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Kitaip gi geležinkeliai gali
patekti vyriausybės žinion
WARH1NCTON, bal. 21. —
Prez.
Rooseveltas paskelbė
{spėjimą geležinkelių kompa
nijoms, kad jos privalo per
tvarkyti savo skolas šėrininkų kaštais ir stabilizuoti darIm sąlygas. Jei tas nebus pa
daryta, tada vyriausybė ims
geležinkelius kontroliuoti, ar
ba juos visiškai paims savo
žinybon.
Prezidentui ypač svarbu,
kad geležinkelių kompanijos
veikiau susitaikintų su darbi
ninkais atlyginimo klausimu,
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Telefonas: Canal
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kadangi geležinkelininkai pa
sirengę streikuoti, jei kompa
nijos ir toliau atkakliai ko
vos prieš jų reikalavimus.
Prez. Rooseveltas
randa,
kad geležinkeliai per daug
praplėsti, taip kad yra sun
kus daiktas patenkinti visus
šėrininkus. Daugiur yra iš
vesti net keturi geležinkelių
bėgiai, iš kurių tik dvieji nau
dojami, o kiti dvieji rūdija.
Nereikalingus bėgius reikia
arba panaikinti, arba juos per
fihansnoti.

PARYŽIUS, b&l. 21. — Pfer

1

GELEŽINKELININKŲ REI
KALAVIMAS YRA
GRIEŽTAS

\VASHTN6tON, bal. 21. —
pastarąsias konninistų ir so
cialistų riaušes apie 100 as^ Prez, Rooseveltas padavė su
menų sužeista ir daugiau kaip gestijų, kad geležinkelinin
1,O(X) radikalų areštuota.
kams atlyginimo didinimas tū
, Riaušininkus malšinti buvo retų būt pratęsiamas.

AVIACIJOS DIENA KLAIPĖDOJ
JANUSO PARAMAI
Kaip jau bnvo pranešta,
Klaipėdos šauliai ėmėsi ini
ciatyvos surengti didelį kon
certą ir aviacijos dieną Klai
pėdoje ir gautą pelną paskirti
SAN FRANCISCO, Cal.,
Januso skridimui į Lietuvą.
bal. 21. — Pereitais metais pa
Tam reikalui sudarytas komigrobtas ir nužudytas San jo
tetas', pasivadinęs "Klaipėdos
se miesto jaunas prekybinin
komitetas Janušo transatlan
kas B. L*. Kart.
}
1
tiniam skridimui remti.” Ko
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Areštuoti ir įtarti io pagronuteto pirmininkas vra san- ,.
.
, .
„ ,
.
,
....
bnnu ir nužudymu Holmes ir
Iro rinktines pirmininkas Va,_,
,
_.4. ~
|Thurmon<l. Kaip tik rastas
nagaitis o nariai — Statkus,!
Karto lavonas, minia puolė ka
Riindžius, dr. Brazys ir kt.
Įėjimą, kad išgauti ir linčiuoti
Koncerte sutiko dalyvauti K.
suimtuosius.
Petrauskas, Jonuškaitė - ZauPranešta apie tai Kalifomi
nienė jr kt Į aviacijos dieną,
joR gubernatoriui J. Rolph ir
kurią manoma surengti gegu
šauktasi kariuomenės. Guber
žės G d.,'žada atvykti iš Kau
natorius nesiuntė kariuome
no aeroklubo lakūnai.
nės. Jis pareiškė^ kad tegul
grobėjai linčiuojami, taį bus
visiems grobėjams painoka.

GUBERNATORIUS TRAU
KIAMAS TIESON

parengta kariuomenė. Bet poGeležinkelininkų vadai pralicija pati viena sugebėjo ap-'nešė, kad jie nesutinka su ta
--“
'1
‘
’
•
.Y' . jį
sidirbti su riaušininkais.
sugestija.
Penki nuošimčiai
a------------atlyginimo daugiau turi būt
grąžinta liepos mėn. 1 d., o
kiti 5 nuoš. <— paskiau.

BOSIMAM KARE BUS
NAUDOJAMOS BITĖS

BERLYNAS, bal. 20. —
Būsimas karas bus ypatingas
tuo, kad (kariuomenėms slapti
v* V • v •
•.
_•
.
pranešimai bus siunčiami ne,
per balandžius, kaip iš senovės buvo praktikuojama, bet
per bites.
Pranešta, kad šiam tikslui
vokiečiai lavina bites ir tas
duoda geras sėkmės. Balan
džius galima nušauti, ar su
gauti. Ne taip yra su bitėmis.

-PAŠAUKTI Į MIUTARINES STOVYKLAS

Abudu įtariami išveržti iš
i kalėjimo ir nulinčiuoti — pa
karti.
BERLYNAS, bal. 21. — Vo
Nulinčiuoto Holmcso žmona
kietijos vyriausybė pašaukė dabar traukia tieson guberna
tarnybon į mil i tarines ir dar- torių, Sėrifą ir kituR, prisidė
*
A*
bo stovyklas visus sveikus 20 jusius prie minios kurstymų.
m. amžiaus jauųnolins.
Reikalauja 1,050,000 dol. at
•
Tas padaryta slapta ir laik lyginimo.

raščiai apie tai tyli.

SANKALBININKAI
Aiškėja, kad visa Vokietija
TEISME
keičiama milžiniška militarine
BUDAPEŠTAS, Vengrija,
stovykla. įlavinami ne tik vy
rai, bet moterys ir taikai. Mi- bal. 21- — Žiniomis iš Rumu
litarir^ė dvasia dvelkia risam nijos, tenai imta nagrinėti by
la keliolikai sankalbininkų
krašte. '
• • '" ;
prieš karalių Karolį. Sankal
SUGAVO SOVIETŲ ŠNIPĄ bininkų priešakyje yra pulk.
Vladimiras Precup, kurs kita
PARYŽIUS, bal, 21. — dos daugiausia dirbo už Ka
Prancūzijos policija pagaliau rolio grąžinimą sostam Dabar
gi jis padarė sankalbį, kad
sugavo sovietų Rusi jos. šnipą,
grąžintą karalių pašalinti iš
Tzmisą Buvai, kuri priklauso
šio pasaulio.
tarptautinių šnipų organizaci
jai ir senai buvo ieškoma.
Pulk. Precup prisipažįsta,
kad planavo nužudyti karalių.
WASHLNGTON, bal. 21. — Tačiau tai darė patriotiniais
Kongreso komitetas nuspren motyvais. Jis skatino karalių,
dė nutraukti dr. Wirt« iškel kad nutrauktų santykius su
tas "smagenų trusto*’ tyrinė- merga Lnpescu. Karalius ne
klausė.
jimus.

Prieš du metus kompanijos
sumažinio 10 nuoš, atlyginimų
n
darbininkams, žadėdamos atei
tyje grąžinti. Paskiau jos ne
tik atsisakė; tai grąžinti, bet
’ • .
•» w
pasiryžo 5 rtuoš. daugiau ma
įįnti

KOORDINATORIUS EAST
MAN ATSISTATYDINO
4

WASHINGT0N, bal. 21. —
Kadangi nei, geležinkelių kom
Negerumas su bitėmis yra panijos, nei ^darbininkai nesutik‘tas, kad jas‘galima nau .‘.lase
te5E.r2?'i!to
doti tik vasarų.
ir abi puses sutaikyti nėra ga

STUDIJUOJA “ELEKTRI
NĘ” MOTERIŠKĘ

limybes, geležinkelių koordi
natorius Eastman atsistatydi
no.

NEPAPRASTAS AUTOMO
BILIU VAGIS

RYMAS, bal. 2l. — IŠ Tri
este čia atvyko Mrs. Anna Mo
rano — praminta "elektrikine” moteriške. Naktį jai ra-/ Automobilių Teisman policimiai ir giliai įmigus, iš jos ja
ia pristatė
nrj8tatė 'R
R Barton, 37 m.
krutinės retkarčiais PaRirej:!amž., 2109 W. North avė. Tai
škia mėlyna šviesa.
! nepaprastas automobilių vagis. Su juo kartu pristatyta
' Pirmą kartą tas nepapra
stas pasireiškimas pastebėtas ir keliolika kitų asmenų, ku
rie iš Bartono pirko vogtus
Trieste, jai esant ligoninėje.
automobilius.
Žinomo išradėjo Guglielmo
Marconio pastangomis moteri
Barton atvirai) ir drąsiai iš
škė parkviesta Ryman ir ji pa pažino, kad jis per ne pilnus
duota mokslininkų grupės stu metus yra • pavogęs apie 40
dijavimui. Apgyvendinta vie automobilių ir, juos pardavęs,
noj. ligoninėj.
pelnęs apie 10,000 dol.
Mokslininkai nori rasti tos
Jis paeina iš Minneapolio,
pasireiškiančios iš jos krutinės
Chicagon atvykęs prieš aštuo
mėlynosios šviesos priežastį.
nerius metus.
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DARBO BILIŲ TREČIADIENI SVC. VARDO KATEDROJ
REVIZUOJA
ĮVYKSTA IŠKILMĖS
TURI ATITIKTI PREZI
DENTO PAŽIŪROMS

MONS. N. D. O’BRIEN KONSEKRUOJA
MAS VYSKUPU
k
’
•♦
-v •' ** **’ ’ y 'a- ’ 1 .•
v ’ • - r*f~ .

AVASHINGTON, bal. 21. -z
•
3
Chicagos mons.
W. 1).'gija ąpima visas krašto vjsku
Senatorius Wagner nuspren
dė pertaisyti savo darbo Ulių, O’Brien šį trečiadienį, balan pijąs. Tai priežastis, dėl ko
taip kad jis daugiau tiktų pre džio mėn. 25 d., bus konse tiek daug vyskupų suvyksta
zidento Roosevelto pažiūroms. kruotas vyskupu. Konsekraci į. šias iškilmes — kad pagerb
jos iškilmės įvyks Švč. Vardo ti naują hlerarkijos narį, kurs
Prieš šį bilių smarkiai ko katedroje.
Kousekratoriura tos pagarbos užsipelnęs.
voja pramonininkai, kadangi bus Jo L; ‘Kardinolas Mun
Po bažnytinių iškilmių trenorima išnaikinti kompanijų
delein, Chicagos Arkivysku- čiadienį bus surengti pietūs ir
unijas — kurios yra darbinin
pas. Kardinolui gelbės Chica priėjimas Drake viešbutyje,
kų išnaudojimo įrankiu.
gos vyskupas pagelbininkas o vakarą tam pačiam vieŠbuB. J. Sheil ir Dalias. Tex., vy-1 ty įvyks vaišės naujo vyskuskupas B. J. TJynch. Pamok- po pagarbai.
slą sakys San Francisco ar
Mons. O’Brien paskirtas, tikivyskupijos arkivyskupas ko tuliariu Galinda vyskupu ir
Chicagos pagelbininku vysku
adjutorius J. J. Mitty.
HAVANA, Kulia, bal. 21. —
Iškilmėse dalyvaus ir apa pu.
Salos
naujos
vyriausybės štališkas delegatas, Jo Eksc.
Mons. O’Brien yra Šv. Jo
teismas nubaudė mirties baus arkivyskupas A. Cicognani. no bažnyčios, 18 ir Clark gat.,
me buvusį prezidento M nelin Numatomas gausingas vysku rektorium. Ateinantį sekma
do laikų vidaus reikalų sek pų suvažiavimas: Pranešta, dienį naujas vyskupas savo
retorių Octavio Zubizanreta. kad be 13 arkivyskupų atvyks parapijos bažnyčioj laikys iš
Teismas pripažino jį kaltu, į iškilmes dar ir apie 70 vy kilmingas pontifikalines Mi->
šias. Šioje parapijoje ir toliau
kad jis žudęs Machadn vyriau skupų.
syhės politinius priešus. Try
Vyskupas elektas O’Brien pasiliks, taip pat eis Katali
lika teisėjų pasirašė mirties yra
Katalikybės
Plėtimui kybės Plėtimui draugijos pre
bausmės ištarmę.
draugijos prezidentu. Si drau zidento pareigas.
• ■ ' ž • ’ * '■
Mirties bausmės vykdymas
pavestas Kubos prezidento
Memhrta nuožiūrai.

NUBAUSTAS MIRTIES
BAUSME

POTVYNIS ARDĖ PYLI
MUS NI VERTĖ STULPUS

SAVO PRAEITI

Naujasis Tilžės Keleivis ne
Ties Zapyškiu, Kačergyne
seniai pasidžiaugė, kad seiliau
ir Raudondvariu, susikimšus Prūsų, o vėliau ir visos Yb»
Nemuno ledams, , kilo baisus kietijos kariuomenėje pasižy
#
■
potvynis. Zapyškio miestelis mėdavo Prūsų lietuviai lį&riai
Pereito gruodžio mėn. 16 d.
buvo visas po vandeniu. 17 me ir Prūsų Lietuvos žirgai
iš Brinks Espress Co. šarvuo
tai kaip* tokio potvynio žmobės N.T.K. ta proga prisiminė,
to trako, Chicagoj, staiga din
nematė.
kad Tilžėje, Įsrutyje ir Gumgo sargas Allen R. Ilammel su
Žmonės turėjo nakvoti klo- 5 y,įn^je feptą net keturių ištisų
39,000 dolerių, Anądien jis
areštuotas Philadelphijoj. Pas jimuose arba ant lauko. Dėl kariuomenės pulkų, lietnvipotvynio labai daug žmonių škais vadintų.
jį rasta apie 900 dol. Jis policijai pasisakė, kad yra Buri "kentėjo. Kulautuvos kuror
Tas nekaltas lietuviškos pra
Armstrong iš New Yorko. Din *e buvo apsemti vasarnamiai, eitiea "Prūsuose prisiminimas
gęs Hammel Chicagoj paliko Kaeergynės Zapyškio ruože, jabai supykino karaliaučiškį
žmoną su penkiais mažais vai vanduo buvo pakilęs 7 metrus. ’Koeuigsberger AJlgemeine ZeL

NEPASISAKO,
•ASISA KAD JIS
ESA§
ESįS TAS PAT

kais.
Ties Raudondvariu Nemuno tnng. Sis net suklastojo N.Ty
Areštuotasis parvežtas į Chi įr Nevėžio vanduo,buvo apsė- Keleivio tekstą, išsiversdamaa
cagą Keletas asmenų jį paži- męs daug sodybų.
Vanduo vokiečių kalhon, ir prasimanė/
no. Pažino jį ir jo žmona su į išardė apie 500 metrų plentų. tartum N. T. Keleivis butukas
vaikais. Tačiau jis šaltai at-’Tiltui ant Nevėžio upės išar- kęs lietuvius — "tiesti raiĮOUI.
_
sako, >ad jis yra Armstrong, dyta apie 100 metrų pylimą, i
Prūsus iki PrėgliaaA.
V«/J
rhnfnriJVoc
ir
traiVn
-----i
--------------------PrąsimAnČ
pats
Koen Alh
kad moteriškės ir vaikų ne- Išversta trys telefonų stulpai,
Ztg. ir iMiŪhMk “snUu ____
pažįsta, kad jis yra nevedęs
Kaip seni žmona, panakoja,
drag|lnų
ir Chicagoj niekad nebuvęs.
Jokšai petvyųis buvęs tik 1917
lietuviams, jeigu šie, g d
Kai kas spėja, gal jis yra
SUMAŽĖJO KLAIPĖDOJ
Teisėjas jį pavedė "grand
m? vokiečiams krąustantis iš
‘ ‘ išdrįstų savo pirštus i ši
amnezijos ištiktas.
jury” ir paskyrė 45,000 dol.
NEDARBAS
Lietuvos.
į Rytų Prūsus”...
I laido.
----------- —
BOLŠEVIKAI APIE SAVO
N. T. Keleivis paskutiniame
Nedarbas Klaipėdoje pa- į Barton prašė teisėjo, kad
ŪKIMĄ
skutiniu laiku dar sumažėjo. I jis pasigailėtų automobilių pir
savo numeryje visai teisįgga£
protestuoja prieš tokį nepado*
Pereitą savaitę darbo biržoje kėjų. Sakė, kad tie žmonės ne
MASKVA, bal. 21. — Ko
rų fnet suklastojant tekstą)
Jie nežinojo, kad jis
buvo užsiregistravę 897 be kalti.
;
________
* •
misarų tarybos prezidentas
kiršinimą.
■ prieš Rytų
darbiai, jų tarpe 199 moterys. parduoda jiems vogtus auto
Kaliniu per laikraštį Pravda
Vyriausias Illinois valsty
lietuvius, kurie dar te'
’•
Nedarbas sumažėjo dėl to, kad mobilius. e j
reikalauja, kad lokaliai sovie bės teismas sugriovė taip va
sta laikyti save lietu
lentpinvės vis plečia savo vei
tai daugian susirūpintų ūkio dinamą bastymosi aktą, ku
N. T. K. stebisi, argi Pri
ŠIMTAI MAINERIŲ ŽUVO
kimą.
likimu, kad moteris ir vaikus, riuo remiantis keletas Chica
lietuviams jau nehuR
BELGRADAS, Serbija, bal. I
taip pat paliegusius, išlavintų gos smurtininkų nubausta kanet prasiminti savo p
PASALINO KARININKUS
j
r g’
krašto ginimai.
21. — Vienoj Bosnijos kasyk-!
Teismas rado, kad dėl vie savą krašte. Istorijos
Karo metu, sako Kalinis, no bastymosi negalima žmogų vis tiek nebegalima pnk
BERLYNAS, bal. 21. — Vy k>j ištiko baisus sprogimas. Iš

r

TEISMAS SUGRIOVĖ
BASTYMOSI AKU

K-

riausybėa nusprendimu, iš vo 450 mainerių ne daugeliui bu
kiečių kariuomenės ir karo lai vo lemta išsigelbėti. Jau dau
vyno pašalinta 49 karininkai. giau kaip 100 lavonų išimta.
Patirta, kad jie savyje turi
žydiško kraujo, o tas yra prie 8KAITYK3TB IR FLATTB
KITĘ "DRAUGĄn
.
šinga nacių programai.

visi' sveiki vyrai bns pašaukti
kareiviauti. Tada moterys su
vaikais turėtų dirbti visus
ūkio darbus, ypač kolektyviuo
se ūkiuose, kad ten darbų tvar
ka negriūtų. • .y

areštuoti ir bausti kalėjimu,
jei nerandama, kad tas žmo
gus būtų įpratėlis krinrioslininkas.
.y
Kalėjimuose laikomi smur
tininkai' žinoma, bns paleisti.

NEW.ORLEANB, La^
21. — Šv. Augustino
rijos kotnri auklėtiniai
bns įšventinti knnigaiąŽės mėn. 23 d.

Ualna ku
PRKNUMEKA'
natų — >3 to,
•tfu! -»? 76c. E

---------- -

SVEIKINAME!

Sv. Juozapas Visų Patronas
a«al«»
'
• — M-M. p«.
. «2;«o: vienam
JU* *«■*» ■*-

.

♦••O.’ J T ‘

• I

Skalbimų kalno* prialunCftunoa paralkalavaa
BaMradarblaou lr koraapondaBtam* raitų aacrųPKUrrtl lr aaprMu&Mtaa tan
kM piMo toaklų.
■adaktortna priim* — ano 11:M Iki U: to vaL
sakančiai lĮlanąi priimami Uri

6 vai. po piet

labai gerbia, lr, ištikrųjų, po valandų ir kad per jo užtary*■
Dievo Motinos, Šv. Juozapas m# apturėtume amžinąjį gy- vunu® w'-

“DRAUGAS”

Si;

danguje yra pirmasis Dievo veninių.
Jei
akyvaizdoje. Tikrenybėje, Šv.
Kunigų patronas. — šv. J uo
atsikreų
Juozapui priklauso tokia auk- zapas buvo Dieviškojo Kūdi- uia*dausim
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BUB8CRIPTION8: Ona Te*i — »«.••: 81x Moatha
— !>.»•; Thraa Moatha — <1.M; Ona Month — TSe.
Bnropa — Ono Taar —|7.|»; Blz Months —

šta vieta ir didelė pagarba.

Oo*y — .Ma.
AJvartialng ln “DRADUAT taringa bMt rasulta.
■ atoorttalng rataa an agpUonttoa.

kėlio dabotojas z ir

globėjas. r> ni° *r r

Čia, žemėje, kaip Nekalčiau- Taip pat ir kunigai yra dabošioji Marija, taip pat ir Šv. tojai' ir globėjai Eucharisti*r
I Juozapas, turėjo užimti privi- niam Išganytojui mūsų bažny- kalains'

“DRAU0AS" 2334 S. Oakny Avė. Chicago

llegijuotas pareigas ir Dievas čių tabernakuluose. DėL kil-

DIENOS KLAUSIMAI

KURIUO KELIU?
Trys mokyti katalikai.- vyskupas, kuni- I
gas ir pasaulinįs vyras yra parašę anglų kai- j
ba vienų knygų, kurių jie baigia spausdint).
Dar tos knygos nei vardas nežinomas, tačiau
Žinome kas ten rašoma. Bet pirmiausia, nau^
dingą patirti, kas per yieni tie trys vienos
knygos rašytojai. Pirmutinis yra Jonas A.
Ryan, Katalikų Universiteto rektorius, Wash
ington, D. G., pereitų'rudenį įšventintas vy
skupu. Jis jau seniai buvo pasižymėjęs svar
biais mokslo veikalais apie visuomenės daly
kus.. Antras yra kunigas R A. McGowan
taip pat iš tVashington’o. Tame mieste yra
Amerikos Katalikų Tautinė Gerovės Taryba
<(National Catholic Welfare Conferenee of
America), kurioje yra visuomeninio veikimo
skyrius, o to skyriaus veuėjo pagelbininkas
yra kun. M. McGovvan, taip-gi geras visuome
nės dalykų žinovas. Trečiasis yra ponas Par
ker T. (Moon, vieno iš didžiausių pasaulyje
'universitetų, būtent, Columbia University
profesorius. Tas universitetas yra New Yor
ke. Maloniai ajustebiau patyręs, kad tarp dau
gybės tols universiteto profesorių esu ir įsitiknnusių katalikų.
Įvardintieji trys vyrai* y ra pratę giliai
ir rimtai mintyti ypač apie didžiuosius nese
niai buvusius įvykius. Tarp tų du daiktai
stambesni, sunkesni ir skaudesni už kitus, bū
tent didysių pasaulio karas ir jangrodęs po
* jo visatinis pasaulio skurdas, iš lotynų kaj^
dos pramintas depresija.
Tas žodis reiškia
paspaudimų žemyn.
,Kaias rodosi lyg užbaigtūs, bet neteisy
bė, nelygybė ir daugelio nepasitenkinimas
ym toki karo padarai, kad veste Veda ir stum
te stumia žmones Į kitų karų. Beveik visi šne
ka ir kuone visi tiki, kad už melų — kitų vėl
prasidės liaisios tautų skerdynės. Tai-gi l>aiausis 'karas, n -ors rodosi ^baigtas, ištiesų yra
tiktai pradėtas. Tebėr ir tebeveikia tos vi' bos priežastys, kurios jį sukėlė. Žinokim tas
Į priežastis, šia viena/ žmogus žmogui, tauta
tautai, valstybė valstybei nepripažįsta lygyį, bės. lr žmonės, ir tautos ir valstybės vykdo
į- pragaro įstatymų: neduok to kitam, ko tn
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naus ir švento savo pašaukimo, kunigai džiaugiasi iš artimo santykiavimo su Dieviškuoju Išganytoju, lygiai, kaip
ir Šv. Juozapas.
......
Šeimos
patronas. — šv. »•

bė, kaip tik prilygsta gerbtinam jo luomo gyvenimui, kurį šventai vykdė irtoms tobulems dorybėms, kurias išlaikė
iki pabaigai.

Juozapas buvo kilniausias {>a- (javu«į
vyzdis kiekvienam tikrųjam . rsįįe
krikščioniškam tėvui. Šv. Juo- u£uojau{^
zapas, kaipo šeimos galva, tik-1 ni0Bng
rai ge’bsti žmonių šeimos rei-j pegUt;ena

Po Skaisčiausios Marijos, lš kaluose, lygiai, kaip darė Na- unįversįte
ganytojo Motinos, Šė: Juozą- zarete.
’ ,
Kauni
pas, Jėzaus Kristaus patėvis,
Krikščionių darbininkų pat“Brang
buvo artimiausias Dieviškų- ronas. — Visų kraštų darbi- įjaį stud<
jam Išganytojui. Per visų ain- ninkaį kreipiasi į Šv. Juozapų, ^pudingas
žinybų Viešpats Jėzus Šv. Juo- melsdami jo palaimos, kad ga- el>teike n
zapui rodys dėkingumų už vi- lėtų eiti savo pareigas ir triū- mo ipas
sų atsidavimų ir patarnavimus, sti, kaip Šv. Juozapas, su to- mįno niar
kuriuos Jam aukojo, kai bu- kia pat ramybe, kantrybe, pa- gįo pri8{<
vo Žmogumi ir gyveno žmo- sitikėjimu, ir visa aukoti di- gįausio si
nių ttfrpe. Dabar, Šv. Juozą- desnei Dievo garbei.
rbingai ž
pas, užimdamas tokių gerbtiJaunikaičių ir mergelių pat- Steponas
nų ir aukštų vietų danguje ir ronas. — Šv. Juozapas buvo žumės, m
būdamas artimiausias Dievui, tauriausias nekaltybės pavyz- Tėvynę I
nėrą abejojimo, kad pas Die- dis. Jam buvo pavesta globo- ndęs vist
VU yra galingas užtarytojas Į ti ir sergėti Nekalčiausios Pa- vo su gir
neles Marijds skaistybę
ir bau nugt
šventumų. Nūngi, kaip meilin- denynų s
gai jis gelbsti jaunikaičiams netoli mj
ir mergelėms užlaikyti skais- laimėjime
tybės dorybę ir joje ištverti, prie pat
Visuotinos Bažnyčios pairo- labiau yr
nas. — Galima teisingai šaky- gį labai
ti, kad Šventoji Šeima buvo,Lietuvos

ii lingo jo užtarymo galybę, per- Visa Bažnyčia Egypte ir Na•- kurių įvairių luomų žmonėslaarete. Išgelbėdamas Dieviš-gavo gausių malonių ir palai-jkųjį Kūdikėlį iš Erodo užsis nių savo gyvenimui. Ir nesi-1 mojimo Jį nužudyti, Šv. Juo-

taip gra:
ir Girėno
čia didv
reiškinys

** randa tokio luomo žmonių, ku- zapas išgelbėjo Bažnyčios įkū* riems Šv. Juozapas nebūtų pa-'rėjų. Be to, Šv. Juozapas, ser. gelbėjęs vienu ar kitu atžvil- gedamas ir globodamas, Kūdi6 giu. Dėl to, visų luomų žmo- kelį Jėzų išvedė iš ištrėmimo.
nės Šv. Juozapų ima už savo1 Nūngi, Šv:. Juozapas taip pat
iž patronų, globėjų.
!gelbsti Šventųjų Bažnyčių nuo

skausmų

dr.

Išvertė

Jonas

O.

R.

gynėjo, 1
Įėjo savo
Esu la
riginn*Ji

palu
šių

Kreitoerii

Labanauskas

į, Už Kinijos Pečių
š. Stovi Maskva
K

netekus

• Sv.'Juozapo palaiilia buvo di- .. Tokia Šy. Juozapo aukšta riotiškui

aut autos sųjungininke, tai jie visai ne zuojamos neapgyventos vietos, apsodina-’
abejojo, kad kitos sąjungininkės valsty mos mišku nesaugios vietos — visa su
bės teisingai pasielgs su Kinija. Kaj bu- užsienio kapitalu ir po svetimšalių prie
yo sužinota, kad taikos konferencija pri žiūra. Kaip iš jo pražūtingų “Trijų Prinpažino japonams jų užimtas Kinijoje sri oipų” išeina, Dr. Sun Yat Senui buvo viSai aišku, kas iš to pasidarytų, jei uiaie*
tis, per visų kraštų peiūžė baisi pasipik
tinimo banga. Patrrjotizmas — iki šiol nio kapitalas būtų įdėtas į Kiniją aukščiau
nežinomas šiame krašte reiškinys — štai- * minėtoje formoje. Tai būtų buvus ne kaa
(Tęsinys,
i ’ a >'
ga buvo sukeltas. Judėjimas apėmė visų kitu, kaip tik dar platesnėje formoje vaDidelis Kinijos nusivylimas Versalio
’
kraštų. Prasidėjo masinės demonstracijom, romos kolonizacinės kovos tęrinvš, kurį
. -/ sutartimi
*
'
ir visuotina* nepasitenkinimas privertė taip staiga buvo sukėlęs Dr. Sun Ytft Se- x
/
Jis nuvfko į Šanchajų it iš tdh slap Pekino valdovus delsti *u taikos nutar nas, norėdamas visa tai panaudoti deinatai vedė dcrylms su šiaute; kadangi Kan ties pasirašymu. “Anfu Partija“ viena goginiams kiršinimo tikslams.
Kadangi Dr. Sun Yat Senas tuo lai
tone nieko neišėjo, jis mielai būtų trau naktimi buvo nuversta kaip tautos išda
kęs j pekįnų prie japonų valdžios,
bet vikė. Tai suteikė jas seniai lauktų progų ku norėjo su svetimšalių pagailiu pasieiš ten negavo atsakymo. Dabar jis laukė dėl “patrijotinių sumetimų“ stoti su ja kti valdžios, tai jų visai nesidrovėjo, nei
kantriai Versalio taikos konferencijos iš į kovų ir jiuiųiti Pekinp valdžių į savo pats laikydamas save “Kinijos patnjotu“,
davu, , kutias jis buvo sudėjęs didelių rankas. Priešingi šiaurės kariuomenių va1- išdirbti tokį planų, {«gal kurį būtų ptfvedęs savo kraštų to paties užsienio kapivilčių, ir tuo tarpu reSf^ė savo artimiau I dytojui rengėsi; prasidėjo naujas karas
’
taliz/no malonei ir nemalonei, kuriam jis
sių kkciję. Veiksnių bazė vėl turėjo būti šiaurėje.
Dr. Sun Yat Senas pasiliko ftonclio- savo “Trijuose Principuose“ daro prie
Kantoną*.
“Anfu Partijų*’ jMisielgiinns, kuri juje. Jis buvo išdirbęs'/4Yniptautinio Ki kaištų, kad jis jau per praėjusius 70 meKiniją visiškai In.vo {įeidavusi japonams, nijos iškėlimo“ planų ir ,įį patiekęs Ver tų esųs Kinijų apiplėšęs, nualinęs ir suiššaukė vb i int.cligcntinių sluoksnių py- salio taikos konferencijai. Visoje Kmijo- draskęs. Jei Dr. Sun Yat Seno planas būktj. Ir jie taip ptrt buvo sudėję visas sa ( je turėjb būti statomi geležinkeliai, plen- tų praktiškai įgyvendintas, tai konfucivo viltis J Versalio ,Imi O- I oiil oi).-i :.-v I tai, geležies ir plieno liejyklos,(kasami ka,- janizmas ir senoji ūkio santvarka au saI nalai, išnaudojami žemėf turtai, koloųl- I vo seimų struktūra būtų buvusi labai greit
Parašė
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Ir Šv. Juozapas yra žinomas priešų persekiojimų ir jų veda raminimu
“• ir vadinamas:
į laimingus nugalėjimus ir ga- tikiu, k
o
Mirštančiųjų patronas. — rbę.
jaunimui

Šitas vadinasi žvėriškas nacijonalizinas,
\ jei jo laikosi žmonės savo tautog gyvenime.
Mat lotyniškas žodis *‘na<i<»“ reiškia tautų.
jttr. ir med.

jam davė gausių malonių ir
ypotingu būdu jį pašventė,
kad garbingai vedus paskirto
luomo gyvenimų. Nūngi, danguje aukštas jo garbės laipsnis f»r didelė jo užtarymo galy-

savo gerbėjams, kurie j jį krei
piasi ir maldauja jo užtarymo,
. i ra šimtai ir tūkstančiai jfo- dymų ir liūdymų, kuriais iši. reiškiama dėkingumas ir duoo dama pagarba Šv. Juozapui ne
5 vien už artimų jo tarpininkąĮ 'vinių pas Dievų, bet ir už ga-

£ pats nori ir atimnk iš ano, jei jis jau turi/'
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MAŽŲJŲ DRAUGAS

JUOKIS, JEI PATINKA
Gydytojas — Tamsta gal miegi kartais
išsižiojęs T
IAyonis r- Negalėčiau pasakyti, ponuli.
Bet šių naktį bandysiu sužinoti.
Onytė. -r- Mamyte, kada žmonės miršta?
Mama — Kada Diovas pasišaukia.
Onyte — Gerai, mamyte. Kai tave šauks,

Balandžio-April 23,1934

DRaMaA

M f*o

— Visai ne, ponuli! Tikrai klysti.
Aš tik tam tamstą dabar pažadinau, kad
pasakius, jog dar galite dvi valandas pa
miegoti.

No. 12.

Balandžio-April 23,1934

Karty gydytojas, praeidamas užšne
kino du vaikučiu:
— Kaip jūs jaučiatės, vaikeliai?
Vyresnysis — Geriau mes tamstai
nesakysime..

— Dėl ko?
— TJfcl to, kAd tėvelis mums sakė, kad

nusiduok negirdinti.

------- r-*----------Mauškė — Iekaut ar girdėjai, kad Lietuvoje nekaria žmogaus su medine
koja?
Jakus — Ui, vai. Nekaria su medine ko
ja? Kaip tai?
Mauškė — Nū, jie karia su virve!

Motina — Juozuk, būk to toks gėras. Eik
gulty. Matai jau viščiukai visi sutū
pė ir miega.
Juozukas — Taip, mamyte. Bet kad se
nė viSta su jais kartu atsitūpė.
Onute —- Broliuk, kokias bulves ūkininė - 1 kai sodina?
Broliukas — Ar tu nežinai? Ar nematei?
* Nugi... žalias.’
Vienų dienų bevaikščiodamas pryčeris pamatė. būrelį vaikų apsupusį mažų
šunelį. Prisiartinęs jų paklausė:
—Kų jūs manote daryti su šuneliu?
— Einame laižybų, kuris iš visų ge
riausiai pameluos, gaus šį šunelį, — at
sakė vienas vaikų.
— Vai, vaikai, — tarė pryčeris, —
kaip aš buvau mažas, aš niekad nemela
vau.
Tvla užviešpatavo! Tik staiga vie
nas vaikų sušuko: .
— Duokite jam šunelį!

— Ar tu iš proto išėjai. Juk aš tan
i sakiau mane pažadinti šeštų valandų, o
dabar tik ketvirta valanda!

praeitais metais, kai ji aplankei ir paklausei, kaip jam einasi, jis turėjo tams
tai už tai du doleriu užmokėti.

I

Galvosūkis
Į kiekviena ketnrksmpį reikia Įdėti po numeri,
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KAS IR KUR REIKIA SIŲSTI
RaAtua, akiiiamua "Mažųjų Draugui," mjallų
atspėjimus., galvosūkių Maprendtmus reikia siųsti
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. I. 0., Marianapolis, Tliompnon, Conn.
PI n Irus uk "Mažųjų Draugą," taippat praHant
pakeisti laikraAtako siuntinėjimo kieki, reikia siųs
ti tiesiog | “Draugo”
spaustuvę,
adresuojant:
“Mažųjų Drangas,’* 2334 R. Oakley Are., Chieago,
Illinois.

Cit! Paklausykite!

Jums, brangūs, vaikeliai, gimusiems
iš lietuvių tėvų, nereikia niekados užmir
šti savo gimtosios kalbos, nes ji yra Die
vo dovana.
Mūsų krašte, Amerikoj, gyvena įvai
rių įvairiausių tautų žmonės. Tr todėl
Čia, Amerikoje, randame tiek kalbų, kiek
yra tautų, kurios turi ąavo kalbų. Taip
pat lietuviai, kurių Amerikoje randasi į
pURę milijono, Rudaro nemenkų dalį šios
milžiniškos valstybės gyventojų.
.i
Amerikoje anglų kalba yra valstybi
nė kalba,'kuri vartojama patogumo dėlei.
Gyvenant Amerikoje visiems reikia mo
kėti anglų kalba. Bet jūs, gimę iš lietu
vių tėvų, kalbos atžvilgiu, esate laimin
gesni, negu čia gimę airiai, arba anglai.
Jie moka tiktai vienų kalbų — anglų kal
bų, jūsgi iš mažens mokate nebe vienų,
bet dvi kalbas — anglų ir lietuvių. Ar
ne laimė? Mokėjimas įvairiu kalbų yra
garbinga mokyto žmogauR žymė. Todėl
nėra ko gėdytis, prięšingai, galite savo
draugams pasigirti, jog mokate nebe vie
na kalbų, kaip kad jie moka. bet <jvi. O
jeigu kaikurie nesusįprate iš jūsų pasi
juoktu, tyčiotųsi, pavadindami jus “grynoriais,” štai, kų reikia jų paklausti:

ispanų, ir tt. ar jie grvnoriai? Aišku,
kad ne.
Tačiau supraskite, draugužiai, ir ne
manykite, kad jums draudžiama kalbėti
angliškai, arba, kad visuomet turite išim
tinai lietuviškai kalbėti, jeigu norite va
dintis ir būti gerais lietuviais; Anaiptol!
Bo anglų kalbos Amerikoje netoli nuei
site. Tas visiems aišku. Užtat reikia
anglų kalbų gerai, labai gerai, išmokti,
bet sykiu reikia nepamiršti ir savos kal
bos. Reikia ir lietuviškai gerai išmokti,
savo lietuvių kalbos pamokas tinkamai
paruošti, o jeigu einate į viešųsias mo
kyklas, kur lietuvių kalba nėra dėstoma,
reikia patiems susirilpinti ir gerai susi
pažinti su sava kalba.

Ar tie, kurie aukštesnes mokyk
las lanko ir joRe mokinasi svetimų kal
bų: vokiečių, prancūzų, graikų, lotynų,

Laikrodis pasilieka laikrodžiui Lai
krodis, norR ir sugedęs, vistiek du kart
į dienų rodo laikų teisingai.

.

-r-

Iš pradžių aišku, kad sunku yra pra
dėti lietuviškai kalbėti. Kaž kaip nesate
drųsūs. Tačiau todėl iš pradžių kalbėki
te lietuviškai su tėveliais, mokytojais, ir
artimais draugais. Tokiu būdu įgysite
reikalingos drųsos ir tuo pačiu išsilavin
site. (Atminkite, kad tiktai kalbėdami iš
moksite kalbėti ir gerai kalbėti, taip kaip
išmokote rašyti ne kitaip, kaip tik rašy
dami.
'Tašy ai ię.
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Ap » Galėčiau PadėtiP
Onutė buvo dešimties metų mergaitė.
Visiems ji buvo labai maloni, gera. Vi
siems ji norėjo kaip nors patarnauti, pa
gelbėti. Tikrai ji žinojo, kaip Dievas my
li mažus vaikelius, berniukus ir mergai
tes, kurie stengiasi kitiems padėti.
Onytė visados buvo klusni ir kupina
noro kitiems patarnauti. Ji sugebėdavo
vien tik pažiurėjus į mamytės, tėvelio, ar
namiškių akis atspėti, koks pasitaruavimąs duotų jiems malonumo. Tuomet ne
reikėjo jos nei prašyti; viskų tuojau gra
žiai padarydavo.
Vienų vakarų tėvelis parojo iš darbo pavargęs. Atsisėdęs pas stalų skaitė
laikraštį. Onytė priėjo prie tėvelio ir sto
vi, laukia. Ji norėjo kaip nors jam pa
tarnauti, kaip nors jį pradžiuginti. Tru
putį palaukus ji paklausė:
— Tėveli, ar aš galėčiau jums kame
nors padėti, patarnauti?
Tėvelis nutraukė laikraščio skaitymų
ir pažiūrėjo į savo dukrelę. Iš pradžių
jis nesuprato, ko ji nori.
— Kų tu sakei, Onute?
- Ar ai galėčiau jums ką nors at-'
nesti, kaine nors patarnauti! Nes ai pia
labai myliu.
Dukrelės žodžius tėvelis gerai supra
to. Suprato, kad jo Onytė, dėl kurios jis
taip sunkiai dirba, nori jį paguosti, nu
džiuginti. Tėvelio net akys nušvito ir lin
ksmai nusišypsojo.
— Gali, gali, mieloji Onyte, — links
mai atsakė tėvelis, paėmęs jų į savo glė
bį ir meiliai apkabindamas. — Gali mane pabučiuotį. O aš visada dėkosiu Viešpačiui Dievui už tokių gerų, brangių dūkrelę.
Vaikeliai, visi mes sekime gerosios
Onytės pavyzdžiu, kad ir mes galėtumėm
tapti mūsų tėvelių laimės ir paguodos
švyturiu. Kiek džiaugsmo mes jiems priduosime ir kaip laimingi mes visi būsi—
E. Murinas (L.K)
me.
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Ar kada nors jautai savyje norų at

Sibire šilkas yra parduodamas su
šalęs, sustingęs.

silyginti? Ar sakai “nsdovanosiu,” ♦‘at
silyginsiu?” Kartais ir pasipainioja to
ki jausmai, tačiau stengtos kuo giliau
siai juos mesti Salin. Sekantis pavyzdys

jį bombomis sutriuškinti, tačiau non 12
žmonių žuvo tame pasikėsinime, jis liko
nebestas. Šovė į jį revolveriu — neuž
mušė. 'Automobilius jį suvažinėjo, tačiau
pagijo ir dabar gyvena sau sveikas.

Kažkurios Afrikos tautelės laužo sa
vo pirštus kaipo pasisveikinimo ženklų.

mums parodys blogas sėkmės noro atsib’giati, nedovanoti.
Prieš 17 šimtmečių, krikščionijos lai
kuose, Antiochijos miesto gyveno du
draugu. Senesnis vadinosi tiaprieins, jau
misis Nicephoras, Pasitaikė jieins- susi
pykti. Laikas bėgu, o jie vis nesusitaiko.
Huvę kadaise didžiausi draugai, jie dabar uiekuomęt ne&useidavo, nepikalbėda
vo. Pagalios Nicephoras, susigėdęs savo
pasielgimo, eina atsiprašyti Sapricijaus
ir vėl gyventi santaikoje. Bet iSapricijus
nenori nė kalbėti. Nieepboras eina j Bapricijaus namus ir puolęs kniūpsčias pra
šo jo, kad jis užmirštų kas būta aegųro.
Bet Saprieijus per daug išdidus, neklau
so buvusio draugo prašymo. Nenori su
sitaikyti.
/
Netrukus užėjo persekiojimai. Komos
imperatoriai, Valerianag ir Gabenau, pu8ke,w kad & kurie toperfjM
neduo8
bu, 8uiH,ti i, au^Mti
gapricijus buvo suimtas. Iškilniingai jis pareiškia esųs krikščionis.
Kantriai iškentėjo visus kankinimus. Pa
galios buvo nuteistas įnirti.
Nicephoras, sužinojęs apie Sapricijaus viešų išpažinimų ir kentėjimus, džiau
gėsi, kad Sapricijus taip garbingai išpa
žįsta tikėjimų. Bet jį vienas daiktas var
8*110- Hapricijus nebuvo jom dar dovanoJ£8
Atėjo diena kurioj# Sapricijus turėjo
savo gyvybę atiduoti už Kristų. Nicepho
ras, laukdamas pakelyj čapmjųas veda
mo nukankinti, puolė jam į kojas ir karštai prašo:
. f
- >
— Sapricijųu, Jėzaus kankiny, dovanok mani
*

Viename Vakarų miestelyje gyvena
du broliai, dvynai, kurie tiek panašūs
viens 1i kitų,
kad vienam susirgus, gydy1
tojas kitų per klaidų išgydė.

Kaikuriose Rusijos valgyklose y ra į
taisyti tam tikri prūdeliai, kuriuose nar
do įvairios žuvų rūšys. Atėjęs žmogus
valgyti, priėjęs prie prūdelio gali pasirinkti tokių žuvį, kori jam patinka. Be
matant tarnautojas tinkleliu sugauna žu
vį ir nuneša virėjui.

Vieno Illinois vaiko plaukai susirai
to trims dienoms prieš audrų. Apylinkės
gyventojai jį vadina ‘‘Vaiku Baromet
ru” ir dažnai prašo atspėti orų.

Iš Pašto Dėžutes
gas.

Vienas Hartford miesto įsigėręs
tramvajaus konduktorius kartų kelioms
minutėms sulaikė tramvajų prie medinės
žmogaus pavidale iškabos. Mat, jis ma
nė, kad pakelta iškabos Tanka buvo ženk
las, jog žmogus nori tramvajum važiuoti.
Europoje yr» keturi miestai, kurie
dabuai, arba visai, ant salos pastatyti.
Tarp jų žymiausias Venecija. Toliau se
ka dabartinis Leningradas, seniau žino
mas kaip Petrograd, Rusijos sostinė,
Ghent, Belgijoje, ir Amsterdam, Olandi
joje.
j

'Man lakai patinka ‘‘Mažųjų DrauJiMė Hnisoktulė, Sheboygan, Wis.”

.‘‘Maloniai prašome įdėti į “Mažų
jų Draugų” šituos du juokus. Ona ir Ma
tilda Ramoškaitės, Seranton, Pa.”

“Mažųjų Draugas” yra mano tikras
draugas. Už visus laikraščius aš jį labiau
sia mėgstu skaityti. Darata Radavičiotė,
Chicago, 11L”

Vienas vaikas, vardu Hauseris,
galėjo dienos metu matyti žvaigždes. Kada buvo jis dar mažas, jį uždarė tamsiame kambaryje ir ten laikė per 18 metų.
Užaugus jam pavyko pabėgti iš to kambario, ir nuo tos dienos toks nepaprastas yra jo regėjimas, kad gali matyti
žvaigždes dienos •metu.

“Esu mokinė ketvirto skyriaus Sv.
Juozapo mokyklos. Perskaičius “Mažųjų
Draugų ”» kurį ne tik aš, ket ir visos ma
no draugės lakai mėgsta. Noriu bandyti
šios savaitės mįsles išrišti. Jums dėkinga,
Ona Laarinaitė, Seranton, Pa.”
--------------------“Širdingai dėkoju už gautų dovanų,
Jų perskaičiau ir labai man patiko. La,bai mėgstu skaityti “Mažųjų Draugų,”
nes tenai randų gražių pasakaičių ir
juokų. Philomena Rekašiūtė,
Chicago,
111.”

Albertas Sarraut, buvęs Prancū
zijos pasiuntinys, yra toks žmogus, kurio
iki šiol nebuvo galima užmušti. Karo mė
tu jis buvo kareivių atneštas iš karo lauko tartum negyvas. Indo-Kinijoje bandė

“Aš esu skaitytoja “Mažųjų Drau”
go, ir aš mėgstu tų laikraštėlį, nes leng
va jį suprasti. Man malonu skaityti to
kių gražių pasakų, poezijų ir juokų.,
Phitomena Adomaitytė, Chicago, UL
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Keleiviai

kuiie

Išplauks

U'Nev

LIETUVIAMS LAUKAI
intų kartų didesni už tuos, ku
ja per gražiąją U* Lietuvai draugin Yorko populariu garlaiviu "DROTTgą Švedija į Stovkholm’ą (kelionės KINGHOLM” gegulės 18 d. gaus
CENTRAUNIAM
CHI
rie grėsė Amerikai. Lietuva
laikas t valandos). Atvykus j atock- proga parvykti j Klaipėdą nauju lai
holmą, trumpa kelionės pertrauks vu. kuris tik pirma karta atvyks j
CAGOS
PAŠTE
nelaimėjo iš mūsų dar daugiau
1 duoda proga suaipalluU su Švedijos Klaipėda, visi keleiviai gaus progos
’griiuijįi tuštinę, kuri vadinama "Ve- dalyvauti ceremonijose kokios būna
pureikalaus, negu Amerika iš
, nit e Of Th® North" ir "Queen Of durotu.ua kada naujua laivus pirmu
Ut The
Baili®". I* Stoek bo lino nauju kartu plaukiu i "niatden voyagu”.
503 Astrauskui 1savo kareivių. Šituo atžvilgiu
VI. F. Muiluskus,
uiodernikku laivu
"MAK1EHOIJI"
ŠAL Liet. Skyriaus viršininkas
plaukia tiesiog j KLAIPĖDĄ, kelio
517 Markūnui A.
ir reikalingas Skenlonas su sa
. (Skelb.)
nės laikas IB valandos.
523 {Sakalauskui Jonui
vo vyrais. Jis daug mus susti
prins ir pamokys. Kiekvienas
527 Wojdvtai Karolinai
pamatys, kad joks priešas nė
ra neįveikiamas, jei tik turi
NAUJAS ŠVEDŲ AMER1
net žemyne, Europoj; svetimoj dar rankose ginklų, kurį val
KOS LINIJOS LAIVAS SU
prancūzų žemėj. Su kuo ka do kūno jėga, protas ir širSUSIEKIMUI TARP LIE
sigailėk Mūsų!", Skeluono, A kiečiui Skelonų labai skaitų. riavo? Su vokiečiais, kurie nei dis
J9
TUVOS IR ŠVEDUOS
jų žemių neplėšė, nei jaučia Cia pasakyta,* kad ir Ameri
LIETUVIAI
DAKTAEAI
mos skriaudos nepadarė. Kaip kos kariuomenė judėjo suda
Kuip jau buvo aukočiau pareikšta
Liet Daktarų Draugijos Nariai
y. praeitais urėtais kad. švedų Akariavo? Be jokio dvejojimo ryti tokias aplinkybes, kurio t.tnenkos
115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.
unija susisiekimui tarp Lie
tuvos
ir
kvedijos
statu
naują
nioaerėjo į pragariškų artilerijos, se lietuvių tautai pavyko išsi
TaL GKOvehttl 1888
ui&kų laivų, dabar tas pareiškimas vi
kulkosvaidžių ir šautuvų ug kovoti laisvė. O to amerikone rto tikrenybe. Naujas laivas datai rtini u metu baigiamas statyti ir ge
D B M T t R T A 8
nį, dujų apnuodytus plotus, W. T. Scanlou’o veikalo ver gužės lo d. 10 vai. ryt* iškilmingai i
1444 SO. 40tb OT-, CICERO. OJ
bus atidarytas susisiekimas STOCKGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
skverbėsi pro spygliuotų vielų timas iš dalies pamokys Lie- HOtM
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 14—• vai
— KLAIPĖDA, laivas iSplauRS |
•14V SO. HALSTED BT., CHIGAGf
▼at: 8-11 ryto S-4 lr 7-9 vak.
tvoras stačiai ant durtuvų. tuvos kareivius, kaip ta lais- p‘m»» kArln
voyafcej u
Specialistai Iškalime tr Išdt-blBeredc mis po platų lr Nedėldlenisi
Paaed., Bered. lr OnbsL 2—• vai
1 Stockholmo j Klaipėdą, jo vardas
me vUakių rūšių paminklus lr
tik susitarus
Dėl.ko? Vadai įsako, vadina vę ginti Bet ir visiems įdo bus “MARIEHOLM".
grabnamiuM.
Laivas pritaikintas
moderniškam
8432 W. MARQUKTTB ROAD
si reikia — ir eina. Pasitikė- mu ir naudinga ši knyga pasi turistų susisiekimui ir turi įvairiau
Ar'ayett*
Mūsą šclmyua specializuoja Sia
Naktimis Tel. CAMai 0402
patogumų, statytas sulig vėliau
me darbe per šešlON kartas.
jinias savo valstybe, didžįavi- skaityti ir įsivaizduoti šių lai- sių
sių technikas • lindimų, jame gal’*
Tei. LAI'ayette 7450
▼esklte paminklų reikalus tie
: masis savo vėliava.
ikų karų — įvairių sprogimų pareiti 148 kctfeiv-iač, p<rmojc klasė
je. 114 keleivių ir 'turistinėj klasėje
siai bu pačiais išdirbėjau.
Tai aukščiausias, paprasčiau ir dujų (gazų) pragaru kurio 34 keleiviai. Prekių jis galės pašinui
Office: 2643 W. 47th Street
410 tonų. Iki šiolei* prekių gabeni
sias ir aiškiausias kareivio pa- žmogus nepaiso. Lietuviško mas iš Lietuvos j Švediją vyko gania
VaL: B Iki t popiet. J Iki » vak
NedėUoje pagal sutarti
sunkiai, kadangi nebuvo šaldytuvų.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
reigų ir tikslo supratimas! 0 vertimo kalba graži, taisyklin- Dabar (os Inikttinas pašalintas.
Laive keleiviams kambariai šviesūs,
<140 Archer Avenue
i kas būtų buvę su Prancūzija, ga; lengvai ir su malonumu dideli ir moderniški, su karštu ir šal
Orflse ToL HEPublkp 70M
bėgančiu vandeniu, bus jrengta
Val.: ■—t lr T—t vai. vakare
1 Italija ir vadinamąja Rytų skaitoma'. Knyga už $1.25 (su tu
Rm. Tel. GROvebUl 0«i7
kelios maudynės (shoerer), karštos
Vienas blokas į rytus nuo *
vonios ir vasarų viršutiniam laivo
Res. 2136 W. 24th St.
B# 17 S. WASHTENAW AVĖ
didžiulių vartų
Europa, kurioje ir Lietuva su persiuntimu už $1.35, atsiun denyj
r. ■ t
didelė plaukiojimui maudinė
TeL CAMai 0402
(8wimming Pool). Du valgim o Balio
sikūrė, jei Amerikos kareivis tus “money orderį’’) gauna nai - valgyklos, pirmos klasės valgy- :
kia randasi priešakinėj laivo daly
l nebūtų plaukęs /per Atlanto ma pas P. Jurgėlų (690S So. •-"A”-«leek. virš valgyklos ant “l’romeGYDYTOJAS lr CHIRUGAH
Trys telefonai:
Rea. and Office
Office l’hone
d.cck” yra dideiis lr labai gra
2422 W. MAKUUETTE ROAD
Artesian Avė., Cbicago. III.) nade
žus atvirame ore snlionas - oafe, ba
2250 So. Leavllt St. VaL 3-4 Ir T-» vak. Ketv s-ti ryk j vandenynų ir būtų norėjęs su
FKOsp4x* 1028
Rei.
PENSACOLA 2011
ras su įvairiais skaniaih gėrimais.
CANAL. 0700
Nedėlloj susitarus
prasti, kam tas karas jam rei ii liet. laikraščių redakcijose Viršutiniam Promcnade denyj yra
BELklONT 3485 '

menkos

puskarininkio, knygų.
Tai did. karo pabaigos (1913
m.) apysaka, išversta iš an
glų kalbos Petro ir Kasto Jurgčiij {Jurgelevičių). Mums ne
' “Kulio“ 11 n-ry ,1. M. Lu~
tai svarbu, kad ši knyga Ame
rinuitis (pulkininkas, kariuo
rikoje premijuota, kad ji pri
menės spaudos dalies viršinin
lyginta (be jokio reikalo) prie
kas, organizavęs lietuvių pul
kus Rusijos kar-je 1917 m.) Vokietijos juu sudegintos Re
marko knygos “Vakarų fron
ruso:
“Visi skaitome “Dieve, Pa te nieko naujo’’ ir kad ameri

KĄ LIETUVOS PORI
NINKAS PASAKĖ

čia
Mums svarbu kas kita,
matome puskarininkus (dau
giausia skyrininkų, patį auto
rių) ir kareivius sųmoningai
ir šventai einančius savo pa*
reigus kuro lauke baisiose ap
linky bėse, mirties akivaizdoje
Kur ėjo karas, kui* autorius
su savo valdiniais, apysakos
veikėjais, kariavo? {Svetimaie

-
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PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUŽES MAY 20,1934
VYTAUTO

DR. A. L. YUŠKA

DARŽE

ROSELU BROTHERS, INC.,

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. F. G. WINSKDNAS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KDWARSKAS

Tet OANal 2122

PHYSICIAN and SURGEON

DR. 6.1. BLOŽIS

2403 W. 63rd St.,,Chicago

DENTISTAS

OFFICE HOURS:
2 to 1 and 7 to i) P, M.
Sunday by Appointuieiit

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 80

Valandos: Nuo I Iki 18 ryte

Nuo 1 Iki S vakaro

DR. STRIKOL’IS

BeredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phoue

4045 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

0112

CAMai

DR. S. BIEŽIS

Nuo 8 Iki 4 lr nuo 4 Iki B vak.
Nedėllomia pagal sutartį
Ofiso telef. BOUIevard 7820

GYDYTOJA^ Jy CHIRURGAS

Narnų Tel. 1‘KOspect 1020

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 lr 7—8 vak.

Seredomis lr Nedėliotais pagal auta*

TeL BOUIevard 7041

REZIDENCIJA

DR. C. Z. VEZEL’IS

6631 S. California Avė.
REPublio

Telefe

DENTISTAS

HILLSIDE, ILLINOIS

kalingas? Ar jis būtų supra
tęs, kad vokiečiai, laimėję ka
“DRAUGAS“
rų, pakenks ir Amerikai? Ne
Ar vokiečiai dėl Amerikos ne Kata lik iškas!
dalyvavimo būtų metę ginklus
Lietuviškas!
ir išėję, pavyzdžiui, nork iš
Patriotiškai?
Lietuvos? Irgi ne
Vadinasi
Naudingas!
teisingai Amerika stojo į ka
rų, ir dideli didvyriai, jos ka
reiviai, kurie, klausydami va
dų balso, liejo kraujų pran
cūzų žemėj. Tas mintis keliu
dėl to, kad yra pašaliuos gal
votųjų, kurie sako, kad karei-;
’viui karas nereikalingas. Jie
toliau savo užpočkio nemato.
. Mes ne Amerika ir kitose
i žemėse nekariausime. Bet už
tat mūsų valstybės jmvojai ši-

Ofiso: Tel. CA laimėt 4M3S
Tel. HEMloek 8286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr t-B vai. vak

DR. P. Z. ZALATORIS

Residenoijas Ofisas: 2888 W. 66Ch Si
▼alandoa: 14—18 ryto
Šaradomis lr {išdėliotais pagfel sutar*

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Bevldkmafja 8000 So. Arimtaa «r»
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

DR. T. DUNDULIS

4 ik/ B:>4 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia <M»38
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

DR. J. RUSSELL

Nedėliomis

pagal

sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5012— 14
Rco. Victory 3848 *

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 H ĖST 69th ŠT.

Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

DR. A. J. BERTASH

Valandos:

Ofiso vai.: nno 1-Sj ndo «^8S-B:BS

2-4 popiet.*, nuo 6-8 vakarais
■
111
■
i ■ e M. s

756 W. S5th Street

I V A

08

DAKTARAI
Ofiso Tel. VICtory S880

DR. CHARLES SEGAL

Raa.

DRBuel (IBI

4729 So. Ashland Ava.

DR. A. A. ROTH

3 lubos
CHICAOO. ILL.

Rasas Gydytojas Ir Chirurgas

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

arti Grand Avo.

ome* Rbons
TRiangle 8044

DR. A. R. McCRADlE

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. VAHda OM4
Re».: Tel. PLAsa I**

7850 So. Halsted Street

vii.:

I Kampos 81st Strast
Valandos: 2—4 popiet, 7—B vai. vok
Med41fomla lr ivsn tad len lala 14—1*

Telefonas MIDway 2880

ROOM 114
s-4
2- Ir »-4 V8t

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento
/
Vai.: nuo 9 ▼. ryto iki 8 v. vak.

v

Office Tel. Wcntworfh <330
•
l(et Tel. Hyde Tark 3395

DR. SDSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
BPECIALIBTer

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos.-* 1 Ud 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.

GRABORIAI:
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA
LIETUVIAI GKAB0KIAI

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėm kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mono

Tek OANal 2818 arba 1518

2314 W. 23rd FL, Chicago
1439 S. 49th Ct

3319 Lituanica Avenue

Cicero, HL

TcL CICERO 5837

GRABORIUS IR RAIMAMUOTOJAS

718Mw’*18th Sk

VALANDOS;
Nuo 14-18 v. »Tte: •-» M 7->4
▼
Ned4Msaiata ano H iki lt dieną

vakare

i taisomoe br akinių. Kaino, pigiau
•ip pinoisii.
47 iŠ VOCTH ASHLAND AVK.
Pbuno BuulcMinl 7588

\

1

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Chicago. DI,

J

GHABOBIUS
Koplyfia Dykai
4830 WE8T lfith HTHES7T

Tel. REP. 31 OCH
’

•*. .

. „ i • *t ft «*Įh4r< .

a. '

. ė*c*n

*

2506 W. 63rd St.

Cicero, nainis
TeL C1CEBO 2109 ir 859-J.

J. F. RADŽIUS

Ojd.MucirlAlly Aklų KpeHalistas .
Palengvins akl< įtompimų. kuris
esti prleBostlmi
gaivos skaudėjimo,
svaigimo aklą aptemimo, aervuetumo. skaudamą aktų karšt), atitaiso
trumparegystę Ir toltregystų. Priren
gia teisingai akintus. Vlsnųee atsiti
kimuose egsamlnavimas daromos su
elektra, parodančia mallausiaa klai
das. Hpecialė atyda atkreipiama į
mokyklos valkus. Kreivos akys stltalsomda V u lau dos nuo 10 Iki 8 v.
Nedalioj nuo JO iki 12. Akinių kil
nos per pusę plglaus, kaip buvo pir
miau* Daugeiv atMUklesu aky* ati-

.

Lantanas petkuF

SIMON M. SKUDAS

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoje ui 4SB.44 lr ankMlaa
Moderniška koplyčia dykai.
MS
1S4R SL
Tek OARal 8174
_____________ PucaSA M._____________

V.

LIETUVIS

.

J.J.BAGDONAS

- v

Tariu automobilius visokiems
reikalams. Kain& prieinama.

Išskyrus Sercdoms

DR. VAITUSH, OPT.

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

Chicago, Illinois

darbu būsite uiganėdfnti

visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St

J. F. EUDEIKIS

Telefonas SEEley 6103

' (Prts Archer Ava. netoli Kedals)
▼alandoa: nno 8 Iki B vai. vakaro
Ssredomls lr nodėUomls pagal
sntartt

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryta, nuo 3 Scl 4
vai. po pistų lr nuo 7 Iki B:BS vai.
vakaro. ‘ Nedėliomis nuo 14 Iki It
Sklandai dienų.

Ras Phon*
MGIevrood 8841

taupykite pinigus

MOS ros 8872

OFISAS

•

Tok

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

--------o

527 N. WESTERN AVĖ.

DR. A. P. GURSKIS

1741-1742

Suvirš 50 metų ųril yrimo
---------- o.--------Pirkite tle>iai Iš dirbtuvės ir

DU. RAČKUS

1821 8OLTH HALSTED STRSABT

Visi Telefonai:

LAID01AM PIGIAU NEGU KITI

TeL LAFsyette 1657

X—SPINDULIAI
3061 We»t 43rd Str.

GRABORIAI:

Didžiausia paminklų dirbtuvė
ChkagoJ

Mes atlikome darbų daugeliui žyn
nių Cbivagus Lietuvių.

CAKTARAI:

, Office: HILLSIDE 3805
Vinucnt Kosclli, secr.

Alfred Roselll, pres.

Varis

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
lr

7M48

4645 So. Ashland Avė.

Tol. CAMai 0357
Raa. PROapect 86.18

labai daug vietos dėl įvairių sporto
žaislų, visokių pramogų ir poilsiui
kaitintis prieš saulę. Laive yra trys
deniai: “Promcnade”, "A” lr "B".
Laive “MARIEHOLM” bus įreng
tas moderniškiausios rūšies radio li
pa ratas lr radio '- kompasas, kelei
vių malonumui ir pasilinksmint n ui
bus įrengtas raūio garsiakalbis
Ir
gramafonas.
Amerikos lietuviams vykstantiems }
Lietuvą per Švediją, kelionė visapu
siškai pagerėjo ir pajvairėjo. Kelei
viai atvykę į Gothenburgų. Švedijos
didžiausią uostą, čia gauna elektra

VENEHANMONDMEKrCO..MC.

LIETUVIAI

arU 47th Street
Sol.: nuo 9 UU 8 vakar*
Šaradoj pagal autartį

'

.

LJ.zotr

Ą. MASALSKIS
GRABORIUS 4 :
3307 Lituanica Avė.
Tel Boidevard 4139

GRABO RICB^IBjLĄWOTUVIV
Tei.

1646 WEST 46tfa fiTBEKT

UOZAPAS EUDEIKIi
-1 R -

■^■tevas

872

J. UufevičhM

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

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

8YREWICZE
ORABORIUS '
Latdotuviass pilnas patarnavimas
galimas si 184.44

1344

fu. |

Pstsrnsuįs Chi.
nagoje - lr apie! I s
ktje.

REPublic8340

Dtdett lr ga*
Koplyčia dykai

5340 So. Kedzie Avenue

4882 Arcfacs Ase.

, Nclnr,

■,! fmn. tuo pSČH!

lu,

M

6

tte;i:s, baland. 23, 934

-' - -«

ŽINGSNIS PIRMYN;

KURIUO KELIU?

ri pats pritirti. Melskimės už tuos, kurių įti-r«*u‘*: s «®»- 79c
kinti negalime. 1
*»«•*»«. K-

(Tęsinys iš 2-ro prot)

Bridgeport. — šios koloni
jos žmonėse pasklido maloni
žinia, būtent tn, kad Keistučio
“spulka” tapo Member Feder
al Home Loan Bank System.
Tas faktas liudija gerą “spuIkos” stov| ir rodo gerėjančią
ateiti.
Dėl depresijoj visų ‘spulkų’’
gyvavimas buvo pasunkėjęs,
bet ypatingai sunkios aplin-i
kybės susidarė Šioje kolonijo
je. Mat, čia sprogo dti bankai,
kur lietuvių taupmenos nuėjo
vėjais. Žmonės buvo priversti
savo reikalams traukti pini
gus iš “spulkos”. Be to atsi
rado ir tokių, kurie pinigų rei
kalavo iš “spulkos” ne iš rei
kalo, bet iš nejjamatuotoš bai
mės. Girdu, jei bankai sprogo,
tai nei “spulkos” neatsilai
kys. Bet atsitiko visai atbu
lai. Keistučio “spulka” ne
vien atsilaikė, o ir padarė pir
myn tokį žingsnį, kad galėjo
būt priimta į narius Federal
Home Loan Bank System.

P. lx-ketaa P. Javaraii»ki,-nė, J. Zup

ki rikščionim žmogus tampa, vykdydamas Kri
siaus įstatymų; “Nedaryk kitam, ko nenori,

kad lau būtų padaryta.“

7
a. Janą
A- Bernaduuua.

.

Klaidas kbsla anarchistai, sakydami, kad

reikia panaikinti valstybę, plaut išnyktų žvė
riškas etatizinas. K leda ir socialistai neigda
mi tautybę, kad! išnyktų žvėriškasis naeijonalizmas. Kleda ir komunistai neigdami asme
nų laisvę ir teises, kad išnyktų žvėriškasis
individualizmas. Visi žvėriškumai individua
lizme, naeijonalizme, etatizme yra ligos. Be
protis, o no gydytojas yra tas, kuris rengiasi
ligonį nužudyti, kad pasiliautų liga.
Kristus atnešė žmonėms vaistų. Jais ga
lima ir reikia pataisyti individualizmų, naeijonalizmą ir etatizmų. Tie vaistai yra jau mi
nėti šiame straipsnyje, ir minėtini tfikstahėiais kartų, būtent: “Visa, ko jūs norite, kad

jums žmones- darytų, ir jūs jiems darykite.’*
(Mat. 7, 12). Ta« pats kitaip, dar trumpiau
Krisaus išreikšta;4'Mylėsi savo a r tymų, kaip
pats save ( Mat. 19,19). Žmogus jfcaogų, tau
ta tautą, valstybė valstybę mylėtų, jei vieni

Įlet muma reikia rūpintis, kad ir tėvynę kas. J. Dan tauškus, H. Uudavlčlus.
A. Širmuliu. A. Htulglnakao, J, Bra
mylėtume krikščioniškai, ftv. Povilas už savo zauskas, J. Permė nuo, K. Miglus, P.
tautiečius buvo pasirengęs ir pragarų kentė Mažoulenė, n. Jakštienė, M. Rud.'Uū
nienfi. J. Mitkienė K. Nedvaraltė, S.
ti (Rom. 9, 3), liet jis nedalyvavo nė jų klai Alipavičlus, F. Rekačlenė, M. Slafilnsdose, nė jų nusikaltimuose. .Jis nereikalavo kas, A. Valančius. Po 2 dol.: J. Kar
pas. J. Avaba, V. MlžutavlČIus
Zu.
iš svetimšalių, kad jie atsižadėtų savo kalbos bavlčlus, Dr. Atkočiūnas.
ir savo įpročių. Jis skelbė lygias teises sa
Per Išleistuvių
vakarienę
Pono
salėje, Av. Krytlaus pAra.pl
viesiems Žydams ir svetimiems grekams Krenčiųus
Jos, Town of Lrake, *. m. aaunlo 21d.
(Rom. 10, 12). Galima būtų Rakyti, kad ftv. smiiMdų aukų surinkta: 16 dol. 65e.
Po l dol.: A. Jaaatytė, R. RadavlčlePovilas buvo nacijonalistas, bet jo nacijona- nS,
A; Kasperavičiene, M. Grybaite,
lizmas buvo krikščioniškas, nes neniekino sve E. Kasperavičiene, V. Zaleckienė, M.
timų, negrobė jų naudos, o mylėjo savuosius Jurkienė, J. Jankauskienė. J. K. Kar
čiauškiai, P. Keterienė, A. N. D. V. į
visu širdies karštnmb ir tarnavo savo tautai I.okamsklenė, J. Brooušlenė, A. J.
A. Alurna, M. Petrašaltė J.
visomis savo jėgomis. Patogiau vis-gi būtų 'Matrimai,
Mazlllauskis, A'. Sakalauskienė, J. Ačšitų krikščiniškųjį nacijonalizraų vadinti pa as. S. Vaičalte. N. N.. E. Statkienė. '
triotizmu, o nacijonalizmo vardų palikti klai N. N.. O. SvažaJtė, J. Kėdaite, A. Zu- ,
ba. E. Gedvilas, F. Verpučlnsklenė, O.
dingajam ir kenksmingajam. Kristaus įsta Zudickls, L. Jakinauskas, J. Bulovas, I
tyme prisilaiko patriotismns, afcfudingai my M. Grlnčaltė, O. Jesnlall lonė, B. Bart
kienė. Po 2 dob: Kulalnai, B. Sonia- J
lįs tėvynę, o pragaro taisyklės ,prisilaiko na- vlčiua, R. Benaitlenė, E. Jankauskle- •
cijonalizmas kenkiąs kaimynams, neduodąs ne, P. A. Šepučiai. Po 10 dol. auko
jo: R. Ged vi laa ir N. N. IS rengimo
ramiai sugyventi tautoms ir gaminąs pražft- komlslj-ie u* vakarienės 11 klėtim Kau
ta — 102 dol.
I
tingus karus.
Per privatinę vakarienę pas Ponus
Kaip patrijotas aukojasi tautai, taip vab, ftautrfinua Marųuette Parke, 8d. važmogus naudingai tarnauja valety-j arlo, gauta aukų it tikietų — 45 dol. į

DIDELIS IŠPARDAVIMAS TIKTAI
PER DVI SAVAITES

galvijas ir bezdžioriės vaikas. Dėja, daugelis j Į)a^r žmonių padarą valstybę daugelis sta- V. Raubūnas, M. PaukAtlenė. Po 2
žmomų tikrai galvijiškai gyvena. Bet KnvietoJe • Senoiėje‘stabams aukoca- dol.': J. ManžIJaUsRas. A. Šeputis,
šiaip aukų gauta —Į 46 dol.
stus davė mums Krikšto sakramentą, kad bū vo vaikučius, jaunikaičius ir apysenius žmo
Pasitaikomos aukas po 1 dol.: B.
tumėm ne vien žmogaus, bet i’r Dievo vaikais. nes, žudydami juos stabų garbei. Dabar val Dautaraltė, A. Dautaraltė, A. Andrljausas, P. Metrlkaa J. Žv*rblys, P.
Krikštas aukštai mus iškelia virš mūsų suge stybės stabui aukojama viso pasaulio santai Vaičiūnas, K. FuldaUokas, E. Navic
kas P. Judlene, S. Be4 no raitė, A. Kui
dusios prigimties.
ka, sukeliant karų žudynes. Šita naujoviška zinas, M. EžersklenS. B. Mantsimas,
Tačiau sakramentai ir tikėjimas tada stabmeldija yra nemažesnė nuodėmė ųž aną A. Žutautas, L. Vingelis. J. Krauzas,
mums
būva naudingi, kada juos apstatome ge senoviškąją. Ta nuodėmė gali vadintis ata- E. Krušlenė, M. Juškienė, M. Mazt-\
Jš tokio Keistučio ‘spulkos’
lidnas, P. Rumblnas, R. Vaznyt'ė, A.
rais
savo
darbais, kuriems taisykles Kristus tizmu.
Budrys, A. ’ Urnežlus, K. ūkelis, J.
pasisekimo džiaugiasi visi lie
Marksai tis, K. Zickienė, V. Brazaitis,
skelbė. Kas Kristaus dėsniais elgiasi, tas be
tuviai. “Spulkos” ofisas ran
Kovoti su juo naudinga, bet kovojant rei Jonaitiene, J. ’ Poška, A-. Januška, J.
gali tapti žvėrišku ir individualistik Tokio
Eidintas, J. Jakas. Dr. Juška, Dr.
dasi 840 W. 33 St., jos vedė žmogaus laisvė ir turtas tik palaimą atneša kia nežeisti valstybės. Dievas davė valsty Kliauga,
J. OalžlauskaftS. J. Vizba
bėms valdžią visuomenė^ naudai ir visos žmo ras 8. Valančius Leščt&uskaA, A. Pau
jas .Tonas P. Kvaldas.
tautai ir visuomenei. .
nių giminės gerovei. Kada etatizmas tą val kštiene, V. Stočkus, Goldsteln, R. La
zauskas, M. Jankaitis, P. Dorčas, O.
Šimtai tūkstančių yra žmonių, kurių in
džią paverčia įrankiu pragaro įstatymams Knatausklenė, V. Bėržlnskas, A. Žit
dividualizmą reikėtų vadinti žvėrišku, bet
vykinti, tada jos netenka. Dievo palaimini kevičius, E. Strazdiene, M. Žutautie
IŠKILMINGOS LAIDO
šimtai milijonų yra žmonių, kurių individua
nė, E. Oaublenė. Z. Vaičiene, Z. Kiumas yra toms valstybėms, kurios, savo pilie-, pelienė, N. N'. 8. Juška, A. Kuprlenč,
TUVĖS
lizmas yra gražiai, grynai krikščioniškas ir čių gerovę daugrndomos ir stiprliidairios, ne U.
Gudiene, J. Jurgi las. J. Gotautas,
naudingas. Bet vargo yra dejto, kad dusyk kenkia viso pasaulio gerovei ir taikai, kurios Kt^’^M^i^a^kienč.8’ j?pi“»it«'
Brighton Park. — šios ko- daugiau dar vis yra žmonių 4šlubuojančių į nedaro kitoms valstybėms to, ko nenori, kati B. Žilys. A. Erčius. J. Kumskis, J
lonijoe žmonės ilgai minės iMa abi Pusi tarP žvėriško ir žmogiško individuaŠveikauskas. P. Jerkmanas, A. Rtrum
joms būtų daroma.
bailė. O. Iješinst<aitš, J. lA-šinsklenė,
lizmo. Šituos dvejojąncius pagauna žvėri
rijonos Noreikienės laidotuves.
ramybės pastovumo. Į Tautų Sąjungą yra O. Pratušienč, A. Dautaraltč. O. Dauškieji ir su jais aria bei akėja.
tarienė. Nomeika, Orlg-oravlčlus. Po
Buvo surengtos taip iškilmin
Tai-gi mums krikščionims reikia susipra įsirašę virš keturiasdešimt valstybių. Bepig 2 dol.: |O. Pociūte, A. Jurgaitis, Gerb.
Kl. SkripkA. J. Barctičlus. K.
gai ir įspūdingai, kad žmonės sti ir būti ištiesų krikščioniiftis. Kuriuos ga būtų, jei galima būtų priskaityti penkias to Kun.
Rumšą, J. Valevičius. K. Rakanas, A.
sako, jog labai retai kam yra lime, tuos prikalbinkime, kad taip-gi būtų kias, kurios paiso Dievo įstatymo. “Nedaryk Speltys, Kasperavičius. O. Rumblnališ, S. Rumbinattš, O. Petravičiūtė, J.
atiduodama paskutinis patar- krikščionimis ne vienais tik metrikais, bet ir to kitam, ko nenori, kad kiti padarytų tau.” Balionas, P. Vodmanas, J. Tamošal- |
ravimas taip kilniai, kaip saLengva yra nedaryti kitam, ko neno- Tfli gi Įfngva suprasti, kodėl pėra gerrt pa-- tis, K. V»liekūi)}pp?, K Valentlnavl- i
saulyje. (Bus daugiau).
P. B. čius, A. Poška, A. Dlrglnčlenč, M. Vi
lt?
kvtai velionei. Tokio pataria, j
Šiandien visame pasaulyje nėra gero, ne
liūs,, J. Toliūnas, P. Urbonas, J. Du

i elgesio.

viiųo velionė susilaukė ne be
reikalo — ji' buvo daug užsi
pelniusį moteris. Suvažiavo apie 200 automobilių. Apeigas,
atliko gerb. klebonas kun. A. į
Briška, kr.n. Valančius ir kun..
Jonelis. Seserys Kazimierietės^

buvo gražiai papuošusios alto
rius. Tretininkai ėjo prie šv.
Komunijos. Po visam geduli
ngi pietūs įvyko Yuškos sve
tainėje.
Tinkami laidotuvėse patar
navo graborius Eudeikis.

MIRTIES BAUSMĖ KOMU
NISJAMS AGITATO
RIAMS
BERLYNAS^ bal. 20., Kanclerio Hitlerio vyrianaybė
planuoja naūją bausminį įsta
tymą prieš koipunistns agita
torius.
Yra sumanymas bausti mir
ties bausme visus tuos komu
nistus, kurie bus nutverti
skleidžiant savo atsišaukimus.
Atsišaukimų skleidimas vyksta universitetuose, tarp smo
glkų ir kitose vietose. Šią ran
donąją propagandą , galima
išnaikinti tik mirties bausme,
bausme,

A. a. Marijona savo žemiš
ką kelionę t jo prideramai, kri
kščioniškai, gerai išauklėjo
šeimyną ir todėl susilaukė paskutinėje kelionėje didelių minių žmonių.
Rep. 'pažymima?

A. Bielskis. I.ovelkls. J. Man
usisKunaus ‘nynams, ŠiftUoiau »auskas,
kus A venčkevičtua
o. paimamene,
A.
Sabaliauskienė.
J.
Raščiukas, A.
liuose pas jiorą verslininkų
Sėd baras, G. Zolpls, S. Ūkas, J. Ger- '
Labdarių Sąjungos 1 kp. ir buvo padarytos kratos. Rasti čys, O.Pocienš, R. Ivanauskas, M.
Urbonaltč, J. Dambrauskas. P. Klbar
Šv; Pranciškaus .Vienuolyno keli egzemplioriai neseniai už į las, E. Mažellenė, L Vtktoravlčlutč,
Rėmėjų sk. valdyboms (Town draustos antisemitinės knvguof. L»ake). Tamstų pranešimai tės.

Vnaialrnndns ’ifcvdnjns

REDAKCIJOS ATSA
RYMAI

atėjo į šeštadienio “Draugo*’
numerį. Visi pranešimai rei
kia anksčiau išsiųsti, nes da

bar tik sykį į dieną laiškai
išnešiojami.
.D,-

Pranešimai
Cicero. — Tautiškos Seserys
draugija tikrai taps garbės na
riu parengime balandžio 28 d.,
Linosybės svetainėj. Turi su
rinkus daug dovanų ir gana
stambių. Visi prašomi rengtis
Į prie bunco ir šokių. Abi sve
tainės užimtos.
Koresp.

AUKOS SAO-PAULO, BRA
ZILUOJ, UETUYiy R. K.
BAŽNYČIOS STATYBAI
Pėf pateliu pteapOo* šveUtoSR.
WstvWr, (U. k. m. zauMo 14d. wnulklu aukų — I dob lc. Po 1 dol,: J.
Migius, J. SamokaM P. St rau pas, J.
Urbonas. K. MičIOda. J. Karplu«8. V.
M’šlenlenš. P. Vargonas, M. Maurušal
Ganė. E. Raiaillene. A. ir R. Skorųpaklenėa, J. Zlmontlenč. O. Brllelklenš.
O. Simonai, E. OalollsnS. — 6 dol.
Per paskaita antruoju atvėju Sv.
Antano parapijos svetainėje, Cicero,
III. š. m. sausio 21d. smulkių a uitų

Keumatiilrų •kaunu) Imittjisiai yra
sreiul palenrvrnami vidutiniu iMryai■uu f«hamų virti) ra ANCHOR Paia*
Ertpellcriu. Kai tik iferiuite •kaudanii virtai tiso yaokttinu vairtu, taš
iau jandte aulonig iilum<, ka* liudys
kad Pain EvpelIeri* dirba «avo '
^Nttikrnlcinkitr,. kuomet
Pain-Ex
_____ Pain-Bjtptlnuiili akatuma tokia paitabttias
greitumu. Vilose vaiuintee kaina Jie
U 70c.—ikirtingo didumo bonkutda.
I Tiktai tikrai!* tur! Inkaro

PAMPELLER
Ar jūs Esate Supančiotas
Ir su “stllruslal8’• nervais —• Jaučiat«s silpna* Ir pavargęs — Ilk pusiau
žmogus. Jeigu taip, Atsi yra geras 1
tonlkns. sutelkiantis geresniu dte- i
naa

Nuga-Tone
▼ra nfvsrdlnlmas TONIKO. kuffOydytojss Specialistas lAradO. Ir kuris
dabar Mrduotlamas visose valstlny- 1
Jlose. NUGA-TONE yra komhlnecl- I
Ja tam tikrų tonikų atteratlvų. ku
rios stltnufluojft. atgaivina visus organns, duoda nsttjs gyvenimą Ir energlji). JO" valgyMlIe geriau.—tnlesnvlte Mldtlsil
TliMHdin.'bini.r,
Ir moterų tapo pagelbsti. TrlsdeAlmtles dienų treatmentas už Vieną Dottūot
lerj — gaukite tiktoji—garantuotas.

■

■

.1 I
Amerika — vienas galingas motoras!
Amerikos — grynas benzininis — oras!
Amerika
viena benzininė stotis,
Amerika — kelias, kaip skobnis, nuklotas!

W. Cermak Road

2201

Panedėllo. Seredos fr Pėtnydloc
▼ikarais • Iki •
Telefonas OANal
lai iSIM

Namai: 6469 S. RockweU St
Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki •

Telefonas REPotiltc

5Oc

kaip 6 rekordus, prašomi prisiųsti 75c dėl persiuntimo
lėšų.
j
t J'.
18137__ Lik su Dievu panytčle. ir Žalių girelę. Mahanojaus Liet. Orkest.
Menkeliunlutė, soprar
soprpr.n
16144__ Motuzaite miela lr Mergyte jaunoji. K. Menkeltunlute,
10147—Katriutės ir Kl.-u'pėdos polkos. Mahanojaus Liet. Malnerlu drk.
16151__ MielaMrdvetČ ir OI. Berneli vienturėli. K. Menkelioniutč
16185—Saulutė tekėjo ir. Ganėm Aveles. K. Menkeliunlutė ir , -:į
16158__ naktelę lr AtneSa diedus kukulių vledrų K. Menkeliflniatė
,
lr Stankūnas,
16162__ Zanavykas ir Oaspadinė anų dlens. Pennsylvanljos angliakasiai
16169—Kur las Šaltinėlis Ir Prlrodlno aem' žmonės. M. Petrauskas
161 7'C__ f-igf.nai ir Vakar-vaka rėti. Budriko Radio orkestrą
16174 - Bernužėli nesvoliok Ir Eisiu niamoi pasakysiu. M>. Petrauskas.
16178—Karolina ir Panemuni^ polkos Worcesterlo Lietuvių orkestrą
16184—Užburta P«ls polka i'r Moderniškas kluingtakojis. Budriko ork.
16189—Kunigunda ir Pelėda polkos. Woreesterlo Liet. orkestrą
16197—Merginų bėdos ir Vaikinų' bčdcs. A'. Vfcnagaitls Ir J. OlSauskas
16198—Paklausykit Ir Kelias-Vieškelis. Olšauskas tr Vanagaitis
16207—C’harlio Jurkes ir Woreesterio polkos. Dlrvelis ir Jo orkestrą
16222—Artojau* daina Ir Svajonių naktys. Stasys Pauras
16221-—Kazokėliai ir Aš už Jūrų. Vanagaitis ir Olšauskas
16230—Pas darželi ir' Žydelis iŠ Vilkaviškio. Juozas Babravičius
16239—Tykiai, tykiai ir Zziedukas. Vyrų oktetas.
16241—Krupakas, polka Cr Lietuvos prezidento maršas. Liet. Viešb. or.
16266—Aržuollnlal pamatai ir Mokslas darbas. S. Pauras ir J. Glraltls
16259—Meilės nedainuok ir Aukso miglos. Pauras Ir Giraitls
16274—Aš, mergelė Krlauči'ukas. V. Niekus ir Ona Raullnaitė
16275—Daili teta ir Žirgelis. Vincas Niekus ir orkestrą
16277—Lietuviškas papūri ir Himnas, Lietuva. Tėvynė Mūsų. Kauno
choras
16278—Karininkų Fokstrotas ir Norču miego. IJetuvos viešb. orkestrą
16286-į-Kankllninkas lr Oi liepajiepelė. Juozas Olšauskas
162^9-MJegutė ftnlbOjl ir Stipinsiu dainužę. V. Tamkiūtė Ir A- IJIitklutė
26024—Pamylėjau vakar'ir Vai varge, varge. Kastas Sabonis
26054— Kad nėr alaus Sr Barbora. A. Vanagaitis
26064—Agota ir Mes geri žemai’člni. A. Vanagaitis
26070—Dzūkų kraštas lr Kudltus. J. Olšauskas sn Kanklių nkomp.
26072—Ukvei! ir Senas bernas. Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai ir Gražus bemeliB. E. Rakauskienė
260-79—Vai' kilkim lr Brazilija. Antanas Vanagaitis
28081—Gružus bernelis ir Gieda gaideliai. Olšauskas Ir Rakauskienė
26088—'Smuklėj vainikėlis ir KurNetnunas ir Dauguva. J. Olšauskas
26090—Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis. J. Olšauskas
26075—Otf kas sodai ir Tris dzienas. Kipras Petraflskas
26028 —Dul dul duldelė Ir Bernužėli nesvoliok. Kipras Petrauskas
—Varpelis valcas ir 21 metai kalėjime. Budriko Radio Orkestrą.
3001—Daktaras l,r 7 Pačios BbdrikO Radio Orkestro.
Meilės karalaitis į'r 4 Ratai. K. Pažarskls,-ir Budriko orkestrą.
3003—Dzūkų^polka tr Lietuvių Radio Mc-lodijoa Budriko Akordląų

RADIO PIGIAUSI ŠIOJE SAVAITĖJE

$49,00

12 tūbų 1934 CRX)SLEY Radio trumpųjų ir ilgųjų ban
gi}. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar už
.7 tūbų radio, 1934 nž ..................................... ^29aOO

$18.00 Majestic Radio už .....
8 tūbų RCA Victor radio už....................

ANGLYS
Turi daug karščio, mažai peleno; -nlai geras pavaduotojas Pocabontas;
Bla.’k Gold (irmp or egg *4.00; Mine
run |5.75. Screenfng 54-75.
GBUNDY MINING CO.
CctUrrrcM 2011

Lietuviškus
BONUS

•jftt
v ' *'

R E Al B a T A T B
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKOROIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į mošų spulką
TKI81NGUMU PAMATUOTAS ftlZNTR

Amerika ■— tūkstančiai riedančių ratų,Amerika —• daug įvairių aparatų...
Amerika — kur tik mygtuką paspausi,
ką nors už ką nors ir miegodamas gausi!

Zenitlu Radio ir victrola krūvoje už ........

10 tūbų Kfavvart Warner radio už ...........

Philco radio ll tūbų vertės $150.00 už. ..

»9.5O
<29.00
<49.00
s49.00
*79.00
<19.50

SKALBYKLŲ PIGUMAI

<49.00
<15.00
<37.00
>49.50
<49.50
‘*-9 <49.50

Vartota MAYTAG už

Federal vartota
Peerless nauja

WentinghąnBC ..

Tbor

Tel. LATayette 1083

2608 WEBT 47th BTR.

.....

Apex .,.,

Elektrikiniai njogliai-prnsni po.. 319.50, 329 50. 349.50

PAsidabinkit Permanent Wave’u
dabar kol kainos dar lemos Mid

Amerika — vienas dangoraižisdidis,
i
kai kas išsižioja, gal, jį tik išvydęs, —
Amerika — vienas didžiausias skelbimas,
Amerika — triukšmo gausus ^sukaupimas.

JOS. F. BUDRIK, Ine.

land o nauji permanetttai dėl pa
vasario:
REALISTICS
UOO ir auki&au iki 36.00

3417-21 So. Halsted St.

Kiti padabinimai: Shampoo -—
h finger wave—80c; Shampoo - fin-

Amerika — kraštas toks, “mano mažyti”,
kurį tik su plunksna sunku aprašyti:
Amerika — tarpe dviejų okeanų —
tur būt, juos pačius išsipilstyti mano ..
<

Telefonaa STAte
Valaodoa t ryto Iki K popiet

KANCE
NOTĄRY
PflttlO

AMERIKA

Amerika — rūkas iš viso pasaulio,
jis dieną kažiti kur not nnkiša saulę...
Amerika minta anglim ir aliejų:
plaukia ir trenkia, rieda ir skrieja ..

ADVOKATAS.
108 W Monroe St.. prie Clart

Rekordų kaina kaip ir visuomet 75c. Dabar parsiduoda
tik po
Kanajd°8 lietuviai pirkdami nemažiau

Autpmobilįų Ra<|io, 6 tūbų už................. ....

Arėjas Vitkauskas

Nuo Reumatišką Skausmą

JOHN B. BORDEN

LIETUVIŠKŲ REKORDŲ

Tel. BOUlevard 4705

gėr wave - arch - rinše — 31-00;
Manicnre • 36c; Marcei - 36c; Sha
mpoo - marėel - manicnre - 31.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4193 ARCHER AVENUE
TEI* lAPATFTTF. 4650

Chicago, III., 1933 XII. 30 d.

RAKANDU, MUZIKOS. RADIO, ACCORDIONŲ
,,
KRAUTUVE -

Kas atatneS SJ pagarsini
mą

gaus

pormane-nt

w«vt

50c pigiau negu. pe prastai.

.—

*7 • /
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Budriko Lietuvių Radio Programai:
', /
WCFE—970 kil. nedėldier.iais nuo 1:00 Iki 1:30 popiet
WAAF—920 kil. nedėldieniais nuo 1:30 iki 2:00 popiet
WHFC—1420 kil. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vakare

J

■■MM ■HM

A.

■ i 11

