleidęs be jokio
i a j -• o •
pelno sau, net su nuostoliu, 
Dariaus ir Girėno bronzinius 
hiūstlis (dailininko Pundžiaus 
darbo), kuriuos Ravo jėgomis 
atliedino Kaune. Visų, norin 
čių įsigyti tuos biustus, aero
klubas patenkinti negalės, nes 
tuo tarpu nedaug išleista. 
Norėdamas pirmoje eilėje pa

geri pinigai, šiemet buvo nu-j Tarp kitko, buvo išreikštas 
matyta iš miškių gauti dau- pageidavimas, kad krašto val
giau, kaip 21 milijonų litų |džiiu imtųsi dar smarkesnės 
pajamų. Stambiausias paja- akcijos prieš priešvalstybi-j tarnauti daugiau susipratu-
mas sudaro stačio ir pagamin 
to miško pardavimai, miškų 
žemės naudojimas, ir kita. Be 
to dabar kertamo Lietuvos 
miško nemaža dalis išduoda
ma veltui. Tai mokyklų ir j-

siema piliečiams, ypač švie
suomenei, aeroklubas yra nu- 

GERAS BULVIŲ DERLIUS sistatęs biustus leisti platin- 
Klaipėdos kraštas sušilau- (ti net išsimokėtinai. Vieno 

kč labai gero bulvių derliaus, biusto 35 R. kaina.
Bulvės nepaprastai atpigo.

TOKIJO, lapkr 3. — Ko
rėjos pakraščiais nuskendo 
kinų prekybinis laivaR. 22 vy 
rų įgulos likimas nežinomas.

nius gaivalūs.

vairių visuomeninių namų sta | Paskutiniuose turgubaa kra- 
tybei. Ligi šių metų galo nžište už bulvių centnerį mokė- 
miškus bus gauta maždaug 35'ta po pusę lito, ir tai ne Vist 
milijonai litų. pardavė.
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atsakyti, bet — kankina kaip kankinę. Ver
čiau u ps i renka kvailais palikti, negu išsiia 
dėti neapykantos.

MEMETINE LIETUVOS PREKYBA

Morkus

15 PO MANO BALANOS
nei savų marškinių neturėda 
mas. Tikras pavyzdys neturto

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily. Except Sunday. 
•UnaCRlPTlONS: One Yaar — <8.00; SU Uonthl

11.84; Tbree Montha — 12 00; One Month — TBo. 
t»P4 — Ona Year — 07.00; SU Mooths *— 14.00;

.04c.
ln "DRAUGAS" brln<s best reeulta.

■ AAvertislng rates on appllcatlon.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

fiv. Domininką k, su kurio į . Žodžiu, nuo feiol Boipininkas 
vardu ražantėlio mėnuo taip pats ir jo vienuoliai atsidėję 
standžiai mezgasi, asmeniui pa Šventai dirba ir ko didžiausio
žinojo šv. Pranciškų. Domi
ninkas, kaipo ispanas, savo 
veikimu taikė ispanų liaudies 
labui Pranciškus, kaipo ita-

APJAKUSI NEAPYKANTA

“Darbininkas” rašo: Tuo pačiu laiku, kai

“Tsb.” praneša, kad šiemetinė Lietuvos 
užsienio prekyba per 9 mėnesius išėjo su pel
nu. Į užsienį iš viso iš Lietuvos išvežta prekių 
daugiau, kaip už 96 milijonus litų, o iš už
sienio per tų patį laikų įvežta maždaug ui 
93 milijonus litų. Vadinasi, Lietuva iš uisio 
no prekybos šiemet turėjo 3 milijonus litų
pelno. Pernai per t, patį laikę į užsienį buvo,1“’ da“8i*» rūpinosi italų Ii- 
ižvežta už 102 milijonu litų, o įvežta už 91 mi- * Inu* 
lijonų litų. Kaip matome, bendra prekybos a- 
pyvarta šiais metais yra sumažėjusi.

Prekybos apyvartos sumažėjimo priežas
timi reikia laikyti žemės ūkio produktams su
mažėjusias užsienio rinkas. Šiais metais pini
gų atžvilgiu Lietuva gavo mažiau, tačiau pre
kių užsienin išvežta daugiau. Tai buvo todėl, 
kad žemės ūkio produktams kainos pasauli
nėje rinkoje dar krito. Pernai Lietuva į už-

itinoje įvyko Eucharistinis Kongresas, 
jje yra planuojami žiaurūs katalikų

(jojimai, taip griežtai varžanti tikėjimo 
ivę, kad Meksikos arkivyskupas Diaz bu- 

5ro priverstas išleisti ganytojiškų laiškų, pa- j sienį išvežė 282,048 tonų prekių, o šiais mo-
Tęnerkiantį bedieviškus vyriausybės žygius, tais 345,366 tonai.ypač mokyklų socialistinimo reikale. Del tojo • , Lietuvos užsienio prekybos daviniai rodę,
fcufcko paskelbimo arkivyskupas priverstas kad šiais metais išvežimas j Angliju yra 6U- 
j»Jap«tyti.s nuo valdžios agentu,- ktffiems įsa- .. mažėjęs 5,6 milijoūų litų, tuo tarpu iš Aiigti- 
jfrru jį suareštuoti. Del tokių drakoniškų žy- jos įvežimas į Lietuvą padidėjo net 8 milijo- 
gių iš vyriausybės pusės Meksikos gyventojai nais litų. Gi anksčiau prekybos santykis su

neturto ir skurdo naštų veliu 
ne kad juos Pranciškonai pa 
matytų, o tik dėl meilės arti 
mo ir Dievo garbės.

Prie progos galima pridėti 
da ir tai, jog Domininko bū
ta nepaprastos sveikatos ir

Jųdviejų mintis ir siekis bu- ištvermės žmogaus. Nežiūrint

Kaipo įžymų asmenį, vie
nuoliai ketino palaidoti baž 
nyČios rūsyje, po pat didžiu
liu aukuru. Domininkas apie 
tai nugirdęs, karščiausiais žo
džiais tokios garbės atsisakė.

Domininkui mirus, jo kūnų 
paprastuose kapuose ir kitų
vienuolių eilėje priglausta.

vo veik tas pat. Vienas ir ant
ras pasirenka apšviesti ir pa
kelti pačių žemiausių žmonijos 
dalį.

Pirm, negu artimesnėn pa- 
žintin sueina, iš netyčių pra
deda krutėti it rodos koge- 
riausiai susitarę. Vadinasi, vie 
no darbuotės sumanymas visi
škai atatinka kitam.

Ir tik yien dėl to ypač jų 

veikėjų tarpe labai dažnai net

SizArkiai sujudo, bet bedievių gauja to ne- Anglija būdavo keturis penkis kartus didesnis šiurkščių lenktynių
paiso. Jie turi savo tikslų — kovoti prieš ti- Lietuvos naudai. Tačiau ateityje, atsižvel- 
kėjimą, ir tas jų tikslas viršvja viskų: ir žino- giant į- tai, kad Anglija reikalauja prekybinės 
lių ramybę, ir valstybės saugumų, ir tautos mainų lygybės, tas santykis reikia tikėtis bus 
ftrovę. Pažymėtina, kad bedievių taktika vi- visiškai lygus, abiems šalims.
•ur vienoda. Tikėjimo neapykanta taip juos Lietuvos išvežimas į Vokietijų šiemet yra 
Bpjakina, kad užsimiršta visa kita. Ypatin- sumažėjęs 5 milijonais litų, o įvežimas iš Vo- 
gai juos erzina viešo tikėjimo pasireiškimai, kietijos į Lietuvę sumažėjęs net daugiau,
k a. procesijos, Eucharistiniai Kongresai ir 

’.&L Oja jie išeina iš pusiausvyros ir visiškai 
nustoja sveiko proto ir blaivios orientuotės.

Bet tikėjimo jie bijo. Bedieviai, griauda
mi valstybių sostus ir vyriausybes savo idė
jomis, gerai pažįsta idėjų vertę. Jie žino, kad 
idėja galingesnė už fizinį ginklų. Kada jie į 
mato, kad jų laikinoji idėja (pav. komuniz
mas) jau smunka ir prieš jų stoja amžiais 
išmėginta krikščionybės idėja, tai jie iš ank
sto žino, kad kova bus nelygi, ir bedievių 
laikinoji idėja turės žlugti, arba vėl keistis 
j kokį kitų šūkį, kurs vėl laikinai patrauktų 
lengvatikių minias. Bet ir tai bergždžias dar
bas, nes tikėjimo idėja stos ir prieš tų naujų 
šflkį ir jį nugalės. Dėlto jiems ir pikta ii 
bangu. Jie žino, kad tikėjimo persekiojimas 
sukelia žmonėse reakcijų bei pasipriešinimų. 
Jie pradeda patirti, kad persekiojimais jie 
atsiekia kuip tik priešingo jiems tikslo — 
sustiprina patį tikėjimų. Todėl Rusijos bolše
vikai labai čia apsibrėžia. Kankiniams — ku
nigams ir pasaulionims jie sako: “mes jums 
neduosime kankinių vainiko už tikėjimų; mes 
jus padarysim politiškais nusikaltėliais, kad 
norite parduoti sovietų sąjungų Pilsudskiui 
ar Smetonai”. Kankinamieji lietuviai bolše
vikams atsako: “su Pilsudskiu met nieko be
ndra neturim, jis mūsų priešas kaip ir jūsų;

kaip 7 milijonais litų. Kaip žinome, Vokieti
ja už paskutinius įvykius Klaipėdos krašte 
yra labai suvaržiusi Lietuvos prekybų su vo 
kiečiais. Už tai Vokietija jau yra netekus 
Lietuvos užsienio prekyboje svarbiausios vie 
tos. Tų vietų dabar turi Anglija. Su kitomis 
valstybėmis Lietuva savo prekybinius santy
kius taip pat žymiai išplėtė.

Lietuvos ir Sovietų Rusijos prekybos san
tykiai gerėja Lietuvos naudai. Pernai tarp 
šių abiejų valstybių prekybos apyvarta Lietu
vai buvo nuostolinga net 3 milijonais litų. Gi

į tai, jog veik šventu gimė it

pasitaiko.

Mat, vieni ir kiti pasirenka 
neturtų kaipo patį kampinį ak
menį savo sumanymo rūmui. 
Ir, ot, lenktyniauja; kurie su 
mažiau apeeiti išgalės.

Laidotuvės, kurių jis sulai
kyti jau negalėjo, buvo labui 
iškilmingos. Be vietinių vie

toki šventų gyvenimų vedė, o nuolių, patys įžymiausi Bažnv 
betgi iš išvaizdos daugiau pa- (Hos vadai’atsilankė, 
nešėjo atkakliausiam karved
žiui, negu nusižeminusiam vie
nuoliui.

Domininkas sulaukęs pen
kiasdešimt metų ir su mažu 
kaupeliu jaučia, jog neužilgo 
jau reikės grįžti prie Dievo.

Tuo tarp darbavosi Veneci 
joj, grasiausiame kampelyje ne 
vien Italijoj, bet ir visame pa 
šaulyje.

Ant jo kapo Kardinolas U- 
gelini patarė sekantį užrašų 
palikti:— Palaimintas Dievo 
tarnas Domininkas da Guzman 
Tėvų Pamokslininkų įsteigėjas 
Užsnūdo Viešpatyje, lygiai pie 
tuose, rugpiūčio 6, 1221. Visi 
amžiai garbinkite Viešpatį.

Apie šimtų metų paskiau, 
visiems gerai girdėtas ir pat 

įžymiausis italų dainiussai

Manė sau, mirti tokiose gra 
žiose aplinkybėse, gal, nebūtų 
taip gerai. Ilgai netrukęs ke
liauja Bolognos linkui. Bolog- 
na toli gražu nelygi Venecijai.

Dantė, da gražiau ir' plačiau 
šv. Domininko darbus savo 
knygoje sumini.

GARSŪS PRAEITIMI IR 
DABARTIMI

Giedraičiai (Ukmergės aps.) 
Garsūs praeitimi, nes Giedrai
čiuose 18 ir 19 šimt. gyveno 
Lietuvos didikai kunigaikščiui 
Giedraičiai, kurie pastatė baž
nyčių ir įkūrė miestelį save 
vardu.

Vėlesniais laikais, per lenk
metį, puikiai pasižymėjo šioje 
Vilnijos upylinkėję, Giedraičiu 
dvarininkai Graužiniai, kuo
met čia buvo varoma smarki 
agitacija ir dedama jmstangvs 
už lenkinimų. Tuomet Grauži
niai, būdami tikrais lietuviais 
ir Lietuvos patrijotais, dėjo 
pastangų už lietuvybę ir pa
laikymų lietuvių kalbos baiį 
nyeioje. Graužinio dukterj 
eiliavusios iš ryto į bažnyčių 
ražančiaus giedoti, prieš sumų 
“Pulkim ant kelių” ir mišio
se kitas giesmes gieilodavu 
sios. Taigi už lietuvių kalbos 
išlaikymų Giedraičių bažnyčio
je ne kam kitam priklauso ga
rbė, tik Graužiniams. Nors a- 
pylinkės poneliai ir šlėktos 
Graužinius pajuokdavę dėl Ii-? 
tuvvbės ir mužikais vadinda 

bet Graužinis jų nepaisy-

Besipesčiojant vienuoliams, 
nekartų prisiėjo ir jų vadams 
nemalonumais pasivaišint. Tai 
vienok ne Domininkas, o tik 
Pranciškus visuomet pasiro
dė pergalėtoju. Tuo da labiau, 
kad Domininkui vienų kart 
prisisapnuoja labai įdomus sa
pnas.

Kuo ilgiau keliauja, tuo la
biau jam sveikata šlija. Ga
lutinai jau veik keturpėsčiais 
žemelę graibo.

Šiaip taip vienuolynų pri 
rėplioję. Ir, vos ištaręs “mir
štu”, ant durų slenksčio su
kniumba.

Jis mato supykusį Kristų ir
v. . ,. . . , . , . su bausmės rykšte rankose,
šiemet jau iš to Lietuva tun daugiau, kaip 't> • • v... , r i Reiškia, jau pasirengęs nubau-1 milijonų litų pelno.

Lietuvos prekyba žymiai padidėjo Ceko-
slovakijon, Ispanijon, Oandijon, Belgijon, Da
nijon, Austrijon ir Palestinon. Tačiau su dau
guma šių šalių Lietuvai prekyba dar yra nuo
stolinga. Nežiūrint to, pamažu Lietuvai pasy
vas mažėja. Taip, pavyzdžiui, prieš metus Lie
tuvos išvežimas į Čekoslovakiją siekė tik 
100,000 litų, o įvežimas čekoslovakiškų prekių 
į Lietuvą siekė ltS milijonų litų.

Nemažas kiekis į Lietuvą įvežamų užsie- 
dimais — licijencijomis. Vedant kompensaci- 
niškų prekių yra suvaržytas tam tikrais Įei
ną prekybų ir turint galvoje šiuos leidimus, 
reikia tikėtis, kad Lietuvos užsienių prekyba 
netolimoje ateityje bus Lietuvai nuostolinga,

sti ir da kartų visų ištvirkusį 
pasaolį.

Švenčiausioji Panelė ir su 
pora vyrų artinasi prie Jo. ir 

maldauja da palūkėti. It, ro

dos, šieji du vyrai pasiketina 

iškrypusių žmoniją apie tai 

perspėti.

Šiuose dviejuose vyruose 
Domininkas pažįsta Pranciškų 
ir save.

Šiuo sapnu sujudintas pasi 
ketina daugiau niekad su Pra

liet kų veiks Smetona su sovietais T Kur jis I kartu atsiras ir daugiau užsienio rinkų Lietu- ;nciškumi ar jo vienuoliais
dės 150 milijonų rugųT” Bolševikai neturi kų ’og žemės ūkio gaminiams. jokias lenktynes neiti.

--------------- ' -

Korajatitji Bedieviai ir 
PasauHae Komn 

i Propaganda

dio, tačiau labiausia per savo kinus ir 
vaidinimus. Jų trupė vardu “mėlynieji 
marškiniai”, sekdama Rusijos ir Vokieti
jos pavyzdžiais, vaidina mažas komedijas,

Parašė vysk. M. d’Herbigny, 
i ontifikalinės Komisijos “Pro Ruošia” 

pirmininkas
Vertė Jonas Labanauskas

(Tęsinvs) Satyrų prieš mote
rystę pakeitė komunisto Upton Sinclair 
drama, o šią — belgų komunisto Jacqne 
aaaste satyrine apžvalga. Kitos trupės di- 
rfca tų patį. Jos 1932 m. vasarų susijun
gi į Belgijos darbininkų teatrų federad 

'ją pradėjo veikti dar aktyviau. “Dir- 
kančioji jaunuomenė”, kurios Briuselio 
klibas, o paskui ir kitur organizuoti klū- . 

. kai tarnauja įžanga ir filtru priėmimui į i 
j^atnunistų jaunuomenės būrius, pa traukia

savęs Žmones per savo bibliotekas, 
jkarčiamas, žurnalus, sportų, žaidimus, ra-

• Subėgę vienuoliai, didžiai 
garbingų savo dvasios vadų 
ant patalo paguldyti kelia. Gi 
Domininkas iš paskutiniųjų 
rodo, jog ir ši pati žemelė, ant 
kurios dabar sudribęs tūift, 
jam, kaipo žmogui, ir tai da 
pergera.

Jau veik be sąmonės Domi
ninkui palikus, nusigandę vie
nuoliai jį tačiau ant paklod 
žiu pasisvėrę į laukus išneša

Čia ligonis kiek biskį atsi
gauna. Ir, kuomet nuo jo pe
čių jau veik sudūlėjusius mar
škinius nuvilkta, prašė vienuo 
lių, kad kitus marškinius jau' 
tik paskolintų. Kitaip sakant 
panorėjo mirti ne vien ko, bet

Ve kiek brangios istorijos, 
saldžiausių atminimų rankon 
imtas ražantėlis primena. Da 
rbdaviui - valdininkui jo sil 
pnuinų; darbininkui, — vilties 
rytojų. Sveikam, — skaistesnę 
ateitį; ligos nugnyptam, —

I paguodos žodį. Bet gal niekam 
jis nėra taip brangus ir mei
lus, kai visų pašieptam lietu
viui. Čia jis mato ne vien.skau 
džių savo praeitį, bet taip pai 
ir pakenčiamesnę ateitį. Pir
miau jam jis buvo tik vakaro 
šešėlis; nūngi jau gana pla
čiai nušvitusi net trijų spalvų 
vaivorykštė. Da tik neseniai 
patarė tylėt ir kentėt, laukt; 
dabargi rodo balsų aukščiau 
kelt, nepasiduot, eit, laimėt.

Lietuvi! kai pirmiau brangų 
savo ražantėlį tik po skurde 
ašutine, ant grynos krūtinės 
slėpei, kaipo ženklų nelemto 
tavo likimo, taip šiandien jį 
rakon tvėręs koaukščiausiaį iš
kelk, kaipo simbolį ištvermės 
ir pergalės.

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

Vf:
davęs ir Graužiniu! važiuojam 
per miestelį į bažnyčių visi 
poneliai - šlėktos kepures nu 
siimdavę ir žemai nusilenkda
vę, nes jie visi buvę į Grauži
nio kišenę sulindę.

Garsūs dabartimi
Giedraičiai yra garsūs da

bartimi, nes, kaip lenkai pa
grobė Vilnių, spalių 9 d., 1920 
m., ir jau žygiavo į Kauną, 
lietuviai ties Giedraičiais to
kių pirtį lenkams surengė, kad 
jie netik Kauno išsižadėjo, bet 
būtų išsižadėję ir Vilniaus jei 
ne Tautų Sąjunga, kuri pa
stojo lietuviams kelių. Šiam 
lietuvių narsiam žygiui pami
nėti, man rodosi, yra išleistas 
veikalas Amerikoje, Akrone, 
Ohio, ‘Kova ties Giedraičiais’. 

Atlaidai
Spalių mėn. 7 d. Giedraičiuo 

se buvo Šv. P. M. Ražančinės 
atlaidai ir sykiu keturdešini
te per tris dienas. Žmonių per 
visas dienas buvo labai daug 
privažiavę iš aplinkinių para
pijų pasinaudoti Dievo malo
nėmis. Daugelis ėjo išpažin
ties ir prie Šv. Sakramefito. 
Kunigi] su dvasine pags 
buvo atvykę net 13. Pii 

(Tęsinys 4 pusi.)

atnaujinta 1929 m. lyga organizuoja tik 
6 — 14 m. vaikus. Kiekvienoj, mokykloj 
sudarydami jačeiką, lygos vaikai turi or
ganizuoti skundus prieš reakcionierius

kartais politinio, bet dažniausia biauriai I mokytojus — praktikuojančius arba deis-

religinio turinio. Jos jau buvo pavaisduo- 
tos kalbant apie Vokietijų.

Kinas seka teatrų. Kino meno drau
gai, susiorganizavę neva į neutralų koo
peratyvą. visoj Belgijoj reperezentuoja so
vietų filmas, kurios, dėl jų žemų kainų, 
nueina net iki joms nesimpatizuojančių 
sluogam*. Intelektualai ir artistai uoliai 
lankd Briuselio ir kitų miestų “ekrano 
klubų”.

Kad geriau išnaudotų Maskvos radio 
duodamų antireliginę programų prancūzų, 
olandų (ar flamandų), anglų, vokiečių ir j 
ispanų kalbomis, darbininkų radio s-ga i 
padidino priimtuvų skaičių Belgijos ko- j 
munistų kabaretuose.

Be neapykantos ir bedievybės skiepi 
jimo, Maskvos bedieviai rengia Belgijoj 
ir Lenino pijonierių lygų. Įkurta 1925 m. 
Briusely Haute gatvės mokykloj, paskui

tus; kiekvienas narys turi titrėti savo 
laikraštį “ Jaunas ie drangas”, kuris mo
ko, kaip vesti antireliginę ir antisocialinę kovų.

Vieno miesto jačeikos yra sujuhgia- 
mo8 į sekcijas, korių narių skaičius ribo
jamas 50 pijonierių, kad tuo būdu jie as
meniškai galėtų būti pažįstami savo va
dų. Daugelis miefctų tų sekcijų turi pa
kankamai daug. Viai pijonierių daromi 
sportiniai susirinkimai už mokyklos sie
nų vyksta sekcijos ribose ir vadovybėj. 
Vykdomąjį kiekvieno sekcijos komitetų 
sudaro jaČeikų sekretoriai. Jiems vado
vauja komunistinės jaunuomenės paskir
tas vadas. Tos sekcijos yra jungiamos į 
rajonus, atitinkančius komunistinės jau
nuomenės rajonams, kuriems vadovauja 
pati partija. Kiekvienas pijonierius su 
savimi nuolat turi turėti rankvedį, kuria- 

■ 1 ...I

me yra surašytos visos jo pareigos. , 
Paminėsime kelius charakteringus pa

ragrafus. Kovoj su darbininkus ir ūki
ninkus išnaudojančia buržuazija vaikų da
lis yra labai svarbi. Kadangi buržuazija 
visomis priemonėmis stengiasi atitolinti 
vaikus nuo darbininkų organizacijų, ka
dangi mokykla moko vaikus gerbti bur
žuazijų, jos turtus ir jos valdžių, pijo
nieriai turi stengtis sugriauti savo drau
guose tą proburžnazinį auklėjimų; taip 
pat jie mokosi darbo metodų, kad tapę 
suaugusiais ir jaunaisiais komunistais pa 
vaduoti senesniuosius. Mokomasi dirbti 
kolektyviai, tapti geru darbininkų gynė
ju, būnant pirmiau geru vaikų gynėju. 
Jie seka didžiųjų proletariato pavyzdžiu: 
Lenino, Loebknechto, Luizos Michel. .Jau
nieji pijonieriai pasižada dirbti visą savo 
gyvenimų darbininkų ir ūkininkų išlais
vinimai. Jie nešioja jau suaugusiųjų in
signijas, plaktukų sukryžiuotų su šautuvu 
ir penkių spindulių žvaigždę, kuri reiškia, 
visų penkių pasaulio dalių komunistų vie
nybę. Ant kaklo užrištas trimis galais nu-

sileidžiųs raudonas kaklaraištis, kuris 
simbolizuoja darbininkų ir ūkininkų ko
vų su buržuazija pralietų kraujų ir tris 
generacijas, kurios kovoja už komunizmo 
triumfų; tas tris kaklairaiščio dalis jun
giąs mazgas reiškia visų trijų generacijų 
vienybę. Jie sveikinasi penkis pirštus su 
jungę ir rankų pakėlę virš galvos, kas 
turi simbolizuoti, kad pasaulinė revoliu
cija, turinti išlaisvinti darbininkus ir ūki
ninkus, turi būti atlikta atsižadant asme
ninių interesų.

Pijonieriarns duoti šie penki įstaty
mai: 1. darbininko sūnus ištikimas darbi 
ninku klasės; 2. jaunasis pijonierius yra 
visų komunistų jaunesnysis draugas ir 
padėjėjas; 3. jis yra kitų .pijonierių drau
gas ir viso pasaulio darbininkų ir ūki
ninkų sūnus; 4. jis privalo organizuoti 
kitus vaikus ir juos patraukti savo veiki
mu ir pavyzdžiu; 5. pijonierius turi sten
gtis įgyti žinių, nes mokslas yra jėga 
kovoj už darbininkų laisvę.

(Daugiau bus}
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MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

^ika kotoliausiai. Kuomet įsiti-- 
' kiną, kad keleivis laimingai 
-yra perėjęs pavojingą kalnų

malajaus kalnai yra amžinai 
sniegu ir ledais apdengti ir 
ne visiems pasiseka juos pe-

VIETINĖS ŽINIOS

SV. BERNARDO VIENUO 
LYNAS

susmaugę, kitu keliu eina ie- greiti. Tad ir čia, tas garsusis 
škotų sužeistų keliauninkų ir vienuolynas galės teikti žmoni 

A i suradęs prisiglaudžia prie ne- jai pagalbos rankų. Tų darbų 
‘laimingojo, kad jį sušildžius giria ir aukština ne tik kuta- 
savo vilnomis. Jie to, pradeda likų pasaulis, bet ir kitų tikė- 
laižyti rankas ir veidų, ir sy- jimų žmonės. Vienas anglų lai

Šį garsų vienuolynų įsteigė 
pats šv. Bernardas. Vienuoly
nas randasi aukštuose Alpių 
kalnuose, Šveicarijoj, prie lta 
lijos sienų. Svarbiausias šv. 
Bernardo vienuolyno tikslas - 
gelbėti kalnuose paklydusius 
keleivius. Žiemos metu tuose 
kalnuose būna labai daug snie 
go. Įgrimzdęs į sniegų, arba 
nusprūdęs nuo pripustyto ke
lio žmogus pats savo jėgomis 
jyvas neišsigelbėsi.

.'ame sunkiame gell>ėjimo 
'darbe vienuoliams padeda iš
lavinti šunes, kurie ir yra va
dinami šv. Bernardo šunys. 
Tie šunes yra labai protingi ir 
stiprūs. Gelbėjimo darbas at
liekamas šitaip. Pradėjus te
mti, šunes eina ieškoti ir gel
bėti keleivių, kiekvienas pas
kirtu keliu. Jie greit suranda 
žmogaus pėdsakus ir jais se-

kiu rodyti žmogui, kad prie jo 
kaklo yra pririšta bonkutė sti
prinančio gėrimo, kurio išgėręs 
žmogus gerokai sustiprėja. Ir 
taip su protingo šunies pagal
ba, žmogus jau atsikelia ir įsi
kabinęs į jo stiprų kaklų eina 
iki pamato vienuolyno žibintu
vų.

Ir vienas tokių šunų, vardu 
“Barry”, buvo išgelbėjęs 39 
keleivius. Taip ištikimai eida
mas savo pareigas, ir begelbė
damas keturdešimtųjį, kovoja-

kraštis rašo, kati “nei viena 
įstaiga pasauly nėra tiek gero 
žmonijai padarius, kaip šv. 
Bernardo vienuolynas’’.

GARSŪS PRAEITIMI IR 
DABARTIMI

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
dienų sumų laikė kun. J. Sla- 
šys, Šešuolių klebonas; pa
mokslų sakė. kun. J. Zabulio
nis, Bijutiškio klebonas. Antrų 
dienų sumų laikė kun. Br. No- 

ntį su mirtim keleivį, tapo to velskis> Žibalu klebonas, pa
keleivio nušautas.

Sumažėjus pėsčiųjų keleivių 
ėjimui per Alpes, šv. Bernar
do vienuolynas, gavęs leidinių 
iš Tibeto vyriausio kunigo, 
pastatė kitų vienuolynų, aukš
tuose llimalajaus kalnuose. 
Pro tuos kalnus per metus pa
reina tūkstančiai keleivių. Hi-

mokslų sųkė kun. J. Meidys, 
Širvintų vikaras. Trečių dienų 
sumų laikė kun. A. Deksnis, 
Želvos klebonas, neseniai grį
žęs iš Amerikos; pamokslų sa
kė kun. B. Novelskis. Iškilmi
ngus baigos mišparus laikė 
kun. J. Meidys. Grdžiai bai
gės Giedraičiuose 40 valandų 
atlaidai. Ek3-Amerikietis

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

k 1448 SO. 49th OT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

1147 SO. HALSTED ST.. CHIOAGO 
Pantsd. Sered. Ir Subat. S—9 vai.

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

LAUKIANTIS L. V. "DAI
NOS" CHORO KON

CERTAS

KAIP PAVYKO LAB
DARIAMS

Town of Lake. — Labdarin
gos Sų-gos 1 kuopos šokių 
vakaras spalių 29 d. pelno da
vė $43.71). Vakuro pasisekimui 
daug prisidėjo geraširdžiai: j 
Gedvilų šeimyna, J. Morkūnie-I 
nė, Kiminai, T. Pilipavičienė, 

P. Turskie- 
nė, M. Laurinskaitė, P. Dorša, 
A. Petkus, L. Šniurevioiųs, U. 
Panavienė, V. Katauskienė, B 
Kai vaite, J. Razbadauskaitė, 
P. Kalvaitis.

Lietuvis žydelis suteikė au
kų, B. Ogentas padarė dykai 
tikietus. “Louise Beauty Sho 
ppe’’ (Račkauskienė) aukoje 
permanent -wave, kurių laimė
jo E. Mondzejauskienė.

Buvo atsilankius žinoma bi- 
znierio žmona J. Kinčinienė 
su savo dukrele. Ir centro ra 
štin. Z. Gedvilas ir P. Pabi

į seimų J. ir C. Gedvilai, Oge- 
ntienė, B. Kalvaitė. Aukų pa
skirta $25.00.

Užmokėta Kasmauskienėa 
muuo nuoma. Sužinojus, kad 
serga kp. raštininkė E. Ogen- 
taitė, narės pasižadėjo aplan 
kyti. Labdariai čia gražiai gy 
vuoja. Rapoirteris

Dienoms Tel. LAFayette 8788 
Naktimis TeL CANal 0401

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 1 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 rak. 

Nedėliojo pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREETl

Rezidencija *800 So. Artcslan Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

8 Iki 8 v. vakare

OŽKABALIŲ

DAINOS
galima gauti 
“DRAUGE”

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Office Tel. REPublie 7888
Res. Tel. GKOvehlU 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8423 W. MARQI ETTK ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryto
Nedėlfoj susitarus

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0408

Office Phone
PROspect 1028

Res. and Office
2359 So. Leavllt SI 

CANAL 0708

DR. C. I. BLOŽIS
TeL CANal 8122

DENTISTAS
2201 W. Oermak Road

(Kampu Leavltt St) 
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Šaradoj patai sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

t to 4 and 7 to 9 P. M. 
8unday by Appolntment

TeL CANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t Ir 7—t rak. 

Beredomla Ir Nudiltomis pasai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas RKPvblto 7888

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso lelef. BOL'levard 7820 
Namq Tel. V*ROspoct 1930

OfLso: Tel. LAFayette 8017 
lies.: Tel. HEMlock 82M

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezl.l.-n.-l jos Ofisas: 8858 W. «9th St
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

■•rudomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

TeL BOI'Levard 7048

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ava.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki ( vakare
Beredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVKNUB

Tel. VIIlginta 0034 
Ofiso vsl.: 2—4 Ir 4—R p. m

Nedėliomis pagal sutarti

Visi nekantriai laukia L. V.
“Dainos’’ choro koncerto, ku
ris įvyks lapkr. U d., buvu
sioj Meldažio svetainėj. Viso
se kolonijose žmonės tik ir ka- 
lba apie ų nepapraat, koneer-j 
tų, nes girdėt, kad programa1 
bus turtingesnė ir dar gražes
nė kaip kitados būdavo.

Choro pirmininkas, L. Ten- 
zis, su vice-pirmininke, Sofija 
Kupeliūte, dirba, važinėja po 
kiekvienų kolonija, kviesdami 
jaunimų ir senesnius atsilan
kyti į koncertų. O choristai, su 
vedėju muz. J. Sauriu, deda 

' didelių pastangų, kad viskas 
kuogeriausiai pavyktų. Ir jau 
matosi, kad jų pastangos ne
bus tuščios.

Visas choras fu solistais jau
prisirengė publikų džiuginti ir jonaitis, biznieriai Mondzejau
žavėti. Tadgi, reikėtų visiems 
atsilankyti ir pasiklausyti gra 
žios programos. Po koncerto 
pvsilinksminimas prie smagios 
muzikos ir visiems, taip sa
kant, “free lunch”.

Senoji Darbuotoja

Peter Killis. Pranešimas a- 
pie Simono Daukanto dr-jož 
susiiinkimų mus pasiekė per 
vėlai.

Pranešimai
Ramygalos Aido klubas lai 

kys susirinkimų lapkričio 6 d.. 
8 vai. vakare, J. Barausko, bu
vusioj Meldažio, svetainėje. 
Kviečiami visi atvykti. Bus 
svarbių pasitarimų.

Ramygalietis

skai iš Marųuctte Park. 
Tikietų daugiausiai pardavė

B. Kalvaitė' ir E. Gedvilienė 
Kuopa ir komisija dėkinga vi 
sieros, kurie prisidėjo prie va 
karo ir kurie atsilankė.

Spalių 29 d. įvyko kuopom 
sus-maa. Įsirašė nauja narė 0. 
Pilitauskienė. Pasidžiaugta 
vakaro raportu, kurį išdavė 
B. Kalvaitė. Išrinkta atstovėk

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

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

Seredotnls Ir nedėliomis pagal 
sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

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

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Francisco Ava.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 1 Iki 4 
vai. po piety f r nuo 7 tkl 8:20 v*L 

vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 12
valanda! diena 

Telefonas MIDaray 8880

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884 

Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v. 
Nadėldlenlala nuo 10 iki 12 dleo*

VENETIAN MŪNUMENT CO.,INC.
Didžiausia paminki

Oklosgoj
q dirbtuvė

DR, J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

-14Tel. Ofiso ItOUI^vsrd 5811 
Res. VIC tory 3843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. nuo l->: nuo 4:28-8:10

756 w. 36th Street

Office Tėl. Wentworth <128
Ras. Tel. Hyde Perk 2I9»

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

BPEC1ALI8T*
6900 SOUTH HALSTED ST.
f.ktOdos: 1 Iki 4 po pfstų. 7 Iki S vak

itokyvos

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

PMengvlns aklų Įtempimą, kuris 
esti priekastlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karėti, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregyatų. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklon valkus. Kreivos skys ati
taisomo*. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nudilto J nuo 10 iki 18. Daugely st- 
•Itiklmų skys atitatoomoe be skintų. 
Kaln.e pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

z/
Z

/r

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., k am p. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CanaJ 0623

Buvlri 60 metų prityrimo
------ o ■ —

Pirkite tiesiai 14 dirbtuves te 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui j 
alų Cbicaųpys Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grsod Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:.

Yards 1741-1742_ / _____ 8

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4603-07 So. Hermitage Avenue

Kaminskams, A. P. Brazaus 
kams, J. .J. Bakučiam*, K. Ba- 1 
kučiui, S. J. (l’erkauskams, d, 
Rašinskienei, O. Aleliūniene; 
ir jos sūneliui Adolfui, J. Au 
drešiūnui, A. Anglickienei i/ 
dukrelei, A. Munstavičiui ir 
K. Tvorijonui, A. Pociūtei. 1L 
Domkiūtoi, sesutei Stefauijui, 
broliui Leopoldui ir savo my
lintiems tėveliams širdingiau
siai ačiū.

Lucille Vaičkauskaite

Lietuvių Citizen klūbo mė
nesinis susirinkimas įvyksta 
lapkr. 5 d., 1934, Šv. Antane 
parap. svet., apie 8 vai. vak 
Šis susirinkimas yra Juliai sva 
rbus, tat visi, lietuviai ar pr: 
klausanteji klūbui, ur nepri
klausantieji kviečiami atsilan- 

. kyti. Komitetas

ŠIRDINGIAUSIAI AČIŪ

PLATINKITE ‘'DRAUGĄ»»

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose. 
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET į
Kampas Western ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utrrrninko, Ketver-
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

Birighton Park. — Mylimie / 
ms draugams, kurie mano gi
mimo dienų (spalių 21) atsiu
ntė gražių sveikinimų ir brau 
gių dovanėlių, būtent A. D

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

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

Seredomis iki 9 vak. 
Subatonus visų dienų iki 9 v.v.

. • I

1

Z*'

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Spėria Ilsiai iškali nie Ir lšdlrbl- 
me visokių rūšių parniūkiu ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbę jais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOLA 9012 
HELMONT 3485

, Office: HJLL8IRE S88S
Alfred Roeetll, pres. Vlnoeųt Ruselll, secr.

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 
IR SONOS

UBTUVUl 0RAB0RIAI
'ataroauju laidotuvėse kuoplglsusto 
teiksis meldžiu atslėauktl. o mano 

darbu Malte uiganėdfntl 
M. CANal M1B arba Ml«

2114 W. 28rd PU OhkAffo 

M S. 49th OL Oloero, HL

j TaL LAFayette 8518

J. Liulevičius
Oratorius

Ir
Balsami |bu> Jas

Patamauia Chica
Roję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

▼BDSJAS
1646 West 46th Street
Tek BOUIevurd 8888—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTtYAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma 
_ tuo pačiu vardui

Telefonai TARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th 00URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI!
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boolev&rd 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORTUS tr BAI/IAMUOTOJAS 

Patarnavimas gsran Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ino.

I4ETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja u». 12 6.00 ir aukJMt&u 

ModerntAka koplyčia dykai 
888 W. 284b 8L Tel CANal 8174__ CMomo. U.____ -

z
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CICEROS ŽINIOS
(Suvėlinta)

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-.ja, turėdama pasi
šventusias ir gabias vadoves, 
pramato, kad organizacijos pi
rm yneiga ir tolimestiis gyva 
vintas priklauso nuo to, kiek i 
naujų, jaunų pajėgų organiza
cija susilauks. Tat savo sei
muose ir A. R. D. skyriuose 
nutaria ir organizuoja A. R. 
P. jaunamečių skyrius (Juni- 
or Ausiliary).

Vienas veikliųjų skyrių, vei 
kliu jaunamečių, randasi Ci- 
ceroj. Ten' gerb. klebono kun. 
H. Vaičūno proteguojamos ir 
nuoširdžiai remiamos jauname 
tės žydi, it gėlės darželyje. Jų 
globėja A. Vaišvilienė jas glo-

IŠ POLITIKOS LAUKO

Chicago miesto majoras Ed- 
wawl Kelly, kuris atvyko j 
lietuvių demokratų lyg^s su
rengtas prakalbas spalių 27

boja ir tvarko, kaip savo dūk-id- ir lietuviams pasakė prie- 
1 lankių prakalbų

Žymiausių Cicero šeinių du
krelės priklauso jaunamečių 
skyriui. Visos “higli school 
girls” o- kelios iš |3 sk. para
pijinės mokyklos. Pirmininkė 
jaunamečių yra O. Vasaitė, 
rast. Nakrošytė. Susirinkimus

MAJORAS KELLY LIETU 
VIŲ TARPE

'77-

politiški kliibai, sykiu ir lie
tuvių piliečių 13 wąrdo klū- 
bas, dirba už demokratus.

Visi gerai atsimenam respu
blikonų ir demokratų valdy
mo laikus. Pirm pasaulinio ka
ro respublikonai prieš visus 
rinkimus visuomet sakydavo, 
kad tik jų partija vienintėlis 
yra darbininkų išganymas. Bet 
po rinkimų pasirodydavo vi
sai priešingai.

Taip buvo prieš pasaulinį 
karų. Na, o po karo kų respu
blikonai eiliniams piliečiams 
davė? Netekom visko, kų bu
vom per karų sunkiai susitau
pę. Nurėdė, nuavė įr iš namų 
išvarė. Tai respublikonų do
vana eiliniams piliečiams ir 
jų žadami aukso kalnai.

kitais reikalais. Bet bėgiu 3 
pietų, demokratams šeiminin
kaujant, nors per sunkių pilie
čių kovų, taksai mažinami ir 
ateinančiais metais jau tiki
masi bus numuAti iki P/2 nuo 
šimčio nuosavybės vertės.

Lapkričio 6 d. visi lietuviai 
1 piliečiai privalom pasirinkti 
tinkamus kandidatus ir 
juos atiduoti savo balsų.

Urugvajaus lietuvius į frran- 
gijos Užsienio Lietuviams Re 
mti skyrių, kuris ir varytų 
kultūriškų darbų Urugvajaus 
lietuvių tarpe.

REVIZIJA POLICIJOS 
VALDYBOJE

uz Klaipėdos krašto guberna- , 
toriaus paskiria komisija spa 

Kad sužinoti tinkamiausiuspHų 11 d. Klaipėdos miesto po 
licijos valdyboje pradėjo vi
daus pasų davimo bylų revi
zijų. Jau prieš kelerius me
tus buvo davinių, kad visam 
Klaipėdos krašte išduodant 
pasus buvo daug neteisėtu
mų. Komisija tikrins bylas 
visų Klaipėdos krašto įstai
gų, kurios išdavinėja pasus.

kandidatus, reikia lankyti de
mokratų mass mitingus. J. S.

SPORTAS
ftESfADIENIO 

FUTttOLO REZULTATA1: 
Pittsburgh 19 — Notre DameO 
Purdue 26 —, Chicago 20 
Army 0 — llliitois 7 
lova 0 — Indiana 0

Jei ne demokratas, šiandie- Minhesota 34 — Michigan 0

Spalių 27 d. Lietuvių Audi- 
torijon susirinko daug lietu- 

1 vių į Lietuvių Demokratų Ly- 
veda gabiai, tvarkiai. Malonu<gOs Cook apskrities vakarų pa 
matyt jaunas mergaites taip siklansyti kalbų, pasišokti ir 
atsidavusias visuomenės dar-•'pasilinksminti.
bu i. ' Salėje dainuoja, šoka, links-

Spalių 23 d. teko lankytis minas, tik, štai, orkestrą su
nokiame jaunamečių susirinki- stoja grojus. Pirm. Al. Kurna

me įr A. R. D. centro pinu. A. kis praneša, kad miesto majo-
Nausėdienei ir išsinešta malo- ras Kelly, su demokratų va- 
niausių įspūdžių ir vilties, kad Hais kongresmanu A. J. Sa- 
Amerikoj gimęs ir augęs jau hatb ir Brummel atvyko daly- j 
n imas nežus lietuvių tautai. Įvauti Lietuvių Demokratų Ly- 

Cicero jaunamečių sk. susi- gos vakare. Majoras Kelly ka
rinkime dalyvavo taipgi ir dvi Jba 12 minučių; reiškia pariė- 
įžymios rėmėjos iš augesnių kų už pakvietimų ir žada lie- 
skyriaus, būtent L. Haputienė tuviams paramos.
ir Jaukšienė. Mergaitės jas! Valio! majoras Kelly! Va- 
sutiko dideliu džiaugsmu ir ]įof skambėjo Auditorijoje, 
pasižadėjo augesnių pramogari Atsisveikinus jam ir išvy- 
pagaminti gražių siuvinių. kus į kitų susirinkimų, toliau

ninis prezidentas Rooseveltas, 
sunku pasakyti, kas būtų įvy
kę Amerikoje. Matom, kad tik 
prez. Rooseveltas.deda pasta
ngų, kad atstatyti respubliko
nų sugriautų šalį.

Ohio State 76 —-r W. Reserve 0 
Northwestem 7 — Wisconsn 0 
Mich. (S) (13 Marquette 7
Columbia 14 ’■— C’omell 0 
Yale 7 — Darthmouth 2 
Princeton 19 — Harvard 0

Su vietine respublikonų vai-JN avy 36 Wash. and Lee 0 
džia taipgi nebūdavo galima j Syracuse 16 — Penn State 0 
susikalbėti taksiĮ aukštumo ir Temple 14 — Holv Cross f)

Fordham 13 — Tennessee 12 
Tenn 54 — l>afayette 0 
l'Carnegie Tech 6 — N. Y. U. n

KLAIPĖDA. — Valstybės 
saugumo policija suėmė Cha
ne. Ita Stroblį iš Klaipėdos] 
su puse centnerio komunisti
nės literatūros. Strohlis tar
domas. 1930 metais už prieš
valstybinį veikimų jis buvo 
ištremtas į koncentracijos 
stovyklų, bet, stovyklų likvi
davus, buvo paleistas.

Viešnia

Stai visow informacijos apie 
sodaliečių šokių vakarų:

Diena — sekmadienis, lap 
kričio 18. Bilietas — 25c., va
landa — 7:45, muzika — Ed- 
die Dell and bis Gay Dona 
(Ciceroj dar nieks nėra sam- 
dęs tokios orkestros, todėl so- 
daliečių draugams ir drau
gėms bus tikras suprizas). Ko
misija: Della Links, Valerla 
Sriubaitė, Jadvyga VaštaJcai- 
tė, Viktorija Vitanskaitė 
Marijona Daunvtė.

Komisijos vardv, kviečiu k’ - į 
tų parapijų jaunimų atšilai; ■ 
kyti į šį vakarų.

Marijona Daunytė

Al. (i. Knmsias, Lietuvių 
Demokratų Lygos Cook Coun- 
ty pirmininkas ir lietuvių sky- 

vedėjas centraliniame

formadienis, lapkr. h d., 1934 
»attetei^r,'ei',i.»ateaga"ii .n‘Jįl.'P m .rr-yji z...1 . m

Dienraščio “Draugo”

25 METU JUBILIEJINIS
KONCERTAS

Sekmadieni, Lapkriciu-Nov. 18 d., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Šio jubiliejinio koneferto programa bus labai 
įvairi. Visų Chicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
dain inkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programų yra sekantieji:

Šv. Jurgio - Prof. A. S. Pocius 
šv. Kryžiaus - VI. Daukša 
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis 
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka 
Aušros Vartų - J. Brazaitis 
Šv. Mykolo - N. Kulis 
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas 
Šv. Juozapo - K. Gaubis 
Šv. Antano - A. Mondeika 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus - S. Raila 

, Visų Šventųjų - J. Rakauskas
Taipgi dalyvaus Šv. Baltramiejaus daininin

kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado- 
i vyste St. diliaus.

Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio 
( (Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.

DŪLU SKYRIUS URUG
VAJUJE

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti pasidarė ypač 
populiari- Pietrį Amerikoje. 
Taip, pavyzdžiui, Buenos Ai
rėse šiomis dienomis susikūrė 
lietuvių CerottfAa D-ro J. Ba
sanavičiaus Rūmams statyti; 
šie Rūmai lnlsių kultūrinis 
centras visiems Argentinos 
lietuviatns. Taigi, šis centras, 
kad daubai .fatri1 sektųsi, prn-kalbėjo lietuvių prietelis ir

rėmėjas kongresmenas A.. J: j rjnkinh« ra-jšo vien- moralė.* DULR para-.
Sabath, Brummel ir tersejas gjna iįetuvius balsuok de-imos, o Urugvajaus sostinėje 

mokratų partijų. ĮA/ Kurnėki s-j Montevideo Susikūrė DULR 
yra jaunas energingas vėikė- styriu*, kurio yaldyba yra pa 
jas politikoje. .Pasw<&imo-! siryžūsi stteiganizuoti
; ‘ i* '•' • »x. • • -• ii. v __ __

-———;------

Hertnes.
Po kalbų vėl tęsės šokiai, 
lapkričio 6 d. Lietuvių De

mokratų Lyga pataria visiems

riaus

viso

ZIPPERMAN
Republlkonų Komi h Uitu h Į 

STATE SENATOK
•-to Senatoriai Dlstrtkto 
Balsavimai antradienyje.

Lapkričio-Nov. S.
Wm. M. Zipperman yra gimęs Chl- 
cagoj. Yra baigęs Kent College of 
baw. Taipgi lankė Northw<-stern 
Ir Chlcagos universitetus. Pilnai 
tinkantis kandidatas State Senlto- 
rlal vietai.

lietuviams piliečiams balsuoti/* 
“Straight demokratų balotų'*; 
tuo būdu remsime prez. Roose- 
velto planus krašto gerovei.

Paul B. Saliner

n

PAIN-EXPELLER

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS B0NV8

LIETUVĄ
ŪBA

INSURANCE 
NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE —
LAIVARO

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WE6T 47th STREET TeL LAPayette 1083

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 

Psln-Expe11erln viniMMet
F ~ palengvina akauamui

KIllS PAtN

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar •ualerztnuatii T 
NUGA-TONE suteik* greitą p&gelbą. 
Tai yra tlemta nervų tinklui tonikas 
ir reikta akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro Įmones er
otais Ir nemaloniais. Ruvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONE Ir greitai 
lilmlrftlt bedas. NUOA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra ploktteltu for
moje Ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mAnealo trytmentą ui Vieną Do
leri. Jei retultstai nepatenkins, jOaų 
pinigai bus sugrąiintl. Parduoda Ir 
garantuoja visi aptlekorlal. NeatldA- 
lloklt—gaukit honką ilandlen. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
OA-TONB

Nuo užkietėjimo Imkit—VGA-SOI. 
—Idealų Uuonuotoją vidurių 2Re Ir

Kongr. A. J. Sabath, nuc 
senai lietuviams gerai pažįsta 
mas politikas, šiandien jau 
seniausias kongresmanas, apit 
kurį kalliama kaipo apie kai; 
ditatų j kongreso vadus — 
pirmininkas. lietuviai balsuo 
tojai žada jį stipriai paremti 
antradienio rinkimuose.

Archer Heights. — Archer 
Heights priklauso 13 tvardai. 
Lapkričio 6 d. besiartinant, 
jaučiama didelis bruzdėjimas. 
Politinės partijos, kaip ir ki
tur, nemiega.

Už kų-gi mes, lietuviai, bal
suosime? Archer Heights, iš
skyrus rusus, graikus ir neg
rus (jų nėra), visų kitų tautų

P4SK0LBMS UIT
. pirmų am

Nuošimtis tik už liku- 
šių sumų, ant lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki 20 

vBN'aScv metų. Įstojimų ir jokių
bausmių nereiks mokėti. aMk i Įstok į šių draugijų si-
stematiškai taupyti pini- 
gus. Draugija moka divi-, 
dendų nuo 4% iki 6% kas T 6 mėnesiai. Taupymo sky-
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiai: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendų ui sumokėtų sumų.

Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
231$ B. LftAYITT ST. 

Tel. CANal 1678

AVINGS
AND LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO

PAR3IDU0DA
Našlė moteris priversta par

duoti 60 akerių farmų labai pi
giai. Visas informacijas suži
nosite pas Onų Kimber, sav. 
1324 So. 49th Avė., Cicero, UI.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

f Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėlio. Seredoa Ir Pėtnydio*
vakarai* < tkl •

Telefonas OANsI 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RKPubltc »5«0

P. GONRAD
FOTOGRAFAS' 

Atsidarė nunaavą. mo-
) demiAką atudlo au Hol- 

lywood ftvteaomls.
430 WFKT «Srd ST. 

Englevrood 6S4O—HMIS

Daug ftllumoa - matai pelenų; gerąa 
užvaduotoje* dėl Pocabontaa; Black 
Gold, lump arba egg. M 00; Mine rnfi. 
*5.75: acreenlnga <4 75.

GRVNDY MINING COMPANY 
Cedarcreat It-St

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Cblcsgo. IH.
VKL RKPTmiiIC M4M

Katrie pe-kare anglis IS 
dralverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes angtla ui mallaq 
ptnftų.

DYKAI IŠBANDYMAS
' . • X“, / - -t V• n . >/• . - i7. •;

Graži dovana 22 rų metinių Budriko Krautuvių 
Išpardavime

DIDELĖS
SKALBYKLŲ VERTYBĖS

JEIGU NORITE 
PIRKTI SKALBYKLĄ 
KAIPO PASTOVŲ 
INVESTMENTĄ 

EKONOMIJOJE ........TAI

ATEIKITE... ir 
pamatykite mūsų ver
tingas skalbyklas gva- 
rantuotas per tų galin
gų WE8TINGH0U81. 
Yra modeliai nuo
M9.5Olra,,w-

LENGVAIS
I6M0KBJIMAI8

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Nedėldieniais 1:00 —- 2:00 vai. W C F L 
Ketvergais 7\30 — 8:30 vai. vak. W H F C. 
Kailio programai:-—
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Part Two Antroji Dalis

Pradžios Mokyklų Savaitraštis

Uarb* svetimom!* kalbomta kalbat), 
ljltlel* sėda savoaloa sarai mmoltltl.

TREČIASIS PALAI
MINIMAS

•'PR’almlntl. kurie ' liūd* 
nes Jie bus paguosti".

(Mato A, A.)

„ Lauras buvo laimingas. Jis 
visados juokėsi. Liudas buvo 
nelaimingas ir dažnai verkda
vo.

Lauras, aštuonerių metų 
berniukas, buvo gražus. Plau
kai garbiniuoti, šviesūs, kaip 
saulė; akys, kaip dangaus žy
druma; noselė, kaip lazdos 
galvutė; lūpos raudonos, 
skruostai skaistūs. Dažnai 
gniaužydavo rankas, lyg reng
damasis su kuo muštis. Visuo
met žiūrėdavo tiesiai priešai 
save. Jo kojos buvo tvirtos; 
nei sykį nepasitaikė, kad būtų 
parvirtęs. Dažnai jis pastūmė
davo tarnaitę ir iš to juokda
vos. Supykindavo ir mokyto
jus ir iš to juokdavos. Juok
davos pirkdamas pyragaičių, 
juokdavos išmušę1-, akmeniu 
langų, juokdavos bažnyčioj, 
juokdavos* eidamas į vaikų 
pokylį, apsirengęs pasakos ka-

Pinaadienis, Lapkrieio-November 5 d., 1934 Kalba yra visų diflvel" tauto*, jos pa- 
Aloa pasistatytasis paminklas.

Kiekvienam iš mūsų Dievas paskyrė Angelų Sargų, kurio 
pareiga yra saugoti mus ir išvesti iš sieloms pavojų. Dažniau 
negu mums rodos, tasai Sargas nukreipia mūsų žingsnius nuo 
pavojau^ tako ir priešo nagų. Todėl ir dera karts nuo karto 
pareikšti padėkos žodelius tam dangiškam Draugui, Kuris visa
dos būna su mumis ir geidžia mums amžinos laimės. Štai, trum
pa maldelė, kurių galite lengvai išmokti: “Dievo Angele, mano 
Sarge, mane, Tau AugŠčiausiojo pavestų, šviesk, saugok ir val
dyk.”

tai tada, kai jas pirštais pa- zoriaus, savo bičiulio, karsto, i pasakyti. Kartų , pono Vale-
sukdavo. Kainavo jis 25 cen
tai. Lauras, ir jo draugai, ku
rie turėjo tikrus laikrodėlius, 
juokdavos iš Liūdo laikrodė
lio. Net mokytojai kartais 
juokdavos ir sakydavo:

Abu — Lauras ir Liudas — . rando duktė Aurelė tarė Liu
da bar buvo neturtingi.

Lauras pradėjo išnešioti te
legramas. Dabar jau negniau
žydavo kumščių, lyg norėda- 

' mas muštis, bet gražiai ties-

dui:
— Kai užaugsime, aš tekė

siu už tavęs. Savo krautuvę 
pavadinsime “Dievo Apvaiz
da”. *

— Žiūrėk, Lindai, kokios davo jas prie pinigų, kai kas 
Lauro kojos, pasisteng, kad ir j jun duodavo. Nebeetumdyda 

mimikbi ni- tevo sntvirt^ri, np” Lova. ve tarnaičių, nes jų neturėjo.

nigų ir jis juokdavos. Kai sy
kį vežėjas pervažiavo šunį, jis 
juokėsi. Sykį Liudui net krau
jas pasileido iš nosies, kaip 
jis sudavė kumštimi, o jis iš 
to juokėsi.

Liudas buvo devynerių me
tų. Pagal savo amžių — ma
žas. Jo drabužiai, kuriuos mo-, 
tina-našlė pati siūdavo, buvo

f

siauri. Buvo negražaus vei
do. Nekaltų jam tai Lauras 
prikaišiodavo. Liudas tylomis 
verkdavo. Kai dantų gydyto
jas Liūdni ištraukė du pryša- 
kinius sugedusius dantukus, 
kažkas pasakė, kad dabar jis 
dar negražesnis. Lrfidfls dar 
labiau verkė.

Liudas niekuomet kišenėje 
neturėjo cento, kad galėtų kų 
imsipirkti. Visi kurie gaudavę 
pinigų, juokdavos ii Lftdo, o 
jas verkdavo.

Kai priėjo prie pirmosios 
Komunijos, motina nupirko 
Liūdni laikrodėlį. Bet tai ne
buvo tikras laikrodėlis: pats

kojos kaip vStuko.
O vargšas Iiūdas verkdavo.

Jis nenorėjo turėti liesų kojų,

Jo močiutė pati turėjo virti, 
šluoti ir lovas kloti. Nei į mo
kslų negalėjo eiti, nes nebuvo

bet nieko negalėjo padaryti. 1 pinigų. Dataar nebedaužydavo

Kartų mokykloj pertraukos 
{meta vienas geresnės širdieR 
mokinių davė jam gabalėlį šo
kolado. Ijaunus tų šokoladų 
apipylė smėliu. Liudas vienok 
apšluostė ir verkdamas suval- 

<«•
Liūd&s turėjo penkiolikos 

metų seserį, kurių labai mylė
jo. Vargšė buvo kuprota. Kai 
ji mirė, Liudas labai verkė.

Lauro tėvas buvo labai stai
gus vyras. Sykį su kažkuo su
sikivirčijo ir priešas jį nušo
vė. Tiktai po tėvo mirties pa
tirta, kad jo turtai prarasti. 
Lauras ir. jo motutė dabar ta
po vargšai, kaip ir Liūdaa k 
jo motina. Dabar
turėjo gražių 
žaislų ir jau aebeaijuokė, bet 
taippat ir neverkė, nes nemo
kėjo verkt. Net tuomet, kai tė
vas mirė, negalėjo verkti taip,

langų, nes policininkas būtų 
nuvedęs į kalėjimų.

Nevaikščiodavo į bažąyčin, 
nes negalvodavo ape Viešpatį 
Dievų. Neidavo į pokylius ap
sitaisęs pasakos karalaičio 
drabužiais. Eidamas į gatve 
užsidėdavo kepurę su užrašo 
“TELEGRAMOS”.

Liudas gi dabar laimingas. 
Gavo darbų pas skalbinių 
pirklį Valerandų, kuris juo 
patenkintas. Liudas dabar ne 
beverkia. Pastorėjo kojos, nes 
ponas |Valerandas liepė jį ge
rai maitinti. Nupirko Liūdni 
gražius drabužius ir,

du
JLiūdas, kuris niekados netu
rėdavo nei cento savo reika
lams, dabar šį-tų nuperka ir 
savo močiutei. Turi laikrodėlį. 
Dabar toks laimingas, kad tik

nėjo, o rodyklės sukdavosi tik- kaip Viešpats verkė prie Lo- Viešpačiui Dievui moka tai

Vienas ūkininkas turėjo tris 
vaikus. Visi jie mokėsi pra
džios mokykloje, į kurių rei
kėjo eiti. Atėjus vasaros atos
togoms, vaikai išvažiavo į 
miestų pas savo tetų paviešėt. 
Jie pirmų, kartų pamatė mies
tų. Visu kuo stebėjosi. Užrietų 
galvas žiūrėjo į didelius mū
rus, pamatę didelius vaikų bū
rius stengėsi su jais susidrau
gauti, jiems papasakojo apie 
kaimo gyvenimų. Labiausiai 
vaikučius stebino plačios, gra
žiai grįstos gatvės, didelis 
žmonių judėjimas. Nepatiko 
tik trukšmas, kurio mieste bū
na tiek daug dienų ir net nak
tį. .

Pagyvenę mėnesį jie pripra
to prie miesto -gyvenimo ir, 
kada reikėjo grįžti namo paa 
tėvus, labai nenorėja grįžti.

Sugrįžę į kaimų jie su pasi
gerėjimu visa papasakojo sa
vo draugams, kurie taipgi nie
kad nėra buvę dideliame mies
te. Visi užaugę žadėjo apsi
gyventi dideliame mieste. T.

,e.»
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Štai Kur Tikras Vyriškumas
n » 4 TT O -A S

Tai buvo karo metu. Mes 
uaėmėiu priešų miestų. Kai 
viskas šiek tiek aptilo, aš iš
ėjau iš mūsų traukinio truputį 
pasivaikščioti. Nuėjau į dide
lę ir gražių bažnyčių, kuri ste
bėtinu būdu liko granatų ne1 
paliesta. Bažnyčia buvo labai 
graži ir,mano dėmesį patrau
kė puiki Liurdo grota, įtaisy
ta prie vieno mažojo altoriaus. 
Čia krito man į akis viena mer
gaitė, kokių 12 metų amžiaus, 
kuri pamaldžiai kalbėjo ro
žančių. Po kiek laiko išėjęs aš 
jų pamačiau gatvėje. Užkalbi
nau.

— Vaikeli, šiandien mačiau 
tave prie Liurdo grotos. Ar 
tu myli Dievo Motinų?

— O taip, iš visos širdies.
— Tu meldeis, tur būt, už 

savo brolius, kurie išėjo į 
frontų? Ir jos veidas pasida
rė toks liūdnas... — Sudie, — atsakė ji —

— |Ar tu priešų kareivius j pasimelskit kada ir už mano
myli? i broliukų!...

— Aš myliu Dievo Motinų, 
o Dievo Motina nori, kad aš
ir priešus mylėčiau.

•t —- Ar tu meldeisi ir už ma
ne?’ - V

— Aš meldžiaus už visus ka- 
reivitts: už mūsiškius ir prie- bto. O mano vargšas brolis!

_ _ _ _ MfiRRAS «M«
Šuo yra gudrus ir protin-į KAS

gas gyvulys. Taip protingai: ^lgio tėvas grieže smuiku, 
jis žiūri savo akimis, tartum Algiukni buvo puiku — 
supranta, kų jam sakai. Moka
jis džiaugtis, būti nuliūdęs, 
būti dėkingas. Kiek kartų jis 
yra mums patarnavęs!

: Viemų kartų, atmenu, mažoji maPO seselė iškrito iš lopėe- 
lio ir galėjo kaip numirusi. 
,VWuje nebuvo nei vieno žmo- 

tik mūsų Margis snatt- 
prie lopšelio. Pamatęs kas 

šno iššoko pro langų 
į daržų, kur motutė dirbo, pri- 
bėgęs prie jos ėmė staugti, lo
ti ir už sijono traukti į vidų.
Mama šunį barė, mušė. Šuo 

neailšovė lojęs. Pagalios ma- 

ma įbėgo į vidų ir tada ttk 

suprato, kas atsitiko ir dėlko 

Šao lojo.

Po to atsitikimo mes dar 
labiau mylėjome savo Margiu

kų.

Dievas žino, aT jis dar gyvas. 
Ir ašaros sužvilgėjo jos akyse.

— O tavo tėveliai? — pa
klausiau.

— O! Priešų kareiviai su
šaudė mano tėvų ir motinų, 
sakydami, kad jie šnipinėja.

Ir čia mažoji pradėjo galiai 
'verkti... Aš guodžiau jų, kiek 
galėdamas, nors ir aš pats 
norėjau verkti kartu. Man bu
vo jos gaila ir sunku pasida
vė ant širdies.

— Mylimas vaikeli, neverk, 
Dabar Dievo Motina bus tavo 
motina. Pasitikėk Ja!.

— Taip, tamsta.
Aš vos tegalėjau save su

valdyti. Aš turėjau greičiau 
atsisveikinti, kad mergaitė 
nepastebėtų mano susijaudi
nimo.

— Lik sveika, mažoji, Ir 
melskis už mane!

jų burneles.
Šaukė tėtę, bet jis buvo taip 

toli, kad negirdėjo šauksmo. 
IAŠ pasišalinau greitu žiag- Pagalios paaai-go Poviliukas 

sniu. Nuėjau per laukus ir
pievas į nuošalesne vietų, puo
liau j žolę, ir verkiau, ver
kiau...

Šio vaikelio pasitikėjimas 
Dievu sustiprino man tikėji
mų. — -F. E. P. —S. i:

jis į tėvų vis Žiūrėjo 
ir pagriešti pats norėjo.
Tėvas ėruf- jį mokinti, 
sūnus ėmė vis mėginti 
pats pagriešti po truputi, 
tas papratino mažutį 
muzikos įsiklausyti,
Visų Gm getai daryti.
Štai, pnaėjo trumpas laikas 
ir pramoko griežti vaikas, 
ėmėsi gaidų palengva 
ir, aors kavų tai nelengva, 
greitai ir prie jų priprato — 
ir dabar visi jau mato, jog Algiukas griežti moka, jis miklumo mažų štokų gerai, diibdamas, išdildys, 
trūkumas visas užpildys: 
smuikininkas bas jis paikas «- 
jam padės tame jo smuikas!

Arėjas UttfcsMAlMM.

Moki žodį — Žinai kelių.
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PAGELTU LAPAI
Kinu patsai vienas pramintu taku.
Aplink mane šiama apleistas jau sodas.
Ir vėjas, besprukdams tarp medžių šakų, 
Melodijas amdžja vienodas.

Minu aš ant tako geltonos lapus.
O jie taip slaptingai kų šnabžda po kojų. 
Baugina mane jųjų balsas šiurpus,
Teeiau tos kalbos neatboja.

Staiga verpetu jie apsuko mane,
Užtemdė akis, ir į veidų užgavo,
Ir stūmė šalin. Bet tamsybės tvane 
Nepamečiau tako aš savo.

Ir vėl einu vienas pramintu taku.
Naktis nors tamsi, bet maloni.
Ir krinta, lyg auksas, tyliai nuo šakų 
Tie lapai numirę, geltoni. Putinas

Meilė
Kartų — labai seniai — pa

klydo du maži vaikučiai: bro
lis ir sesuo, Poviliukas ir Ma
rytė. Verkė susikibę šaukdami 
tėtę ir močiutę. Verkė taip,
kad ašaros skruostais bėgo į! buvo kryžius ir Dievo Motinos

ir Marytė — ir balso jiems 
pritrūko. Akys degė užverk
tos, o burnoje buvo gaižu.

Taip praėjo savaitė. Varg
šai miegodavo pakelyje arba 
girioje. O kai būdavo alkani, 
valgydavo žoleles arba maisto 
likučius, rastus sųšlavyne. Mie
godavo ir valgydavo visuomet 
susikibę, nes bijojo, kad pa
vieniui nepaklystų.

Kartų naktį, gulėdami gat
vėje pamatė einant žmogų su 
žibinta rankoje.

Jis buvo juodai apsivilkęs, 
s« balta apykakle ir juoda, ap
valia kepuraite. Ant dešinos 
rankos laike mažų kūdikį, ku
rį matyt buvo radęs gatvėje, 
panašiai kaip Psvibuka* ir 
Marytė. Priėjęs prie Poviliu- 
ko ir Marytės paklausė:

— Kas esate tokie, vaiku
čiai?

— Esame F dvilinkas ir Ma
rytė.

— Kų čia Veikiate?
— Paklydome ir bijomės.
— Aš jums atrasiu tėtę ir 

mamytę, eikit su manim.
Ir abu paėmė už rankų.

Tas žmogus buvo gema 
Kai jis buvo mažas, ganė aviR, 
kai paaugo, tarė sau: — ne
benoria avių ganyti, noriu 
globoti dingusius vaikus, kurie 
neturi nei tėtės, nei močiutės,

noriu jiems atstoti tėtę ir mo
čiutę. Tas žmogus buvo Šv. 
Vincentas.

Atvedė jis Poviliukų ir Ma
rytę į šiltų kambarį, kuriame

statula. Pavalgydino ir pa
guldė į loveles, kurios stovėjo 
šalia viena kitos. Poviliukas 
ir Mary tė, kaip visuomet, lai
kydamiesi už rankų saldžiai 
užmigo.

Tų naktį abu sykiu mirė. 
Jie rado tėtę ir mamytę dan
guje, kaip Šv. Vincentas buvo 
žadėjęs. Išverto J. T.

Lape Ir Ožy*
Lapė įpaoiė į gilų šulinį, iš 

kurio negalėjo iššokti. Pro Ša
lį ėjo ožys ir, pamatęs šuliny
je lapę, paklausė, kų ji ten 
veikianti.

— Na, o ar tamsta nieko ne
žinai? — nusistebėjo lapė. — 
Prisiartino didelis sausmetis. 
Aš tat ir įšokau į šulinį, nes 
tikrai žinau, kad z Čia netruks 
vandens. Kogi tamsta belauki? 
Šok į šulinį!

Ožys pilkėjo ląpei ir įšo

ko. 0 lapė to tik if-laukė: už
šoko jam ųnt nugaros, pasktti 
uždėjusii pirmutines kojas ant 
ragų Sokjfiimn iš šulinio tarė 
ožui: /'

- Sudie.A1'“Niekados netiJceTc tam, ku
ris įt&ts yra nelemtame pa
dėjime!

Paukštis savo lizdo neter
šia.

Palietų pienų visos katės 
laižo.

Pingai — galvažudžiai.
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Audra Jūroje

Miuncheno mieste gyveno 
neturtingo darbininko šeima:

Kalvs turėjo mažų šuniu
kų, kuris visada miegodavo,

Vaiko Malda

m AM
il’IS ** AW*»»MT 
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Vincukas buvo penkių me
tų. Tėvai buvo žadėję ateinan
tį metą leisti į mokyklų, kurio- 

i je mokina seselės. Kadangi 
jo draugai jau lankė mokyk
lų, tai Vincukas tik skaitė die
nas, iki pradės lankyti para
pijinę mokyklų. Mat, ir jisai 
norėjo būti mokytu. Sulaukęs -5 
dienos su džiaugsmu bėgo į 
mokyklų.

Praėjo šeši metai. Vincukas 
jau septintam skyriuj. Mok
slas puikiai sekasi. |Vieną va
karų, baigęs uždavinius, pra
dėjo mąstyti. Ant rytojaus, 
seselė mokytoja irgi sakė mo
kiniams, kad neužtenka vien 
tik mokytis, reikia daug ir 
mąstyti.

Bemąstydamas Vincukas ne
tyčiomis įsidėjo j burną pai
šelio galų ir tuojau jame kįlo 
klausimas, kam dedama trin
tukas (eraser) ant paišelio 
galo? Pagalvojęs priėjo prie 
išvados, kad trintukas deda- 
damas tam, kad ištrintų pada
rytas klaidas.

Taip Ir mokykla vaiko gy
venime. Ji taiso vaiko būdų 
ir ruošia jį gyvenimui.

Bailų Jonvlii.

Priežodžiai
Duok Dieve rasti, bet nepa

mesti.
Skubos darbą velnias ren

ka. • • »«• r. • * . *
Viena ranka glosto, kita pe-

ša.

Jūroje kylo audra. Dar va-lmirtj. Jo veidas valandėlę ap- 
kar saulės spinduliuose ra- ’ siniaukia, akys užsimerkia.
miai mirgėjęs paviršius pasi
šiaušė pūtuojančiomis bango
mis. Kriokdamos vilnys daužo 
laivo šonus, blaško į visas pu
ses ir grasina mirtimi plau
kiantiems keleiviams. Išbalę 
jūrininkų veidai nerodo jo
kios išsigelbėjimo vilties. Ka
pitono Įsakymus pildo tik iš 
įpratimo. Jiems atrodo, kad 
jau nėra pagelbps, kad jūra 
savo šaltose gelmėse visiems 
ruošia kapus.

Kapitonas supranta padė
ties rimtį. Bet jis nenuleidžia 
rankų. Jo akyse spindi tvirta, 
kaip plienas, valia. Jo ko
mandos balsas rungiasi su jū
ros kriokimu. Jo nejaudina 
nei moterų klyksmas, nei vy
rų ašaros. Jame matosi tik 
vienas pasiryžimas — išgel- 
bėti keleivius.

Ijaivo šviesos ima gęsti. Ka
pitonas pamato neišvengiamų

MEILĖ VISU NUSĄLI KALVIS IR ŠUO

vyras, žmona ir Atokių žeše-_ kuomet. jo .ponas dirbdavo
rių metų berniukas. Vargšė 
moteris neturėjo nei vienon 
linksmins dienos, nes vyras 
nuolat jų barė, plūdo.

Vienų dienų ant nekaltos, 
ištikimos žmonos išlieju visą 
savo apmaudą. Po baisiausių 
keiksmų, jis išėjo pfo duris. 
Bet, norėdamas stebėti savo 
elgėsi u žmonai padarytų įspū
dį, atsigrįžęs pradėjo žiūrėti 
pro dūrų plyšį. jVaizdas, kmų 
jis matė, visiškai jam buvo 
nelauktas! Motina reiigė savo 
vienintėlį vaikų gulti. Nuren
gus švelniai jam sakot

— Eikš, vaikeli, sukalbėsi
me dar “Tėve Mūsų” už ta
vo gerąjį tėvelį!

Berniukas nemato blizgan
čių ašarų motinos akyse, bet 
nž durų stovintis vyras nebe
gali atsilaikyti prieš tokių žmo

nos meilę: įbėga, apkabina jų 

ir iš susijaudinimb nebegali 
žodžio ištarti.

Nuo to laiko jis tapo geru 
fenogutni.

Ištikima, viskų dovonojanti 

žmonos meilė nugalėjo kietų*'•,,/< -i • jTa i
Vyro širdį. Ka — s.

Bet vėl susigrtebia ir vėl ke
lia augštyn galvų. Jis nori su
kelti keleiviuose nors dirbtinų 
išsigelbėjimo viltį. Bet jam tai 
nesiseka.

Drąsioje kapitono krūtinėje 
plakė dora širdis. Blaivus jo 
protas lenkėsi prieš šventas 
tikėjimo tiesas. Jūrininkams 
duoda paskutinį įsakymų, o 
pats puola ant kelių ir paskęs
ta maldoje. Visi keleiviai pa
seka jį. Laivų, apsiaučia pas
laptingoji rimtis, kurių drums
čia tik bangų kriokimas, blaš
kančio laivo vartymasis ir 
drausmingų jūrininkų bėgioji
mas.

Galingasis Viešpats pažvel
gia į kapitonų, keleivius ir įša
lto bangoms nurimti.

Nušvitęs kapitonas ir kelei
viai laimingai pasiekia uostų.

A. P.

kalvėje. Bet greit pašokdavo, 
kada ateidavo laikas valgyti.

Vienų dienų, mesdamas, 
kaip paprastai, kaulų 'kalvis 
tarė:

— Kokia gali būti nauda iš 
tokio tinginio, kaip tu f Kada 
aš mušu kūju ant priekalio, tu 
sau išsitiesęs miegi. Susėdus 
prie stalo, aš dar nepaima 
burnon pirmo kųsnio, o tu jau 
kraipai uodegų, kad tau duo
čiau.

Kas nedirba, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nereikta.

M. K.ų. t ’
KATINĖLIUI PUOTA

Katinėlis krūmuose rado 
paukštelio lizdų, iš kurio ky
šojo penkios mažytės paukštu
čių galvutės.

-- Gardžiai pavalgysiu! — 
tarė katinėlis.

Buvo jau betveriąs paukšte
lį, kaip, štai, purpt, atskrido 
paukštučių motinėlė ir kad 
šoks ant katinėlio, kad ims ka
poti snapeliu galvų, snukutį, 
akis. Katinėlis pamiršio pauk
štelius ir danu namo.

Koks buvo motinėlės ir ma
žųjų paukštelių džiaugsmas!

Kūdikėli, tu jaunutis,
Man iš rodai toks menkutis; 
Bet žinau Tavo galybę, 
Paslėptų Tavo Dievybę. 
Ašai ir mažas vaikelis, 
Silpnas, kaip tasai medelis, 
Bet norėčiau sveikas augti 
Ir senų dienų sulaukti. 
Todėliai, kas vakarėlį 
Sukalbu Tau poterėlį 
Kad po šios žemelės vargų, 
Kviestumei mane į dangų.

Viliukas

PRAKTIŠKO GYVENIMO 
TAISYKLĖS

Neatidėk nieko rytojui, kų 
šiandien gali padaryti.

Neprašyk kito to atlikti, kų 
tu pats gali.

Nieko nepirk neturėdamas 
pinigų.

Niekuomet nepirk nereika
lingų daiktų, vien dėlto, kad 
jie pigūs.

Puikybė daugiau kaštuoja 
negu alkis, troškulys ir šal
tis.

Retai gailėsies permažai val
gęs-

Niekas nesunku, jei nori 
dirbti.

| viską žiū į-ėk iš gėros pu
sės.

Jei esi supykęs, prieš kal
bėdamas suskaityk iki dešim
ties; jei labai esi supykęa — 
skaityk iki šimto. ,
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Maryti-. — Onytė, ar tu ka
da nare gavai meilės laišką!

Onytė: — Gavau.
Marytė: — Nuo ko f 
Onytė: — Nuo laiškanešio.

Vėl sugrįžau su maišu ple
palų. Na, kaip jūs manote, ar 
norėtumėt išgirsti, kaip man 
buvo aną šeštadienį muzieju
je? Štai kaip.

Įėjau į didelį, gražų muzie
jų. Viename kambaryje pama
čiau kabančius griaučius. Pri
ėjau ir žiūriu, kad tai giltinė. 
Paklausiau vieno ten stovinčio 
vyro, kieno tie griaučiai. Jis 
man grietai atsakė, kad tai bū
sią Jurgio Vašington’o. Šalia 
tų kybojo ir kiti griaučiai, ale 
daug mažesni, matyt mažo 
vaiko. Aš vėl paklausiau, 
kieno šitie, maži. Vyras pa
krapštė galvą ir paskui atsa
kė, kad tai busią Jurgio Va- 
sington’o, kai jisai buvo ma-

Mokytojas: — Jonuk, jei 
į tavo kišenę Petrukas įdėtų 
dešimts centų, o Kaziukas 
penkiolika, tai kiek pinigų ta
vo kišenėje būtų?

Jonukas: — Nei cento, po
nas mokytojau.
' Mokytojus: — Kaipgi tai! 
Juk prie dešimts pridėjus 
penkioliką pasidaro dvide
šimts penki, ar ne?...

Jonukas: — Tas tiesa. Bet 
mano kišenėje’ nebūtų nieko, 
nes ji skylėta ir ką tik j ją 
įdedu — išpuola.

Ncpereniausias yra įvedi
mas — apšviesti miesto gat
ves. Pirmas miestas, kuris 
tai įvedė buvo Paryžius. 1558 
metais buvo įsakyta Paryžiaus 
gyventojams, kad jie prieš sa
vo namus turėtų žibintuvus su 
uždegtomis žvakėmis. 1788 me
tais vietoje žvakių vartojo 
dervos indus. Švietimas dujo
mis pirmą kartą buvo varto- 
jamaš Londone, 1809 metais. 
Dvylika metų vėliau Baltimo- 
re mieste buvo tai pamėgin
ta. 1881 metais pasirodė pir
mą kartą elektros lempos New 
York mieste. Dūjų lempos pa
sirodė (Amerikoje 1896 metuo
se. '

» Mokytojas: — Dabar, Jo
nai, išvardyk keletą žvaigž
džių.

Jonukas: — Kinematogra
fo, ar futbolo?

Petrukas: — Jonuk, ką tu 
darytum, jei būtum mano ba
tuose?

Jonukas: — Tuojau juos 
nuvalyčiau.

Jonukas parbėga iš mokyk
los kruvinas, su pramušta 
kakta. Motina griežtai ima 
išdykėlį sūnų nagan.

— Jeigu Didžbalių Petras 
akmenių tau kaktą pramušė, 
tai kodėl nepasišaukei ma
nęs, o pats pradėjai su juo 
peštis ?
„•— Bene, mama, geriau ga
li pataikyti už mane.

Kodėl kalėjimuose yra 
jgiau vyrų, negu moterų?

Todėl, kad bažnyčioje 
giau moterų, negu vyrų

Aną dieną skaičiau laikraš
tyje, kad sugautas vagiant va
gis buvo pastatytas prieš tei
sėją, kuris už bausmę liepė už
simokėti 20 dolerių. Policinin
kai iškraustė vagies kišeniūs 
ir rado tiktai 16 dolerių.

Paleiskite jį tarpe žmonių 
čionai esančių ir tegul* jisai 
gauna dar 4 dolerius, — pasa
kė teisėjas.

Įėjau aną dieną Į kepyklą

Sykį, kai Šv. Odilas keliavo 
iš vienos vietos į kitą, vienoj 
vietoj pamatė ant kelio du 
vaikučių kūnelius. Vaikučiai, 
matyt, mirė nuo alkio ir šal
čio. Šventasis priėjo prie jų, 
nusiėmęs savo viršutinius 
drabužius užklojo lavonėlius 
ir, pasirūpinęs jų laidojimu, 
pats atsiklaupęs prie kapelio 
pasimeldė.

šlamėti — to rustle.
austi (audžiu, audžiau, ausiu)
— to weave.
šnabždėti — to whisper. 
bauginti to frighten. 
šiurpas — shudder. 
verpetas —' whirlpool. 
tvanas—-dėluge. 
blusa — Oea.
ėriukas*— lathb. ą
drumsti — te irtaddy.

Jonukas susiginčijo su Pe
truku. Petrukas kalbina Jonu
ką kumščiuoti*.
. Jonukas: — Ne, nenoriu 
■su tavim kumsčiuotis, nes jei 
aaano mama sužinotų, tai bar
tų ir muštų.

Petrukas.' — Bet kaip ji 
sužinos?

Jonukas: — Ji matys gy
dytoją einantį į tavo namus.

juos tursai, — ssšra dronkepasJ nabia jį Jaukti nao šventyklos 
Paskui nuėjau anapus gat-i bokštų. Ateityje dievoti turės 

vės, kur parduoda vyriškas ^Vartoti “Tauri” turkų žodį, 

drabužius. Pasirinkau marš-i kuris reiškia “Visagalis nie

kinius, kepurę, siūtuką iri tas”, 
overkotą. Krautuvininkas p«a-Į -■ ■■ ■■
šo pinigų. Dabar netaria, au-L Geriausias perspėjimas 

kau, bet užmokėsiu už dviejų teems šoferiams, kurie mėgsta 
savaičių. Jisai nenorėjo «*• vien smarkuma leisti automo- 
niifli pasitikėtu Aš paklausiau bilį, yra: “Valiuok iš lėto: 
jo, ar jis pažįsta duonkepį, ku- nes gali susitikti su kitu 
ris tari duuakepyklą aaapas kvaiHu”., - . -

Mažas Petrukas tampo ka- 
tę už uodegos. Katė spiriasi,
nori ištrukti. Motina barar *• . . '
Petruką:

— Petruk, kam katę tra
kai už uodegos?

Mamytė, aš netraukiu;
•tik uodegą laikau,-o katė pati 
trankia. •Jeigu vėsi Įmonės draug su

sėstų pietauti, tai susidarytų 
eilė, kari 16 kartų apjuostų 
žemės kamuolį.

— Tėtuk, į laivelį vanduo 
bėga. ♦ • j

— Pilk, vaikeli, vandenį* 
laukan.

— Tėtuk, kam čia pilti; 
štai, dugne atkimšiu kamšto- 

Pi^ffas ii lanaptųJk* fe aandno pate iihfge.

žiponas — rūbas, 
skiltis -r- cohunn. 
kūrinti.— urge. 
pakaušis ooeiput 
šnipinėti ^ .Įo spys 
štnlui — trick.

Kas perdaug skuba, tas vė
liau darbą baigia.

Klausęs senuolių nesigailė-

Mefcffojoa.* — Kodėl ttt, 
Jonuk, toks išbalęs? Kas tau

Tinginys Jonukas: — Hap 
navaa labai baisų sapną, kąd 

man reikės visą gyvenimą et-
Mokslo ant pečių nenešiosi 
Vietoj gulėdamas ir akmu< 

apžella.
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