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(domus jaufYimo organizacijos
paskelbtas kodas
MADRIDAS, bal. 7. — Tani Daugiau tautiškosios <1 rau
linė ispanų katalikų jaunimo I smės, krikščioniškos šeimos

organizacija, kuri vra priešių
ga krašto diktatūrai —ir par
lamentui, taip pat neturi ma
lonės egoistiniam kapitalizmui
ir destruktyviam marksizmui,
turės savo • pirmųjų kongresų
šio Balandžio mėn. 20 — 22 d^adride.
Ši jaunimo organizacija va
dinasi Populiari Jaunimo Ak
cija. Priklauso didžiajai kata
likų partijai, kuri laimėjo pe
reitus rinkimus ir' kuri šian
dien pačių krašto vyriausybę
turi savo žinioje.
Katalikų jaunimo organizccijos kongresas bus užbaigtas
milžiniškomis
vaikštynėmis,

sustiprinimo, kad tuo būdu ap
sidraudus nuo naujovinio pa-

gonizmo.

MIESTO RŪMAI
SAUGOJAMI

KATALIKIŠKA

KARDINOLAS MUNDE Į FELICIJA PAINFORMUO
LEIN JUOS ĮŠVENTINOTA, KAD GALI BOT ,
PEREITĄ SESTADIENf
BOMBUOJAMI
•
1
MINNEAPOLLS,
Minn.,
RIO DE J A NEIRO, bal. S.
Chicagos arkivyskupijos se' •
— Parašyta, paskelbta ir kon minarijos St Mary of the LaĮ^l- 7- — P« įvykusiųjų bedar
ke koplyčioj pereita šeštadienį
riaušių policija painfbrgresui svarstyti įduota nauja
įvyko nepaprastos iškilmės.
įmuota, kad radikalai yra paBrazilijos respublikos konsti
siryžę su bombomis pulti mie
Jo Eminencija Kardinolas
tucija.
• • * ■** *
•
• sto rūmus (City Hali).
J Mundelein įšventino kunigais
Tad
policija atsidėjusiai
Ši konstitucija turi ',SftS!net 50 jaunų auklėtinių, kurių
reikalingas Katalikų
’idaugure.a rytojaus diena—JsauK°jft ritmus ir seka raudoNAUJA KONSTITUCIJA
UŽTIKRINA BAŽNY
ČIAI JOS TEISES

-o*
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LIETUVOS PAGALBA VILNIAUS
KRAŠTO BADAUJANTIEMS
Jau išsiųsta 50,000 litų
Nepriklausomoje Lietuvoje
susidaręs Vilniaus krašto ba
daujantiems šelpti komitetas
pasiskolino 50,000'litų iš 1929
m. buvusio Šiaurės Lietuvai
šelpti komiteto likučių ir tuos
pinigus jau nusiuntė į Vil
niaus kraštu. (Dabar buvusia-

se, bus vežimais nugabentos
prie linijos ir atvykusiems
okupuotosios Lietuvos atsto
vams, bus perduodamos admi
nistracijos linijos perėjimo
punktuose. Jeigu javų ir kito
kių produktų lenkai neleis
įvežti į Vilniaus kraštų, tai

Rasės sutvirtinimo ir rnilitarinio lavinimosi įvedimo.
me Šiaurės Lietuvai šelpti ko vyriausias komitetas juos neVaikai nepriklauso valsty
mitete dar yra apie 330,000 Ii priklausomoje Lietuvoje par
bei, tai vaikų mokslinimas čios teisių apsaugai provizi- I sekmadienį, savo parapijose !nu081U8 agitatorius.
tų likusių pinigų). Kaune ir duos ir gautus pinigu^ ten nu
taip pat nepriklauso vienai Jas. .
'turėjo primicijas.
j Miesto taryba rekomenduo- Klaipėdoje 'susidarę vilniečia siųs.
valstybei. Tuo remiantis, rei
Pastarieji respublikoje įvyTarp įšvenjbintų kunigų yra i ja pratęsti civilinius darbus ms šelpti komitetai uoliai ima
Aukų rinkimo ir badaujan
kalaujama parapijų mokyklų
kę rinkimai parodė, kad Bra ir ‘vienas lietuvis, kun. W. 1>. ir kai kuriems Išdarbiams pa- si darbo, visame krašte organi čių šelpimo propaganda viso
grųžinimo.
zilija yra peniem katalikiška L rba iš Cicero. Vakar Sv. An 'didinti šelpimų. Sako, kitaip zuodami komiteto skyrius. Pa je nepr. Lietuvoje varoma per
Socialiu ir ekonominiu klau
tano palap, bažnyčioje, Cice- nebus galimvliės numalšinti siųstieji 50,000 litai yra tik laikraščius, radio, susirinkisimais pažymima; Mūsų revo
ro, įvyko jo primicijos.
bedarbius, kurių daugelis ne- šelpimo pradžia. Kovo 18 d. muose, paskaitose ir kitur.
liucija yra už socialų teisybę;
tūri darbo ir neturi kuo mni- Kaune buvęs aukų rinkimas
Vyriausias komitetas jau da
nepritariama nei egoistiniam1
tintis.
davė gražių vaisiij — iš viso į bar į Lietuvos visuomene iškapitalizmui, nei destrukty
./
v
leido atsišaukimų, kuriame sa
^Policija giriasi, kad ji are suyinkta apie 12,000 litų.
viam marksizmui.
štavusi vyriausiąjį bedarbių • Visais Lietuvos geležinke ko, kad kiekvieno doro žmo
Daugiau savininkų ir dau
s
----vadų agitatorių S. JK. Daviau' liais važinės specialus trau gaus pareiga yra gelbėti savo
PARYŽIUS, bal. 7. — Civi
kuriose dalyvaus apie 20,000 žau teisingo turtų paskirsty
artima nelaimėje. Vilniaus
Chicago m>esto valdyba pa
jaunų vyrų. Socialistai pra mo. Mažiau nedarbo, dauginu liniai tarnautojai, kuriems su
kinys, į kurį bus kraunamos
kraštas mums visiems bran
nešė, kad. jie planuoja trukdy veikimo. Darbas visiems, o mažintas atlyginimas, paga gamino peticijas, kurios šių
Į visoje Lietuvoje surinktos au
gus, nes ten gyvena mūsų bi\>
kos: maistas, drabužiai, grū
ti katalikams vaikštynes. Sa kas nenori dirbti, tas negali liau pakyla akcijon prieš vy savaitę bus įduotos Illinois pre
liai ir seserys. Paskutinių me
riausybę. Cirasina visuotina kybos komisijai. Reikalauja
kosi, jie suorganizuosiu savo ir duonos turėti.
dai. Pripildytų traukinį nori
tų, gamtos nelaimės — potvy
ma, kad būtų sumažintos važi
jaunimų ir jj pasiusiu prieš
ma pro Latvijų nuvežti į ViiNei parlamentų, nei dikta streiku.
niai, sbusros, lietūs taip nu
nėjimo ratas viršutiniais gele
katalikus. Socialistams pas tūrų; žmonės inkorporuojami
WASIIINGTON, bal. 7. — niaus kraštų ir ten aukas išdaPrieš paskelbsiant šį strei
alino Vilniaus kraštų, kad! len
kelbus šiuos savą planus^ siv vyriausybėn organiškai ir hi- kų, tarnautojai, daro savo. pa žinkeliais, g^tvėkariais ir mo Karo seJfcrejoriuą Degų pagei-. linti badaujantiems.
\ ilnjeapie 100,000 žmonių jau dabar
prantama, katalikai pasirū erarkiškai, bet ne per ištižusių jėgų ir vieningumo išbandy toriniais Husais ir kad šioms danja, kad J. Valstybių armL čiams šelpti vyriausias Volnibadauja. 'Dauguma krašto gy
trimR susisiekimo sistemoms
pins Raugumo priemonių. Var demokratijų. • • . i
ja (kariuomenė) būtų negau tetas rūpinasi į Vilniaus kra
mus, kas jiems gerai sekasi.
ventojų žiemai liko be duonos.
giai tad socialistams bus pro
Reikalaujamas stiprus kra Jų atskiros unijos vykdo pus būtų įvesta visuotini transfe- singa, liet aukštai išlavinta ir štų pasiųsti savo atstovų, kad
Vieni duonų kepa iš pelų, su
jis ten prižiūrėtų aukų paskir
gos pulti katalikų vaikštynes. što ekzekutyvis )(prezidentas); valandžio, arba valandos strei riai, tas reiškia, kad vienos perdėm sumekanizuota.
maišytų su samanomis ir me
stymų ir vietoje ištirtų, kiek
Visos socialistų būklės! Mad neturi būti spaudėjas. lx>t kus. Štai, Paryžiaus telegrafo kurios sistemos transferius bū
džio žieve; kiti ir to neturi*
Jis tų nuomonę reiškė va
tų galima naudoti kitai siste
reikalinga aukų, kad visus ba
ride vyriausybės įsakymu už įspėjėjas.
‘
•
stočių tarnautojai vakar per
(Vaikai neaprengti; tinsta ir
kar, armijos dienų, sakyda
liaujančius lietuvius būtų gali
darytos. '
Ispanijos atstatymas; kova pusantros valandos sėkmingai mai.
miršta iš bario. Nuo skurdo
Kad sumažinti važinėjimo mas prakalbų.
ma aprūpinti.
Katalikų jaunimo organiza prieš kliasių kovų; ekonomi streikavo.
įsigali šiltinė ir kitos baisiost
I '. '
ratas, pirmiau yra reikalingas
cija paskelbė tautinį kodų, ku ja tautos gerovei.
Visos
aukos,
surinktos
ad

ligos, kurios tūkstančius žmo
Savo keliu vyriausybė it to šių sistemų turtų naujas įkai
riuo visas kraštas susidomėjo.
Organizacijos kodas užbai
ministracijos linijos rajonuo- nių į kapus nuvaro.
liau aiškina, kad be mažinimo navimas, pajamų ir išlaidų pa
Kodų sudaro 19 pbsmų. Juo giamas šiuo šūkiu:
tarnautojams atlyginimo inf tikrinimas. Šis (gi darbas ims
“Pinu
visako
Ispanija;
se tarp kitko štai ko reikalau
liacija gręsia frankui.
rie mažai laiko. Sako, bus at
jama;
pirm Ispanijos Dievas!”
liktas kompanijų kaštais.
AVASHINGTON, bal. 7. Senato demųkratų vadai nųsI prendė per vienerius metus
BERLYNAS, bal. 7. Nežiūrint vasario pabaigoje
i padidinti federalinius mokes' čius 10 nuošimčių. Tikimasi lenkų padarytų persekiojimų, Kancleris Hitleris pagalint
------------tuo' būdo per metus surinkti areštų ir kratų Vilniaus kra įsikiša į kai kuriuos nacių ne
Cook apskrities prokuroro
WASHINjGTON, bal. 8. —
WASHINGTON, bal. 8. —
Rytoj Chicagoj ir kai ku- opie 50 milijonų dol. daugiau šte, paskutinių laiku lenkai teisėtus darinis, ypač jų kovų
ofiso pastangomis areštuota G
Prez.
Rooseveltas pasirašė
Čia plačiai kalbama apie bilių
prieš katalikus. Jo įsakyr
vyrai, o septintasis jau teis- liuose aplinkiniuose miests- mokesčių iš šio šaltinio,
varantų S. Insullio areštavi
vėl suėmė eilę Vilniaus krašto suspenduota trys nacių jauniu
sidabro klausimu.
Sakoma, ' mo nubaustas 6 mėnesiams ka- liuose įvyksta primary piliečių ’
------------ ’------mui ir jo pristatymui j J. Vailietuvių veikėjų. Kovo mėn. mo organizacijos vadai. Anų
e
kad artimiausiomis dienomis lėti.
balsavimai. Šiais balsavimais
stybes. Insullį arėštuoti pa
13 d. Varšavos radio melagin- sekmadienį jų vadovybėje na.......
, . ,, .
'piliečiai skirs kandidatus i įskirtas Amerikos vicekonsulas tas balius pasirodys kongrese.
A ratuotieji sudarė klastuo. .
...
,
gai paskelbė, kad Vilniaus kra ciai užpuolė katalikų jaunimo^
vairias valdvietes.Tstanbtole, B. Y. Berry!
Juo norima sidabrų suna- tojų kuopų, kurios tikslas bu
šte lenkai iš kalėjimų jau pa- 8UVažiavimų Hennigsdorf^ sa
Balsavimo vietos atidarytos
lia Berlyno. Berlyno katalikų
Pasirašyto waranto turinys cionalizuo|i, sidabru remiantis vo apgaulingai pasipinigauti.
Chicago Motor Coaoh kom leido visus kalinius lietuvius,
kabi e gram a pasiųstas Ameri-: atfipausdinti skirtų banknočių Tr pasipinigavo. Tūkstančius nuo 6:00 ryto iki 5:00 vakaro.
vyskupas paskelbė protestą,
panija- nusprendė nepasiduoti kurie buvo suimti vasario pa
dolerių iškaulijo iš firmų ir
kiekybę
ir
tuo
būdu
grųžinti
kure buvo įduotas kancleriui.
kos ambasadoriui Turkijoj.
regioninio darbo boardio spren baigoje. Tačiau tas pats len
pavienių žmonių, apsiimdami
1926
metų
kainas
visiems
Hitleris ir šį kartų paskelbė,:
Gautų dokumentų ambasado
dimui. Kompanija au savo kų radio pridūrė, kad1 nors vi
sumažinti personalius ir kitus
daiktams.
kad. nacių žygiai yra prieširų
rius tuoj įduos vieekonsulni,
unijos pagalba nori gautų mė si kalintieji paleisti, tačiau ke
mokesčius.
vyriausybės nusistatymui.
o šis paims savo žinion IuTuo būdu noriYna įvesti kon
lynąjį arų grųžinti administra turi jų palikti už “užstatų.”
sullį.
‘
traliuojamų dolerio infliacijų.
cijai ir nieko bendra neturėti
ŠIMTMEČIO PAŽANGOS
Šias klaidingas žinias patik
AALESUND, Norvegija,
VOS IŠSISUKO Iš
Nepasakoma, kaip ir kada
su
krašto
pramonės
atstatymo
PARODA
rinius,
pasirodė,
kad
nei
Vil

bal. 8. — Milžiniška kalno da- .
MIRTIES NAGŲ
Insullis lmg paimtas iš Turki
„V
PRALOŠĖ TEISME
niuje,
nei
Švenčionyse
apie
lie
lig įvirto siauran ir gilian
‘
jos.
Šimtmečio
pažangos
paroda
Kompanijos
viršininkai pa tuvių paleidimus iŠ kalėjimu
Septyni darbininkai v
Norddalsfiordan.
Tas
sukėlė
Gauta žinių, kad keli advo
Išteisėta Chicago Teamsterg
Chicagoj šiemet bus atidaryfa baisias bangas, o šios užliejo reiškia, kad ji nepaduos savo niekad nieko nežino. Kalėji vienų kubilų Dickinson Pi
katai dirba už jo išlaisvinimų.
unija kreipės teisman, kad
gegužės mėn. 26 d. Atidarymo du Žuvininkų sodžius.
darbininkų Amerikos Darbo muose dar ir dabar tebeląiko- Co. įstaigoje, 2750 W. 35
gauti “injunetion” prieš apmetu įvyks vaikštynės, kurio
Pranešta, kad apie 50 asme federacijai.
mi visi suimtieji. Tuo tarpu Darbo me3tu ūžtelėjo kui
SUDEGE SENA PILIS
skrities prokurorų ir policijų,
se dalyvaus apie 10,000 asme nų žuvo.
lenkai, kurie nepriklausomoj sėklų dulkės. Penki darbi
kuri neleidžia unijai laisvai
nų.
...
Lietuvoj buvo nubausti už ne- kai suspėjo pasprukti, o
LEISTA APELIUOTI
BERLYNAS, bal. 7. — Su
veikti.
legalų vaikų mokymų slapto vo^neužtroško. Šiuos iš$
PAIRMONT, W. Va. bal. 6.
degė sena iš 12-ojo šimtmečio
MADRIDiĄS, Ispanija, bal. — Streikuojančių arfgliakasių
Vyresniojo teismo teisėjas
Praneša, kad buvusiam ban se lenkiškose mokyklose, yni jo kiti darbininkai. Tarp
Kranichfeld pilis, arti Weimaro. Keletas ugniagesių sužeis Sullivan nusprendė neišduoti 6. — Apie 250 vietos profeso pikietininkai daug nukentėjo. kininkui J. Bain, kurs buvo jau visi paleisti. Tai dar vie dviejų buvo ir Andrius K:
“injunetion’” ir tuo būdu ne- rių vos nesukėlė riaušių, nebe- Šerifas gu gavo padėjėjaig pno nubaustas kalėti, leista ape nas įrodymas, kaip lenkai čunhs, 46 m. amž.
ta.
policijos
veikimo galėdami pasimatyti su švieti-|lė juos su ašarinėmis bombo- liuoti j vyriausiąjį valstybės net —meluodami
Gaisras sunaikino apie 260,- snvaržo
“ y ' ' , v T’ nori nuo• savo
PLATINKI Tie ••GRA<
mo ministeriu.
mis.
teismų. .
b juodų darbų išsisukinėti.
000 dol. vertės meno daiktų. prieš unijų.

PRANCŪZUOS TARNAODIRBAMA UŽ PIGESNI
TOJAI BRUZDA
VAŽINĖJIMU

NORI MAŽOS MEKANIZUOTOS ARMIJOS

DIDINS MOKESČIUS
UŽ PAJAMAS

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ! KALBAMA APIE SIDABRO CHICAGOJ AREŠTUOJA
MI SUKČIAI
S. INSULLIO WARAN1Ą N ACION AL1Z AVIM A

RYTOJ iPRIMARY
RINKIMAI

AUTOBUSŲ KOMPANIJA
NEPASIDUODA

APIE 50 ASMENŲ ŽUVO
JŪROS BANGOSE

’,4
į
1

•alki

1

LENKAI IR TOLIAU PER- HITLERIS PRIEŠ NACIŲ
VADUS
SEKIOJA LIETUVIUS

Pirmadienis, balandžio 9,

19.11
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“DRAUGAS”

Seserų

vedamoji “Mergaičių

Akademija”

Chicagoje, taiposgi d v. Pranciškaus Seserų
Mėrgaidių Aukštesnė Mokykla Pittsburge ir

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C. mos muziejuose. Daiktui, thu nkįs, todėl jis visuomet buvo

bužiai ir kitoki gyveųimč rei klusnus dvasiai, buvo garbin
kmenys, kurie tarnavo aukš gus ir prie! mirti, kų parodo
}
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Pa
ncacniai .uždėtoji Sv. Kazimiero Seserų Auk
ra melų —
Irime menesiams — !» ••; Vienam
tiems ir garbingiems asuie- Kristaus atsimainymas ant
totntolul — 76c. Europoje — Metams $7.00: Pusei ms- štesnė Mergaičių Mokykla Philadelj^iijčje —
t« — !€••. Kopija •»«.
+
nulis, nešioja tų asmenų gar- į kalno Talmr," arba jo vaikš
yra lietuviu kunigų ir kataliku visuomenės
nas
neturėjo
visų
žmogiško
(Pabaiga)
Skelbimo kalaoe prisiunčiamos parelkalataa
,
/.
bingumų, todėl yra renkami ir čiojimas ant vandenų, tačiau
remiamos. Net tam tikslui yra įkurtos tam
Beadradarblasss lr koreepeač■■«■■■ raMu
kūno
dalių,
o
tik
išviršine
sa

Mna, jei beprašoma UI padaryti lr oeprSduačlaaaa Um
saugojalui tų žmonių atmini laikinai buvo paslėptas
tikros Rėmimo Draugijos — 6y. Kazimiero
ir
Kad' prašalinus iš apaštalų
tikslui pašto Senklp.
vo
išvaizda
priminė
Kristų.
Seserų, Sy. Pranciškaus Seserų ir Tėvų Ma ir tų paskutinę abejonę, kad
mui.
pridengtas garbingojo kūno
Redaktorius priima — auo 11:S» Iki !!:•• eaL
Bažnyčia
pasmerkė " tokį
rijonų. Ir, suprantama, kad tos draugijos be
Žmogaus kūnas, išeidamas ypatybės, kad galėtų kentėti
nuteikus jiems pilnų džiaugs
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
klebonų pritarimo nugalėtu gyvuoti.
mokslų, nes jis pakerta žn»- iš Dievo rankų gavo labai j ir mirti už mus, Prisikėlęs gi
mų, Išganytojas kreipiasi į
fi vat po piet
Gegužės mėa. 27 d., Chicagoj, yra mini- juos, prašydamas valgyt, rie nėse tikėjimų į prisikėlimų, o aukštų ir kibių, tikslų taniau- iš numirusių, pasivddė apaštumos Tėvų Marijonų kongregaoijos atgaivini- dol to, kad būtų buvęs alka- ’iš Kristaus daro klaidintojų, ti dvasiai^-būti jos įrankiu, inius su visomis garbingojo
1110 sukaktuvės, kurių iškilmes visuomenė, ti-nas, bet kad parodžius, kad kuris liepia tikėt tam, ko iš pagelbininku ir sandarbinin- kūpo ypatybėmis, kad sutei
LITHUANIAN DAILY FRIEND
'tikrųjų nėra, nes liepia tikėt
kiinės, nuoširdžiai parems.
ku Dievo pažinime ir mylėji kus jiems garbjngo iš numi
mo kūnas yra tikras, žmogiš
į jo prisikėlimų, o ištikrųjų me, todėl buvo gavęs didelį
Publlshed Daily. Kzeept Suaday.
rusių prisikėlimo vaizdų
ir
kas kūnas, kuris turi ne tik
prisikėlimo nebūtų, nes nega
KUN. PKTRAU8K0 RAITAI
SUB8CRIPTIONS: Oae Tesu —
81x MoaAfca
garbingumų,
kurių
neturėjo
nė
viltį,
kad
tuo
būdu
padaryti
kaulus, bet ir raumenis ir vi— »».!•: Three Montha -r- IkM: Oae Month — f«0.
lima būtų vadint prisikėlimu, vienas kitas gyvūnas.
Sarope — One Tear — |7.M; SU Montha — |4.M;
' durius, kuris gali maitintis,
juos uolesniais jo sekime. To
Oesr — •«*
jeigu
ne
visas
ir
nepilnas
kū

Nors rašyti kiekvienas šiais laikais įmoka, kaip kad maitinasi kiekvienas
AdveriMn* ln "DRAIIGAB” beings best reeulU
Kada įvyko nuodėmė, kada dėl jis pasirodydavo apašta
nas būtų prisikėlęs.
bet rašyti knygas maža kas rašo. Mat, mokė
Advertlslng rates on appllontlon.
tikras ir gyvas kūnas. Jie pa
kūnas atsisakė tarnauti dva lams ir vėl išnykdavo, įeida
jimo
rašyti
neužtenka,
bet
dar
reikia
turėti,
Dievas
yra
tiesos
mylėto‘‘DRAUGAS” 2334 a Oatoey Avė., Chioago
vę uždarytomis durimis,
davė jam keptos žuvies dali
siai, prarado visų savo gar
gabumų sumaniai rašyti. Tokių dovanų turi
’
jas,
todėl
niekad
nevartoja
pagaliau, žengimo į
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kun. Antanas Petrauskas, M.I.C. Jis yra pa ir medaus korį. Paėmęs jis va
bingumų, buvo paniekintas ir į
apgaulės,
kad
privedus
žmo

tyręs rašytojas, daug rašęs prieš karų ir jau lgė jų ukyvaizdrije ir, kas liko,
paties Dievo pasmerktas, kad
,
gų prie tiesos, jei tat liepia
ir prapuolė šviesiam debesy.
seniai užsipelnė, kad jo rašyto j avinio sukak jiems atidavė, kad galėtų pa-į
virstų dulkėmis, iš kurių bu
tuvės būtų viešai minimos, nors per savo kuk tikrint, jog ištikrųjų buvo va tikėt į savo Sūnaus prisikėli vo sutvertas: ‘'Dulkė esi ir
Džiaugkimės tuja prisikėluluinų patsai niekad apie tai nei neužsimena. lgyta, o nenuduota tik val mų, tai tas prisikėlimas yra
KUNIGAI IR VISUOMENĖ
dulke pavirsi”.
šio Išganytojo garbe, nes pa
Prieš karų daug jo raštį. patėmyta, Seinų gant.
įvykęs griežčiausioje ir pil
našus prisikėlimas ir mus lai
niausioje prasmėje, visas Kri
Tačiau, atpirkimui įvykus,
Yra didelio malonumo rašyti, ar skaityti “Šaltiny” ir “Vadove.” Mūsų “Laive” ir
kia anot šv. Povilo žodžiui
čia jau negalėjo pasilikt ma
staus kūnas su visomis jo da- kūnas ne tik turėjo atgauti
apie žmogaus gerus darbus. Kiekvieno žmo “Drauge” kun. A. Petrauskas, M.I.C. yra
nuolatinis ir pastovus bendradarbis. Atski žiausios abejonės apie Kris j limis ir sųnariais, su raume- prarastų savo garbingumų, j “Jis pakeis mūsų želnumo kū
gaus gyvenime yra gerų darbų, juo labiau jų
rai kun. Antano Petrausko išleistų knygų taus kūno tikrumų, to kūno,
nų, padarydamas jį panašų į
i’nimis, su kaulais ir krauju bet turėjo gauti dar daugiau,
daug rasime kunigo gyvenime. Visu pirma j yra apsčiai. Teko matyti sekančios iš po
wiio skaistumo kūnų” (Pikurį jie gerai pažino, nee vai
'nes atpirkimas suteikė žmo
yra prisikėlęs.
kunigus eina tik patys parinktieji dori, ideali- jo plunksnos išėjusias stambesnes knygas:
lyp.
3, 21.
kščiodami per tris metus kar
ngi ir pamaldūs jaunikaičiai. Kunigo pašauki
Kad Dievas rengia kūnui gui daugiau gėrybių, negu
“Laisvės Metu”- istorinė apysaka iš 1905 tu, galėjo jam gerai prisižiūtokį,, o ne kitokį prisikėlimų, kad nuodėmė sunaikino, kaip
mas iš esmės yra pasiaukojimo gyvenimas —
metų. Tai labai populari apysaka, tik jau se rėt. Mato visi, kati tikrai tas
Dievui ir artymui. Be to, kunigas kasdien ir
vienbalsiai liudija visas Se kad po gaisro žmogus paši
niai išparduota.
pats yra Išganytojas, kuris
nuolatos atlieka be galo aukšto, net viršžmonas ir Naujas Testamentas: stato gražesnius namus, jei
giškus darinis: būnant Dievo Įrankiu Jo kry
“Hamilijos” — pamokslų knyga. Išlėkto darė stebuklus, kuris plovė‘“J
Viešpatie, sako pranašas, gu suranda geradarį, kuris pa
žiaus Aukos atnaujinime šv. Mišiose, apvali- pVadovas” pradžioje karo Seinuose. lr ši jiems kojas, kuris pagaliau bu
'sergi jų kaulus, nė vienas iŠ deda tame darbe.
me nusidėjėlio nuodėmių, krikščionio priėmi knyga jau retenybė.
vo suimtas, nuteistas, prikal
jų nebuvo sutrupintas” (Ps.
me Dievo Kūno ir Kraujo Sakramento, anPanašiai atsitiko ir su žmo
“Sveika Marija” — asketinė knyga, pra tas prie kryžiaus ir štąi da
33, 21). “Jfisų gi galvos plau gaus kūnu. Jis, tiesa, turi—vi
tramjaine žmogaus gimime - Dangiškojo Tėvo
bar vėl gyvas jų akyvaizdoje.
sūnystei Šv. Krikšto Sakramente, priruošiant eitais metais antru kartu atspausdinta ‘ ‘ Drau
kai visi suskaityti”, sako Iš rsti dulkėmis, kad Dievo žo Vilniaus Geležinis Fondas
Tas
ir
kiti
panašūs
Kristaus
go
”
spaustuvėje'ir
dar
galima
gauti.
Kaina
bei palydint mirštantį į Amžinųjį įGyvenimų
ganytojas.
(Mato 10, 30). dis išsipildytų, bet iš tų pele pagerbti pavieniems asmeni
pasirodymai, kurie tęsėsi per
— Vijatiko ir Paskutinio Patepimo Sakra 35c.
“Bet ir plaukas nuo galvos nų ir dulkių jis kelsis garbi ms, organizacijoms ir įstai
mentuose. Bet ir šiaip jau kasdieniniame ku
“Praeities Pabyros,” istoriniai aprašy visų keturiasdešimt dienų iki
goms, pasižymėjusiems ypati
nigo gyvenime yra daug švento ir kilnaus: jo mai liečiantiej k Lietuvų ir lietuvių tautų tarp. žengimui į dangų, taip išblaš- jums nepražus”, ramina apa ngesnis, o tas didesnis garbi
kunigiški poteriai — brevijorius^ jo celibatas i 1905 ir 1914 metų. Šita knyga atspaudinta I kė visas Apaštalų abejones, , štalus kitoje vietoje tas pats ngumas bus tame, jog geriau ngu uolumu dirbant ar auko
jant Vilniaus Geležinio Fondo
skaistybėje gyvenimas, jo Dievo namų — ba ’ tik praeitų mėnesį.
tarnaus dvasiai, bus jai klus
j taip sustiprino jų tikėjimų, Išganytojas. •
naudai, steigia Aukso Knygų.
žnytėlės tvarkymas, jo nuolatinis budėjimas
Jo visos knygos pasižymi lengvu stiliumi kad skaudžiausi persekiojimai
nesnis, bus labiau sudvasin
Kadangi
Kristus,
anot
šv.
Ta knyga turės 5 skyrius, į
gelbėti sveikiems ir ligoniams kiekviename ir žmonių labai mėgiamos.
tas, o per tai giliau dalyvaus1
ir
mirtis
negalėjo
jo
išjudint,
Povilo,
yra
užmigusiųjų
pirpareikalavime, tiek dienų, tiek naktį. Be ba
kuriuos bus pagerlųiariiieji su
žeūklas, kad jie tikrai yra monė, todėl jame pirmiausia dvasios gyvenime. Dvasia ne rašomi. Pirmasis skyrius va-.,
žnytinio darbo, tenka kunigui daug dirbti,
Tsb.” pranešimu, neseniai vienas pra matę Kristų prisikėlusį ir tai išsipildo visi Dievo pažadėji turės mažiausios sunkenybės
mokinant Dievo atpirktas sielas mokyklose,
dinamas Vilniaus rinktinių i
spaudoje, draugijose, viešoje katalikų akci ncūzų profesorius Jonas Mouwet paraše ir tame pačiame kūne, kuriame* mai, duoti žmonėms, jis pir valdyti kūnų, užteks jai vie
skyriumi. Į jį bus įrašomi au
joje. Šitame darbe vienuoliai daug teikia pa išleido labai vertingų knygų apie visų Pa gyveno ant žemės.
mutinis prisikelia taip, kaip no valios akto, kad tas kūnas koję ne mažiau 200 lt. Antra
gelbės kunigams parapijose.
baltijo kraštų, Toje knygoje ypatingai daug
kelsis visi žmonės, todėl ir išpildytų visus dvasios norus, sis vadinamas Vilniaus Aūšri2.
Visas
Kristaus kūnas
Aukštoji lietuvių bernaičių mokykla — vietos paskirta Lietuvai. Knygos autoriusdavisi žmonės kelsis tuose pa nes jis eis paskui dvasių, o ninkų skyriumi. į jį bus įra
buvo prikeltas
bai
teisingai
atpasakojo
Lietuvos
istorijų
Marianapolio Kolegija — yra vienuolių Ma
čiuose kūnuose, kuriuose gy ne taip, kaip dabar yra, kad šomi aukoję ne mažiau 100 lt.
rijonų vedama, vienatinis Amerikos lietuvių nuo senų, neatmenamų laikų, ligi dabarties.
Nors apaštalai neveidmai veno ant žemės, nes kitaip dvasia turi eiti paskui kūnų,
Trečias vadinamas Vilniaus
katalikų dienraštis “Draugas” ir tikybinio Teisingai įvertinta Lietuvos kultūrinė paža ningai liūdijo, kad yra matę
prisikėlimas negalėtų vadintis ir tame bus jo tikras garbin- Vėliavininkų skyriumi. Į jį
turinio savaitraštis “Kristaus Karalians lai nga ir ekonominis gyvenimas. Tai dar viena prisikėlusį Kristų, nors yra prisikėlimu, Dievo žodis pasi- gūnias. Jei dvasia norės skravas” yra vienuolių Marijonų leidžiami. Ta
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i - bus įrašomi aukoję ne mažiau
įimta prancūziška knyga apie Pabaltijo val paguklę it galvų uiK.
Už
tų
liūdineišpildytas,
joti
po
žvaigždynų
plotus,
kū
čiau lietuvių katalikiškų laikraščių platinirųe
75 lt. Ketvirtas vadinamas Vi
jimų, tačiau to lifidymo neuž-‘
nas nddarys kliūčių, jis bus
ir lietuvių katalikjfikos kolegijos uždėjime, pa stybes ir ypatingai Lietuvų.
lniaus Vartininkų skyriumi. Į
•
•
•
teko kai kuriems klaidati 3. Kristaus kūnas prisikėlė ten, kur dvasia nori, jei bus
laikyme, plėtojime ciirba ne tik vienuoliai,
jį bus įrašomi aukoję ne ma
garbingas
bet visi uolūs kunigai, nes tai kunigo pašau
Talkos spaudos biuras praneša, kad šie kiams, kurie, pasiremdami ereikalo kam pasirodyti,
ar
žiau 50 lt. Ir paskutinis bus
kimo darbuotės įrankiai. Jei kunigas nerem met prieš Velykas daug žmonių Lietuvoje vangelijų - aprašymais,
kad
Juo aukštesniam tikslui ta-f išnykti, pasirodyti kitokioje
vadinamas Vilniaus Kovotojų
tų katalikiškų laikraščių, o skleistų nekatali pirko knygas, kurias dovanojo savo artimie Kristus pasirodydavęs įr vėl
niauja kuris daiktas, juo au išvaizdoje, ar įeiti kur užda skyriumi. Į jį bus įrašomi au
kiškų spaudų, arba išeitų viešai prieš katali
siems. Pranešama, kad tas gražus paprotys išnykdavęs, įeidavęs uždary kštesnis, juo garbingesnis pa rytomis durimis, kūnas išpilkiškas mokyklas, tai visuomenė tuojaus pa
koję ne mažiau 25 lt. Įrašo; aukso knyg<
justų, kad jų tarpe atsirado apaštalo J ūdos vis labiau įsigali Lietuvoje. Toks paprotys tomis durimis, pakeisdavęs sa sidaro. Plunksnos pav. kurio dys tai su didžiausiu lengvuyra seniai įsigalėjęs angluose, kurie gražių vo išvaizdų, kad nebūtų paži- mis buvo pasirašytos svarbios mu, nes jis bus tikras dva
Iskarijuto pasekėjų.
šama raštu ir išduodami totui
knygų laiko kultūringiausia dovana. Ar ne ntas, pradėjo daryt klaidin tarp tautų sutartys, ar kiti sios gyvenimo dalyvis.
Amerikos lietuvių katalikų spaudu, katatikri pažymėjimai.
Kadangi Kristaus kūnas
bkiškoji bernaičių kolegija Mariauapolis ir vertėtų ir lietuviams amerikiečiams tokį pa gas išvadas iš tų aprašymų, 'panašūs raštai, laikomos yra
..lkM Prisikėlusio Kristaus kū-į garbingomis ir yra saugoja- , niekad nebuvo nuodėmės įraTsb.
aukštesnėsės nuikykloc, kuip. Šv. Kazimiero protį įgyvendinti.
Iieln* kudlcn.
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Kūno Prisikėlimas

“DRAUGAS”

VILNIAUS GELEŽINIU
FONDO AUKSO
KNYGA

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris
Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių
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(Tęsinys)

Taip atsipūto visame krašte — pra
džioje buvo +00 eentralinių šėimų — savystovių kaimų su nepriklausomais admi
nistraciniais vienetais, kurie pagili savo
kilimų ir jiagal savo etnologinės savybes
buvo sujungti j savystovias, nepriklauso
į
mas provincijų sųjnngas.
Pririšimas prie žemės ūkio išugdė amntų. Pradžioje laivo gaiiiinama tik sa
vo reikalams, f kininkas savo sklype au
gino medvilnę, o moters verpė Ir <tut»-\
Vėliau buvo įvesta ir kitu vartojamų dai
ktų ir primityvių žemei apdirbti pribūtonlų.
z.
s
Pamažu m nutils pradėjo plėsti ir ki
tų dalykų p- odiikcijųir ouvo pradėta ga-

mlnti gerybių taip pat ir kitų reikine- dų. tatrijarcjialinė vadovybė perėmė soeinėms patenkinti; iš pradžios tik kaimo jalinę globų, veikė savanoriai morališkai
gyventojams, o pūskui ir tolimesnei apy ir ypač laidavo ūkio harmonijų; ji praša
linkei. Iš to išsirutuliavo bfnnų prekyba lino bet kokių konkttrehcinę tarpusavio
ir transportas, kurių dėka galėjo būti iš- kovų, veikdama savo individualine įtaka
skirstomi po visų kraštų žali žemės ūkib , į ptddukoijoe kokybę ir kiekybę, į darbd
atlyginimo aukštį ir kainų nustatymų, re
produktai ir jų apdirbti fabrikatbi. ‘
Tose visose ūkio formose veikė ne
atskiri individai, bet žmonių grupės. Kai
kurios pirininės šeimos dalys metė žentus

ūkį ir vadovaujamo* savo Seimų vyres
niųjų, pradėjo verstis naujuoju verslu.
Paskiros naiijojo veh4o šakų įmonės —
kaip ūkiai — buvo vedami pagal šeimų
santvarkų ir jų visuma suorganizuota į
vietos palrljarhališkni tvarkomas bendri
ninkų sujungus

Taip atsiraito pirklių gildijos, amati
ninkų ir transportininkų Cechai jr visos
Uitos darbo bendruoinenės, pagrįstos gry
nai šeimos teisėmis,
• ZAz

D į tris draugijines sųjungtts įsibro
vė Konfucijaus principas, kbd visuina tu
ri rūpintis bendrųjų gerove ii kad jt Ii*
atsakeminga i.ž pavienį beasmenį indivi-

liniam* ūkiškai silpnas į+nones ir t.t.

Toks visuomenės sutvarkymas įgyvendiūo socialinę lygybę. Nebuvo jokių soeijtlinitl skirtumų, jokios klasių neapykan

Valdžios pryšaky stovėję karalius,
kaip visų šeinių tėvas: jis turėjo dangaus
mandatų valdyti tautų Konfucijaus moks
lo prasme ir palaikyti žemėje tikrų har
monijų. Jis buvo tarpininkas tarp dan
gaus ir tautos ir be to, aukščiausias do
rovės mokvtojas. Jo viešpatavimas netu
rėjo būti jėgos ^iešpatavimas; jis turėjo
vadovauti tautai savo dorybių pavyzdžiu
ir dorine įtaka ir jų valdyti pagal pagrin
dinius tikrojo teisingumo principus.

jas truputį vienas su kitomis rišo. t’roj
vincijų centruose gyveno gubernatoriai ii
įvairiose apskrityse viršininkai kaip ka
raliaus vietininkai, kaip savo sričių šei
mų tėvai. Jiems padėdavo kiti valdinin
kai su savo pagalbinėmis jėgtmiis. Visa
tai, kų karalius darydavo {dariu mastu,
jie atliko siauru.: jų pareiga buto sau
goti socijalinę Irarmonijų. Be to, jie tu
rėjo žiūrėti, kad būtų sumokami mokes
čiai.
F

Gubernatorių ir sričių viršininkų galia
buvo apribota taates valia
Tokios šeimų valstybės sistema buvo
Kaimo ir cechų galva nutiesė griež
natūralinė ir etinė, ir dėlto valstybitiiai vo užimamų vietų arba jei, jiems valdant,
įrengimai buvo vartojami išmokslinimui įvykdavo dorinių pakrikimų ir pasileidi- tas rihas. Mokesčių pakėlimas arba kiti
tik tiek, kiek jie buvo reikalingi ir kiek. mų, tai jau pačios dalykų apraiškos pra- esamos būklės iškeitimai nebuvo galimi
be tautos pritarimo. Pasyvus pasi prieši
jie tiko tai sistemai. ToiKM it valdžia lik nešdavo, kad socijalinė tvarka Įiaįrusi;
užeidavo
badai,
potvyniai,
sukilimai,
prie

nimas arba ginkluotos sukilimas būdavo
pasiliko sau ]>areigų rūpintis, kad ta sošų
įsiveržimai.
Tada
kildavo
tautoje
įsiatsakymas į tokius bandymus.
cijalinė tvarka ir tas socijalinis organižtikiniipas,
kad
dangus
nori
atimti
iš
ka

Grųsymas arbk prispaudimas tautos
inas išsilaikytų visiškoje abipusėje har
raliaus,
kaip
iš
paskirto
tautos
vado,
inavaldininkais buvo ilidžiaitsia retenybė.
monijoje. Ji turėjo palaikyti ramybę vi
tulatų,
ir
tada
tauta
nuversdavo
jį.
Frte to neprileido: tautos išsilavinimus,
duje lr prašalinti visokius trukdymus iš
unkšta teisinė sųmonė, valdininkų rinki
x Frovincijų autonomija
lauko. Už tos prievolės atlikimų tauta
Kinijos provincijos buvo savystovios, mas, egzaminai ir cenisorių Į institutas/
mokėjo valdžiai premijų mokesčių formo-

Kada valdovai krisdavo nuo sosto?
Jei karaliai panaudodavo piktam sa

ta*.

>'.J

_______________ _________ ______

savy uždaros sritys. Tįk karaliaus asmuo

(Daugiau bus)

MAŽŲJŲ DRAUGAS

Balandžio-April 9,1934

DR AtiČAS ?art Tiro

Petrau —

Juokis, jei patinka
Motino. — Jonuk, kns tai matė tetos neklausyti!
Jonuku. — Tai kas tokio? 4
Motina. — Aš tau jmrodyaiu “kas to
kio!” Ar nežinai kas parašyta 4-me

įsakyme?
Jonnks. — Žinau. Sako: “Gerbk savo tė
vą ir motiną,” o Apie tetą nieko ne
sako.

Jonai, pasakvĮ. tu man, jei
toks gudrus, kodėl i rankoves guzikus siuva?
Jonas — Dėl to, kad negalėtumei nosės nusišluostyti!”

Plaukia tėvas su sūnumi luoteliu. Luo
telis pradeda skęsti. Tėvas, įšokęs į van
denį šaukia:
— Sūnau, kodėl nešoki į vandenį?
Sūnus — Kaip aš šoksiu? Vandenyje nėr
kur atsistoti.
>

Bim. — Ar tau kada nors teko kalbėti
dideliame susirinkime?
Banį. — Taip. Ir dar kaip.
Bitu. — Kągi tu ten pasakei?
Banį. — Teisėjui teisme sakiau: Esu ne
kaltas.

MĮslės
1.
2.
bobos
3.
namo

Kas neperimas tunka?
Kur buvęs, kur nebuvęs, kapt* už
lūpos.
Kai miškan eina, namo žiūri; kai
eina miškan žiūri.

Mokytojas. — Kaip vadinasi mūsų pir
4. Atlėkė paukštis, nutūpė ant baž
mieji tėvai?
nyčios ir kalba: “Dieve, Dieve, mano
Mokinys. — Nežinau.
triūsas dega.
* •
*
. '
5. Turi daug dantų, bet negali val
Mokytojas. — Kaip tai, nežinai. Tiek
gyti.
1
- Virginija Balnytf.
kartų esu sakęs.
Mokinys. — Ponas mokytojas sakėte, kad

Galvosūkis
I

i Adomas ir Jieva. Bet pavardžių ne
minėjote.

priebalsis
)
griebk t
X) nei kiek
)O šis
X) atskiria vieną nuo kito
X) naminis gyvulys
X) daili
iės raidės sudaro pavardę Lie

Burtininkas. — Už vieną dolerį aš tam
stai pasakyčiau visą ateities likimą.
Žmogelis. — Prastas iš tavęs burtinin
kas. Kitaip žinotum, kad aš dabar
neturiu nei vieno cento.

Vincas. —• Kuriam gali pasitikėti, kad
paslapties neišduos?
Bronius. — Melagiui! Nes melagis, jeigu
ir kam nors pasakytų, vistiek nie’ kas netikės.

Motina. — Kodėl tu verki, Juozuk? '
Juozuks. — Kad tėtė taip ilgai sėdi...
Motina. — Tai tau ir gražiausia. Nėr ko
< verkti. Tegul sau sėdi.
Juoznks. — Trip. Bet kad sėdi ant mano
duonos riekės sn sviestu teptos.
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Raitus, skiriamus "Mažųjų nraurut.” m|sllų
atspėjimus, galvosūkių lftaprendimua reikia aiųati
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. I. C., Marianapolls, Thompson, Conn.
Pinigus ui ‘‘Mažųjų Draugų." taippat praftant
pakeisti laikraAtuko siuntinėjimo kiek), reikto, aiųa
ti tiesiog J “Draugo”
spaustuvę,
adresuojant:
“Mažųjų Drangas,” SSS4 S. Oakley Avė., Chlengo,
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Paląimintas kunigas Don Boaeo vaka
rais savo aukbėtiuiams prieš eisant gultu,
pasakydavo gražių, vaizdžių, ]>amokaneių
kalbelių.
1859 metų žiemą, vieną vakarą jis ke
liems šimtams auklėtinių pasakė kalbelę
apie saugojimąsi mąžų klaidų, tokiu pri- <
lyginimu.
Šventasis Pilypas Neri, kai buvo jau
nas, gyveno Florenee, Italijoje. Jis daž
nai eidavo į dominikonų vieąpolyną, kad
aplankytų vieną gerą ir nuoširdų tėvelį.
Sykį šis savo jaunam draugui papasa
kojo keistą nuotykį. Du to vienuolyno tė
vai prieš eisiant į chorą, ketvirtį valandos
prieš skambinsiant, eidavo į vieną šalinę
bažnyčios koplytėlę ir vienas kito klausy<lavo išpažinties. •
Vieną naktį į judviejų draugiją įsimai
šė kipšas. Prieš sutartą valandą, kipšas,
pasivertįęs vienuoliu, barškina sutartu šen
klu j draugo duris. Vienuolis pašoko, aj>aivilko, nuėjo į bažnyčią ir atsiklaupė prie
klausyklos. Jo tikėtasis draugas - “dva
sios tėvas” jau sėdėjo ir laukė. Nieko ne
laukęs, maldingas vienuolis pradėjo saky
ti savo nuodėmes. Bot koks buvo jo nusi
stebėjimas, kai, pasakęs vieną nuodėmę,
išgirdo iš savo “dvasios tėvo.*”
“Tai nieko!”
Pasakė antrą ir vėl tas pats. Ir toliau,
ką tik pasakys, vis, girdi, nieko ir nieko.
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Atein pavasarėlis
Taip laukiamas karštai,
Pragydo vėversėlis
Padangėse augstai.
Jau papūtė vėjelis
Vasaris ir klanus
Džiovina; šnar upelis
Perbėgdamas lankus.
Ųužutis suklegėjo
Ir nutūpė lizdan,
Artojas, kurs ilsėjos,
4
Jau ruošiasi darban.
Skaisti saulytė šypso
Meilučiais spinduliais,
Žolelė auga-žipso,
Išdygus pakeliais.
Ir miškas puošias savo
Ijapuotu vainiku,
Gegutė sukukavo:
Ku-ku, ku-ku, ku-ku!
Štai gena piemenėliai
Po darganų žiemos,
Linksmi jų gyvulėliai
Bėgioja ant lankos.
E, kiek visur grožybės,
Jaunumo — tvariniuos!
Giesmelių kiek linksmybės
Pasklydo mūs laukuos!
Dievuli, tiek malonės!
Kaip geras Tu esi,
Jog ramini mus žmones,
Kai vargstame visi!...
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DRAUGAS

Net vienų sunkių nuodėmę pasakius, tas
“dvasios tėvas” atsakė; “At, nesirūpink,
v— Mamyte, mamyte! Algirdukas vėl
tai vis nieko.”
;
mušasi
su žyduku.
Dievotam vienuoliui pasidarė nė šis,
*— Vai tu mauo, vėl tas mano vai
nė tas. Pirma jo dvasios tėvas būdavo
kartais ir perdaug griežtas, o dabar - sun kas pešasi. Tik iš mokyklos, iš seselių
kias nuodėmes už niekų laiktk Net krūp akių, dar beparėjęs, jau pešasi. 0, kur
jis dabar, Jonuti mano!
telėjo.
— Prie tetos namo. — Kilia nelabasis, — pagalvojo — ir per
— Nespėjo motina užsidėti skarelę,
sižegnojo. Kaip bematant “dyasios tė
vas” nutilo. Vienuolis paklausė vieno ua: kai, štai, aįsiveria durys ir pasirodo Al
lyko, iš klausyklos niekas neatsilie]?ė. girdukas, murzinas, vietomis sukruvintas,
Žiūri vienuolis pro kraštų — nieko klau purvinomis po pažastimi knygomis.
— Vai tu mano, gausi mušti, gausi,
sykloje nematyti.
Apgavikas, melagių tėvas, jau buvo kai tėvas pareis; šį kartų nedovanosiu.
nudulkėjęs į pragarų. Tik’dabar suprato Kiek sykių tau sakiau: nevalia muštis,
dievotas dominikonas, kuip kipšas norėjo Jei kitas tau kelių pastoja, bUsižemink,
nukentėk ir eik tiesiog namo. O tu vįs
jį apgauti.
Kas laiko už niekų mažas klaideles, mano žodžių neklausai. Bet šį kartų ne
bus dovanota; tėvas hulups tau kailį. Da
tas veikiai įpuls į dideles.
bar iki tėvas pAteis, atsiklaupk prie kry
žiaus ir prašyk, kad tau gerasis Dievulis
atleistų.
— O, mamyte, dovanok man, aš ne
Baltas sniegas,
norėjau muštis. Jis man kelių pastojo ir
šaltas ora^
neleido praeiti. Aš atsiminiau jūsų, ma
Žiemos mums tai dovana.
myte, žodžius, kad reikia nusižemint,
bet... o... gėe... kų aš galiu daryti.
Skaisčios gėlės
— Parodysiu kų gali daryti. Eik,
Neša vilties
atsiklaupk prie kryžiaus. Šiandie tai gau
Mums pavasario metu,
si, kai tėvas pareis.
— Mamyte, dovanok, aš prižadu
Gamtos grožį,
daugiau su nieku nesimušti. Mamyte, aš
Vėversėlj,
prižadu.
Duod’ mums vasara šauni
— 0, mamyte, dovanok Algirdukųi;
žiūrėk, mama, kaip jis žada daugiau ne
Miškus, laukus,
simušti; dovanok, mamyte, — įsikišo Jo
Pievas, slėnis '
nukas, norėdamas užtarti savo brolį.
Dailiai nudažo ruduo
Sunku tau dovanot, nes ne pirmas
sykis, Algirdai. •
Taip kad visos
— O, mainyto, prižadu, bus paskuti
Metų dalys
Pasižymi duosnumu.
nis sykis, tik šį sykį dovanok.
Mikutis (L.K.)
— Gerai, Algirduk, bet atmink kitų
sykį tai nedovanosiu...
Apskaičiuojama, kad bitė turi aplan
Kiek-kartų mums patiems tenka'to
kyti apie 2,/> milijonus gėlių, iki ji su
kių šelmystę, kaip AJgirdukui, papildyti,
renka svarų medaus.
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Mamyte dovanok

Metų dovanos
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“Jums gal bus sunku įsivaizduoti,
kaip aš nudžiugau, pamatęs vaikams iš
leistų “Mažųjų Draugų.” Sveikintini
marijonai, paėmę iki šiol dirvonavusių
įAinerikoje dirvų, o ypač sveikinu jus,
Redaktoriau, pasiėmus; ant savo pečių
darbų. Gal kai kam atrodo menkniekis
redaguoti vaikų laikraštį, bet, kai aš pa
tyriau iš praktikos tuos “menkumus,”
tai naujus pasiryžėlius dirbti su vaikais
nuoširdžiai sveikino. Pinnųjį numerį kuo
atydžiau&iai nuo pat pradžius ligi galo
perskaičiau. Ir tik Jums gero linkėda
mas, drįstu čia pažymėti keletu pastabė
lių “Mažųjų Draugui.”... Tiek ant grei
tųjų pastabų. Jas rašiau tik džiaugsmu
nebetverdamas, kad pasirodė naujas lai
kraštis... Prašau “Mažųjų Draugų” siun
tinėti mano vardu. Mat, aš renku kiek
vienų lietuviškų dalykėlį skiriamų vai
kams. Vaikų laikraščio redaktoriui tas
būtinai reikalinga. Tad būtinai prašy
čiau atsiųsti kiekvienų numerį.
Raitais nuo “Šaltinėlio” atlieka
raštų. Jei norėtumėte gauti, mielai Jums
padėčiau. Mes turime kartais tiek raš
tų,
t kad nepajėgiame sutalpinti.■
.
Šį laiškų rašiau, pamatęs tik 1 n r.
“Mažųjų Draugo.” Nekantriai jų dau
giau laukiu.
Jums viso geriausio linkįs ir ineldžiųs Aukščiaus’ųjį vaisių naujoje darbo
dirvoje. L. Povilonis, M. I. C. “Šaltinė
lio redaktorius. Kaunas, Lietuva.”

“Esu viena iš “Mažųjų Draugo”
skaitytojų. Visa innsų klasė mėgsta jį
skaityti. Man tinka juokai, pasakos ir
“Pilypo Plepalai.” Esu 8-to skyriaus
Aušros Vartų mokyklos mokinė. Philo
mena Pagojutė, Chicago, 111.

vaujaat mokytojai lnm. dr. Petrui Kiš
kiui, M. L C. “Draugo” priedas labai įdomus ir turiningas. Sveikintinas suma

nymas.
Mass.”

“ Darbininkas ” So. Boston,

“Skaitau “Mažųjų Draugų”; labai
man patinka juokai ir visos kitos pasa
kos.
Esu septihtojo skyriaus Aušros
Vartų parapijos mokyklos mokinė..
Lucija Markevičius, Chicago, 111.”
' “Prie progos siunčiu savo galvosūkį,
keletu juokelių ir mįslių kitiems “Mažų
jų Draugo” nunrerams. Aldona Sakalaitėl
Chicago, III.”

Sveikiname “Mažųjų Draugo” leidė
jus. Malonėkite kas savaitę siuntinėti po
50 egz. Geriausio pasisekimo leidėjams
linkime. Sv. Kazimiero Seserys, Mt Car
mel, Pa.”
,
“Kas savaitę gaunu “Mažųjų Drau
gų” Jis man labai patinka, nes nėra
persunkus skaityti.
labiausiai mėgstu
juokus. Placidu Krikščiuniutė, Šv. Juo
zapo mokykla, Mahanoy City, Pa.”
“Mažųjų Draugas” labai naudingas
januoliams ir taippat seklesniems. Svei
kinu. Stanislova Jankauskaitė, Chicago
Heights, 111.”
“Malonėkite siųsti ne 20, bet 40 egz.
“Mažųjų Draugo” iki gegužės pabaigos.
Seselės Sv. Kazimiero, Indiana Harbor,

. “Patinka man “Mažųjų Draugas.’
Jieva Jankauskaitė, 6 to skyriaus, Chica
go Hgts.”

“Dienraštis “Draugas” kas savaitę
duoda priedų “Mažųjų Draugas,” kurį
redaguoja Marianapolio studentai, vado-

“Man labai patinka “Mažųjų Drau
gas.” Jūsų skaitytoja,
TAutoriutė,
New Phila, Pa.”
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Ar Vėžys Išgydomas?
Rašo Dr. T. DUNDULIS,

(Iydvtojus—Chirurgas, Chicago.

laipsnio, kada organas jau
galutinai vėžio sužaltas.

KAS NEATEIS?

Ar kiekvienas augimas ga
li pasikeisti į vėžį t Ne, liet
dažnuose atsitikimuose tam
tikro |M>budžio augimai ,pasikeičia j vėžį, jeigu nebūna
atatinkamai ir laiku gydomi,
ljabai rtdaį vėžys praside
da urnai. Dažnai vėžys prasi
deda chroniškuose augimuo
se, kurie savaimi
negįja;
taipgi vietose, kūlius
yra
nuolatos trinamos arba erzi
namos hiechaniskų būdų. Tu
rint l>et kokių zaizdų ,spuogų
arba augi mėlį, kurie savaimi
negįja, reikia rinitai jais šusiddmėti; Būtinai juos reikia

Pernai vasarų, kaip pasiekė
mus ta liūdnoji žinia iš Soldino „ūjkų, liejome ašaras ir
į&nėtinėjotn, kad buvom
perdaug skūpūs, kad neužtekt iliai rėmSnie Dariaus - Girė-

iš New Yorko į Kaunu. Žino daug ir labai daug sportiniu kų sargyba mėgino juos sulaima, jei mes to Žygio neparem- kų su dideliais vardais, reiž- kyti. Jiems nepakltųisus imta
sime, sunku bus kas padaryti. kia žvaigždės. Matysime ten į juos šaudyti. 11 nužudyta.
ristynių, kumštynių ir visokių
Bet tas išėiua visai iš klau
kitų dalykų, o kartu paremsi
Ar jūs Esate Supančiotas
simo, kad mes neparemsinie.
nie Lituanicos II fondų.
lr su “sulrustols" nervais — jaučia
Juk tai mūsų kaipo lietuvių
tės silpnas tr pavargęs — tik pustau
Tegu tik pabando kas nors žmoguti. Jeigu taip. Štai yra geras
pureiga. Vienas iš to parėmi
tonikas, sutelkiantis geresnes diemo būdų — mes tapome Altass išlaikyti tų vakarų jus namiel
J.
nariais (o tie, kurie dar ne
sate Altass nariais, pasiskubi
19 MUSULMONŲ
nkite tai padaryti). Kiti gi
yra užvardintmas TONIKO, kuri OyNUŽUDYTA
būdai — atsilankymas į įvai
dabar parduodamą* vlaosc valalinyJlose. NUGA-TONE
' JNE yra kontblnaotrius parengimus, kurių pelnas
tam tikrų tonikų alteratlvų, ku
JSOF1A, Bulgarija, bai. G. Ja
rios stimuliuoja, atgaivina visus or
skiriamas Altass fondui.
duoda naują gyvenimą ir e1— Arti Daridere per sienų ganus.
nerglją. J čia vajgyalte geriau.—mie
saldžiau. Tūkstančiams vyrų
Toks yra tikslas ir to did draikijon mėgino pereiti bul gosite
lr moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatraentas už Vieną Dbžiulio sporto vakaro, kurį ren garų musulmonų būrys. Grai- lerį
— gaukite tikrąjį—garantuotas.
gia Dariaus - Girėno legiono
postas, balandžio 13 d., St.
Agnės Auditorijoj (Archer ir
' PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Rockvell St.).

Bendrai,
žmonės
mano, turėta supratimo ir ttnlėl rekiul dabartiniu laiku daugiaučiau apie tai buvo girdima, iš
Žmonių serga ir miršta nuo ko behdrai žmones ' įgauna
vėžio ligos, negu seniau. Tie- klaidingų supratimų, sakydano žygį. Ir daugelis jautėsi
sa, kad didesnis skaičius ser- mi, kad pirmiau mažiau žmo
kaltais dėl kelionės nepasise
gančių ir įnirčių paduoda nių sirgdavo "vėžio liga. Tas
kimo.
. . . ' r
ma, net ir statistinėse žinio pats skaičius, o gal ir daug
Tai buvo skaudi jiamoka,
se, bet laktas yra ir tas, kad iau, žmonių sirgdavo vėžių,
pamokiusi, kad tokie dideli
dabar daugiau žmonių pasie ’bet jų liga nebuvo taip 5 tei
darbai yra reikalingi pilnos
kia suaugusių ir
senatvėj singai nustatoma, kas klai
paramos ir koperacijos iš mū
metų, negu pirma. Labai di dingai .sumažindavo
skaičių
sų pusės.
•t
♦
delis skaičius žmonių, kurie sergančių ir mirštančių nuo
Čtai, Dariaus - Girėno drau
metų,
būtų susilaukę vėžio
ligos, vėžio. Prieš keliui ikų
gas — J. Jahušauskas, norė
seniau išmirdavo daugiapsia I kada senyvas žmogus mirdadamas pagerbti jų šviesių at
v’aikų ligomis. Aišku, kad tasjvo, visuon^t buvo
sakoma, anksti prašalinti, kad neda
mintį, šių vasarų bandys pa
galėjo sumažinti skaičių ser kad mirė nuo senatvės, nes vus progos vėžiui; įsimesti.
baigti tų žygį: fce nusileidfino
Vakaro programoj dalyvaus
gančių ir mirčių nuo vėžio.
nųrties priežastis tik retuo
i Svarbu patėmyti moterims. I
se atsitikimuose būdavo tei
IVAI1ŪI
DAKTARAI:
Patėmijffs
kietų, nepūliaujan- i
Akylus daktarų - tyrinėji
singai nustatoma.
tį pumpurėlį ant krūties, vimas įrodo, kad bendrai žmo
Ofiao Tek VlCtory
Dabar jau daugumoje atsi- suoinet reikia susidomėti, ar
nės klaidingai suprantu to
TeL DREzel 4141
tikimų
vėžys
netik
esti
su-1
tai
nėra
pradinis
vėžys.
kius skanius. Dabąr daktarai
OFISAS
4729
So?
Ashland Ave.
Kraujavimas
iš
chroniškai
suranda -daugiau žmonių tu- laikomas, bet ir išgydomas,
.
a
lubos
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
rinčių vėžio ligų nes medici jeigu tik ligonis anksti pasi negįjančio, prakiurusio augi
CHICAGO. ILL
Moteriškų, Vyriškų, Vainų M
nos mokslas pasiekė geresnio duoda Ištyrimui; Bėda yra su mo tik lengvai paliečiant, yra
OFISO VALANDOS:
*.
visų chroniškų ligų.
supratimo, kaip atskirti vie žmonėmis tame, kad ligonis kuone typiškas ženklas vėžio. Nuo 14 iki 12 v*L ryt®, mo 1 lkl 1
vai. po pietų ir nuo 7 lkl 8:30 vai.
nų ligų nuo kitos, t’ia aiš eina įmik gydytojų tada, kada Staigus užkietėjimas vidurių vakare. Nedėiiotnls nuo 14 lkf 13 Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street
ku, kad ir apie vėžį mažiau liga jau išsiplėtojus iki tokio pas stmus žmones gali būti valandai dieną.
Valandos? 1—4 popiet. 7—4 vai. vak.
Telefonas MJDway 2880
ženklu vidurių vėžio. PatarfiNedėlfomls lr šventadieniai* 14—ll
i na nuimti X-ray.
Anksti

Nu£a-tone

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Specialistai Iškalime lr tšdirblme visokių rūšių paminklus
lr
grabnamius.

Miksų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.
Venkite paminklų reikalus
siui bu pačiais Išdirbėjai*

DL CHARLES SEGAL

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

DR. A. A. ROTH

t1

1 t U V 1 A I.

DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tei. GROvefcttl 154*

DR. P. ATKOČIŪNAS

DLA. L TUSIA

DENTISTAS

GjTDYTOJAS tr CHIRURGAS

' Vai.: 0-11 ryto

8-4 tr 7-8 vak.

Beredtml* po plotų ir Nedėįdlenla!

1440 80. 4tth CTTm CICERO, ILI
UUr, Ketv. lr Pėta. 14—a vai.
M41 80. HALOTKD BT., OHICAGt
lr Sabai I—• vai

tik nMttarua

ataa w.

marqukttb road

DL L J. JAYOIŠ

TeL LAFayctte 745©

DR. F. C. VNNSKUNAS
GYDYTOJĄ* lr CHIRURGAS

<140 Ąrcher Avenue
▼oi-: 1—4 Ir T—0 vak vakare

.

Dlenoma ToL LAFayctte 57©S
Naktimi* ToL, OAHal 0401
Ot

Res. 2136 W. 24th St.

Office: 2643 W. 47th Streel
VaL: a liti t popiet. 7 lkl 8 vak;
Nedėliojo pagal sutarti

patėmijus vidurių vėžį ir tuo
jau padarius operacijų,, duodaganėtinai gerų rezultatų
Kraujavimas iš
mėšlinės
žarnos (rectum) reiškia dvi
svarbiausias mėšlinės ' žarnos
ligas. Pripuolamai gali būti j

Offlse TeL REPubiic 7«
Res. TcL GROvcbUl 00t7
4017 8. W1SHTE31W AVŽ.

Ros. aad Offfco
8854 So. Leavitt St
CANAL 0700

GYDYTOJAS lr CHIRUOAS
3423 W. MAR4JUETTE ROAD
VaL 2-4 lr 7-4 vak. Ketv. 4-12 ryb
Nedalioj auaitarua

Pastovus

vėžio

DR. J. J. KOVVARSKAS

Pbone

vaL:

kaip

Tel. PLAaa 8200
VALANDOS:
Nao 14-18 v. ryto; 8-1 D 7-4 v. «
Nedėldienlals nuo 14 IU K diena

anksti
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

8057

DR. A. RAČKUS

527 N. HttSTERN AVE.

GYDYTOJA* «v CHIRURGĄ*

X—SPINDULIAI

OFFICB HOURS:
l to 4 and T to t P. M.
8unday by Appolntment

2201 W. Cermak Eoftd

3051 W«t 43rd Btr.

Telefonas SEEiey 6103

(PHe'Archer Ava. netoli Kedsle)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Seredomls D nedėliomia pagal
autartl

Chicago, Illinois

7—8

GYDYTOJAS U CHIRUU

vak.

Seredomls lr Nedėliotula pagal auta*

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

Ofuo telef. bOLlevard

7520

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

arti Grand Ave.

REZIDENCIJA

6631 B. California Ave.
Telefonas

REPublIo

Ofiso: Tel. CALumet 4084
Rea.: Tel. HEMIock 42S4,

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento
Vai.: nao 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Office Tel. Wcntworth 6380

Ros. Tel. Hyde 1’a.rk 3395

Ofiso valandos: 1-4 lr 4-4 vai. vak
Rraldencijna Ofisas: 2454 «. 44
Valandoe: 14—18 ryto
Beredomia lr NedėUomle pagal

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. T. DUNDULIS

6900 SOUTH HALSTED ST.

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

M()TE«T IR VAIKU
JSPECIALISTE

Išskyrus Sercdoins

Tel. VIRginla 00M
Ofiso vai.; 2—4 Ir 6—8 p. m.
pagal

LIETUVIAI OBABORUI

ORATORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla
Reikale meldžiu atalšauktl. o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 2515 arba 2&I4

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. ą3rd PL, Chicago

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Gt.

Cicero, UI.

SIMON M. SKUDAS
718

W.

Bt

18th

M<_»■ ro« 8«77__________

eutartj

J. F. RADŽIUS

« OANal 4188

DR. G. I. BLOŽIS
IDBNTI8TA4

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt BL)
Valandos: Nuo 4 tkl 11 ryte

Nuo t fkl 4 vakare ■

Beredoj pagal autartl

Tel. Oftao BOUlevard 5418—14
Re*. VlCtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Oftao vai.: auo J-«: ano 4:44-8:84'

756 W. 35tb Street

Ine.
GRABORIUS
Palaidoja už 828.04 Ir aukMlaa
Moderniška koplyčia dykai.
444 W. Įtik Bt.
Tet OANal <174

LIETUVIU

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
(>plon»ctrle»Ily Aklų Specialistas .
Prtlehgvlns aklų jteMptmą, kuria
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaiginto akių aptemime, nervuotų.
mo. skaudamą aklų karšt), atltalao
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ateitiklinunse egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
da* Hpeelalė atyda atkreipiama
1
mokyklos valkus. Kreivos akys alltaisomos Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedalioj nuo 10 iki 12. Akiniu kai
nos per Duaę ptgiaus, kaip buvo pir
miau*. Daugely atsitikimų akys Ui
ta isomos be akinių.
Kalo<>s pigiau

kaip pirmiau.
4742_SOLTH AMUI,AND AVE.

•rd 75*4

.

.
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

*A'

‘

Tel. REP. 3100

ANTANAS PETKUS

.2306 W. 63rd St.

OHABOHIUS

SRABORIU8 IR BAIAANUOTOJAB
Patarnavimas geras Ir nebrangu*
__________1H

J.J. BAGDONAS

Chicago, III.

TeL CICERO 5427

LIGŲ

Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 lkl 8 vak.

4137 ARCHER AVENUE
Ijcdžllomts

GRABORIAI:
LACHAWICH Tefefonas YAltds 1133
IR SONOS
STANLET P. MAŽEIKA

DR. A. P. GURSKIS

7M8

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDO8:
Nuo 2 lkl 4 lr nuo 8 Iki 4 vak.
Nedėliomis pagal sutart)

J. F. EUDEIKIS

LIETtmkJL DAUTARAI:

2403 W. 63rd St., Chicago

ir

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

būna pradėtus gydymas.

---------------------------—.------------

’ Svarbus pranešimas žmonėms ir grahoriams, kurie
4830 WEHT IBth 8TBKET
Cicero, Hllnois
TeL CICEBO 2109 ir 859-J.

gyvenate kituose miestuose, nėra- skirtumo kaip toli, ’

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

A. MASALSKIS

Ckloago. m.

GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

L1ZDIP

Tel. Boulevard 4139

UOZAPAS EUDEIKl
I R-

TĖVAS

O RA.BORIU4*JR ^LAIDOTU *11/

1MB WEST 46th STBBET
Tat. ROUMvard 1444

J. Uulevičius

4414

B

tM. Ctomo 4*4

SYREWICZE
ORABORIUI
LAMotuvžam pilam patarnavimas
galima* *4 III.44
KOK.TCLA DYKAI

1344 8- 5Qth

Avk,

/

IMAM PIGIAU NEGU KITI

-------- o -----

DR. S. BIEŽIS
1—8

Visi Telefonai:

' ............
jai aukštesnes rūšies Paminklų
ir Grabnamlų

PHYSICIAN and 8URGBON

Valandos

t

VENETiANMONUMENTCD.jNC. | Yards 1741-1742
Suvirš BO metų prityrimo

4111

Rez. PENSAOOLA MII
BELMONT 3445
, Offiee: HILLSIDE 3805
Vinceat .Roseill, aeer.

Rez.:

z

priklauso nuo to, kokioj vie
toj jis auga ir

telefonai:

GRABORIAI:

TeL YARda 0044

D 7-» vat vakaro

1-4

Alfrcd Roseill. pres.

4631 SO. ASHLAND AVI

7850 So. Halsted Street
814

Trys

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

ROOM

HILLSIDE, ILLINOIS

DL- MAURICE
KAHN
t

TRlaagle 0044

išgydymas

TeL LAPayette

CANai

Offlco

Vienas blokas j rytus nuo
didžiulių vartų \

I

DR. A.z R. McGRADIE

ištysę venos, o antra — vė
žys. Čia jau be atidėliojimo
reikia atskirti vienų ligų nuo
kitos. Juo ankščiau bus pa
tikrinta, tuo geresnės sėkmės
bus gydyme.

DR. J. J. SIMONAITIS

T«L CAMal 0408

Ra*. Phon.
UGlevood 4441

Uo

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplellaMj*
Didelė Ir
Koplyčia dyl

sr
in

GUero, HL

Z1IGU N0RITB DAILUMO IR NEI’PANCUMO
LAIDOTUVtBR......... PASAUKITE..........

REPubiic 834
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime eąryHą

/
JaJle.

—

*u firma tuo

pačiu vardu)

**■*4--

nflrmadienis, tąkn.l
bunco ir card party, rengia
mas gegužės 2 d.
A. Genienė, pirm.

STASIUI ŽYLIUI PAOA- pasnausti
RYTA OPERACIJA !sali”k* ]

DĖKOJU

Wauke?an, III. — Balandžio
G d. staiga susirgus Šv. Bal
tramiejaus parapijos vargoni
ninkui Stasiui Žyliui, nugabe
Hollywood bus partrauktas
ntas j šv. Teresės^ ligoninę, Chicagon balandžio 15 (sek
kur padaryta pperącija; Ope madienį). “Gražuolė” turės
racija pavyko..
debiutų Lietuvių Auditorijoj,
StasvN Žylius yra visuome 7:30 vai. vak. Ją prirengs L.
nėj žinomas. Y.ra buvęs var- V. Dainos choras. Visi kvie
goninku Brighton Parke, Glii- čiami atsilankyti. Nepamirški
Pė
cagoje, ir Kpringfield, 111. Jau te!

parap- salėj. Visos nares pra- ‘
Šomos atsilankyti. Yra daug

MENUI PAREMTI

(r
ika1’Po 8"s ™°
bus arbatėlė. (Vaisins: p. Sa-

,
molionis, ponia Vaičienė, p.,
- Velykų antrą Rlabas -r
3.,.
diena pas žinomus geradarius .
. .
.
, ,
* .
,
to, pamatysim jų^darbo įdopp. M. ir Al. Jasnauskus ivvko
v
iz •
. mybės. Kviečiame ir naujų nagrazi pramogėlė — bunco zai- •
v .. ».
... .
i
«
, rių įsirašyti sion kibuon dr
ebinąs lietuviškos dainos me- •
nui paremti. Pramogėlei sure.
ngti daug darbavos sąjungie- vR‘‘k“. P“^’ *“*
tės: 'Jaanaoakienė, Aitutienė, skynun 'Mn,a<! |žymios veikePankštirnė, Sakalienė; jom. > h«i
kaiP tWi#pagelbėja p. Aitutis ir kiti. ms’ ValC'eI*> Blaba’Sveėhj pramogėlėj bttvi ne tik g,amės ,r t,k,mfs a"'"y ,lab'
vietinių, bet ir iš kitų koloni- «,aU susila,,kli
jų: Morųuette Park, Cicero, za būt,)- kad ir Jaunos mer
Bridgeporto ir Brighton Par- sa,t58 .raš’'b,s ‘ skyIn)ko. Vakaras praleistas labai Sia ?alėU> i5rnokti F*8*
gražiai. Širdingas aėiū priklau. rbalnj.
West

krilv,.

tll08 ’ žmone8>

baląuoti

kllric

Ihrinkiijias R. J. Hurt tru- yra indrosuoti tiem. partijos;
stisu sustiprino dem, partiją, ‘p^ juog greičiau galėtumėm
nes jis užima vietą pirmiau pasiekti • dai’ aukštesnių viebuvusio respublikono. Tsrin- tų. J)em. partija indorsuoti
kus dem. indorsuotą žmogų, kandidatai j ptec. comintit.
ir lietuviai Siek tiek pataisė j yra sekantieji: 1-inb prec. inž.

pirmiau padarytą klaidą.

PAIN-EXPELLER

Mockus, 2-me — Petras

j

ADVOKATAS

Bal. 10 d. piliečiai vėl ra- &atku8’ ll me
K- Wlis (te
ginami balsuoti, ųes bus no-' spl*8)« Mokyklos boardo rin-minnojami
Cook county’s, rinkimai, kada balsuosime už

Giminės,
pažįstamieji
ir
Roseland. — šv. Kazimiero
draugai linki -St. Žyliui grei- Akademijos .Rėmėjų 4 skyriaus
tai pasveikti.
Iclius susirinkimas įvyks pirmadie---------------------ni, bal. 9 d., 7:30 vai. vakare^
rnAmUltLE UAIIIUO

KruinatiUių akinamų kantėjlnud yrs
(raitai paleajrinanii vidutiniu Htrymmu iciiamų virtų au ANCHQR FalaEapcllariu. Kai tik Uuioaite akauda
maa natai tiuo patikimu vaistu, tuajaua jaunu maloni* iilum*. ka* liudys
kad Pain Eapcllcria dirba aavo darb*.
Nesikankinkit*, kuomet Pain-EapaU
taria nusąli akauam* tokiu pastebėt Inu
greitumu. Viaoae vaistinėse kaina 35c.
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutėa
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbalenklį.

»n»i.
Kiauu ir
r,K,
Ka,|ai,gi pr„. (TOmnUtMna.
išėjo laimėtojai.. Balau gauta n>|j rillkimai pirn,iaU8j kaip
.langiau, argu airi prieiirgoa mokyklų
patarti„a jį.
partijos, audėjus i

penkti metai kai Waukegane
vargonininkauja. Gyvena ad
resu,: 742 S. Jackson.

DDAMnrčIė nAIklfl?

Nuo Reumatlikų Skausmų

gide.

ANTHONY

M.

RUSNAK

State ir priemiesčių prec. co- I>0CiV» įvyks bal. 14 d. A. J.
i mmitteeman ’ai. Ant balioto!
lietuvių kaip ir nėra, išskyrus] ^.N TANAS Ml< KIEWICZ,
kelis Ciceros prec. committee1
South 49tli Avenue < yra
j man ’us, kurių, .vietos netaip > inteligentas, civiškos mintie?
į svarbios, betiktų pačių vie- v>’raS priklausantis prie jau
nas kitam užvedi; briaujasi nuomeriės. Jis pabaigė Šv. Ai,
po kelis į vieną prec., o kada tano Par- mokyklų.
Gyvens
kitatautis lieka išrinktas, priicero mieste via laiką, ir 2
sieina gailėtis, tik, žinoma,
precinct gyvena 10 metų
po laiko.
»
Yra ve(1?sPriklauso pri<
• Kąndonos Rožės kliubo. J j r.
Gertoje duodama proga ir mia žymiai annmas s^,..
lietuviams kandidatuoti į auBooster Ponag Mifl;ipwi„
kžtesnes vietas, kaip eomn.it- ga,. pa(|ary(i
žmo„fm,
teeman'ai, bet, dėja, dažniau„„ yra parenlta,

105 W Monroe St.. prie Clark
Telefoną* BTAte 1M0

Valandos • ryte Iki S popiet

IŠRINKITE

Namai:

2-ro

Balsavimo

10,

St

• ANGLYS

EMILJ.BROZ
Demokratų Kandidatas į
21 mo

I

fe

WARD0

'

) ?

('Ii it-agn I

iii(ik.'l;i

Kolegijoj jr baigė l.oyola L

Kandidatą

Precinct

Precincto

diena

Rockw«U

8.

Turi <laiųc kariu-M. matai pclmų; la
bai gema pavaduotojas Pocahontas;
Black C.old lutnp or egg $8.80; Mine
run $5.J5. Scrct-m'ng $4.75.
GKUNDY MINING CO.
Cctlarcrost 2011

\ iik;it firos

COMMITTEEMAN

so visoms rengėjoms dovanų i \ Rėmėjų 4 skyr. vakaras —

6459

Utarnlnko, Ketverto lr Subatos
Vakarais 7 Iki t
Telefoną* KEPnblIc HN

Nei bosas
Nei diktatorius
l’na- h'.MIIi.l. T.b’oZ yi.-i uiinęsfe ;
it ;ill“'r- -JI Ilri' \uink. Niuksi,-Į <■-.)«>

VĖL

Demokratų

Del

Road

WARD
COMMITTEEMAN

PETER SATKŲ
-Reguliarį

Cermak

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
vakarai* < Iki I
.
Telefonas CANai 0131

šiai patys sau pastoja keli*. Den,w.ratic kHuba j atn ka„
Štai kad ir dabar. Žymus
,
i-.,. . .
* ri r»J •
• cadatūrų.
biznierius A. F. Pocius pasi
ryžo eiti į schord boar.i tinsti----------------------

W.

2201

Baland. April

1934

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai
ryto iki 5 vak.

niversitetą su ‘jMastcr of Ija^vs”
laipsniu. Buvo paskirtas Corporation Council asistentu
per buvusį Majorą Cermak’ą.
Ponas KM1L .T. BROZ yra jaunas ir energingas
žmogus, vertas 21 wardo lietuvių paramos. Jis yra žmo
gus, kurj lietuviai piliečiai, reikale esant, visuomet ga
lės rasti jo raštinėje. Nebus taip kaip dabar yra, kad
tvardo kommitteeman niekados negalima rasti, nes jis
visai net savo tvardė negyvena’ir tiktai pasirodo savai
tę ar dvi prieš rinkimus.
KMTL J. BRlOZ yra intlorsuotas per 21 tvardo Franklin D. Roosevelt Demokratiškų Klubų. Rinkimai bus
balandžio 10 d. Nepamirškite gerbiamieji jį paremti.

1

PERKAM

INSURANCE

^PlETKIEiyiČZ £•©

NOTĄRY

1
Į

m 1

Ay

■Namų Šeimininkėms JsigyI ti Klektrikinę Ledauną —
Refrigeratorį už
centus
Ii dienų. Už tiek kiek ledas
| kainuoja, o paskui tapsite

k
O

ii..

■
It

■S

■ savininku Le<laimės—ReI frigeratorio. Tie 25 centai

^MORTGAfit: BAMKERS

PURLIO

J

Lietuvišku
BONUS

ĘEALE8TATE

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE J MOŠŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS BIZNIS
2608

WEST

47th

Tel.

STR.

LATayetie

1088

I

ii|i

bus priskaityti už LedauInę-taip, kad Ledaunė pati
■ per save išsimokės ir už
I jūsų senų Ledainių gausite

——_ _

1Į

AE nuolaidų. >

rfl

Budriko

ifeTi

rife ’ ji loidėjni Lietuviu l.’ndio
i Programų, duoda šį pasiųlymą 500 kostnmerių mokėti už Elektrikinę i-iedaunę ant
mįterio po 25 centus į dienų. Kada I>edannl išsimokės
per save, mįteris bus nujiuigtas ir Ledaunė pąsiliks jfl'J.

Budrikas

ONA WAI5VILIENE

Leonard

Rcfrigeratorins.

(po tėvai* Vcnnkattė)

Mirė balandžio 8 d.. 18S4 m., 11;$5 vai. vakaro, sulaukus puaėa
smilaus.
Kilo Ii Raseinių apskričio, Žigaičių parap., Zollikių kaimo.
Amerikoje ligyveno 29 metusi
Pa'.lko dideliame nullildlrrve vyr* Joną, sūnų Joną 2$ metų.
dukter) Oną. 18 Inetų. brol,l Nikodemą Venskų. dvi pusseseres:.
On* Aukikulntenę Ir On* Petkienę, du pusbrolius Stani*.dov> lr
Joną Pofroilus; o Kenosha, Wla., sesorj Marijoną Beltlenę, ivoger| Antaną, eesers dukter) Petronėlę Pilipavičienę, ivogerj Je
ronimų, Rafl((nc, Wla, o I.ietuvoje seserį Domfeelę Gečienę Ir gl‘fMSaa.
V1
‘ ‘ ‘ (lKūnas poAarvotaa 8111 8. Albany Avė. Tek HemJoek 1707
Laidotuvės (vyks trečiadieni, ba'Ondtlo 11 d. Ii .namrų $ vai. bus
st'ydėta l flvenč. Panelės Gimimo parap. bainyčlę, kurioje Įvyks
gedulingos pamaldos ui vailotiės stelę. Po poma'Alų bus nulydė
ta J ftv. Kastmi'ero kepino*.
•
'.Iii'
Nuoilrdlial kviečiame visus gfirtnes, dr«niffft»-ges tr pažysto,
mus-nvta dalyvauti itose laidotuvėse.
Noltfldę: Vyras, Rflnus, Duktė. Brolis, H«

Norge,

Westinghouse,

Nuo
Ape»

.

užlaiko

Piioseseserės,

Cnsbmltal, Revęrs Itnktė, ftvogertal Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja graboftus S. P. Mateika. Telefonaa
YAlld* 11$$

^69-00 iki S20000

Kainos nuo

3417-21 So. Halsted St.
Tel.

RAKANDŲ,

Boulevard

MUZIKOS,

8167

RADIO,

ACCORDIONŲ

KRAUTUVĖ

Radio

1:30

Programai:

po

Sausio

paliko

Nedėlioję

WCFL,

970

k.

nuo

1

15

d.,

1934

autorizuotas

m.

Buick

Domininkas

ir

Pontiac

Kuraitis

Dealeris.

Iki * šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis būvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę.* Pas mus šiais metais bendradarbiauja
Žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

iki

pietų.

Nedėlioję

WAAF,

920

k.

nno

1:30

iki

2

vai.

806-8

Ketvergais:

WHFC,

1420

k.

nuo

7:30

iki

8:30

v.

vak.

W.

31

St,

-

TeL

Victory

1696

