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NEUŽMIRŠKITE DEŠIMTIES DIEVO 
ĮSAKYMU-PAREIŠKIA

MUNIC'HAS, Bavarija, vas. 
17. — .Jo Emin. kardinolas 
Faulhaber savo ganytojišku 
laišku įspėja tikinčiuosius 
prieš pasireiškiantį naujų snm 
protavimų, kad moralumas tu- 

būt žmonėms taikomas su-
rg momento reikalavimų.
Kardinolas primena tikin

tiesiems gyventi ir valstybini 
darbų veikti konkordmto pa
grindinėmis sąlygomis, bet po
draug nurodo į Dešimtį Die
vo Įsakymų pabrėždamas, kad

šis Dievo kodas yra teisėtas 
ir kad moralumas be Dievo 
neįmanomas. Moralumas be 
Dievo yra lygus namų staty
mui ant vėjo sijojamų smilčių.

Paliesdamas naujų vokiečių 
įstatymų nesveikų žmonių ste
rilizacijai, kardinolas cituoja 
Popiežiaus enciklikų, išleistų 
1930 m., gruodžio mėn. 31 d. 
Tame rašte Popiežius Pijus 
XI pareiškia, kad įsikišimas į 
gamtines funkcijas yra neleis
tinas.

SUGRĮŽO MEKSIKOS 
ARKIVYSKUPAS

NKW YORK. — GarlaiviuI f Li ' f ■
Conte dį Savoia iš Rymo su
grįžo Guadalajnra, Meksikoj, 
arkivyskupas Fr. Orozco y 
Jiminez. -

.Jo Ekscelencija pranešė, Į 
kad, Popiežius lygini kaip visi 
žmonės lttkeriuoja, kas toliau 
įvyks Meksikoj.

AUSTRUS NESIBAIGIA 
SARGAI
*A»J.

400,000 DARBININKŲ 
NETEKS DARBO

3c A O 0 P Y
Telefonas: Canal 7790

DRAUGAS
THE MOST INFl-tTEMttAIe 

I.ITHI ANIAN P A II. Y IN 

AMI H K -A.

PART ONE
■ ■ ■ i—.

” "F ■ YV
METAI-VOL. XVIII

DIDOIS AIDĖJIMAS KLAIPĖDOJ!
VIBNA, vas. 17. L_ Austri

jos vyriausybė numalšino so
cialistų sukilimus. Su tuo pa
čiu nesibaigia jai vargai. Nu
matoma dar daug rimtų nes- 
mngiunų. ' •

Kanclerio Diollfusso vy riau
sybė, kaip pasirodo, via su
remta iš trijų šonų.. Likę ne-

Lietuvai valdaht uostas žymiai 
palelio

Apytikriais, neoficialiais du

suimti socialistų vadai nu 
Arkivyskupą.. reiškia viltie.,! 8ukclti tororę prieS -niui paleisti

kad jam dar teks grįžti į Mek- • Į To ne gana. B<
sikų, kurios vyriausybė kita-

! dos jį mėgino nutverti gyvų ar

Pereitų savaitę iš civilinių dar 
•bų įvairiose krašto dalyse pa
leista apie 150,000 darbininkų,
o ateinančių savaitę bus pa-(omenimis, (šiais metais Klai- 
leisto dar. apie 4OO,<XY). [ pėdds uoste buvo. įplaukę 10)9

Civilinių I.Serbų administra-p1113) laivų, (skliauteliuose 
torius Hopkins paskelbė, kad ' *«žymoti 1932 m. duomenys), 
šie darbai bus nutraukti g*-;Nors laivV “kaičius kiek su
gužės mėn. 1 d. ir iki to laiko ' mažėjo, bet jų bendras tonažas 

4 milijonai darbininkų palnip- padidėjęs iš 519,700 netto re- džiagos 73,000 (48,000) to-

. T--. '•

šų 12,200 (11) tonų, silkių
7.600 ( 9,100) tonų, druskos
2.600 ( 2,300) ir mažiau įvai
rių kitų prekų. Į Angliju iš
vežta bekono 21,210 ( 25,408) 
tonos, sviesto 6,719 (4,587) 
tonos, apdirbtos miško me-

, gistruotu tonų

negyvų per įvykusius Jalisco 
valstybėje sukilimus, kuriuose, 
suprantama, jis nedalyvavo.

vvriunsvhę ir prieS jos gin-!
kl'uolax'pajėgas ir visa,. krai-! dnrh,nl"kl'’ likusiems mažina
te vvkdvti griežčiausio šabo-I "J dalM atlygini-

*J v',. j. Imas. Pirmiau mažiausias at-
’ »• * i ' • * 'lyginimas

Mouąrkistai gi išvysto pro-1.„ . _. ,. , .. .
* 50 centų, o šiandien darbimn

APAŠTALIŠKAS DELEGATAS REIŠ- I**“i? 
KIA PAGARBA JAPONAMS ; 

KATALIKAMS
TOKIJO. — Japonai katuli-j patriotizmas ir jų šeimų db- 

kai yra artimi pirmiesiems Ry rovė yra pažymėtina visam pa-1 
mo krikščionims, pareiškė vie-1 šauly.
tos katedroje atvykęs čia nau
jos Apaštališkas delegatas Ja- Taip kalbėjo apaštališkas 

delegatas, atsakydamas į To
kijo arkivyskupo J. A. Cham- 
bon sveikinimų. ■

ponijai, Jo Ekse. arkivyskupas 
‘FnulitfcėMarelIa. > j

Nors japonų katalikų skai
čius dar nėra gausingas, sakė Į Jo misija Japonijoje, sakė 
delegatas, liet jų krikščionybės . delegatas, nėra kai užsienio 
kokybės laipsnis tikrąi y pa-1 kurios vyriausybės ambasado-

AVASIIINGTON, vas. 16. — 
Darbo departamento sekretorė 
Perkins pranešė kongreso že
mesniųjų rūmų komitetui, kad 
trumpesnės savaitės dnrbo va

landos yra būtinas reikalas ne 
vien mūsų cįvilizacyai, bet ir 
palaikymui pusiausvyros pra-

ringas. Lygiai ir jų nepapras 
las ištikimumas ir prisirišimas 
prie Bažny čios, jų klusnumas,

liaus misija. Jis yra nuo Die
vo Tarnų Tarno meilės ir tai
kos pasiuntinys.

Mussolinla reikalauja Austrijos 
nepriklausomybei apsaugos

LONDONAS, vas. 17. — įjungti Vokietijon, o Čekoslo- 
ItolijoR premjero Mussolinio j vakijos demokratija yra ne 
vyriausybė pakvietė Angliju ir kas kita, kaip tik soeialdemo-
Prancūziją, kad bendromis pa
stangomis užtikrinti Austrijai 
nepriklausomybę tiek, kad te
nai netriukšmautų joki sveti
mų šalių gaivalai.

Paskučiausiomis žiniomis iš 
Paryžiaus, Anglija ir Pran
cūzija sutiko bendrai su Ita
lija saugoti Austrijos nepri- 

klausomvbe.

kratijn, ty. socializmas.

MEKSIKA VARŽO IMIGRA
CIJĄ

MEKIOO CITY, vas. 18. — 
Meksikos vyriausybė pakeitė 
imigracijos įstatymus. Pada
ryti įvairiausi suvaržymai.
Pramoniniai ineestininkai 

visiškai neįsileidžiami. Įsilei-
Itnlijos sumanymu, į Austri.džiauti tik žemės ūkio investi- 

jos vidaus reikalus neturėtų Į n>nkai! ir taį ne su mažesniuo- 
kištis niPkas svetimas, o ypn- k,iP °-000 A>1’ k»Pital>'- 

Vokietija ir Oekoslova-tingai
kija. Vokietija norėtų Austri- MANILA, vas. 18. — Fili-
joje įkūnyti nacių tvarkų ir pinų salų gulsernatoriuR pa
valdžių. o Čekoslovakija — pa1 “kelbė, kad balandžio mėnesį 
laikyti demokratijų. Tas ir ki-j čia atvys garsus per radijų 

tas yra pavojinga. Nacių tik- kalbėtojas kun. Coughlin iš 
slas yra Austriją pavergti iri Detroito.

EXTRA!

nos, celulozės 14,906 (15,845) 
tonos, fanieros 1J31G (1,314) 
tonų, kiaušiuių 193 ( 639) to
nos, sparnuočių mėsos 185 
(70) tonps ir šiaip įvairių ki
tų smulkesnių prekių. Pažy-' 
mėtina, kafJ antra vieta šiais 
metais tenka Rusijai. Iš Ru
sijos daugiausia įvežama miš 
ko medžiagos, būtent: popier
malkių 119,000 (91,000) to- / 
nos, medžių 64,000 ( 55,000) 

i tonų, žibalo ir benzino I0į000 ’ 
(20,000) tonų ir cėmento 
4,000 (6,800) tonų. Trečia
vieta tenka Vokietijai su 

,139,000 (150,000) tonų, bū
tent į Vokietijų eksportuota 
78,700 (113,000 tonų ir im
portuota 61,000 (39,400) lo-t 
nų.

Žyrhios vietos mūsų uostą 
judėjime tenka Olandijai su 
5X600p(67,003) tonų, Švedijai 
51,000 (65,000) tonų ir Belgi
jai 46,70 (27,000) tonų. [ 
Ameriką šiain metais išvežta 
9,200 tonų celulozės, 1932 me
tais j Ameriką nieko neokspor 
uotą. Upeto judėjime dalyvnu 
ja dar Sies valstybės.'; Suomi
ja su 14,000 (18,000) tunų, 
Norvegija 36,000 rimų, Estija 
su 3,500 (9,4(X>), l4rtvija 8,100 
(2,300), Ispanija '11 >00 (21, 

000), Pranėūzija ‘5,700 (6,0(1)), 
be >t-o, iš Alžyro įvežta 15,000 
(15,<XY>) tonų, tai iš-didžiau
sios dalies trąšų žaliava.
--------- -—..
PANAIKINAMA VAL8TY 

BIŲ TARYBA

1932 m- iki 
800,00» 117’. Tatai parodo,s • ■ > . *
kad mūsų uofctų ’ lanlA didesni 
laivai. Taip pat žymiai padi
dėjusi ėjusi per uostų prekių 
apyvarta. Būtent, 1933 m. 
apyvarta siekė 956,000 f., o 
1932 m. būta 833,000 tonų ir 

Vyriausybė sako, kad po ge- 1931 m. apyvarta siekė tik 
620,000 tonų. Vadinasi, pasta
raisiais metais judėjimas pa
didėjęs daugiau kaip 50%.

Per visus metus per Klai
pėdos uostui ėjo 696,000 (611, 
000) tonos importo'ir 259,000 
(222,000), tonos eksporto. Pa
lyginti 1932 m. importų, su
mažėjo žibalo įvežimas nuo 
36,100 tonų iki 26,000 t.; cuk
raus nuo 9,600 iki 3,100 t.; Sil
kių nuo 9,900 iki 7,900 tonų. 
Padidėjo: anglių nuo 131,400 .] 
aki toBi^ Xcų4ų-nuo
28,200 iki 33,700 tonų, popier 
rnalkių nuo 95,500 iki 128,000 
tonų, medžių ųuo 55,5001 ant 
65,500 tonų. Kitos prekių po
zicijos mažai tepakitėjusios.

. Paskirsčius judėjimų Klai
pėdos uoste pnskirohiis vai
stytomis, Anglijai tenka pir
ma-vieta. Palyginti su 1932 
m. judėjimas su Anglija kpa- 
didėjęs apie 60%. 15 Angli
jos '.daugiausiai įvežto ak
mens anglių, būtent apie 
157,000 (74,000) tonos, cemen 
to 21,900 >(10,300) tonų, trų-

per valandų buvo 
šiandien dait

kai turi pasitenkinti tik 3(k*.
pagandų dėl monarkijos grą-

Į žinitoo. Pagaliau hitlerininkai
skelbia, kad jie ateinanti mė- , ,. ..

• . , f ... * . , gūžes m. 1 d. daug darbmin-
MMįjtfadėn savo veikimų prieš , . ,.

7 t r kų gaus progos susirasti kito
kio darbo. O ji pati tuo 
tarpu padarys planus civili
niams darbams ateinančių žie
mų, jei tas bus reikalinga.

Kad paleisti darbininkai ras 
tų darbo, planuojama pramo
nėse inauguruoti 30 valandų 
savaitės ’ darbą.

vyriausybę.

mones 
kų. SekretbfM 
visose pramonėse būtų įvesta 
30 valandų savaitės darbas, 
tada daug bedarbių gadtų dar 
bų ir sumažėtų bedarbių šel
pimas. ‘<^<2

Kolumbo Vyčių organizaci
jos ketvirtojo laipsnio narių 
vaišėse vakar dalyvavo ir kal
bėjo Amerikos Lcgijono nnei- 
onalis kapęlionas kun. R. J

iš Wa
•Vaišėse' kun.Į R. Wbite

kalbėjo apie patriotizmų 
priėšakio kelius.

♦ ‘ » 4 * •> ; V ’. t

TEISMAS NEDUODA 
“IRJUMC W

• J v

r

>4 -• e -
NEW YOBK, vas. 46. 

Federalinis teisėjas Knnx 
šiandien nepripažino Tratis- 
eontinentol and Western Air 
kompanijai reikalaujamo “in- 
junetiono” prieš paštų de
partamento sekretorių Far- 
ley ir prieš New Yorko pašto 
viršininkų Kiely dėl oro paš
to kontrakto panaikinimo.

\ t » - * į ' ■
Teisėjas pareiškė, kad jis 

turi jurisdikcijų išduoti “in- 
junetion” prieš tuos du as
menis. Tačiau ‘‘injunetiono” 
išdavimui nėra pagrindo.

APLEIDŽIA NEW YORKĄ

Kun. .VVhite prieš įstosiant 
kunigų rtemiitorijoh buvo ad
vokatu jMassacbusetts Vabdy- 
bėje. Šiandien jis profėsorau - 
ja Amerikos Katalikų unirer* 
sitete, Wasbjngtone.

NpW YORK, vas. 17. — 
Socialistai sušaukė masinį susi 
rinkimų į Madison Sųnare Gar 
den protestuoti prieš Austri
jos vyriausybę dėl socialistų 
“ persekiojimo. ’ ’

Socialistų susirinkimų užplu 
dd komunistai ir mėgino pa
veržti vedimų- Pasireiškė, kan- ■

Vaišėse dalyvavo daug žy-! ir. riaušės. Įsikišus poli- 
miųjų flkągieČių katalikų, ! ei jai, vieni ir kiti atgiedojo 

.... :----- ----- • savo “internacionalus” ir su-
ŠILUTĖS MIESTO 

VALDYBA
sirinkimų nutraukė.

KelioR lietuvių organizaci
jos Šilutė ja pateikė miesto

SUSPENDAVO MEDIKŲ 
. FEDERACIJĄ

HAVANA,Kuba, vas. 17.
PASIGYRIMŲ AUKA

vakfyhai prašymų pakeisti ku}M)8 prezidentas Mendieta 
Princo Joachimo got'? Da- panaikino teisę gyvuoti salos 
riaiiK jr |Giheno vardo gatve, medikų federacijai, kuri buvo 
Tačiau miesto taryba be jo-‘ nusistačiusi prieš vyriausyljės 
kio pagrindo šį prašymų atme-1 palaikomų tvarkų.
tė. Toji gatvė yra didžiausia; . ________
Šilutėje. Ji seniau buvo vadi

gatve
karo metu pavadinta čia ntsi-

m
Burlingtone, Wis., trys jau- 

plėšikai apiplėšė bankų. BERLYNAS, vas. 18. — Hi

nama Tilžės ir tiktai
7 ASMENYS ŽUVO 

GAISRE

lnnkiuaio Vokietijon kaizerio' NBW Y9HK. 18. —
ailnana Joachimo vardo. To-! ^^""“joj rytinėj mieato dn 
rint galvoje, kad gatvė, var- “nde8J “ni genami na

Vienas tų plėšikų su pluoštu ’ Uerio vyriausybė paskelbė 
banknotų atvyko į Chicagų. Jį ^j. vįeną svarbų nuosprendį, 
girtą namo, į Wheaton, nuve- Panaikinama Vokietijos vals- 
žė Checker cab šoferis If'.; Mos . tybių taryba, reichsratu vadi- 
kowitz. Plėšikas už tai jnm.narna. Tuo būdu visos. Vokie- 
užmokėjo net 250 dol. {rijos atskiros valstybės dar

Grįžęs į Chicagų Moskovritz daugiau suliejamos krtfvea»

pradėjo visur visiems girtis 
gautais pinigais. Tų. pačiųNE\V YORK, vas. 17. — rint galvoje, kari gatvės var- 

Siame mieate padidinti iki ne- dna nenueina an mieatelio pen mni- 2u™ |Knki ."“"K «- i»ktį jį nnmn einantį nnSovB,
. it . . . * mnnvo iv riti nlAtUlzoi ofnntA nimzma :

pakenčiamo laipsnio mokes-l eitimi, jis gali būti lengvai pa
čiai. Daug firmų ir šiaip ver- keistas tinkamesnių Šilutei 

vardu. Keista, kad monarkųslininkų ko veikiau nusikelia 
gyventi į Newarkų, arba į ki
tus New Jersev valstybės mie
stus.

gatvės vardui pritaria ir vie
tos socialdemokraų atstovai.

menys Ir du (vaikai.

MJVO DU ARMIJOS 
LAKŪNAI

i JAPONIJOJ POLITINIS 
KRIZIS

įjus Įvyksta Sv. 
is prasidės Man-

DIenraSčIo “Draugo” jubiliejinis vaj 
Kryžiaus parapijoj, Town of Lake Vajus 
dlen vasario m. 19 d., o baigsis kovą mėn. 4 d. imtinai.

Šiandien tuo reikalų Įvyks Sv. Kryžiaus parapijos sa
lėje suslrfrtklmas. Pradžia 7:30 vakarą. Susfrinklman 
kviečiami visi lietuviai katalikai.

Yra vilties, kad Sv. Kryžiaus parapijoje “Draugo” 
vajus turės didelį pasisekimą.

SAI/T LAKE CTTY> Vtoh, 
vas. 17. — Arti Weber upės su 
lėktuvu nukritę ir žuvo du ka
riuomenės leitenantai lakūnai, 
kurie buvo skirti vežioti paS- 
U.

TOKIJO, vas. 18. — Japo
nijoj politinis krizis didėja. 
Ministerijose susekami skan
dalai. Numatomas ministeriu 
kabineto atsistatydinimas.

NUŽUDĖ SAVO VAIKĄ

ROCKFOKD. m., vks. n*. 
— Kalėjimai! uždarytas Char
les Backus, kurR prieš savaitę 
laiko, sakoma, bausdamas už
mušė savo 8 metų vaiką, t ro
ku nuvežė lavonų į upę ir jkim 
šo aketei?. 0 n jo- namų pa- 
skleista žinia, kad vkikas kaž 
kur dingo. Kaimynai pradė
jo ieškoti po apylinkes. Paga
liau Backuso namiškiai

plėšikai ir atėmė pinigus. j 
O uTieatone šavo keliu po

licija susekė ir suėmė Visus 
tuos tris banko plėšikus.

Policija sprendžia, kad m užu 
dytos Moskovvitz yra girimosi 
auka. Jis pats pasisiūlė plė
šikams. •*. •' VTV

NAUJAS LATVIŲ ATSTO
VAS LIETUVAI

PLATINKITE “DRAUOAn

Lietuvos vyriausybė sutiko 
ii- priimti naujo Latvijos atsto-^ 

aiškino policijai, kame daly-Į vo Lietuvai Karlio Froimanin 
kas. > • »v Laakyrimą.

Artimoj ateity Vokietijoje Iš
liks rik viena centro vyriau
sybė.

AVASHINGTON, vflf. 18.— 
Dėl oro peštos skandalo gal i r 
lak. Lindberghas bus pašauk t 
tas senaton lindvri.
■i .............. .................... .

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

IR

Kai Kurios Gavėnios

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA inc

“DRAUGAS*! PUB. 00., 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago. TU.

k
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“DRAUGAS”
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PRKNl'MEUATOS KAINA: Mttuuiu — >8.04. Pu- 
metų — 13.50, Trinia jnciieaiuina — >2.00; Vienam

Matui —> 7 5c. JEurupoje — Metalus >7.00; Pusei »•- 
— >4 00. Kopija 08c.

Skelbimų kainos prtslunči'amos parelkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*ra-
jei nepraaomA tai padaryti lr neprikiunčiama tam 

lai pakte Jankių.

Mk “DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Pubiisbed Daily, Escept Sunday. 
0UB8CRIPT1ON8: One Yeat — ».••; Sil Muttl 

>8 50; Three Montha — >2.00; One Month — 75c.
Bnrepe — One Year — >7.00; Sla Montha — >4.00; 

t Copy —.oic.
▲dvertiaiap ln “DRAUGAS’* brlnp beat reoultA 

r Advartiaing latee on appilcalloh.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avei, Chicago,

- >

Mums pranešama, kad Lietuvos tautimn- 
kų vyriausybė rengiasi suvalstybinti (atimti 
iš katalikų) Kybartų “Žiburio” gimnazijų. 
Nors yra dedamus visos pastangos jų išlai
kyti, bet, sakomu, nieko iš to neišeis/ Kreip
tasi su prašymu j p. Prezidentų, bet nesu
laukiama atsakymo.

Buvo ntfuioma, kad tautininkai jau apsė 
"ramino ir nebekiš savo pirštų prie katalikiš-

nėms, bet j?\ drįstu savu rankų iškelti ir 
prieš Kristų, nes mat Jis buvęs žydų kilmes. 
Jis ieško kelių vokiečių tautai grųžuitt savo
tiškų pagonižmų Nežinia kaip bud su vokie

užtikrinti
šviesūs, susipratę ir sųmantagi Vokieti j 
talįkai pasilik.-, ištikimi tikrajam Dievui* Jr 
Jo Sūnui Išganytojui. Jėzui Kristui. Nors ir 
kažin Rų Iiitieris darytų, nors visas pragaro 
jėgas pasikviestų į talkų kovai prieš Katali
kų Bažnyčių, ji pasiliks nenugalėta ir vokie
čių katalikų neprivers garbinti stabų.

čių. protestuotais. Bet gulimu rinti, kiul 
ietijos ka-.

studbntų dėmesiui

MjK Kibini Banyaos Ateitis tis, katalikybės plitimas Indi-, senovės vakaruose »uxštabų 
joje teikia mums, katalikams, | garbinimu, mes privalome-bū'

, (Redakc. prierašas, čia yra
kun. Ant. Sabaliausko, pirmo
jo liet. miaijonoriaus Indijoje, 
'‘‘Rytui” atsiųstas laiškas, ku
rį mielai dedame į savo skil
tis).

Įvairiuose Indijos sluogs* 
niuose, ypač tarpe inteligentų 
pastebima plačiai pasklidusi

rių pinklių, su kuriomis, tenka 
susidurti misijonoriui ir ku- 
rips visos kyla iš dabartinės 
tikybinės, politinės ir intelek
tualinės krašto padėties.

Tikybinėje srityje 70 mili
jonų lųusulmunų, čiu, kaip ir 
kituose kraštuose, laikosi ap
sisupę tvirtomis, sunkiai pa

tikrų pasigerėjimo. Kutaliky- 
bės idėjos ir idealai plinta vi
sose krašto gyvenimo srityse 
ir, bendrai, plačiose masėse su

t į pasiruošę reakcijai ir kon- 
tiuofenzvvoms, bet viltis vi
suose gun stipriai pagrįstu, 
jog netolimoje ateityje visoje

tinka pukunkaniui simpatijos. Į Indijoje kryžius bus puskelb- 
Nuolatos augantis literatūri- Į tas visų klaidų ir nesųmonių 

pergalės ženklu ir visi pamin
klai bus papuošti gražiais se
nutės sanskrito kalbos įrašais: 

Ohriataa vincit, 0h ristas re
je srityje nemuša nusipelnė tė- gnat, Christus imp£f&t.

nis, “Vedų” knygų nagrinėji
mas artina ir traukia kata- 
likybėn aukštųjį luomų, pra- 
lįilniųsias krašto kastas. To

nuomonė, jog šis pasakiškasis imtomis fanatizmo tvirtovė-
ir daugeliu atžvilgių paslap
tingasis kraštas netolimoje a- 
teityje ruošia kat. Bažnyčiai 
garbingų, didingų ateitį. Tų 
patį pareiškė ir Indijos apaš
tališkasis delegatas per savo

Katalikų Universiteto profesorius dr. R. t 

DefeiTari nurodo penketų kvalifikacijų, ku
rias tnri įsigyti universitetų lankų studentai.
Pirma — jis turi įsigyti žinių, kad galėtų 
inteligentiškai dirbti; antra — turi turėti 
vaizduotę, kari galėtų tinkamai naudoti su
linktų medžiagų} trečia — gerų charakterį 
su stipriausiu prisirišimu prie tiesos; ketvir-j^ 1884 jų skaičius jau 
ta — jis'turi turėti susidomėjimų savo darbu 8įekį, pusantro milijono, o šiais 
ir dirbant papildyti savo žinojimų — specia -| jubiiįejįniais, šventaisiais me- 
lybę; penkta - geros manieros (tinkamas į jų ,kaitoma jau Indijoje 
išauklėjimas), kas taip pat yra svarbu, nes;apie Bažnytinių pro
tai padeda asmeniui palaikyti gerus santy vincijų skaižiug iš 37 me- 
kius sp kitais ir tai padeda siekti savo tiks- Į net iki 58> Pa.

mis. Panašiai sunkiai spren
džiamų misijonoriui uždavinį 
teikia 15 milijonų Ceilono ir 
Birmanijos budistų savo stip
riai organizuotu hierarchijos 
ir- vienuolynų frontu. Labiau

Kun. Antanu Sabaliauskas

Stasys Pieša, B. A.

KU KUIX KLAN

paskutinį vizitų pas šv. Tėvų. j prieinami yra Induizmo išpa- 
1553 metais visoje Indijoje žintojai. Bet ir čia žemesniuo

nebuvo nė 100,000 katalikų,

vų jėzuitų leidžiamas laikraš
tis — “Rytų šviesa”.

Čiabuvių į kunigus pašau
kimų skaičius kasdieną didė
ja ir progresyvinis, ypač Pie
tų Indijoje, vietinės bie rai ki- j ___ ___ __
jos stiprėjimas ruošia katuli- Viename Chieagos dionraš- 
kybei tinkamų augimo dirvų.! tyje nesentai tilpo žinutė liu-

loTNuo savęs mes galime tik tiek pridėti, kad 
šios penkios kvalifikacijos yra reikalingos ne 

kų organizacijų ir įstaigų, kaip darė prieš į vienos kurios profesijos studentams, norin- 
kelerius metus. Bet jų pasiryžimas atimti iš j tiems gyvenime turėti pasisekimų, bet visų 
katalikų “Žiburio” draugijos gimnazijų ir jų

E ghvalstvbinti parodo, kad tautininkai savo
• nevykusius sumanymus tebevykdo. Jie tebesi- 
stengia iš katalikų atimti net grynai religines 
ir kultūrines įstaigas, taip pat stengiasi silp
ninti katalikų organizacijas trukdant jų vei
kimui. -

profesijų žmonėms. Lietuviams studentams Į 
ypatingai reiktų atkreipti į tai savo dėmesį J

Paryžius buvo apimtas didelių ir pavo
jingi) riaušių. Tik prancūzų politikų gudru
mas ir apsukrumas išgelbėjo kraštų nno di
delio naminio karo. Prie ramybės atstatymo

žymėtina taip pat, jog vienas— \
milijonais kutalikų pavestas 
dešimčiai čiabūvių indijonų 
vyskupų ganytojavimo rūpes
čiui. Be to, iš 3994 kunigų 
2594 yra vietinės kilmės, iš jų

! 2220 pasaulinių ir 374 vienuo
liai. Paskutiniais statistiniais 
daviniais, svetimšalių misijo- 
norių čia dirba 1400. Tų patį 
reikia pasakyti ir apie čia di-

Kiekvienas sveikai protaujantis žmogus I daug prisidėjo katalikų vadai. Jo Eminenci- rijančias vienuoles misijono- 
ja kardinolas Verdiet Paryžiaus ark i vysk u-res: iš 5,000 yra 3,000 vieti- 
pas j prancūzų tautų taip atsiliepė: “visi nių. Indijos misijos pasižymi 
meskite savo ginčus ir nesutikimus dėl aukš- taip pat savo tarptautiškumu;

pripažins, kad tokia vyriausybės politika y- 
ru biėdtrga valstybei. Kam kliudyti tiems, 
kurie vii:La. rimtų švietimo ir kultūros darbų. 
.Valstybė ne tik neturėtų tokiam darbui kliu
dyti, liet dar padėti. Tenepersekioja valsty
bei ir tautui ištikimai ir naudingai dirbančių 
katalikų, bet teseka žygius priešvalstybinių 
elementų, kurie knisasi po tautos pagrindais, 
norėdami jų piažudyti. Kodėl vis dar per 
pirštus ligšiol tautininkai žiūri į vokietinin
kus ir lenkus, kurie ir per savo gimnazijas 
(valdžos užlaikomas) ir kitokiais būdais varo 
pragaištingų darbų? Kodėl tiek mažai dėme- 

į/ šio kreipiama Į kairiųjų grupių veikimų, ku
rie stengiasi užkrėsti tautų hiauriais bolše
vizmo nuodais’

...» , Tautininkų vyriausybė, kliudydama kata
likams dirbti, Lietuvai teikia meškos patar
navimų. I^aika« jau būtų surimtėti ir bent 
šiais pavojingai* politinio ir ekonominio kri
zio laikais neardyti tautoje vienybės.

IR PRIEŠ DIEVĄ KOVOJA

1
Vokietijos diktatorius Hitleris skelbia ar

šių kovų ne tik savo kaimynams, savo idė
jos priešams viduje, žydams ir kitiems žino-■ ■■■ > , .1.... ■■ ■■■■■ - ■■ J,,1

čiausių krašto reikalų”. Šie žodžiai nebuvo 
pasakyti veltui.

• » •

Lietuvos Katalikų Veikimo Centro Kau
no rajonas katalikų organizacijų vadams tu
rėjo dviejų savaičių kursus. “L. A.” tuoj 
padarė neteisingų priekaištų. Girdi, krikščio
nys demokratai gaminasi naujų vadų. Maty
ti, tautininkų laikraštininkai taip susiaurė
jo, kad kultūrinių ir religinių organizacijų 
darbo nebeatskiria nuo politinių partijų.

• • •

Šiomis dienomis Pinske mirė rašytoja 
Konstancija Skinuontaitė, kuri yra parašius 
koletų knygų apie Lietuvų. Ji rašė straips
nius lenkų spaudoj lietuvių lenkų santykių 
klausimu. Ji kaltindavo lenkus dėl daromų 
lietuviams skriaudų ir buvo tos nuomonės, 
kad Vilnius turi būti grųžinamas Lietuvai. 
Velionė beveik visų laikų gyveno Lenkijoj, 
taZ.iau ji laikė save esant lietuvaite. Apie 
Lietuvų ji parašė ir išleido “Prie Nemuno ir 
Baltijos” -(du tomus) ir “ Mindaugas”. z

pav., paėmus vienas saleziečių 
misijas, rasime net 20 skirti
ngų tautybių misijonorių. Ti
kiu, neperdėsiu sakydama*,
Indija — labai grąžui, mato 
iius, patraukiantis ir net mi- 
sijonoriaus širdį viliojantis

siuose sluogsnjuose konserva
tizmas laiko giliai įleidęs sa
vo šaknis; tuo tarpu aukšto
siose klasėse vyrauja indife
rentizmas, šiek tiek linkstųs 
pabrėžti, jog vietinis tikėji
mas esųs tinkamiausias kraš
tui. Daugelis net mano, jog 
induizmas galįs absorbuoti vi
sus kitus tikėjimus. Užtat ne 
vienas net yra pasiruošęs ga
rbinti Kristų ir pastatyti Jo 
statulų indų Panteone, šalia 
Ramos ir Krišna dievaičių. Jie 
nesipriešina pripažinti jį net 
vienu iš žmonijos išganytojų, 
bet tik ne vieninteliu. Socijo- 
loginiu atžvilgiu dideli^ kata 
likybei sunkumų sudaro įsise
nėjusios kraštų tradicijos — 
papročiai.

Jei kuris nori pereiti į krik
ščionybę, turi palikti kastų, 
nustoti vilų savo joje turėtų 
teisių, palikti draugus, atsi
sakyti šeimynos palikinto ir 
net visų anksčiau turėtųjų 
pragyvenimo šaltinių.

Dėl Indijos inteiigentų rei-

Greitu laiku matysime įgyven 
dintus reikšmingus Leono 
XIII pasakytuosius žodžius:

čianti Ku Klax Klano veiki
mų Pietinėse valstybėse. Ma
tomai, nors susilpnėjusi toji

“Tavo sunūs, o Jndiju, tar-1magonų organizacija, vis dat 
“kryžius” degina, juodukus 
ir Žydus bauginu ir katalikų 
netoleruoja.

Amerikos istorijoje galima 
rasti daug įdomių dalykų, bet 
kvailesnio padaro kaip Ku 
Klux Klan (K. K. K ) organi
zacija sunku biitų surasti. Po

naus tavo išganymui”.
Katalikų spauda ir katalikų

veikimas varo plačių apašta
lavimo vagų. Daug reiškia 
taip pat, jog mūsų laimingai 
viešpataujantis Popiežius Pi
jus XI visų susipratusiųjų pa- 
gonų pripažįstamas didelės iš
minties ir pasaulinės įtakos 1 žvelgsim į 'os istorijų, 
asmeniu. Nekatalikiškoji spau'
da jį gerbia ir laiko didžiau
siu šių . laikų žmogumi. Nese
niai net vienas indų laikraš- 
tis. įdėjo apie jį gražiai para
šytų straipsnį.
, Dievo karalystė, kaip sako 

šv. Raštas, panaši į raugų. Tas 
raugas iš lėto,"bet veikliai pli
nta gausingose Indijos minio
se ir pamažu jas keičia, pa
našiai, kaip prieš dešimtis ši
mtų metų tas pats Evangeli
jos raugas pakeitė visiškai Rv 
mo ir Bizantijos nuperi jų.

Indija gyvena tikrą atgimi
mo laikotarpįkia pastebėti, jog jie visi yra'

kraštas. Bendrai paėmus, kra į išėję savo aukštuosius moks-j Jį rūpestingai ieško naujų 
što gyventojai yra labai ge-įlus arba Europos bedieviškų • Dievo, tikėjimo ir gyvenimo 
ros, atviros širdies, apdovaoo- ai 18 Indijos stabmeldiškų u- supratimo prasmių; ji ieško

niversitetų. Ypatingai šiuose, tokio tikėjimo, kuris visiškai j < 
esant įtakoje smarkiai varo-' atitiktų induizme atspindin-

Dykaduonių įsteigta
Ku Klux Klan organizacija 

įsteigta 1866 111., Pulaski mie
stely, Tennessee valst. Iš pra 
džių ji buvo maž daug tokia: 
Būrys jaunų civilio Amerikon 
karo veteranų, neturėdami kų 
veikti, kad sudarius kokį nors 
bruzdėjimų, sumanė įsteigti 
draugijų. Niekas nei manyte 
nemanė, kad toji draugija ne
tolimoj ateity galės lyg tink
lu aptraukti visų Amerikos ko
ntinentų. (

Antrame tų veteranų susiri 
nkime buvo pasiūlyta draugi
jai vardas. Vienas iš jų, žino 
dainas kiek graikų kalbų, pa
siūlė vardų “Kuklus”, reiškia 
“Ratelis”. Iš “Ruklos” paš
iūrė “Ku Klux”, vėliau dar

prikergta ir “Klan”. Tokiu 
būdu iš vieno graikų žodžio

bose. Tapę katalikai, tampa 
ir uoliais, pamaldžiais Bažny- 
čiosznnriais. Indija, reikia pri

proto gabumais, sumanūs ir 
tikus, kuklūs ir rimti savo
dažnai gan keistu paproč.ių'ri-'mos tautinės propagandos, iš-'Čius troškimus, pasotintų tie-

siauklėja mintis neapkęsti ne sos ištroškusių širdį ir išva- Rėjo keistas vardas: Kn Klux 
tik svetimšalių civilinės, bet'duotų nuo pagonybės klaidų'Klan.
taip pat ir dvasinės valdžios. Į sukaustytų grandinių. j Kaip Dvasios Ii ano pasaulio

pažinti, turi savo senų k uit fl- Populiariausias nacijonalistų Į Tik Katalikų Bažnyčia sa-1 Svarbiausiu draugijos tikslu 
rų, kuri, panašiai į pirmųjų a-' vadas, Gandi, sako, esųs vie-po dvasiniais turtais įstengs ■ pradžioje buvo daryti daug 
aržių graikų ir romėnų civili- na proga pasakęs, jog, jei jam numalšinti senosios Indijos'juoko, kas ir jmtraukė daugel 
zacijų, gali būti modifikuota ir pasisektų paimti valdžių į sa-
persunkta Kristaus Bažnyčios■ vo rankos, jis pasirūpintų iš-

naujai pajustųjį alkį ir duoti Į organizacijon.
pastovių jos tikybiniam, inte- Kad padarius draugijų sla

jausmais ir dvasia.
, Tarp visų tų šviesiųjų pu- timšaiiams misijonoriams. 
šių, ne he to, kati pastebimai Bet vis dėlto, neatsižvel-

duoti grįžimo vizų visiems sve lektualiniam ir socijaliniain ptingesne, nutarta įtaisyti ba
gyvenimui santvarkų.

Tiesa, dar reikia daug dar
ltys kostiumus, kurie buvo ti
krai įdomūs: žmogus nuo gal

taip pat tamsių šešėlių įvai-'giahf į visas minėtąsias klįū- bo ir kovos ir, panašiai kaip i (Tęsinys 6-tam pusi.)

Arėjas Vitkauskas

NUMIRĖLIS IS KARSIU
LIETUVOS PRISIKĖLIMO POEMA

(Tęsinys, 
Rodos, dvasioj susijungę 
kaip jįMlų paplinta kvapus: 
į piliakalnim nuėjo,

p jo kiekvienas klausė ka)«s... 
'-bočiai narsūs ir jų ainiai,
. nusimetė sunkų jungų,

t" jau iš vų tm grumtis einat*. 
Tokį gyvų sujudimĄ 
jau oenai Lietuva matė, > 
kat UŽ laisvės išpirkinių

L Lubto^s garsias nuaidėjo — • 
visų kų, kaip aukų, statu...

' Ir pakėlė iš gaisfynų. 1

kur dar nuklys karšios buvo, 
laisvų tarp laisvų kaimynų 
Nepri k laųsomų I uetuva!

^4/- • ui’s, be savos galybė-

K-

1 parautos niekur neprašė — ' .
į dięnų, kupinų didybės,

patys jie ainiams užrašė

Suftau, vaike,'to sulauktil..
Mano vienas, vienas noras — 
iš juisanlio pasitraukti!..”.

ir pirmyn skubiai nuėjo...
Jaučia — dvasioje jam lūžtu...
Bet, raudoti nemokėjo

»j istorijų. Ir žmonės - Senis, tuos ištaręs žodžius, nukamuotas vargo Jonas —
ra* tų dienų užrašytų — z prie sūnaus šalies pasviro... sau į galvų įsidėjo,
kaip minėjimų malonės, Da< pakraipė žvilgsnius godžius, kad savam likimui ponas
mūsų tautai )>ailarytos. tarė: “Vaike!..” — ir pastiro... turi būti sau kiekvienas.•
Tu, kuris po mūsų eisi, Oi, tu, varne, varne juodas — Taip širdyje nusistatęs,
mūsų' ainiškas lietuvis — • tu už žmogų laijningesnis: jis sutiko naujas dienas,
kai istorijų atskleisi, tau pigiau likimas duodas — • laisvės spindulį pamatęs...
paminėk - kas yra žuVę*!.. tn širdyje, gal, šaltesnis!.. Jis pasiekė miestų Kąunų —

Sūnūs Pasiryžta Štai, 'žmonėms likimas niršta — senų bočių mūsų pilį,
Iš kovų sugrįžę* Jonas, drasko širdį ir krūtinę: ir su liepsna širdžiai jauna,

vi(*mis jiekmus terado, -- jau padarė, štai, kaip pirštų lyg perbridęs upę gilių,
žiaurus*buvusi* tyronns Jonų... Viltį paskutinę, jis užmiršo, kų kentėjo,
žmones i»rive«lė prie hajlo... jiasijuokęs, jam išrovė... ' kad visi jam yra žuvę,
Tėvų senų apkabinęs, " 1 Vietoj jsiilsio po karo, ir drauge su talW nuėjo,
gailių ašarų sulaikė... 1 liūdnų kaukę jam užmovė — kur rankoves apsisiuvųs... *)
its, priglaudęs prii* krūtinės. ir toliau, toliau vis varu... Tie ilgai visi negaišo:
tarė: “Mielas, mane vaike! Apgailėjęs mielų senį, tik išmokę jau iššauti,

j Štai, kapus radai namuose, neilgai ten Jonas buvo:. įgriebė žygiams skirtų maišų
jiats sveikatos daug nustojai... apžiūrėjo jis “priemenę”, ------------------
Čia granatos dar laukuose “krosnį”, (degant ji nugriuvo) -* ”) Pirmieji savanoriui nešiojo ant rauko-
kaip vaiduoklei £-isut, stojas... visų’ vietų, kur stovėjo vės trikampį iš lietuviškos vėliavos spal-
Mirtį skelbihniats it oras...

,r» ė-y V v o.'*
mylimoji šilta gūžta, vų.

ir — pirmyn, kaip mat... kariauti I.. (
Taip ir Jonas, (buvo pratęs

karo žygiuose keliauti),
tų žygiuoto voš pamatęs
puolė pats pirmyn — kariauti!
Laisvės gandui nuaidėjus, 
žmonės nieko nebelaukė: 
sn ginklais visiems suėjus, 
būriu laisves imti traukė...
&itų jų užsidegimų 
taip giliai, giliai jut gavo, 
kad vargus, nusiminimų, t 
jis, kaip mat, pamiršo savo!..
Tik nekartą mintys šaukė . 
numylėtų, brangių Onų 
kai stovėilavo jis lauke 
su kulkosvaidžiu pašonėj...
Kur ji dingo — jis nematė, 
jis tėvų jos nesutiko: 
gul. likimas juos nukratė 
į pasvietį, ir puliko...
Taip juk buvo: daug lietuvių
dingo Rusų gilumoje
kaip vaikai maži, pražuvę,
savo motino* raitoja... (Daugiau bus)



DRAtlGAS
Vasario-Feb. Vasario-Feb

— Rimtas išlavintas žmogus galima* ; S 1
pažinti iš eisenos.

— Taip, jeigu jisai nėra įkaušęs.

Mokytojas — Kada patogiausias lai
kas obuolius nuo medžių skinti!

Mokinys — Kai savininko Mo ‘pririš
tas ir kai patsai sodininkas miega.

—1 t * •*
— Negražu Pianai! Vos trylikos me

tų jau papirosus nikai. Kų veiksi kai di
desnis paaugsi f

— Cigarus rūkysiu.

— Mano tėvas buvo drųsiausis ka 
i . . reims.

— Kuo jis pasižymėjo! «
— Jis išgelbėjo vienų didvyrį nuomir

ties.
— Kas tai buvo per didvyris!
— Nugi mano tėvas.
— Kaip tai atsitiko!
— Jeigu mūšio metu mano tėvas ne 

būtų pabėgęs, tikrai būtų žuvęs.

-— Juozuk, kur jūsų Petras! Ar jis ne
galėtų pas mus ateiti!

— Negali, nes jisai nuogas.
-- Vaje, kas atsitiko! ar nelaimė! ar 

kas apiplėšė!

- - Ne. Jis dabar maudyklėje maudosi. 
Mamyte, kodėl mūsų tėvelis toks 

žilas ir tipk mažai plaukų ant galvos!
— Tėvelis daug mušto, sūneli, sunkiai 

dirba*!

lokyktų SavaitraštisLietuvių Pradžios

.♦ AdmlnlatratorAiH Juozas Overka
Mažųjų Draugas. Mariana polis, Thompson. Conn.

nedahtorlua.Kun. Dr. Petras Risk ta, M. J. C.
RaAtus šiam skyriui' siųskite adresu:

— Tai kodėl jūs, mama, toki juodi ir 
ilgi plaukai!

— Tylėk, snargly, ba gausi per snapų!
— 'Petruk, jeigu šioj j^usėj šiaurė, tai 

kur bus pietūs t
— Ant stalo.

Tiek daug darbo irgi vargo, 
Jame jau padėta.
Bet tas visa ne ant nieko.* . 
Vadų taip norėta!

Dabar turi vaiks lietuvis, 
Kų ir paskaityt.
Sykiu kviečia redaktorius, 
Kų nors parašyt.

Trumpas eiles pabandysiu 
Otonai parašyt.
Tavųjų kantrybę t irsiu, - 
Meldžiu jjpskaityt.

Štai jau trečias leidinėlis, 
Tavo rankose.
Mūs jaunųjų laikraštėlis, 
Spaudos bangose.

—Kas, vaikeli, iŠ tavęs bus, kai tu 
paaugsi, kad toks negeria ?

—» Aš padėsiu mamai mfinšainę parda- 
vinėt.

Kam mums reikia svetimųjų 
Anglų spaudų remti?
Savas yr’ “Mažųjų Draugas 
Lietuvybę semti.jums viskas, sūnau, kio

Viliuką
dėde, visuomet mama lomus

Mandagi Katė
— Kai matysi pėsčių keleivį, gali jojo 

nebijoti, nes blogi žmonės šiandien va
žinėja automobiliais, kad greičiau pabėg
tų.

ruošėsi jį suėsti. Žvirbliukas jokiu būdu 
negalėdamas pasprukti ryžosi ramiai bei 
garbingai mirti. Tačiau valandėlę pamąs
tęs su didžiausiu švelnumu pradėjo kal
bėti katinėliui: — “Katinėli, ar taip 
gražu daiyti!’’

— “Tai kaip man pasielgti!” klau
sia katė.

— “Nors nusipraustum prieš ėdant

Be abejonės daugelį kartų esate ma
tę katinėlį mandagiai savo snukį, kojas, 
ar nugarų mazgojantį. ŽmonėR prausiasi 
prieš valgant, katė gi iki sočiai priėdu- 
si "Tnųzgojasi. Rodos mandagus gyvulys. 
Tačiau ne be reikalo taip elgiasi., fti ma
ža pasakėlė vaizdžiai išaiškins tokį praš
matnų apsiėjimų.

Vienų kartų katė pagavo žvirblį ir

' KINGAI

1. Skūra2. Art*3. Ana
4. Gantai tanki 
A. Verksmas
8. Ištikti

10. Kurpiaus (ranki*
13. Grtehkt
18. PirmaM asmuo, esa

mojo talko “bati.**
17. K Ūmia takas “tas"
18. ūtalt ' \
Jonas Jnrfikoni* (ti.K.)

Kodėl saulė niekad nesileidžia rv
tuose!

Todėl, kad ji niekad neteka vaka
ruošė,
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kaip mandagumo dėsniai reikalauja’' — 
atsakė žvirblis.

— “Ačiū už pastabų,” tafė katė ir 
padėjus žvirblį į šalį ėmė praustis.

— Žvirbliukas tik to ir laukė ir kaip 
bematant purpt ir nuskrido j medį. l’au- 
kščiuks laisvas, o katė liko be piqtų.

Nuo tos dienos katė pakirkto daugiau 
nesiprausti prieš valgį. P. P. Č.

Pelyt#
Kurtų pelytė 
Pakliuvo spęstuos.
Ji daužės, bėgiojo;.
Nes baisiai bijojo 
Pakliūti katytės naguos.

Graužė ji sienas 
lr cypė jHdctai:
— N tdori tie žmonės, 
Bet vis tik bjauriausi 
Tai šitie spęstai.

— Vargšė pelytė! 
Prašneko spęstai:
— Tylėki, nepyki,
Mes nėjome gaudyt, 
Atbėgus pati įlindai. J. L.

Buvo taį žiemos metas. Sniegas gulėjo 
ant juodos žemės. Gatvių Žiburiai skleidė 
savo šviesų keleiviams. Visur linksma tik 
viename dideliame name, kur turtuoliai 
gyveno liūdesys viešpatavo. Kodėl f Dėlto, 
kad tenai ant mirties patalo gulėjo jauna 
maža mergaitė, kuri buvo gimdytojų vie
nintelis džiaugsmas, nes tik jų vienų tu
rėjo. Kaip nejauku jiems pasidarė, kada 
gydytojai pranešė, kad nėra jokios vil-
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ti(w, kud mažoji Alma neūžitgp atsisvei
kins su šiuo pasauliu.

Prie mirštančios mergaitės, budėjo jo
sios motina, kurios veidas taip pat* buvo 
išblyškęs, kaip ir mergaitės. Motina ži
noma, visuomet atjaučia kę jos vaikai 
kenčia. Jau kelinta naktis, kaip prie sa
vo mylimos dukrelės lovos išsėdėjo; šis gi 
vakaras gai jaū paskutinis liūdnai -pa
raistė motina ir gailios ašaros nurietėjo
per suvargusios skruostus.• •

Vidurnaktį feusilpnėjusios AIitįos deja
vimai nustojo. Staiga ji pakėlė savo mė
lynas akis į neapsakomai gražių šviesų ir 
matė kų kitų akys negalėjo matyti. Prieš 
jų stovėjo graži mergaitė, visa balta su 
dangiška šypsena ant jos veido tikras 
Dievo angelas. l*aėmus Almos vienę ran
kutę prispaudė jų prie saVU krūtinės, į ki
tų rankų įdėdama iš dangaus rožių. Alma 
nežinojo nei kų sakyti, nei kų tos rožės 
reiškia. Tada graži mergaitė prabilo į Al
mu šiaip kalbėdama: “Labai seniai vasa
ros metu maža mergaitė žaidė savo pui
kiame darže. »Saulė kaitino visu savo kar
štumu, o mergelė džiaugėsi rožėmis, ku
lias skindama mesdavo į Įiadanges širdin
gai nusijuokdama matant, kaip tos gėlės 
krinta kaip lietus aplink jų. Šalia mergai
tės stovėjo jos palydovė, kuri besidairy
dama pamatė vargšę išblyškusių mergai
tę stovinčių anapus-geležinės tvoros. Ana 
linksmai veizėjo kaip tos gėlės krinta ap
link taip malonių mergaitę, kuri akis vi
liojo "savo puošniomis drapanomis ir gra
žiomis geltonomis kasomis. Pagaliau tar
naitei liepia pasitrauktu Tačiau turt&i- 
ga mergaitė išgirdus tarnaitę barant yar- 
gšę mergaitę, jos pagailo »ir tuč tuojau 
priskynus rožių priėjo prię nelaimingo-
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Vienas yra Dievas
Vienas yra Dievas 

Visų Sutvėrėjas,
.Visokių palaimų,
Gerybių Davėjus.
Dėkolam Jam visi,

Kad Jis mus sutvėrė,
Iš savo gerumo

Mums dangų atvėrė.
Matom dangus, žemė

Del mūsų sutverti,
Taip mes taip gyvenkim, 

Kad būtum’ jų verti!
M.J.L'.U.

Priežodžiai:
J dangų pinigais- neįsipirksi. 
Išalkusiam duona rūpi.
Su kokiu sutapsi, tokiu pats patapsi.

, Svetimi kailiniai nešildo.
Tyli kaip musę prarijęs.
Nė vienas grėblys negrėbia nuo savęs. 
Būk girtinas, bet nesigirk.
Geras giriamas, gražus dabinamas. 
Kur skauda, ten rankos; kur miela ten

akys.
lr akmuo ant vietos apsaniauoja.
Nė gimė, nė gims, kas duodams neims. 
Obuolys nuo obels netoli krinta.
Boba iš ratų, ratams lengviau.
Ko aklas verktų, jei kelių matytų. 
Ieškodams ragaišio ir duonos neteksi. 
Ragaišis nusibosta, bet duona niekuo

met.
Tinginiui visur duonos trūksta.
Sulig Jurgiu ir kepurė.
I'agal paukščio ir giesmė. - 
Koki medžiai, toki lapai.

*- Iš girios vilkas, į girių žiūri.

-

Mįslės
’ 1. Už žmogų didesnis, už plunksnų len

gvesnis. .
2. Važiuoja, važiuoja; atsigrįžta — ke

lio nebėra.
3. Akmens kojos, medžių liemuo, stik

lo akys. ' .
4. Ėjau naktį, pamečiau sagtį; mėnu

lis rado, saulė prarado. *
5. Kai buvau jauna, kai rožė žydėjau; 

kaip pusenau, akis įgavau: per tas akis
;pati išlindau.

Redakcijos žodis į skaitytojo*. Nuo
širdžiai prašome bendradarbiauti, kad to
kiu būdu iš tikrųjų “Mažųjų Draugas” 
taptų pilnoje žodžio prasmėje jūsų laik
raštėlis. Lauksime korespondencijų, įvai
rių mokyklų veikimo žinučių, ir šiaip 
jau visokių pastabų, kad taip galėtume 
šį laikraštėlį visais atžvilgiais ištobulinti.

--------- o —--------

Juokai
— Pasitrauk į šalį, Juozuk, tas šuo 

labai piktas. Girdi, kaip jis baisiai loja!
— Žmonės sako, kad tas šuo, kurs bai

siui loja — nekanda.
— o---

— Taip. Bet šitas šuo tos taisyklės, 
matyt, nežino.

— Ar tau dantį skauda! Jei tai būtų 
mano, tuojau išlupčiau.

— Jei tavo būtų, ir aš išlupčiau.
— Ar tavo mama labai barasi, kai tė

vas vėlai namo pareina!
— Visai ne. Ji nieko nesako.
— Nejaugi ji tokia gera!
— Nei jau tokia gera, nė kę. Ji nė 

žodžio nesakiusi paleidžia įK papų kėde.
— o —
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ATMINIMAS VIENŲ METŲ
SKAITYTOJŲ BALSAI
NYKSTA DRAUGIŠKA 

MEILĖ

rupijiues mokyklos. išauk lė- kad ji pasiektų visus tikin
tas vėliau jis pasirinks, kas čiuosius ir kad nekatalikifiko- 
jom patiks. Iv tėveliams bus'jį spauda butų išmesta iŠ ka 

juėkingua. - tulikų tarpo.

I laikas mum

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Mylėk artimų

tėveliai, susi- 
Įprasti. Laikus savo namuose 
į lietuvių kalba vartoti. Nekar- 
1 tų tenka išgirsti, kaip tėvai 
kalba su savo vaikais anglų

K m o

A.
ANTANO MIKALOCIO

persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 20 d.,
1033 iii. Liūdnai praslinko vieni metui be tavęs musų 
mv liimausis vyre ir tėveli, nes visos svajones musų 
yru sudėtos ant tavo kapo. Ir gailios ašaros nuolat 
vilgo blakstienas. Ir mes su didele širdgėla gėlėmis 
apsodiname tavo kapelį &v. Kazimiero kapinėse. Mes 
m pamiršome tavęs mūsų brangiausis vyre ir tėveli. 
'I ų dienų, vasario 20, bus atlaikytos šv. Mišios už 
tavo sielų 6v. Jono parapijos bažnyčioj 8:30 vai. ry
to, Benton Harbor, Aliebigan.

Nuliūdę esame;
Moteris Rozalija Mikaločianė, Sūnai ir Dukterys

LACHAVVICH 
IR SONŪS

LIETUVIAI GRABORIAI

Telefonai YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla , _ . , , ... •__, •____Reikale meldžiu atsišaukti, o mano , Tui'iu automobilius visokiom? 
darbu būsite užęanėdi'nti

Tel. CANaI 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI.

__________ Tel. CICERO 592T__________

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 82S.VO ir aukščiau 

ModerniSka koplyčia dykai.
•49 W. IMtb St. Tel. CANaI 4174 į 

Chicago. Iii.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDBJA8
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUIevard 530®—MIS

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABO RrUB

Laidotuvėms ptlnaa patarnaviniaa 
galima* a* ftt.SS 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 S fifttb Piaern Tb

SIMON M. SKUDAS ’
'GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas gera* lr nebrangu*
718 W. 18th St.

T«d MOMroe 9877

reikalams. Kaina prieinama 
3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 111.
/

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 VVEST 15th STREET 

Cicero, Blinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayetto S57J

J. Uulevlčius
G ra borto* 

lr
Balsam uoto ja*

Patarnauja Chi- į 
cagoje Ir aplella-' 
k«Je.

Didelė Ir graži Į
Koplyčia dykai

Ąrrhr>r A

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

| Dievus įsukė 
kaip pats save. s

Į Kur dingo tarpe lietuvių šei

nivnų toji brangi meilė! Iš , ,, ,r . ...• ė j o kalba.- Kiek pasitaiko girdėt
kur atsirado suktybės, nesu- - , ..„.k-, „i , xr •J ’ šmeižtu lietuvvbes adresu, vai
tikimai ir žmogžudystė.! Ar- k(,lis ,,„lllns 8Upratil„0
tano'meilė atrodo visa, žuvu-'lipk. gb,|Ufl kn|}
ši. Kas w išplėšė; s'umikiuot i(.kini,_ jo gMisiftada juoso' 
Bedieviškoj, spauda: knygos, dingsta. mei,6 prie t8vų> 
laikraščiai.

• Juozas.,

IĮ Tik atsiminkime tuos laikus _________________________________
prieš 20— 30 metų. Kokfa bu-į Kiekvieno kataliko turi bū; 
vo tarp lietuvių artimo meilė! -Įį didžiausias rūpestis, kad bū 
Skolinant pinigus, Lietuvoj ar tų stipri katalikiška spauda.
čia, Amerikoj, dirbant kokius;— . — ... . _____
vekselius, važiuojant į Ameri
kų ar reikėjo mokėti nuošim-i

čius? Daugelis pasakydavo;' JOS. SHINGLMAN, M. D.
“Kaip uždirbsi įr atsilsi’’

Tai buvo artimo meilė. O Va*
Į karuose koks būdavo smagu- 
Imas! Seneliai, jaunimas kalbė

davo prosenuolių kalba — lie
tuviškai. Nors Lietuva buvo 
rusų prispausta, visur buvo 
brukama rudbarzdžių burlio
kų kalba, bet sueigoje nebuvo 
girdėti kitos kalbos, kaip tikI
lietuviškoji. Kodėl mes dabar 

;turime niekinti savo kalbų čia,
Amerikoj? i,

i Nuėjus į lietuviškus vaka- • 
ims, kiek mes girdim lietuvy-1,

I
bės? Tiktai iš lošėjų lūpų, o 
pasieniais — visi “svetimtau-
V- . ,,

i erai .
i Atvykę Amerikon, •'kartais 
iš vienos parapijos, lygaus 
mokslo, o ar ilgai būna tas 
vienodumas. Vienas, kitas nu
sipirko kokį šlamštelį, pers
kaito šmeištus ant katalikų, 
jau tas ir tiesa. Tas sugriau
na artimo meilę.

Iškelia tėvai savo vaikelia
ms puotas, kad paminėjus jų 
gimimo dienas. Vaikelis, kar
tais, nebežino savo vardo die- i 

Inos. Aš, ginti, amerikonus. Da- 
i žnai tokiose puotose pat ys tė.-
į vėliai neturi vietos; jų burnosI
Į uždarytos.

j Kad palaikius diaugiškų 
j meilę, reikia jų vaikuose skie- 
įpyti; reikia vaikams nupirkti 

Lietuvos istorijų, kurių gali
ma gauti “Draugo” knygyne.

Joj jie atras, kaip Lietuvos 
žmonės draugiškai gyveno, ko
kia ten buvo meilė. Skaityda
mi tas knygas, rasime gražių 
pamokinimų. Seniau vaikai 
tnip reikšdavo savo dėkingu
mų : |
, “Būkit linksmus, tėvužėliai, Į 

“Mus jau išauginę.
“Išmokinę garbint Dievų 
“Ir mylėt Tėvynę.

Ofiso Tet CICERO 4tt 
Rez. Tel. CICERO 3656

Buvęs cicero 
j miestelio pir

mas Sveikatos 
l^oinisijonie- 
rlus (ir laikė 
tą. garbės ofi
są per 10 me
tų) yra gerai 
Cicen'cčtaiUB 
žinomas per 
27 m«tus. Da
bar speclali- 
zudja gydymo 
Plaučių, Šir
dies Ir Reu
matizmo liąų. 
Valandų.-1

ttes F ton* . \ 
KMUIevvuod 6641

Office Phone 
IKlaugle 0044 į

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

f 850 Su. Halsted Street

Tei. GROvelilU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 8-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Seredoiui* po pietų ir Nedčldleuiat 

tik susitarus

>421 W. MAR^L’KTITt ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144* SO. 4Vtli UI., CICERO, UI 
UUr-, Ketv. lr Pėtn. 1#—1 vaL

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGU 
Paned., Sered. lr HubaL 1—8 vai

Vai.
ROOM III

1-4 lr 7-8 vai. vakare

LILI U VIAI DAUTARAI;

TcL LAJtayctte 5057

DR. A. RAČKUS
♦

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
a—spinduliai

3051 West 43rd Str.

Tel. LAlayette 7450 .

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 

▼ai.; I—4 lr 7—I vaL vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

TeL CAMal 0402

Office Phone 
Pltospect 1078

(Prie Archer Avė. ne to H Kcdsle) 
Valandos: nuo 3 ik. 2 vai. vakaro 

Beredomls lr nedehomi* pagal 
sutarti

PLone UKOvehUl 0027
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

4859 SO. WESTERM AVĖ. 
Chicago, IIL

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai ankšl.-uės rūšies Paminklų 

Ir Grabnamlų

liidžinusla imiuinklų dhliiuvn 
Clilcagoj

Suvirti 50 melų prityrimo

Pirkite tlc-lnl Iš dirbtuvė* Ir 
liiiM>)kite pinigu*

.Mc* atlikome darbų ihruK.-llul žymes
nių Clik-ago* l.leruvių.

52? N. WESTERN AVĖ,
nrtl Grand Avi*.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo s Iki t 
Vai. popiet Ir 7 iki 8 vai. vakare; 
iventądieniaiB pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

“Aė.iū, ačiū nioliiiėlci 
“Ir senam tėveliui,
“Kad įkurti neužmiršot 
“l'gnį mums senelių.

Mes mylėsim savo kalbų 
“Ir Tėvynę ginsim,' 
“Priešų sėtas visas dėklas 
“Iš visur naikinsini”.

O šiandie?..
Ar buvo seniau gnlMiia pri- 

Į! rinkli nors’ šimtų Jirtuvių, ku

rio nebūtų turėję draugiškos 
nifilės? Šiandien jau lūkstan- 

|čiai. O, meilė, meilė, kur paši
ldė ja i ? . / •

Tėveliai, nuo mūsų tas prtMj
klauso. Pirmiausiai būtinai fu- 

1 rime savo vaikus leisti į pa-

Dienom* Tel. LAFayetto 5798 
Naktimi* Tel. CANaI 0402

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

Vai.: 2 lki 6 popiet. 7 Iki 9 vak, 
Nedėliojo pagal sutarti

Hee. and Office 1 
4359 So. Leavitt St.

CANAL 0706

DR. J, J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to • 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

Offlse Tel. REPubllc 7696 
Rea. TcL GUOvutiUl 0617

6217 S. WASHTENAW AVĖ.

OR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CltlKUGAS

2423 W. MARUUETTE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-13 ryte 

Nedalioj ausltarua

BOUlrvard 7589
Rea. HEMIock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 1# ryto Iki 8 vakaro

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo « iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIcvard 7820 

Namų tol. FROupect 1830

Pilone CANaI 4122

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS, CH<»UROA»
2201 W. Cermak Roftd*

Valandos 1—8 tr 7—8 vak. 

Seredomla lr Nedėliomia pagal sutari

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telelonaa REPublio 7848 a

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred Roselll, pres.

Specialistai Iškalime lr įdirbi
me visokių rūšių išminkius ir 
grabiiamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartus.

Veskite paniūkiu reikalus tie
siui su pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

A
Vienas blokas | rytus nno 

, didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ilcz. PENSACOI.A OOI1 
BELMONT 3485

OfflceT HILLSIDE 3S65 
Vineent Roselll, secr.

TcL BOUIcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
‘dentistas

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 8 iki 8 vakar*

M*redo] p&apd sutarti

Tel. CANaI 0267
lies. FROspect 6654

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 bOLTH HALSTED bTiiKUI

Ihraidencija 6600 Ko. Ailcslan nva. 
Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet 

t Iki 8:20 vakar*

—

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKI
»i Ro

te v a s
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO 

LAIDOTUVĖSE....................PAŠAUKITE.....................

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sųryAių su firma tuo pačiu vardji)

J.J.BAGDONAS
%

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

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

Ofiao: Tel. CALumet 4US8 
He*.: Tel. HEMIock 6284

DR. A. G. RAKAUSKAS
i GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 tr 8-8 vaL vak, 
Rcaklencljua Ofisas: 24M W. 4»(k Sk 

Valandos: 14—12 ryto 
Ssredomls lr Nedėliomia pagal sutartu

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s :

2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

4142 ARCHER AVENUS

ToL VIRginia 0084

TeL OANal 0121

DR. G. I. BLOŽIS \
DENTI8TA8 

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavitt 8L) 

Valandos: Nuo 8 Iki 18 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 

Ssredej pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
lies. VlCtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 8:84-8:84

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

Ofiao VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėliomis nuo 10 iki' 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDvvay 2880

Office: Res.:
PROspeet 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2355 We»t 63rd JStreet
▼at: S to 4 lr T to 9 P. M. 

K*t». Ir Bekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj

Chioago. IU.
Phone: HEMIock 6700

Ofiso TcL VlCtory <892
Rea. TeL DREzei .9191

DR, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St,

Kampas 3ist Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. valu
Nedėh'omls lr ftventadlentais 14—-ik

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

4631 SO. ASHLAND AVA

Tel. YARda 0994 
Ba.i Tel. PLAaa 8200

VALANDOS; -
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. < 
Nedėldienlals nuo 19 Iki 12 diena

Daktaras
Kapitonai 

Faianllrlame kare

WI$$IG,
Specialist&a ii 

Rusijos

____ ________ _ PER 28 METUS NEMURUl
KAIP CftMSENfcjftsIOe ir NKŪftGYDOMUS 208 YRA 

Speclalltkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, utnuodtjlmą krau
jo. odos. Ilgas, landas, renmattamg, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjlmg Ir paslaptinga* Ilgas. Jeigu klU ne
galėjo Jue lftr*dytl. ateikite eta Ir persitikrinkite kų Jis Jums galt i>m 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir llgydė tūkstančius ligonių. I *'ei 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdts auo 19 Valandos rrtft iki 
valandai ir nuo I—I valandai vakar* Nsd*”omls nno 11 ryto iki 1 M 

49M WE8» tatfe BN. « kernams Kaslsr Ava. TaL CTRAwf©rS ■

GYDO VIRAft LfOAft TYRU IR MUTURU 
UUO« lr NKU



KLU KLUX KLAN
8 Pirmadienis, vasario 19, 1934

prastų žmogžudžių, vagių ir , tai pasireikšdavo didesnė kia , K. X. K. Šiomis dienomis į 

t.t. Vyriausybė pradėjo į jų nistų akcija, ten A. V. L. pra, p0 ygo |įPtaufS Kroviu bėga!
plėšdavo savo tveikimų, kuris vfl|l,|uo Saulei pakaitinus, va
duodavo gerų sėkmių. Mat, iš- rduo iWihMa; vie.

kas priklauso tai teroristų 5ai'vilktas aikStčn klano narys I
kai. Ai priemonė vienok nesu- jausdavos didžiausiame nęsma) • žeme su

guine. Visi jo nekęsdavo. Jeli *, ’ c ' .

pasitaikydavo koks pramopln- . . - . t i 4
kas, tai turėdavo įkiš i ri nk K f lr K. K. K. Amerikoje kuip 
vienų iš dviejų: arba prie kla-it nebėru. Kultūros saulei uŽ-

kitaip žiūrėti, Ji skyrė net 
$500.00 dovanų už įrodymą,(Tęsinys iš 2 pusi.)

[Vos ligi kojų apsivilkęs baltu 
į 1 filiu.

r Pradžioje klunislai dauginu 
* šiai jodinėdavo arkliais. Tai-'vo dar kita svarbesnė priežas- 
. įii ir arklini buvo baltu rūbu

stnbdė visai klano augimo. Bu

tis, kuri pagreitino klano žlu
gimą. AukSčiau buvo minėta, 
kad prie klano rašėsi žymūs 

kad arklys galėtų matyti. Ant žmonės. Jų tarpe buvo garhi- 
3 abiejų šonu buvo išrašyta <li-jngų ir dorų vyrų, kurie paty- 

delės raidės “K. K. K.” Į rę, kaip kiti nariai elgiasi ir 

Juododii&ms išrodė kaip pamatę, kad jiati organizacija 
velniai i “velnio keliais” eina, metė jų

Vienu tarpu klojusiai pra- iv sugriovė. Nors klanas tapo 
dėjo Širsti ant juododžių (ne-‘ sugriautas, bet jis nebuvo pa- 

grų). Juododžiai, kurių dau-'

giausia buv<p pargabentų iš A- K. pasidaro šimto nuo

frikos, tamsūs, necivilizuoti, šim&ų amerikonų organizacija 
tikėjo į visokius burtus ir t.t.,i IMG m. Vilimas Simmons, 
pamatę žmogų, balta marška su pagali** ponios Tyler

į apdengti. Ant galvos laivo už- 
I dėta kaukė su dviem skylėm, no nepriklausyti arba pramo-’ėjus, fanai Urnas pradeda sau- 

nės atsižadėti, nes aišku, kad sėti, hykti. Klano narių dar 
jo jau nei katalikai, nei žydai, raminsi Pietinėse valstybėse, 
nei juododžiai, nei ateiviai ne- Raibuotose vietose, kaip Kon- 
remn. Tokiu būdu, kaip stati- tucty, kur žmonas iki šiai die- 
stikos rodo, A. V. L. su savo nfti netuok a rašyti, nei skai-1 
žurnalu ‘Tolerance , 1923 nuMtytl Tonais yra tokių žmonių, t 
tuose, yra sumažinęs klanui »Vnr1p LnlnilftKf, njSM
apie- 10,000 narių.

Opozicija buvo gerai 

organizuota .

kurie pasislėpę kalnuose nėra 
idar matę traukinio, nei nulo- 
mobilio. Ten tcbegzistuoja ir 
K« K. K. organizacija. Bet ir

Kad opozicija buvo gerai o-3cn’ kulturoR saulei patekėjus, 
patnatę žmogų, lmlta marSka « P™'™ I rganil!a(>£ ir gabiai TwUnWi ji ilnyk.. Tamsiom. žmonėm,

.-apsigaubusį ir jojantį ant ne Ed Young C arite, užsimanė « ..Tal#rtnee”. Jo skil- K. K. K/buvo ir yrk didelis
klio, taip pat baltai apgaubto, j“ atgaivino “Ku Klux Klan” 
manydavo, kad tai kokia tlva- organizacijų, 
šia iš ano pasaulio. Daugelis

liudija
(tyso buvo skelbiama visuome-jpatrankiinąs, magnesas.
'nei visos K. K. K. paslaptys; Jei ir ateityje kokiam fana-

NAUDINGAS AUGALAS

L

mintydavo, kad tai velniai iš 
pragaro. Pamatę klanistai, kad 
juododžiai jų baidosi, steng
davosi juos įvairiais būdais 
dar labiau bauginti. Pasako
jama, kad sykį vienas klanis- 
tas, atėjęs pas tūlų juododį, 
dėl Dievo meilės, paprašė va
ndens. Jis sakė, kad yra atė
jęs iš anapus grabo. Po savo 
balta marška jis turėjo prisi
rišęs nemažų guminį (roberi- 
nį) maišiukų. Drebantis, kaip 

į apuŠės lapos, juodbdis padavė 
kibirų vandens, kurį klanistas 
greitu “išgėrė”. Paprašė dau
giau. Ir taip per kelias minu
tes jis “išgėrė” dešimts kibi
ni vandens. Padėkojo juodo- 
džiui ir pasakęs “nuo to lai
ko, kada miriau, pirmų syk}

Parodoma, kad “nematomo-,tizmo reikalui K.'K. K., ar 
ji imperija” yra fanatikų im- panaši jai oiyęanizacija phadK-

imtas ir priimtas toks pat na
riams kostiumas, vienok tiks- ..
las nustatyta kitoks, negu bu- tr 1 * * • ll * X * L |ve pirmojo kl.no. Dabartinis Į1'“™ BW.ov.mt,. Buvo ?Srm.,veikin,a« h«» neilga..

jų tikslas yra: griežtas nūsi-
kta komisija iš žymių žmonių, 

t į kurių buvo įėję du katali
džia^'ViC vak.

statymas prieš katalikas, žy- v.pnas }ydas vipnaR ju0.r Gerbiamieji town6flakic«.i, 

dus, jimdodzins ir ateivius. Jie jr vienas |ilrteri„ Kil„. nepraleiskite šie svarbaus pa-L
save pas.yad.no “100 nuoS„n- p(i vaUt M,c IMlvB gl,bania.sitarimojp«»istrngkimdnrsy-

_g,. "1: tnriai skelbdavo klanui karų, k, parodyti, kud Team of I.«ke 
kolonijų, kaip ir pirmiau, už
ima pirm$ vietų visuose ge
ruose sumanymuose.

Valdybą ir Komitetas

KURSUOK KALBĖS KUN. 
MALANČIUS

STANISLOVAS VVALLENT YVALINTANAVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 a., ”.lt) 
vai. ryto, 1934 m., sulaukęs 41 m. uur/iuus, gimęs Pa
nevėžio apskričio, l'pitės jiarapij-os, Vuišvilčių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 'moterį Onų, po pirmu- 
vyru E^erinskienę, po tėvaix Kutuliutė, broli Juozapų 
Grand1 Rapids, Mieli., švogerį ir švogerkų Kazimierų 
Miliauskius, švogerį Kazimierų Kutulį, dėdę ir dėūieuų 
Rokus, dėdę ir dėdienę Eringins Kpringville, III., dėdę 
Jonų Valantinavieių, pusseserę Veronikų Erengikę, 
pusbrolį Steponų Rokų, pusbrolį Antanų Grigaliūnų,

Į pusseserę ir švogerį Uksus, pusseserę Zaurienę, pus
seserę Kucene, pusseserę Ulenę, ir švogerį l’lį, ir gi
mines, draugus ir pažįstamus; o Lieluvoj tėvų ir įuo- 

| finų, keturis brolius, tris seseris ir gimines.
Kūnas ]>ašarvotas, randasi 2455 W. 43 rd. St.' ,9 loaidotuvės įvyks ketverge, vasario 22 d., S vai.

I-ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Av. par. bpž- 
I hyeių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
1 sielų, o iš ten bus nulydėtas Į Av. Kazimiero kapines.

Visi A.A. Stanislovo \Vallent Walintanavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečia- 
mr dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.' Moteris 'Perai, Seserys, Uroliai 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja graboirius S. M. Sklidus, 
'Tel. Monroe 3377.

I tit-UKimi, kaip keturi penktadaliai 
Ištino tabako augalo. Išdlrbitne Lueky 

-Strik. vi'Karelų, utiuetainu ir lik ri
nktiniai viduriniai lapai naudojama.

1 Tabaku* yra vienas IA leplaunlų au- 
) galų. kurj y patingai paveikia įvairių 
. ėemėa ruožtų klimatai' lr dlrvOK skir

tingumai. IA ^irk-žuslles to, laiiak.a 
yra tuzinai (Vairiausių skirtingų ru-
šiij.

Patyrę pirkėjai, kurio matydami 
' pažįsta gorų tabakų Ir kurio žino ko

Jlopis reikia, dėl jūsų Lueki.-a supor 
ka Ilk puikiausių tabakų. Dūlis šio 
buliuko ui.ana 1.4 Jungtinių Amerikos 
Valstijų prekyviečių Ir kilu dalis 14 
kilų Aalių. Pavyzdžiui, l.ucki.s išdir
bėjai yra didžiausi, naudotojai pul- 
kaus turkiško tabako. Kur tiktai 611- 
tt saulčk «i.induliai, derlinga žemė ir 
Avelnu* lieliis prisi'deda |w(e yi.iilin- 
gal pinklos ruAies jų ieškomo tabako 
užauginlmo. ten tte pirkliai prekia
vimo laiku yru užimti lArlnkunu rink-

j tlniausio tabako ir atmetimu netiku
sio.

I Net ir ne visi nuo to paties tatMb- 
j ko augalo lapai pereina sunkina ban
dymus, kurie yra pastatomi dėl bu
deles. VLrSutiniiii lapai yra nedasl-

’ vyatę ir todėl jie yra atmetami, ly
giai kaip ii apatiniai lapai, kurie, yra 
žemesnės kokyt.ės, stambūs ir smė
lėti'

j Viduriniai lapai dėl I.uekles yra 
atsargia i išrinkti, kadangi šie lapui 
yra leng 'iaust ir pilnai išnokė tobu
lam rūkymui', Apie Kti nuošimčiui, 
arba daugiau, kaip keturi penktada
liai ištiso tabako augalo išdtrbime 
bučky Strike elgaretų yra atmetama, 
fttai kodėl buekies visuomet yra len
gvi ir švelnūs ir lepių’ rūkytojų ln 
blau mėgčaml.

Prie to, buekies yra spraginu, dej 
gerklės apsaugos, dėl puikesnio sko
nio. Taigi, kaip gamta, taip Ir moka' 
las prisidėjo, kad patiekus jums bu 
eky Slrike, puikesni ir grynesnį el- 
garęjų. (Advert.'seinent)

4
BTZNIERTAI. GARSINKI- 

TĘS “DRAUGE’

taip gerai atsigėriaur’, išėjo, testonai.

titucijos, klano nariai nėra pri 
imami, bet ‘naturalizuojami’.1 
Kiekvienas narys vadinamas 
“pilietis nematomos imperi
jos. ’ ’
K. X. K. narys turi būti fana

tikas ir turėti $16.50

Narių vardai labai saugoja
mi, kad nepatektų kam nors, 
kuris galėtų išduoti.

Nariais gali būti tiktai bal
ti krikščionys, čia gimę ir pro

ypač. Kansas Valstybė.

PRANEŠIMAS
DARBUOJASI ANTROJO 

SKRIDIMO NAUDAI

Town of Lake. — Town of 

Lake kolonijos viešas susirin
kimas ' Ahtro-Trans Atlantic 
Skridimo Sųjnngos> reikalu į- 
vvks vasario 19 d-, Wm; .T.

.t'

Metinės Mirties 

Sukaktuvės

.Nuo Sustingusių Sąnarių
* Niekai taip nepadaryi lankzčiaii ju-
•u sustingusius, skaudamus atnarius, 
^a‘P vikrus iisitrynimas su
ANCHOR Pain Expelleriu. Įtrinkiu 
užtenkamai Pain-Exuellerio ir apriikita 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain Expelleriu 
vakarai* ir rytais iki palengvės, 
e Pain-Expe:leris yra labai persisun
kiančiu per odų ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.-- 
skirtingo didumo bonkutės. •
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER

Galima įsivaizduoti, kokios] 
baimės buvo perimtas juodo-1 
dis, matydamas prieš save to-j 
kių “pragaro dvasių”.

Klanas pradėjo smarkiai 

augti

Ku Klux Klanas yra finan-, Kareivos .svetainėj, 4644’ So. 

sinė organizacija. į St., 8 vai. Vakare.

Kiekvienas narys, įstodamas Draugijų-atstovai ir pavie

niai kviečiami skaitlingai at
silankyti} patiekti gerij suma
nymų, kas, gal, pagelbėtų su-

Po civilio karo politiniai su 
silpnėjusios Pietinės valstybės 
pamatė, kad slaptoji klano dr- 
gija galt žymiai joms padėti 

|| Taip ir įvyko. Pirmiant.ia kla- 
, nistai stengėsi juododžius nuo 

balsavimų sulaikyti. Tuomet 
ir prašalėjo j’J t erorizat imas.

Pulaski miestelis buvo kla- 
cistij veikimo centras. Paskui 
tokie centrai įsikūrė ir kituo
se miestuose. Klanas smarkiai 
augo. Kadangi, kaip jau buvo 
minėta, organizacija buvo sla
pta, daugelis rašėsi jon no
rėdami sužinoti visas paslap
tis.

i į klano organizacijų, moka $10’ ? *
, ir $6.50 nž kostiumų. Kam ei- 
jnft tie pinigai, niekas nežino.

i-i Tiek žinoma, kad klano algai- daugiau fiaąpsų 
a vinfojaį yra gerokai pasipini- tikslui. f 1 -

gavę. ‘i ‘ • ‘7 - I Taipgi7išgirsite* rApoiiųvft
Ku KJux kjanųz yra įpili-j ^uncn ,r eard paHhč, krtvo «4 

KM organizacija: Jos kon si i.
45r.i) So. Marslifield Avė: Tii

tueijos 1 punk., 2 persk, sako
ma: “Ratelio valdžia turi būti I 
militnrinė, ypač valdininkai. Į 
Aios taisyklės negalima per-l 
l'iainyti, nes taį ratelio nenin ! 
tomos imperijos principas, pa-1 

• grindas”. į
Ku Klux Klanas vra slapta į , 

(rganizacija, tuo labiau ji su-' 
daro jjavojaus šio krašto gy-; 
ventojams. i

Kuomet Jungtinių Valstybių 1

šiandien, 7:30 vai. vakare. 
Federacijos, apskrities veda
muose kursuose kun. A. Va- 
lančiiiSį jaunimo ' vadas, kal
bės ūpie .«« diiiMį jaunimo 
psmholofliją. Pr. Gudas tęs 
toliau savo paskaitas iš gam
tos inokfcjt), leĮ. ^ultalas šian

dien pradeda dėstyti lietuvių 
jjašybča -dalykui! I*asknrtnx 

p^jĖRtū kiekvienų;, pirmadienį, 
Aušvos--Varių par. mokykloj. 
PraČbn»‘gausingai rinktis.

RElfltmC KATALIKIŲ 
K$.tĄ SPAUDĄ

MOTIEJUS

PAPLAUSKAS

Pendafcyrė su šiuo pnaanlfti
vaaario 20. li>33. Paliko dide- 

liame nuliūdime anolerj, sū
nūs, dukh.rys ir seserj Barbo
rą St&kelienę.

bifidnai atminčiai inūsų hran 
gaus vyro ir tėvelio bus laiko
mos šv. Miši'os su egzekvijo
mis Aušros Vartų švč. Panelės 
Inižnyčioje Antradienyje, vasa
rio 26 d., PCU, K:30 vai. ryte. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažyst.intus atsilankyti j 
pamaldas.

Mek Tave * m ūsų brangus vy
re ir tS> eli niekuomet neužmir
šime. Tu pus mus jau nebeau- 
gryši, bet mes anksčiau ar vė- 
Waii pas Tave ateisime.

T Auk inus ateinant.
Nuliūdę • lieko 

Moteris, Oukterys ir Kūnai.

JUOZAPAS GAILIS

Mirė vasario 16. 1934. 1 1:55
vai. vak.. pusamžio metų. Kilo 
iš Telšių apskr., Zidiškių par., 
Pavi'.okės kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

I’illko dideliame nubudime 
inoterj bucijų po tėvais Suku- 
raitė. keturis sūnus: Pranciš
kų. Juozapų, Antanų lr Tamo
šių. dukteris: Petronėlę "Gurs
kis, Kitarų l'rtx>nns, Onų, Kla
nų ir Kielių; žentai: Juozapų 
Gurskj, Antanų l'rbortų, mar
čių Aleksandrų Gailis i'r anū
kus. O bieluvoje brolj Antanų 
Ir brolienę Emilijų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1526 Ko. 
48 f'l. Cicero, 111.

Ijiidoluvės )vyks Trečiadie
nyje, vasario 21, iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j šv. Anta
no po.nip. bažnyčia, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velčanio sielų, po pamalAlų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

baldot u vėms pntArnauja grab. 
Antanas Petkus. Telefonas Ci
cero 2109.

Blogas Skonis Burnoje

Yra jiodymų. kad negerai veikia vie
nas ar daugiau sviirblbūsių organų. 
Guji virškinimus yra negeras, apeti
tas blogas, silpna eliminacija, vidu-

I riai nereguliarūs nenatūralus miegus, 
nerviškumas, ir t.t. viskas las parodo 
reikalingumų gero ir įijero Toylko..

Nusa-Tone
buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvel- 
kavlme. NIJGA-TONE J pastebėlinai 
trumpų laikų pataiso sveikatų ir at- 

i veda organizmų prie natūralaus sto-,, 
■ klo. Nekanklnkitės patys i'r nekan
kinkite savo draugų. Nueikite pas sa- 

1 vo vaistininkų ir už Vienų Dolerj 
I nusipirkite ntėnealn) treatmentų —
1 N’TGA-TONK parduodamas su pilna

garantija, po dvtdešfmts dieni; gTa- 
, žinsime pinigus, jeigu bū-sile neuž

ganėdinti.

=i=

Ne tik paprasti žmonės, ra-. Konstitucija duoda tikėjimą 
šėsi jon ir politikieriai, teisė
jai ir visokie valdininkai. Ka
rlais pasitaikydavo, kad nusi- 

f kaltnsį narį'leisdavo teinėjas.j būti fanatikas.
taip imt klanistas, kuris, ii-Į Opozicija prieš K. K. K. 

namo, žinojo, kokį sprendimų j Nehuostabū, kad klanas su
teikia išduoti. Taip greitai i»"jsilankė didelvs opozicijos, y- 

angusi Klano organizacija pa

ms laisvę, “nematomos impe
rijos” konstitucija griežtai ei
na prieš. Taigi, klanistas turi

liko galinga. Kur tik ji pri- 
gydavo, ten viskų užvaldyda
vo. Mokyklos, universitetai, 
protestonų bažnyčios, draugi-

patingai prieš kiek metų paki
lo prieš jų kovon “American 
Vnity Ijengrup”, kuriai pri
klausė daug ir itin įžymių žmo 
nių. Kuriems rūpėjo apsaugo

V. Perrea

' • ’ į ■ '• .• . , • •

Demokratiškiausias Režimas
Kažin koks Rudis matė daug režimų,
Nes šeimininkai smarkiai keitės.
Pas vienų — jis, o, štai, jau nž savaitės 
Globoti kitas Rudį ima...

ftis šeimininkas • ’ •
ftunelį laiko, kaip jam tinku.

Kad nestiptų badu, tik kartų duoda lnktl 
Į laisvę tepaleidžia naktį../ * -

Gyvenimų jo sūrų ,« >
.Tisai pasaldina savotiška dresūra...
Mankštas visokias jis suras da...
Jis liepia Rudžiui šokt per lazdų...
Ir kai užkliūva vargšo kojos,
Tai ponas šunį tvoja!

— Na, kaip. Rndžiuk, režimas tau patinka?
Jį klausia Margis. — Ak! Juk tu malni, kam klausi:
Tai angelas — ne Seimininkas...
O jo režimas — demokratiškiausias!!...
— Hm... hm... Rndžiuk, ne tų ola mato mano akys... 
Kodėl tu taip sakai, juk man stačiai meluoji...
Aš — draugas... Kam tail veidmainystė toji?!
— Man ponas .taip kalbėt įsakė!...

— ------ — - -............- —-------------------------- — ■ —

Elektrikinės Ledaunės
REFRIGERATORS

MODRRNlšKAMK gvvcniir.c yra reikalingos kiekvienoje 
šeimynoje. Maistas nesugenda, ne reikia ledo pirki i. Sutnn- 
pysite tiek kiek išniokėtumėt ,nž ledą. Refrigcratoris pats per 
save apsimoka.

BUDRIKO krautuvė, yra nuto- 
riziKitii parduoti geriausius Refri- 
geratorius Amerikoje, katrie yra. gu
rant uoli daug melų ir elektros visai 
mažai tesiivartoja. — WBSTINO- 
ROUKR. Ne tik VVratinghouse, bet 
ii'f-lritų žymiij išdirbysėių Refrige- 
ratorius jūs galite pamatyti Bud
riki) krautuvėje Norge-Rolator, Le- 
onard, Apcx, Spnrton ir kitokius.

PARSIDUODA ant lengvų 
IŠMOKĖJIMU į Dieną

jos ir politiniai darbai buvo 1B žmonių laisvę nuo pavojin- 
klanistų rankose ir jų voda-| gi> fanatikų. A. V. L. centras 

buvo Cbicagoje. Jis leisdavo 
savaitinį laikraštį ‘Tolerance’, 
kuriuo, lyg botagu, plakė kla- 
niečius. laikrašty išvilkdavo 
aikštėn biaurius klanistų da 
rbus, paduodavo pavardes ir

nu.
Patapęs teroristų laika, 

klanaa Laikinai išnyko
Bet trečiais gyvavimo me

tais klanistų organizacija pra- 
i ilcjo pulti Priežastis buvo ta.

imnnuMaa.
>0WtY
niuo

nuum
Lietuviflnu

BONUS

Į Pulaski miestelio' klanistų bū- nrt paveikslus dėdavo tų, ku- 
Įrys niekuo nesiskyrė nuo pa-Į rie priklausė klanui. Kur tik

- RGALKaTATC
SIUNČIAM PINIOTTB J LIRTUVĄ 

LAIVAZOMtlV AdĮtMTFMA 
raiaiRAfttkrr* j Mp«v zpulka 

TEUtNOUMU frAMATTOTi 
2608 WE8T 47th STR. .

AS fettttTH
TM. LATayette 1096

JOS. r. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
•»
Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pietų ant 

WCFL, 970 k. Išgirsite gražų Budriko radio programą.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

106 W. Monroe 8t.. prie Clark 
TelelmtM STAte f«M 

▼alandoa • ryta Iki B popiet 
2201 W. Cermak Road

Panudėllo. Beredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais ( Iki I 

Telefonas CANal «139
Namai: 6469 S. Rockwell St

Utarninko. Ketverto Ir Rubato* 
Vakarais T Iki P 

Telefonas REPobilc MA0

Crane Coal Co.
6332 So. Long Avė.

Chicago. IU.

katrie perkate anglis Iš drnl 
vėrių, slųski'te Juos ( CKANP 
COAL CO. On asile geresnei 
anglis, n* mažiau pinigų. 
PocalMtnlas ŠI. It. llklal 
tonas.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ

Chicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabaah Avė. 

Phone PULLman 8092

pas.yad.no



