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VOKIEČIU ŽiAURllMOLIMAI TIES TILŽE
VISO PASAULIO KATALIKAI
Ml MINĖTI JVC. EUCHARISTIJOS
{STEIGIMO SUKAKTUVES

DIDĖJA AUTOMOBILIŲ
GAMYBA

MLAAERIKAI
BERLYNAS,
Uraganas

vta. 40. —

(viesulas)

bMVERPOpUS,
Anglija,
vas. 11. — Dųugiau knip 18 ini
lijonų iloleriū vertės aukso iš
čia ir GlaSgopo išsiųsta į Ame
rikų.
Iš čia išsiųsta prancūzų auk

ištiko

Raitijų, Skandinavijų ir Vo
kietijų. Nuūžė Anglijos link.
VATIKANAS, vas. 10. — sukaktuvės būtų minimos. O Baltijos ir Žiemių jūrose ir
Iš čia pranešta visam katali- Į Šventasis Tėvas autorizavo visais pakraščiais padaryta
nuostoliai. Yra žūvu- so vertės T/iOOJKK) dol. laivu
kiškajam pasauliui nurodymas1 savo valstybės sekretorių, kar- dideli
i.
.
*
Laurentic ir 2,500,000 dol. ver
ir paraginimas, kad ateinantį dinolų Pacelli, kad Jo Eminen šių žmonių.
kovo mėnesį visose katalikų1 rija painformuotų arkivyskuVokietijos miestuose - Ham tės laivu Ęhesus.
Iš Clyde į Amerikų išplau
bažnfčiose specialėmis cere-įpų Bartolomasi, kad Jo Eks- burge, Breslave, Stettine ir
monijomis būtų
paminėta įceleneijos iniciatyva1 Italijoj kituose* viesulas nuplėšė namų kė laivas C'aledonia. Juo ve
Švenčiausios
Eucharistijos turėti iškilmes ne vien karštai stogus, išlaužė daug medžių žama 8,250,000 dol. vertės auk
1900 metų įsteigimo sukaktu-, remiama, bet reiškiamas no- ir stulpų. Šalia Berlyno be so.
vės. Trys atskiros kovo mene-1 ras, kad, tos iškilmės kovo mėsį ceremonijos įvyks Šv. Pet- nesį įvyktų visam katalikiška*
ro bazilikoj. Pirmoji cenmo- jam pasauly.
nija bus kovo 15 d. išimtinai
Pageidaujama, kad katalivienai kunigijai. Kovo m. 18 kiškajam pasauly to minėjimo
<1. čia ir visam pasauly, o kovo tvarka būtų tokia: kovo mėn.
m. 22 d. — tik Rymo tikintie 15 d. kunigams Šventoji Ado
siems. Šių pastarųjų dienų racijos Vftlftnfln- Kovo 18 d.
bus Šventoji Adoracijos Va Eucharistinė ceremonija vi
landa. Visose ceremonijose da siems tikintiesiems. Pagaliau
lyvaus ir Šventasis Tėvas.
kovo m. 29 d'. — Didįjį Ketvir
Arkivyskupas Angelo Bar tadienį, svarbiausioji ir bran
tolomasi, Italijos Eucharisti giausioji minėjimo
šventė,
nių kongresij rengimo komitc- kada
visi
tikintieji
to prezidentas, kreipės laišku bus paraginti priimti šv. Koj višnu Italijos -vyskupus, -kad’ manijų; Tas ' bnfc *VisftgaHnŠvč. Encharistijos įsteigimo Ičiam padėkonė ir atpildymas.

Amerikos vyriausybė linksta
prie 32 valandų savaitės
darbo
WASHIJŠ3TON, vas. 10. — dėsniam darbininkų
N R A administratorius John- parūpinti darbo.

skaičiui

NEIW YORK, vos. 10. —
Krašto automobilių prekybos
rūmai skelbia, kad didėja au
tomobilių gamyba kiek J. Val
stybėse, tiek Kanadoj.

VOKIEČIAI NEGAILESTINGA; SAUDO
EINANČIUS LIETUVON 71
Kalėjimais ir pabaudomis LJ
Vokietija stabdo įsisiūbavusią
prekybą su Lietuva

Automobilių fabrikai yra
gavę didelius užsakymus ir ne
Kai Vokietija savo pasienio
besuspėja skirtu laiku paga gyventojams suvaržė sviesto
minti reikalingos mašinų kie ir kitų produktų pirkimų mū
kybės.
sų pusėj, sviesto kontrabanda
Fabrikai pašaukė d'arban negirdėtai ėmė plėstis. Iš T»lapie 100,000 dnrbininkų dau-lžės ateina žinios, kad kas va
giam Automobilių pramonėje I karų girdėti kaip Vokietijos

Nieko nepadeda gųsdinimai,
draudimai ir šaudymai, nes vo
kiečių pusėj gyvenimas sun
kus, sviestas brangus ir jo ma
ža. Todėl vokiečiai tilžiškius
ėimė sunkiai bausti. Pirklys
Jurgeneit, kurį įtarė parsiga
Čia laukiama daugiau pri- šiandien dirba apie 300,000 j muitininkai šaudo, norėdami benus 40 klgr. sviesto, buvo
darbių kolonijos namukai su
griauti. Pačiam Berlyne kai siunčiant prąnefizų, aukso.
darbininkų.
i sulaikyki šmugelininkus. Slap nubaustas 26,000 markių pa
Patirta, kad į J. Valstybes
kurios gatvės užverstos meti pirkliai atvyksta iš labai to baudos ir priteisė sėdėti ka
inčiama ne maža kiekybė
džinis, iškabomis, statulomis siunčiama
limų Prūsų Lietuvos vietų.
lėjime.
ir stogų dalimis. Policija ir aukso iš Olandijos ir KanaIš Gumbinės atvvkes KuKai leidžia sn kartelėmis
smogikai valo gatves. Viešu dos.
bert į Klaipėdos kraštų, susi- parsinešti sviesta tik pusę ki
lų seka didelis šaltis.
;______
! pirko sviesto i r vakare slaplogramo, tai norinčių sienų pe.
Pranešta, kad viesulas grialt NUMATOMOS KOMUNISMENA, vae. 10. - Auetri-.toi
P01'
»R- reiti skaičius nepaprastai išau
i
TŲ
RIAUŠES
ja Anglijos pakraščius.
įjos socialistų vadai pranese, Bet rogės įlūžo ir kontraban go. Tilžėj koirtelių jau esu iš
PARYŽIUS, vas. 11. — Vie j-^į jeį vyriausybė iškels aik- dininkas paskendo su sviestu duota apie 35,000. Kaikurie
tos policija įiumalšino komu-Įgtėn socialistų sankalbį prieš ir kitais produktais. Su juo panemunės mūsų pirkliai tvir
nistų riaušes; kurios tęsės kuojjlK>8 jr mėgins socialistų par- važiavusi iš Tilžės krašto dar tina, kad dabar sviesto išper
ne per visų paktį. Bandomeišteisėti, t.y. uždrausti jai Išninku iš upės dar gyvų iš kama daugiau negu pirma.
a
'
*» * •
■ /
ji riaušininkų kuriems gelbė- j veikti ir gyvuoti, tada jie pa- traukė mūsiškė Rusnės pasie
Ant tilto ties Tilže žmonių
Iš Coojto apskriįjflB, ofiso jo so«^Utų| menševikai. ke-tgkelba generalinį streikų vi- nio policija ir subėgję žmonės. susigrūdimas esti nežmoniš. ... -» r'n,/*y
- Kitas sviesto iš Lietuvos •
praneša, kadi 1932 metų juokės sinost padegti ne Vienį, bet [tam fcmčtr-.
kas. Kol pereina vokiečių
čiai, kurie šiemet bus mokami kelias katalikų bažnyčias. Tas I Soria|i(ltai Mjo visumos opi kontrabandininkas nusipirkęs muitinę, tari išstovėti eilėse
dviem atvėjais, bendrai imant, žygis jiems nepavyko.
nijos. Jų centruose ir būklėse sviesto vėlai vakare netoli Til po 3 — 5 valandas. Grįžtant
bus apie 15 nuošimčių mažes • Riaukiu meta laisvnii naudo-1 pn|ici ■„ ra(,„ gah,h)>s rankinilĮ žės parėjo Nemunų. Bet vo apie 5 vai. vakaro ant tilto su
kiečių pusėj jį pastebėjo vo
ni.
tąsi Sanjamaia ginklais. Yra ' RranatlJ. bomt)1)
si renka po| 2,000 — 3.00(1 žmo
Pereitais metais tokiu pat žuvusiųjų. Keletas šimtų su.Įdo jr 4okumeatŲ/i8 kurių pa. kiečių muitinės valdininkai ir nių.
Anoj pusėj sufeirenka
būdu buvo raminami žmonės. teistųjų. Ir pati policija daug 1 ,irta kad jje rengj8i auki)i. pradėjo šaudyti, kad sustotų. laukti dar didesnės minios.
Žmogus metė nuo nugaros mai
Pasirodė, kad tas bendras ma nukentėjo.
Per susigrūdimus įvyksta ne
man, kadi užgrobti krašto val
■•Šį pirmadienį-. numatomos džių. Socialistai norėtų, kad šų su sviestu ir leidosi bėgti laimių. Vienai moteriškei nu
žinimas daugiausia liečia tik
didžiuosius mokesčių ihokėfo. naujos komunistų ir mėnševi- tas niekšiškas sankalbis būtų per Nemunų atgal į mūsų pu laužė kojų, kiti peršąlą ir su
sę. Vokiečiai paleido į jį 7 šū
jus, o mažųjų namų shvihin- kų riaušės. Policija pasiren užtylėtas.
serga, treti sužeidžiami.
vius,
bet
nepataikė.
Ant
ledo
gusi
kovon.
J
,
kai kaip vilko, taip velka sunKų iš tikro voldečii mano.
klaikiųjų mokesčių naštos da-į
Nauja vyriausybė paskelbė GROBfiJUI ŽODIKUI BYLA jie rado 35 kilogramus svies
to.
taip kankindami žmones!
atsišaukimų į gyventojus. Ra- i
________
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AUSTRIJOS SOČIAUSIAI
GRASINA VYRIAUSYBEI

MENKAS ŽMONĖMS
SURAMINIMAS

u

[ta.

Be darbo valandų taip pat
sio pradžių čia įvyks krašto bus svarstomas ir kitas svar
bus klausimas, tai darbinin
pramonių viršininkų suvažia
kams atlyginimas. Johnson
vimas, su kuriais bus tariama
stovi už didesnį atlyginimų.
si, kokiu būdu ir kaip sutrum
Be to, nebus atsiekta reika
Dideli mokesčiai paeina dėl
iie eitlJ savo PaPra*‘ ' CR0WN POINT, Ind., vaR.
pinti darbo valandas, kad duo lingos pirkimo pajėgos.
įvairių valdžios organų didelių tas pareigas ir neprisidėtų
— Grobėjo žudiko J. Diliti progos gauti darbo dides
j
išlaidų. Dideli mokesčiai ken prie komunisto) keliamo triuk- ingerio
bylos nagrinėjimas
NUSPRENDC KOVOTI
niam bedarbių skaičiui..
smo.
kia patiems politikieriams —
prasidės kpvo mėn. 12 d.
Amerikos Darbo federaci
sumokamų mokesčių eikvoto
Dillingerio advokatai teisme
STEIGIA
MOKYTOJŲ
AVASHINGTON, vas. 11.—
jos viršininkai jau senai siujams.
pasiūlė, kad Dillinger pasiry
INSTITUTĄ
BERLYNAS, vas. 10. — Vo įjungė savo judėjiman, tada
Panaikinus pašto vežiojimo
lo 30 valandų savaitės darbų
žęs prisipažinti kaltu poliemo kietijos kancleris Hitleris per Į imtasi pastangų tų pat padaŠtai už 1931 metus apskri
kontraktus, kai kurios oro Iivištoms pramonėms. Dauguma
Švietimo Ministerijoj jau no nužudymu East Chicagoj, dvi valandas turėjo pasitari- Į ryti su katalikų jaunimo orgnty nesumokėta daugiau kaip
pramonių. 'stovi
62 milijonai dolerių mokesčių. surašytas mokytojų instituto kad tuo būdu išvengti mirties
mų su grįžusiuoju iš Romos nizacijomis. Hitlerio vyriau^’
n pate Johnaon norėtų, kad SLj’T’
"’™
Už 1900 metus — daugiau etatų ir statuto projektas. Jis bausmės. Bet valsty'bės kal
• kardinolu Schulte, Koelno arki bė ryžosi visus įtraukti socialbiznį ir šimtai civilinių lakū
Mitų įvestas 32 vauandų sa
kaip 64 milijonai dolerių. O šiomis dienomis bus įteiktas tintojas su tuo nesutiko.
vyskupu, šventasis Tėvas pa socialistų partijos judėjiman.
nų ir mekanikų netekę darbo
kaitės darbas, arba keturių
Institutas bus
už 1929 metus nesumokėta a- vyriausybei.
vedė kardinolui atlikti svarbių Tada Vatikanas sukėlė protes
i tegul žinosi.
dienų po 8 valandas.
pie 41 milijonas dol. mokės-> Kaune ir įsteigtas greičiausia?
Kun. Dėk. Matas Sakevimisijų Bažnyčios reikalais Vo tų ir nurodė į konkordato są
Kitos kompanijos nuspren- čių.
nuo ateinančių mokslo metųįčius, Pajevonio klebonas, serAdministratorius Johnson
kietijoje.
lygas.
Hitlerio vyriausybė
nepasiduoti vyriausybei.
Mokesčių nesumokėjimai tę pradžios, kai bus pradėta vyk|gair guli ne ligoninėj, bet Ma i Tarp Vatikano ir Vokietijos
yra nusistatęs neversti pran»ĮKr(lipsig į teiamus
pripažino protestų teisėtu, ta
dyti mokyklų reforma.
rijonij vienuolyne Kaune.
! pasireiškė rimti nesusiprati čiau kai kuriose Vokietijos d a
nininktj mažinti <aarbo valan-| VaRario 19 4 kariuomenės sis ir toliau, jei mokesčiai nno
das, kurie nori ir toliau palai lakūnai turės pradėti pašto lat bus dideli.
mai, kada Vokietijoje imta lyse aukštieji valdininkai tai
kyti 40 valandų. Tačiau tie vežiojimų.
areštuoti katalikų kunigai ir visa neigia ir be niekur nieko
ATVYKO
JAPONŲ
AMBA

pramonininkai, sako Johnson,
varžyti katalikų jaunimo or ir toliau varžo katalikų jauni
SADORIUS
MIRĖ RESPUBLIKONŲ
privalėtų rasti būdų, kad diganizacijų veikimas. Pasirodė, mo organizacijų veikimų.
VADAS
neprisitaiko
NEW YORK, vas. 1Z). — At
VIENNA, vas. 10. — Itali- myn Mussolini. Jo paskatini- kad Vokietija
Nežiną, kokios sėkmės bus
prie
konkordato
(sutarties)
vyko naujas japonų ambasa ja ir Austrija daro planingas mu Ungarija pripažino Rnsiiš šio įvykusio pasitarimo kar
Graudūs Verksmai,
sųlygų,
kuriomis
katalikams
Roekforde mirė Illinoiso dorius J. Valstybėms Hiroši pastangas įtraukti Busijų į jos Sovietus, kurio kaipo grei
dinolo su kancleriu.
son pranešė, kad kovo mėne

lj.

8*na,

kad

VOKIEČIŲ KARDINOLAS TARĖSI SU
KANCLERIU HITLERIU i

kompanijo.

pranete,

kad

AUSTRIJA IR ITALIJA SIEKIA NUTRAUKTI RU
SU^ NUO PREKYBOS BALTIJOS JOTOMIS

STACIJOS
IR »

Kai Kurios Gavėnios
Giesmės
Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA

“DRAUGAS”

2334

So.

10b
PUB.

Oakley

00.,

Avė.,

Cbicngo, TU.

valstybės respublikonų vadas Saito.
Atvykusia pareiškė,
ir tris kartus buvęs gubema- kari Japonija stovi ui taikų
torinR leitenantas Fred E. ir pageidauja taikos.
Sterling, 64 m. amž.
MADRIDAS, Ispanija, vas.
Rastas nužudytas Dubow 10. — Socialistai užpuolę nu
Manufacturing Co. panaktinis žudė jaunų ispanų studentų,
A. Kocka, 35 m. amž. Polici kurs gatvėje pardavinėjo fa
ja veda tardymus.
šistų savaitraštį.

S.,.iSliS

Vidujinės Europos ekonominį, ta paseka buvo sudarymas Vokietijoje garantuojama visusiartinimų. Tikslas yra pa- naujų prekybinių patvarkymų’ riška laisvė ir užtikrinama, DTDELft JAPONŲ KALI
kreipti Rusijos prekyba nuo tarp Rusijos ir Italijos.
Įkad katalikų jaunimo organiNIAMS AMNESTIJA
Baltijos į Juodąsias jūras.
Austrijos verslininkai tikisi racijas pati Bažnyčia kontroTas užmanymas iškeltų Tri- prie naujų palankių prekybi- lino ja ir jaunimų katalikiškoTOKIJO, vas. 11. — Japo
esto porto didelę internacijo-J nių sųlygų eksportuoti Rusi-; K dvasioje auklėja,
nijos imperatorius pasirašė
Kada hitlerininkai visas pro1 didelę apie 140,000 kalinių am
nalę svarbų ir Italijos lai- jon mašinas ir darbo įrankius,
vams duotų daug uždarbio. Į o importuoti iš tenai žalių me- testantų jaunimo organhaci-' nestijų. Tas įvyko ryšium

• šį sumanymų stumia

pir- džiagų ir aliejų.

jas panaikino ir visų jaunimų sosto įpėdinio gimimu. •

9

.

Btf InQIM
IdeiriM. kaatllen, rtskyrm seknitufiualua

didūs

P1UCNUMSKATO8 KAINA: Metanu — *<.00. Pu

ael metu — *3.50; Trinia ineoaalama — *2.00; V lemus
aateeaiui — 75c. Kumpoje — Metama *7.00; Puael me
tu — *4.00. Kopija .03c.

Skalbimų

kalnoa prtolunčfunee pareikalavus.

Bendradarbiauta

Ir

kareapondeatama

raitų

negrų-

Mua. jei neprašoma tai padaryti Ir neprfidunčlama tant
ttftUttUl pftAtO ženklų,
Kedaktorlua priima — nuo 11:00 lkl 11:0* vai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY KEIEND
Publlsbed Daily, Except Sunday.
SUBSClUPTIONS: One Teai — *0.00; Slx Montha
— *3.60; Three Montha — *2.00; One Month — 76c.
Kurope — One Year — *7.00; 81x Montha — *4.00;
Copy — .03c.
▲dvartlaln* jn “DRAUGAS” brlnga best reeulta
Advertlaliig relei oa appilcallon.

“DRAUGAIS” 2334 S. Oairey Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
■

Kongrese dalyvautų savo uni > 2škos, balalaikos ir šiaip įvai
formoje ir su ženkleliais, pav.-, rūs svetimi muzikos instrumepavasarininkai,
angelaičiai, ntai. Praeito šimtmečio pabai
Neturintieji uniformos vaiku goję prasidėjus lietuvių tauti
. V£91 RENGIASI Į I JĮ TAU- damos smulkios žinios ir ins
Mažuma yra kitokios nuomonės. Kad ge
čiai pageidaujama aprengti: ni ui uigiminiui buvo prisimi
TIKĮ LIET, EUCHAR.
trukcijos apie Kongresą.
rovė šiek tiek pasireiškia, tas tiesa, pabrė
mergaitės baltais, berniukai nta viskas, kas lietuviška. BuK0N0RE14
7.
Parap.
komitetas
įtrau

žia mažuma. Bet kad ji pakiltų iki aukštojo
tamsiais drabužiais arba švie ’vo ištrauktos iš palėpių dar
kia į darbą visas vietos kata šiai gelsvais. Suaugusios mer I užsilikusios sudulkėjusios kalaipsnio, reikia abejoti. Šią abejonę sukelia
1. Visi ruošiasi dalyvauti
likiškas jėgas ir atostogų grį jgaitės ii- moterys tautiškais rū nklės. Jos vėl suskambėjo, iš
nepaprastas krašto vyriausybės įsiskolinimas.
Lietuvos Eucharistiniam Kon
žusius studentus (Užgavėnių, bais.
Nurodoma, kad vyriausybė švaisto milijonais
pradžių dar kur ne kur, o vė
grese, kuris įvyks 1934 m. bi
Velykų, vasaros atostogų me
dolerių kaip ir kur papuolė. Nuosavo fondo
15. Vėliavos: visos kat. or liau vis dažniau ir dažniau.
rželio 28 — 30 ir liepos 1 d.
tu).
ganizacijos atsiveža į Kongre Su kanklėmis kariu sugaudė
neturi ir verčiama skolintis. Už poros metų
2.
Kiekvienoje
parapijoje
8. Parap. komitetai pasirū są savo vėliavas, bažnytines ir trimitai, ragai, prabilo ir
vyriausybė turės apie 32 bilijonus dolerių
vietos
klebono
inicijatyva
yra
pina,
kad parapijoj būtų su- ir organizacines. Neturinčios skudučiai. Lietuviai inteligen
skolų. Sakoma, kad šių skolų žymiausią dalį
turės išmokėti turtuoliai, turintieji milžiniš sudaromas Komitetas Kongre-ruoštos paskaitos apie Eucha pasistengia iki Kongreso įsi tai šia sava senovės muzika
sui rengti, arba visi darbai! rištinius kongresus,
gyti. Eucharistinio Kongresų pradėjo domėtis vis labiau ir
kas pajamas. Tačiau tas nėra užtikrinimas.
pavedami
vienam
asmeniui.
9.
Parapijų
Klebonai
bei
kumetu numatoma jos iŠkilmin pagaliau senoji lietuvių muzi
Didelis įsiskolinimas gali pakirsti vyriausy
3.
Kunigai
ir
kiti
inteligeii
"
gai
.
p
ra6<>rai
rtpintis
’
kad
«
gai pašventinti.
ka vėl atgijo. Kai vieną didbės kreditą, o iš to gali iškilti naujas ir dar
tai
ir
visų
kat.
organiracij,
par8p,peil
»
‘
.
kuo
gausiausia
16. Organizacijos išmoko šaižiausi tautinės muzikos, ypač
didesnis ekonominis krizis.
dalyvautų
Liet.
Euch.
Kongre
vo narius gražiai organizuotai 1 kanklių, gaivintoją reikia čia
Mažuma nurodo į kitą svarbų dalyką. vadai seka peri jodinę spaudą,
se.
Tam
tikslui
sakoma
pri

vaikščioti ir sutartinai giedo paminėti senelį Puskunigį, ku
Sako, kad krašte nėra reikalinga naujo mo kurioje bus dedamos smulkios
taikyti
pamokslai.
Ruošiamos
t i, ypačiai jaunimą, kuris tu ris ligi šiol išmokino kanklėnetarine sistema pasitikėjimo. Dolerio auksoJ žinios apie Kongreso paruobendros komunijos.
rės progos pasirodyti savo at mis skumbinti apie 1200 žmo
valiuacija yra išimtinoj prezidento nuožiūroj, šianiuosius darbus: tas žinias
10. Reklama: visą Buchar. skiroje jaunimo eisenoje.
nių, kurie paskui mokino ki
Pats prezidentas yra pareiškęs, kad jis, pri- tuojau perduoda vietos gyveKongreso reklamą veda vie
Pastaba: Giesmių sąrašą E tus, o tie vėl kitus. Jau kank
reikus, gali tą valiuaciją kilnoti tarp 50 ir ntojams.
tos komitetas.
60 centų. Šiandien .dolerio pagrinde yra 59.06
4. Parapijos komitetas rūpiK. R. Komitetas greitai išsiųs. lėmis skambina visur, ruošiar
11.
Įvairių
kongresų,
šven

mi jų muzikos koncertai, duo
centai aukso. Artimoj ateity prezidentas gali naši: a) kongreso akcija, b)
Komitetas
(
čių
progomis
pasirūpinama
išpaskelbti 50 centų pagrindą. Kas kita, jei reklama, c) lėšų parūpinimu,
Liet. Euch' Kongr. Rengti dama jų muzika per radijo ir
(kabinti
plakatus
su
atatinkagalų gale įsteigta net jų
dolerio vertė būtų pastovi. Tačiau taip nėra, d) uniformų klausimu, e) vė-,
. _ , . .
.
v. .
1,
. , .. .* T. . niais šūkiais, raginąjįciab 1
zikos mokykla. Šią mokyk
kad nėra nė pasitikėjimo, pareiškia mažuma. navų klausimu ir kitam Liet. I , ,
.
.
„
. .
1 Euch. Kongresą ir pasirūpi
neseniai įsteigtą išlaiko Švie
Krašto spauda taip išdėsto tuos dalykus. Eucharistiniam Kongresui pa-1
, . 7 ,.
.
....
.
, , , . narna, kad kalbose nors tram
timo Ministerija. Jos direkto
Pati visuomenė tesprendžia ir daro išvadas. siruosti reikalingais
dalykais. į
. .a
pai būtų paminėtas rengiamas ATGAIVINAMA SENOVĖS riumi yra J. Strimaitis. Jojo
Iš tų išvadų susidarys opiniją ir ji greičiau
5. Akcija: Parap. komitetas • kongresas,
mokoma kankliuoti įr groti
LIETUVIŲ MUZIKA
sia paveiks krašto vyriausybę.
jau dabar sušaukia visų kat. Į
12. Parap. komitetas pasiskudučiais. Kanklės paskutiMes stovime su dauguma. Tas yra de organizacijų atstovų pasitari-• rūpina, kad parapijos salėje,
Senaisiais laikais lietuviai niu laiku yra tobulinamos, la
mokratiška ir saugiau. Ir, kaip dauguma, mą, kuriame nustatoma takti- Į katalikiškose įyionėse ir įstaigrodavo kanklėmis, ragais, biau pritaikomos moderniškos
turime vilties, kad laikai pagerės, kad kraštui ka ir metodai Liet. Euch. Ko-1 gose bei kitose viešose pataiskudučiais ir trimitais.
Tai muzikos reikalavimams.
gerovė sugrįš, kad ne veltui milijonai dole- ngreso akcijai parapijoje pra lpoSe būtų iškabinti Euch. Kolietuv ių tautiniai muzikos in
•>>(
krašto pramonės atstatymui vosti.
j ngreso plakatai ir atsišauki- strumentai. Laikui slenkant ir
DAR VIENAS LIETUVIS
ir darbininkų būties pagerinimui.
NORI SKRISTI
6. Kiekviena parapijos katamai.
Lietuvą užplūdus svetimie
organizacija sušaukia specia-Į 13. Pąr. komitetas rūpinasi
siems, kanklės ir visi kiti in
Tenka sužinoti, katl KalifoBEDARBIŲ APDRAUDA
lų susirinkimą, paskirtą Eu-.lėšų klausimu.
strumentai beį jų muzika bu 'rnijoj gyvenantis lietuvis Juo
x
, j
char. Kongreso reikalams ap-* 14. Uniforma: pageidauja- vo pamažu užmiršti. Jų vieto
zas Gansonas šiais metais tai
Abienis kongreso rūmams įteiktas bedar-i
. . . :
.
, .
■ tarti. Tame susirinkime duo- ma, kad organizacijų nariai je prasiplatino rusiškos armo- sosi skristi į Lietuvą ir bai
bių apdraudos bilius. Šis naujas įstatymo pro- *,
gti Dariaus - Girėno žygį. Ga
jektas nėra krašto vyriausybės pasiryžimas pasirūpins tos rūšies įstatymus. Vyriausybė
Senatorius Wagner, dern. iš N. Y., štai
apdrausti milijonus bedarbių. Yra tik atski nenustato jokios tvarkos, kokius įstatymus ką pareiškia apie bedarbių apdraudos Dilių, nsonas yra sunkaus svorio bo
kso tempi jonas ir ristikas. Jis
roms valstybėms paraginimas, kad jos ateity valstybės turėtų pravesti. Sako, gali jos tu“Kraštas pradeda nusikratyti ekonomikiekviena skyrium rimčiau susirūpintų dar-^.-^ to^įus> koki joms tinkami. Kada valsty- nio slėgimo. Tad šiandien laikas pagalvoti, jau esąs išsirinkęs ir lėktuvą,
bininkų likimu pasireiškus nedarbui. Šian-j^.^ įsigys reikalingus bedarbių apdraudos j kad kitas didelis nedarbas neužkluptų mūs kuris jam kainuos $15,000. Iš
dien nėra galimybės apdrausti milijonus be-, į8{a{ynius įr fondus, tada darbdaviai mokės Į nepasirengusius. Ekonominio krizio metu šalies jis nereikalausiąs jokios
paramos. .Tisai yra pirmas ri
darbių. Kada pasigerins laikai, kada visi | rnokeKČius j savo valstybių fondus,
skaudžiausia kenčia visi tie, kurie netenka
stikas su lakūno liūdymu.
gaus progos dirbti, tada galės pasitaikyti ir
,
...
.» . darbo. Visuomenės pareiga gelbėti tuos neJuozas
nedarbo. Ir tik tada bedarbiai galės būt šel-j.
Is »io liedarbių apdraudos {statymo isngU08ius> feįo klausimo negalima ilgiau

nusistatymas pagerino verslo sentimentą ir
sustiprino pačios vyriausybės kredito pozici-i
ją. Ateitis yra saugi. Už keleto mėnesių pa !

“DRAUGAS”

YRA VILTIES

Krašto spauda daug rašo apie prez. Roosevelto monetarinę tvarką, ir nusistatymą. E
konoinininkai, pramoninkai ir poljtikai pa
reiškia savo nuomones., Dauguma jų randa,
kad šiemet krašto pramonės stovis daugiau
pagerėjęs, palyginus tai su pereitais metais.
Nauja monetarinė sistema, sako jie, stiprina
prekybos ir pramonės aktyvumą. Net ūkinin
kai, sakoma, pradžiunga. Už ūkio produktus
daugiau mokama, o ateity dar daugiau ža
dama. '

Žodžiu, dauguma pareiškia, kad yra vil
ties, kad kruštas palaipsniui kyla iš kelerių
metų sunkaus ekonominio slėgimo, kad lai
kž gerėja ir už tai visa 'reikia dėkoti cner-

gingain prezidentui Rooseveltui.
t
Tai daugumos nuomonė. Yra daug ir tie
sos. Prieš vienerius metus kone visi mažesni
fabrikai buvo uždaryti. Buvo dirbama tik di
desniuose. Darbas davė nuostolių, o fabrikai
buvo atidalyti tik dėl to, kad jų visai nelik
vidavus. Dirbo vos maža dalis darbininkų,
dažniauhia imi vieną, ar dvi dienas per savai
tę. Visam krašte apie 18 milijonų darbininkų
buvo be darbo. Daugumą jų šelpė valstybės
ir privačios labdarybės. Kiti, Dievas žino,
kaip gyveno, kiek jie vargo ir keritejo.
Šiandien gi kitaip. Bedarbių^skaičius su
mažėjo iki 8 ar 9 milijonų. Tikras jų skai
čius nežinomas. Kiti milijonai gavo laikinus,
dar kiti nuolatinius darbus.
Vyriausybė pakvietė daug bedarbių dirb
ti viešuosius darbus. Pereitų metų pabaigą
visam krašte sukelta daug civilinių darbų.
Tam reikalui vyriausybė išleido jau apie 300
milijonų dolerių. Šiomis dienomis prez. Rooseveltns pareikalavo dar 950 milijonų dolerių.
Kongreso žemesnieji rūmai jau pritarė prezi
dentui. Laukiama, ką apie tai pasakys sena
tas.
Be-' ■"
*
r
Tiek apie darbą. Krašto verslas ir gi
stumiasi pirmyn. Dauguma verslininkų pa
- reiškia, kad krašto vyriausybės monetarinis
Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

KARO LIEPSNOSE IR
,|GMKLU ŽVANGESY!
(Tęsinys)

Man taip kalbant, mano bendrai abu
nutilo ir klausė lyg kokios pasakos. Iš
tarus man paskutinį posakį, kad ponui ir
kunigai net bučiuojąs! su kaimiečiu, trū
ko jų dviejų kantrybė, {Senasis {tonas pa
šoko nuo suolo lyg įgiltas:

Pirmadienis, vasario 12, 1034

prekyba

ir

daiktams

KBEUS SĄJŪDIS LIETUVIU

kainos.

MUZIKOS TRUPINIAI

piatni nustatytą šelpimo norma. Tam tikslui
bus rezervuoti fondai, kurių šiandien dar nė
ra.

;1 imti smulkieji darbdaviai, ligonines, ukinin-

....

..

.

.

.

išlaiko ‘ atl<^u>tl’ nes reikalingas pasirengimas, reikui ir tie visi, kurie savo namuose
, kalingi apdraudos fondai. Tik gerai pasinentarnus ir tarnaites.
• gusiems nebus baimės susidurti su ekonomiNors atskiros valstybės galės turėti kas niu krizių. Kai kurių Europos kraštų tos rū
sau tinkamus įstatymus, bet šiuos įstatymus šies apdrauda pasirodė tikrai išganinga. Kai
turės patvirtinti darbo departamento sekre kuriais atvejais bedarbių apdrauda palaikė
torius AVashingtone. Bedarbiams apdrauda is ne tik pramonę, bet ir ekonominę kraštų puvalstybės fondų turės būt mokama ne truni- siansvyrą”.
piau kaip per 10 savaičių ir ne mažiau kaip !
Bedarbių apdraudos sumanymą reikia

TONKINAI ČEKOSLOVA

KIJOJE

Šių metų pradžioje buvo
1650 kino, iš kurių 290 tonkino. Tonkino skaičius galės
greitai padidėti, nes krašto to
nkino aparatų gamintojai su
darė sutartį su užsienio pate
Nedarbo fondą sudaro darbdaviai specia 7 dol. i>er savaitę. Ši apdrauda negalės būt Į sveikinti. Yra žinoma, kad ateity vyriausybė ntų laikytojais, taip, kad ma
liais mokesčiais iš savo pelno. Iš pradžių šis vedama privačių apdraudos bendrovių. Kai j įves ir seniesiems žmonėms pensijas. Šis da- žieji kinai galės lengvai įsi
fondas yra krašto vyriausybės žinioje. Pas kurios darbininkų teisės turės būt pripaž’in-1 lykas tiek svarbus, kiek yra svarbi bedarbių gyti tonfilmų aparatus.
Arėjas Vitkauskas
apdrauda.
’ kiau gi bus perduotas valstybėms, kada jos tos.

Bedarbių apdraudos bilių pagamino ne
vyriausybė, bet demokratų partijos atstovai.
Tam biliui inicijatyvą padarė darbo departa
mento sekretorė, o prezidentas tuo ne mažai
susidomėjo ir reiškė noro, katl būtų dirbama
tuo klausimu.

rė {to valandėlės senasis bendrakeleivis.
— iPabur matau, kas kunigas per vienas
esi. — Esi vienas iš tų “kazlavitų”!...
“Kazlavitai” tai buvo klaidatikių se
kta kilusi kaip tik Rlocke ir tenai turinti
nuolatinį savo lizdą. Senelio smegens ne
gulėjo apimti, kaip katalikų kunigas ga
lėtų ką panašaus kalbėti, jog kunigas ir
ponas su ehlopais gali artimai draugauti
ir net prieleliškus santykius turėti. Gir
dėdamas mane taip šnekant, tikrą padarė
išvadą, kad mano esama ne katalikų ku
nigo, bet “kazluvito“.
y

Kitokią nuomonę apie save išgirdęs,
žinoma, supratau, kad su tokiais žmonė
— Kaip Lai kunigas sakai t Kunigas
mis kalbėti reikia labai atsargiai. Taigi,
bučiuojasi su cidopuf! Cldopns trri ku
jmaiškinęs jiedviem, jog aš nesu jokis
nigui Į ranką bučiuotų o ne į burnų!..
“kazluvitas“, o tikriausias katalikų ku
Tai išniekinimas dvasiškių luomo!.
nigas, ir kalbėjau tai, ką esu savomis aki
. — Taip. Tenai lame krašte, apie ku mis matęs. Ka<l iš tiesų Lietuvoje, o ypač
rį aš či.i miniu, <*ldo|ias bučiuoju kunigui vadinamojoje Zanavykijoji*, žmonės kai
į rankų, o kunigus clilopų j burną ir aini miečiai visa galva yra praaugę Ijenkų
didžiausioje santaikoje ir meilėje s. gy ūkininkus visais atžvilgiais. Be abejo< kud
venu. Iš 10 ir kultūra tume krašte taip tiek pakilti padėjo eiuą į mokslus jaunuo-

Tuo mano nuoširdžios kalbos su ma
no bendrakeleiviais ir užsibaigė. Sugulė
me poilsio. Ryte, kai iš miego pakirdome,
buvome jau Varšuvoje.

LWT|I (PLYTŲ) DIRBTUVĖ
v

______________

Ten kur žaliuoja, kaip garbanos, krūmai
raizgytais Nevėžio senuolio krantais,
netoli lauke lyg kupstais auga dūmai,
iškilę į orą lyg laiptais aukštais:
ten dūmtraukis stovi didingas, raudonas nuo ryto kvėpuojant jį dūmais matau;
aukštas, status, išdidus lyg kad ponas,
mąsto kažin ką, ko aš nežinau.
Jeigu galėtų tas ponas kalbėti,
ką jis sakytų — būtų gražu:

jis nebylys — aš galiu jam padėti,

jie — kol pasiekia žmonių kur statybą —
daug nugyvena ir vargo visi...
“Iškasa žmonės iš duobių čia molį,
velkėmis veža ir minko minkštai,
slegia šmoteliais mane — žemės brolį,
daro kad lygūs man būtų kampai;
daugybę luitelių, minkštų dar, sukrauna,
ir laukiame tyliai prie krosnies eilės —
kai ji ateina, į krosnį mus mauna
ir laiko, kol šonai, aptirpę blizgės;
po to išgabena atvėsti į kiemą
ir Jcrauna vienodai į krūvas, šimtais,
kol žmonės su ratais (su rogėmis žiemą),
išveš nusipirkę, iškloję šiaudais..
Patekę į miestą (jeigu mttme tenka),
sustojame gatvėje jos pakraščiais,
statytojai čia sveikutėles mus renka
ir kloja į sienas, padebesiais
tenka su vėjais dažnai pabyloti,

pradedu kalbą aš jo pamažu...

(jeigu ten aukštus pastato namas),

“Krosnį turiu aš aplinkui didžiausią —

paskui mes, stogų krovinių ten užkloti,

molį, ne duoną aš joje kepu;

būvame ilgus, kaip amžius, metus;

pleškinu ugnį aplinkui karščiausią.

atėję per tolimą lanko dirbtuvę

^ai įkaistu — per odą degu”,

spurėiui u»tgi ir kaimiečio būvis gerėja... liui ii paskui imlgusieji mokslus iuteligen- Na, o toliau tegul kalba gamyba:
j ji inuou žiotyse būva gausi,
< — Dabar lai mun viskas aišku! — ta lai: kunigai, daktarai ir kitu..

iš molio, žmonių išknistos ten, duobės —

mes, lyg kad tyčia užgimę tam buvę,
darome miestui jau rūmais garbės...

|
I
1
1

Jeigu patenka į kaimą kur krūvų,
stojame krosnį statyti žmonėms —
čia taupesnį ir atsargūs mums būva,
duoda pagalbos kuriems silpnesniems;
krosnį pastatę, nubaltina šonus,
ir kepa duonelę paskui viduje,
mes glaudžiame arti čia vargšus, ne poi
kai jis parvažiuoja sušalęs lauke...
Kai 'kurie mes iškylame tolį per stogą,
kvėpuojame dūmais, aplinkui vaizdus
matyti ir džiaugtis įneš turime progą
ir žinome mūsų motutės laikus:
ir ji — ten lauke, prie senuolio Nevėžio,
padangėje dairosi... Mūsų namai —
dirbtuvė — išleidusi mus ne be rėžio
gražių atminimų, kai lauke dar •minkštai
teko po sluogsniu žemelės gulėti,
kai krosnis nebūva labai taip karšta...
Gyvename šimtmečius mes, kai po stogu
sustojame sienose, krosnyse, kai
šildome, gaubiame sienomis žmogų,
kartas ištisas mes, kaip dvasios draugai,
žmonių neapleidžiame: matome badą,
anatome skurdą ir vargą mes jų...
Dar daug padaryti dirbtuvė ten žada
iš molio bičiulių žinoneliams kietų...
Arėjas Vitkauskas

Į< /
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AR ŽINAI, KAD
Nežiūrėdamas j veidrodį savo au
sų niekad nematysi!
— Napoleonas sykį šitaip išsitarė apio cigaretę: cigaretas yra popiera su
liepsna ant vieno galo, įr su durnium ant
kito galo!

— Dramblys, nors labai nerangus gy
vulys, išgyvena į du šimtu metų, o Šuo
labai veiklus ir greitas tesulaukia tiktai
dvidešimties metų?

dugne rami, taip žmogus paviršium gali
būti ramus, o širdyje jojo viskas verda!

— Svaras pūkų tiek pat sveria kiek
svaras geležies!

Galvosūkiai
Kaip visuose vaikų laikraščiuose, taip ir
“Mažųjų

Drauge”

bus galvosūkių skyrius.

Vaikams paprastai galvosūkiai patinka.

Esa

ma tokių vaikų, kurie ištisas valandas pralei
džia, besistengdami juos išrišti. Nė kiek no• ♦
abejoju, kad ir jums galvosūkiai patiks. Gal

— 1931 metuose mūsų Jungtinėse A- vosūkiams atsakymai rasis kas antrame nu
merikos Valstybėse buvo pavogta 3,000 meryje. Pavyzdžiui, pirmojo numerio galvo
žmonių?
sūkiams atsakymai tilps trečiame numeryje,
— Virgilijus septynis metus rašė sa nntrojo — ketvirtame ir tt.
vo veikalų, kuriame yra tiktai 2,000 ei
lučių. ?
DĖMESIO! — Kiekvienas, kuris tuos
— Iš 26 •milijonų
• mokslų einančio jau- galvosūkius, šaradas, uždavinius išris;
nimo mūsų Jungtinėse iAmerikos Valsty kuris mįsles atmins — visi iš Redakcijos
bėse yra 13 milijonų besimokinančių mu gaus dovanų. Atsakymus reikia siųsti
zikos ?
Redakcijai šiuo adresu — Marianapolis,
— Buvo toksai profesorius, kuris, vie Thompson, Conn.
nų vakarų parėjęs namo, savo lietsargį
paguldė j lovų, o pats visų naktį išsto
ŠARADA 1.
vėjo kampe? *
Esu gražus vyro veidas,
— Lenkijos prezidentas nesenai vedė
Kuris tinka ne tik ponams
lietuvaitę, Kaune gimusių ir augusių?
Be pradžios ir pabaigos,
— Rusų bolševikų valdžios atstovas
Virstu vardu geros žmono
Litvinov yra Lenkijos žydas?
ŠARADA
— Tavo geriausias ir ištikimiausias drau
Arės
vis
augam
ant avies
gas yra gera knyga?
Penktų raidę permainius,
— New Yorko Broadway tokia siaura
Mus ant vandens pamatys
gatvė, kad lakūno Wiley Post lėktuvas
negali savo išskėstais sparnais joje skrai
1 boksininkas — Patarčiau tau prieš
dyti.
— Garsiausių gydytojų nuomone, dau imtynes susieškoti gerų dantistą, kuris
pigiai dantis taiso.
giausia žmonių miršta ankstybose ryto
valandose?
2 boksininkas — O aš tau patarčiau
*
-r- Kaip jūra paviršium drumsčiasi, o pasieškoti gerų graborių.

Lietuvių Pradžios
Redaktorius Kun. Dr. Petras Blskla, M. I. C.

AdmliUstraterfus Juozas Overkn

RaAtug fllam skyruu' siųskite adresu: Mažųjų Draugas, Maria na polis. Tt»on>pwoa. Conn.

Šioji Šešiolikta Vasario primena
kiekvienam Amerikos lietuviui tūkstan
čius žuvusiųjų, primena upelius pralie
to kraujo, primena visų brangiausias
mūsų tautos pergales, visų švenčiausias
mūsų aukaę, mūsų giliausias žaizdas —
primena mūsų tėvų šalį Lietuvų pilnoje
josios garltėje.
Atmink, Jaunasai Lietuvi |Amerikieti,
kad tavo motina lietuvė, kad tavo gys
lose teka lietuviškas kraujas — Lietu
vos kraujas, nes Lietuvos žemėje palai
doti numirėliai, kurių tavo motina ver
kia, kuriuos tavo tėvas gerbia, nes kal
ba, kuria su savo tėvais kalbi — lietu
viška ; nes į Dievų meldies lietuviškai;
nes tavo broliai, sesers, draugai — lie
tuviai; nes visa, kas Tau artima, brangu
ir šventa — visa lietuviška.
Tu tų meilės jausmų geriau suprasi,
būdamas toli nuo savųjų, tarp svetimų,
kada svetimoj šaly išgirsi lietuviškų kal
bų. Tu atjausi tų meilę, kai išgirsi sve
timtaučius tavo tautų šmeižiant. Tas

jausmas bus dar didesnis, kai išgirsi, kad

tavo tėvų šalį priešas užpuolė ir ją nai
‘■ 1 ’
•Jk
' . •
Bet pilnai tos meilės dangiško jaus
mo tiktai tuomet galėtum pajusti, jeigu
Tau būtų lemta savomis akimis išvysti
Lietuvos sostinėje lietttviŠkos kariuome
nės iš kovų lanko grįžtančius būrius: pra
retėjusius, nuvargusius, apdriskusius, ne
šančius sušaudytas vėliavas, su daugybe
drąsuolių, tavo giminaičių ir tautiečių,
kurie pakėlę savo nuo žaizdų surištas
galvas, rankų liekanas, iškilmingai žen
gia prie Laisvės Paminklo, o džiaugsmo
apimta minia beria ant jų savo palaiminirimus ir gėles. Tada Tu pilnai snprastnml šios Dienos reikšmę.
‘

kina.

ftių Nepriklausomybės Dienų minė
dami, pamąstykime kų reiškia mūRų dar
bas, kurį mes branginame; kų
reiškia
tie skausmai, kuriuos mums tenka perkęsti; irr toji mirtis, kuri mūs laukia; ir
tai visa palyginkime su darbu, skausmais
ir mirtimi tų, kurie mūsų tautai laisvę
laimėję, ir tarkime savo širdies gelmėse:
Garbė Jums, mūsų tautos Didvyriai! J.N.
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RIAUS DRĄSA

Geras Vaikelis
Gatve ėjo susikūprinęs seneljs. Ap
link jį Ukstė būreli* vaikų- 3tnig* sene
lis parpuolė ir susitrenki. Vaikai pradė
jo iš jo juoktis, kad senelis negali atsi
kelti. Petruko pasidarė gaila žiūrint į'
vargšų senelį ir jisai, greitai priėjęs, pa
dėjo seneliui atsikelti.
i
Senelis paėmė Petruke rankutę, drau
giškai suspaudė ženklan padėkos ir ta
rė: “Ačiū, tau vaikeli, kad padėjai man
atsikelti 1 Telaimina Tau, Dievas, ir teužaugina geru žmogumi 1” Tai pasakęs se-,
nelis nuėjo savo kettu.
Kitiems viakams pasidarė koktu, kad
jie taip negražiai pasielgė.
/. S.

Kiekvienas žmogus su savim
Net du maišu dėmių nešioja.
Aus vienų turi priešakyj,
Gi antras ant pečių rioksojal

aiSkiai liūdtjo, jog jis yra Kristaus vyayna darbmiakas-udsijonierius.

Visi šitie žmonėft sav* namukus sta
to apie penkiobkų pėdų aukščiau žemės,
nes tik tokių būdu yra galima apsiginti
nua baisių' Afrikos laukinių žvėrių, ku
rie kartas auo karto atsi&anko. Neretai
atsitinka, kad koks išalkęs liūtas ar tig
ras čių randa sau maisto.

tapo tuščias. Visur užviešpatavo tyla.
Staiga, iš vieno namuko* pasigirdo mo
teriškės balsas. Ji pastebėjo, jog anoj
kiemo pusėj buvo didelis išsižiojęs bū

Todėl pasaulyj taip yra,
Kad žmogus niekad ir nemato
Blogumo, kų padaro pats,
Kriok gi niekint, šmeižt, paprato.

Amsterdam, N. Y.
— Ponas advokatai, atėjau vieno da
lyko paklausti... Juk paklausimas nieko
nekainuoja.

— Taip, už atsakymų reikia mokėti.

įtorėjo lipti žemyn ir gelbėt savo kūdi
kį, tačiau kiti jps neleido^ nes gerai ži
nojo, kad ir ji taptų liūto auka. Ljjjtas
pradėjo. artintis prie kūdikėlio. Visi' iš
sigandę, tyliai laukė neišvengiamos ne
laimės. Ūmai, tartum žaibo greitumu, iš
vieno namelio pasirodė baltai apsirėdęs

misijonierius. Pribėgęs prie verkiančio
vaiko, jį greit pagriebė. Prasidėjo lėnk-
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Marianapolis, Thompson, Conn.

šarada

1,

Garbaus didvyrio vardas esu,
Kuri* įsięijkman priešams baisu.

Jei pirmų raidę apmainysiu,
Tikrai sau kojas apsiausiu.

Tėtė nori, kad būtų nušautas,
Krolis gi nori, kad botų pagautas,
Todėl, kad darže kapa*tas nugraužtas.
Atminki® — kas čia dabar kaltas?

Reporteris (šimtamečiai seniui)- —
Kaip Tamsta gulėjai taip ilgai išgyven
ti T
Senis — Matai, ponuli, per-pirmuo
sius 75 metus dar automobiliai' nevaži
nėjo, o per paskutiniuosius 25 metu* aš
niekur iš namų neišeidavau. Taip ir pa-

i
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bEMEiUi)! — Kiekvienos, kuri* tuos
galvosūkius, šaradas išris, kuris mįsles
ateis* — visi iš Radakeijoa gaus dova

likau gyvas...

įb*įC

-9U «pBJ S9U ‘n®ĮXui Įf*#9U ĮBSĮf —-

jį

1. Vienas žmogus nuėjo penkias mailes į valandų ir pašę. Kaip ilgai imtų ke
turiems žmonėms tokį pat telį nueiti?
2. Jei žųsia, stovėdama ant vienos ko
jos, sveria dvylikę svarų, tai kiek ji sver
tų stovėdama ant abiejų kojų?
3. Kiek žemės randasi duobėj?

lOUĮUSajAA US MflSJt ynyf — sbĮojAjįoj^

jn

3. Kas tai: ko, galėdamas matyti, ne
matai, u negalėdamas matyti, matai T
•k Kas saldesui* už medų?
a. Vaikščioju galva, nėr* ir ant kojų;
vaikščioju basas, nors esu batuose.

Uždaviniai

jująij,

tiCuj

1. Gyv«n» ba tabaa, kalbu k* liežuvio;
niekas jo nemato, bet kiakvisnas girdi.
2. Ne medis, bet su lapais; ne drabu
ži*, bet susiūtas; n* žmogus, bet viskų
LMMsUko ia.

Jonas.

I
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jamoTOf

šiandie tu toks drųsusT
— “Bažnyčioj buvau — atsakė ešeru
kas — ten didžiausi kalnai duonos; pilna
bažnyčia žuvų, visos valgo veltui.”
— Ar aš negalėčiau ten nueiti T paįdomavo lydeka.
— Kodėl ue! atsakė ešerukas — eiva, aš tave nuvesiu.
Lydeka nuplaukė paskui ešerukų tie
siog į varžų. Bijo duonos kiek tilpo.
Kada pasisotino, pradėjo landyti ir šen
ir ten — niekur negalima išeiti — visur
uždaryta.
— Išvesk dabar mane, sako lydeka į
ešerukų.
1
— Palauk, tarė ešerukas —- netrukus
ateis zakristijonas, tai tave išleis.
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Kas tau pasidarė — klausia — kad

—

JBqup
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Okiiūafcaa paspendė tvenkinyje varžų,
pridėjo pilnų duonos. Mažesnieji tvenki
nio gyventojai turėjo tikrų balių. Dyg
ios, eše rukai taip ir lando pro varžos
plyšius. Vienas linksmas ešerukas prisi
valgęs duonos iki sočiai, pradėjo nardy
ti pro lydekos nosį. Lydeka nustebo, ma
tydama šio ešeruko drųsumų.

tas, kuris ieškojo kų praryt, ir štai kie
mu viduryj — josios mažas vaikelis. Ji

K. J. 2.

ouutįbs

vus ir ęu kryžiau ant krūtinės. Krytous

Vienų gražių dienų, gyventojai iš
girdo garsų staugimų, kuris jjerns buvo
labai žinoma*. Tuoj visi, kurie dirbo ar
i>aide, viskų metė ir bžgo į artimiausi ba
iliukų. Nė minutė nepraslinko ir kiemas

Į maišų tų, kurs priešakyj
Kitų žnioujų dėmes ans krauna,
Į tų-gi, kurs ant jo pečių,
Savųsias kimšdamas, keliauna.

ofęusd 8ėaę3xsud

V Tpli, toli Afrikoje, kur saulės- spin
duliai per ištisų metų imuilstatei kar
tina, bur reta* kas mąto baltų žmogų, bu
vę- viena tankinių juodukų keiemąp. Kaip
keistai atrodydavo, kai tarp šių parite
nuogių negrų pasirodydavo žmogus, ap
sirėdęs ilgai*, beveik žemę siekiančiais,
baltais rūbais, su balta kepure ant gai

tyfeka lr Bfenjku
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į šį sumanymų entuziastiškai
atsineštų. Kad pakutenus no
ro j a u.-mus, šio skyriaus ve
dėjus žada dovanų už rinktiniausį sustotu dešimties per
skaitytų knygų. Apie dovanų
ir teisėjus bus vėliau praneš
ta.

Book by Waahington Irving*,
8. Crime and Punishinent by
Dostoievsky; 9. Tlif Essaya of
Elia by Charles- Lamb; 10. Že
maitės Rastai.
Supraskime, kad rinkinys
dešimties knygų turi būtį ge
riausių perskaitytų., o ne rin
kinys manomų geriausių kny-

Kokias knygas skaito!

Štai vieno teisių studento 8V
S. P. rinkinys dešimties ge
Geriausias būtų būdas tai
“Drauge” korespondentams
riausių perskaitytų kpygų.
sužinoti — pakviesti skaityto
“O, kaip miela išgirst kal
1. Psalmės Dovido iš Bib
jus, kad atsiųstų vardus deši
mties geriausių perskaitytu lijos; 2. Blaekstones Comrnen- bų savo šalies!
Mūsų poetas Maironis šiais
knygų. Taigi, skaitytojai pa taries; 3. Duonelaičio Pavasa
ėmę plunksnų pagalvokite, ku ris ir Vasara, Ruduo ir Žie žodžiais pabriežė žmogaus iš
rios dešimts knygų buvo tin ma; 4. Sliakespeare ’s Mer- siilgimų gimtosios kalbos. Pa
kamiausios ir jų vardus atsių cbant of Venice; 5. Orthodoxy [ įvažiavus į Lietuvų, jei kalba
skite “Draugui”, sykiu pažy by Gilbert K. Chesterton; 6.būtų kokia ypatybė, pirmiauniekite, dėl ko, jūsų nuomone, The lafe of the Caterpillar by ‘ šiai mes jų priglaustumėm
tos knygos yra geriausios.
J. Henri Fabre; 7. The Sketch prie savo širdies, nubučiuotun lėni, paglauionėtumėm. Mei-

lė savo kalbos yra neapsako
mai galinga!

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

trodo, kad šia laiškas kadaiso buvo žeiuis paviršiuje * ir
vėliau buvo juros užlietas. Iš
Šių metų gegužės 15 dieną kilusioje žemėje yra daug ma
Viponede atidarytas didžiau žų šaltinių.
sias ir gražiausias zoologinis
Ar. V akas
sodas pusaulyje. Sodas užima
otfic Phone
Phone
500 akrų ir 15 kartų didesnis
■HGIesvood Mdl
už fxradono zoologinį sodų,
kuris riti šio laiko buvo lai
komas didžiausiu Europoje.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
•
S' v• i*
7850 So. Halsted Street

pai
Ch!•vagoj
Suvirs 50 im-ty prityrimo

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

PirkMc tirštai iš .UrbtovėK ir
taupykite pinigus
Mos atlikom.- (lartių <Mvngeil«it žymes
nių. Chicagos Lietuvių.

OR. A. R. McCRADIE

Mokslininkai patyrė, jog po
paskutinio didelio žemės dre
bėjimo Naujosios Zelandijos
pajllry vietomifi
jūros
dugnas. Vienoje vietoje pakra
šty jūros dugnas pakilo kelio

kdje.

BAL8AMUOTOJA6

DM... u m.

Patarnavimas geras lr

-

’

Koplyčia

718 W. 18th 8t

dykai

TeL MOIlroe 8877

Ava

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
. « J » 4 . J.£Į

‘

.

__ t ___

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu
4605-07 So. Hermitage Avenue
I

1

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

W. MLABUUHTTH ROAD

t

Nuo 10 liū 12 vai. ryto: uuo
iki 4
vai. 'popiet ly 7 iki 8 vai. vaJtare:

DR. F. G. VVINSKUNAS

vakare

Office: 2643 W. 47th StreeĮ
VaL: 9 Iki 6 popiet. 7 Iki 4 vak.
Nedėlioja pūgai sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

...........

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

Valandos.

DR. A. J. JAV01Š

4140 Archer Avenue

OfflM TeL REPublic 74M
Bito. Tel UROvehUl 0417
M17 S. WA8HTENAW AVE.

VaLi 9—4 lr 7—9 vaL vakare

Ree. 2136 W. 24th 8k

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL
a^e CAMal w1)44)2
tototo

GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ*

GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

Rea and Office
2428 W. UAKULUTL ROAD
6366 Bo. Leavitt ML VaL 8-4 lr 7-4 vak. Ketv. 9-12
NedAUoj *u*ltarua
OANAL 07641

Office Phone
PROspcct 101S

(Prie Archer Av*. netoli Kedale)
Valandos: nuo I ih I vaL vakaro
Seredomis lr nedėliomis pagal
gMMM

DR. J. J. KOWARSKAS

CAMal

PHYS1CLAN and SURGHON

Bu*W Cicero
miestelio
pir
mas Sveikatos
KonilsljonieHus (lr laikė
t* garbės ofl87 per io me
tu ) y ra gerai
Clcerfečiams
žinomas
per
27 metus. Da
bar
speciali- .
suoja gydymą 1
Plaučių,
Šir
dies ir
ReumaUzfiio ligų.

- •*

Dlenoma ToL LAFayetto 67SS
Naktimi* ToL CAMal 0409

Tel. LAFayetto 7460

DR. A. RAČKUS

i JOS. SHINGLMAN, M. D.

,y A

DKNTI8TAS
1446 SO. 4»tL CT., CICgHO. IU
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vaL
M47 SO. UALSTED
CHICAGd
Paned.. BereA. Ir Bubak 9—B vaL

Vai.; 8-11 ryto 9-4 lr 7-9 vak.
Beredomto po plotu lr Medėldlentoė
tik susitarus

TcL LAJFayette 8067

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6369 80. VVESTERN AVE.
Chicago. IU.

Br.

4980 West 13th Street
cicero, na.

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 16 ryto Iki * vakaro

M T. Stnkol is

Am

m

gton

Valandos 1—3

W

Sekomis lr MedėlionU* pagal suta*4

Ave.
Telefonae

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo C Iki 8 vak.
Nedėliomla pagal sutarti
Pfiso telef. BOClevard 7820

Mainų

.GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St,

paminklų dirbėjai

DENTISTA8

Office:

Alfred

HMflffl,

pres.

HHJJ»IDE

Vinoeat KoseUi,

,

3865

secr.

—

GRABORIAI:

TeL

TeL OAMai 0267
Res. PROspcct 668|

EUDEIKĮ
■■IR”

TĖVAS

DR. P. Z. ZALATORIS
1

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. 6.1. BLOŽIS

1821 UOLIU HALVTED STLKKS

DANTISTAS

Ibczideacija 66w So. Arteeia. av*
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

2201 W. Cermak Road

4

JEIGU

Ikf 9:39 vakare

Valandos: Nuo 4 IU 16 ryto

Nno 1 fkl I vakaro

REPublic8340
5340 So.

Avenue

rii^ nu firma tuo ns^lu Yydu)

*

Beredoj pagal autart)

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 H EST 69th ST.
Cf. ir Bez. TeL HEMIock 6141

TeL Ofiso BOUIevard 6613—14
Rea. VICtory 9249

DR. A. J. BERTASH
756

V a 1 a n d o s ;

IllIIOg

4729 So. Ashland Ave.
2 luboa
. t,

CHICAGO. ILL

W.

35th Street

Oflao vaL: nuo 1-1; nuo 4:18-8.1

DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

PAŠAUKITE.

■•-u

(Kampa* Leavitt SI)

f ItTi U A Q

ILUM0 IR NEBRANGUMO

VlRginia 0034

ToL CAMal 6129

2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

■11.0 I I*II

w aprašyta.':.
Korespondentai, įvertinkime
“Draugo” duodamų progų
mums rašinėti, patapti žurna
lizino amatoriais. Rašinėdami
ne vien gauname progoe iš
reikšti meilę savųjai kalbai,
bet taip pat mokinomės, tobu
linamas.
Ant galo, patartina “Drau
go” korespondentams įsteigti
rašytojų - reporterių draugi
jėlę, kuri galėtų suruošti kur
sus reporteriams, koresponde
ntams. Raginkime dienraščio
redakcijų, kad padėtų įsteigti
tokių draugijėlę.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 AK0BU8R AVENUB

Veskite paraiuklų reikalus tie
stai mt pačiais Išdlrbėjais

Rez. PENSACOLA 0011
BELMONT 3485

. DR. T. DUNDULIS ,

arti 47tk Btreet
Vai J nuo 4 Iki 8 vakare
Meredoj pagal sutarti

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Trys telefonai:

Rnldencljoa OOaae: 266d W. 6»tA SL
Valandos: 19—13 ryto
Saredomla jr Nedėliomis pagal sutari!

4645 So. Ashland Ave.

Specialistai Iškaliau- Ir išdirbi
ne visokių rūšių paminkJus lr
gru įmainius.

J

Oflao valandos: 1-4 lr 4-3 vaL vak.

DR. G. Z. VEZEL’IS

HILLSIDE, ILLINOIS

7848

DR. A. 6. RAKAUSKAS

t«L PROepect 1680

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

REPubUo

Oftoo: Tel. CALumct 4038
Rea: Tel. HEMIock 8286

TeL BOUlcvard 7442

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

lr 7—9

4645 So. Ashland Ave.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

BOUlrvard 7686
Rea. HEMJock 7661

tvantaih'ėniais pagal susitarimų.

GYDYTOJA* g- CHIRURGAS

OFFICB HOURS:
3 to 4 and T to 9 P. ML
Sunday by Appomtment

DR. J. W. KADZEWICK

4129

OR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chioago

Pbone GROvehill 0087
Valandos: 3-4: 7-6 P. M.
Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS
IR

■ -......... .

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

LIETUVIAI DAKTARAI:

j Ofiso Tai. CICERO 48
Į Rea. Tel. CICERO 3454

I. J.ZŪLP

ORABORIUB

vai.: 1-4 lr 7-» vaL

buvusį po vandeniu miškų. A

STANLEY P. MAŽEIKA

>

ROOM JI*

lika pėdų ir iškėlė anksčiau

527 tt. WESTERN AVE.

I

TeL GKOvebttl 1696

----------------- -—„

kalboje.
Į
Kaip svarbu yra rašyti tai
arti Grand Ave.
syklingai gimtąją kalba! Jei
mylime savo kalbų, nedarky
Telefonas SEEley 6103
kime jos svetimais žodžiais,
Chicago, Illinois
išsireiškimais. Apkaišykime jų
vainikais sakinių mūsų žymių
autorių, kaip poezijoj taip h
prozoj; puoškime jų gramati
GRABORIAI :
kos ir sintaksės taisyklėmis.
Telefonas YARds 1138
Kad jūsų korespondencijos
LACHAWICH
būtų gražios, pirmiausiai .rei
IR SONOS
kia daug skaityti; skaityti ra
LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
štns: Maironio, Krėvės, Vaiž
,XS“Š..Sr.7Xkuut'XTlTuria automobilius visokiems
ganto, Giros, Jablonskio, Duo
darbu būsite užganėdiitti
reikalams. Kaina prieinama. nelaičio, Jakšto, Žemaitės, La
Tel. CANul 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI, Chioago
3319 Lituanica Avenue
zdynų Pelėdos, Putino, Birži
Chicago, III.
škos ir kitų.
1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
TcL CICERO 6627
Kasant korespondencijas, pa
gaminkite dvi kopijas: vienų
redakcijai, kitų sau. Kuomet
GRABORIUS
Ine.
korespondencija tilps, galėsi
LIETUVIŲ ORABORIUB
Koplyčia Dykai
Palaidoja ui |24.44 lr ankėčlan
te pastebėti redaktoriaus pri4830 WEST 15th STREET
Modernlika koplyčia dykai.
Tel. CAMal 6174
448 W. 18th 81.
dėčkus bei pataisas. Ypač tu
Cicero, Illinois
Chicago, 11L
T«L CICERO 2109 ir 859-J.
rime daboti gramatikos, sin
taksės ir styliaus klaidas.
A* MASALSKIS Redaktorius — kalbos au
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
▼BDSJAS
toritetas!
GRABORIUS
1646 WE8T 46th STREET
Parašę korespondencijų, pi
Tel. BOClevard 6B— 6448
3307 Lituanica Ave. rmiausiai patys sau perskai
Tel. Boulevard 4139
Tel. CICERO 264
tykite ir pasiklauskite, ar vi
SYREVVICZE
skų joj turite. Geriausia tai
ORABORIUB
Tel. LAFayetto 8671
patirti
pastačius klausimus:
laidotuvėms pilnas patarnavimas
J. Liulevičius
galimai ai 944.44
Kas T Kų? Kur? Kada? Kokiu
KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fioth Ava.
Tll
būdu? Kodėl? Kiek? Jei mūsų
„
.
.
_.
,
rašinys
atsako įc visus tuos
Patarnanja ChL
J
cagoje įr apieita- klausimus, reiškia įvykis vi-

J. F. RADŽIUS

LIRTŪVIU
D A K T A B A It
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

JVA1BENYBĖS.

Tokia meilė pritraukia jus,
mūsų dienrušoio koresponden
tai, vartoti gimtinę kalbų ra
šte. Ne garbei rašote, bet kad
pasitobulinus gimtoje kalboje;
ne piniginio atlyginimo ieško
te, bet imate plunksnų iš po
kurios byra gimtoji kalba; ne
pasigyrimui
sugebėjote kų
nors z parašyti, bet kad pasi! džiaugus savo raštu gimtoje

Išdirbėjai aukšteraids rūšies Paminklų
lr Grabnamių

=

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vaL pu pietų ir nuo 7 iki 9:36 vaL
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ikf 18
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2860

Oflao ToL VICtory 9869
Ben. TeL DRExei 8161

DR.
A. A. ROTH
«
Rusas Gydytoja* lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

H

visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampa* 3l*t Street
Valiui doa: 2—4 popiet, 7—8 vaL vuk?J

Nedėlfomts lr ivenladlenlala 1I-.1U

Rea:

Offloe;

PROsp©ct2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 W«st 63rd Street
VaLt 1 to i lr 1 U I P. K
Ketv. lr Sekmad. pagal autart}
Ryto vaL to. Krydlau* Ligoninėj

ė —’

'

' ' Aito*

Cblcago.

tll

Phone: HEMIock 6700

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVM
TcL YAltde 0664
Bce.: Tel. PLAsa 8200
VALANDOS;
Nuo 10-18 v. ryto: 8-8 lr 7-4 v. K
Nedėldieatato mo 1« Iki 19 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100

— Didžiausia pasaulyje verpykla yra Anglijoje. Ji uži
ma 141,645 kvadratinius me-1
tms ploto. Dirba 3,000 darbi
ninkų. Mašinas suk^ 14,000 arklių jėgų elektros motorai, j

2506 W. 63rd St.

“

Daktaras

WISSIG

K&pltonM
PasanlinUme kare

Specialistas U
Rusijos

PER 28 MKTŲ8 mOHOTUil
l» MEI«GVDOMOe JOS TRA
■BMtallSkal gydo Ilga* pilvo, plaučių, inkstų lr pūslėm ntnuodljUoų kraš
to, edoe. Ilgas, laladae. Veamaltsmų. galvos skausmua skausmus nu «•roto, kosėjimų. gerMėo skaudėjimų Ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti aą<
galėjo Jue Gr’dytt. ateikite Oa Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja par daugeli metų Ir tėgydė lakstančias Usonls; i's'atos
GFtoo VALANDOftt K« Hile nuo 19 valandos ryto iki
u>« N«dė><oaato a»u> n trto >kl L
tr ano
Aeoier Ave.
YeL O&Avforė

GYDO VttAS

IR

I
'-įtdt ^■vP'
- ""to;..

-*

.

'ir.

k v

n k t u gy »

«w$r-

MARIJONŲ SIDABRINIS JUBILIEJUS

UŽUOJAUTA

—t-

’

I

ftjinel sueina 25 metai, arini
Sidabrinis Jubiliejus, nuo to
kai arkiv. Jurgis Matulevičiai,
popiežiui laiminant, atgaivino
, Tėvų Marijonų Kongregacijų.
To fakto pažymėjimui Tėvų
Marijonų Rėmėjų Draugija
ruošia Jubiliejinę Vakarienę
j gegužės 13, 1934 ir Rušelpimui
neturtingų marijonų klierikų
---------------s |oį(p;ja
dovanomis
dešimto
Tiesti, kad valdyba 1934 m. is- daiktų, jų tarpe yra dvi dei
{linkta sekančiai: pirm. — B. mantines špilkos, $5.00 pini
Alkamavieienė, vice pirm. — gaiš, šilkinis užtiesalas, aukA. Jonaitienė, nut. rast. — U į ainis žiedas įr 5 smulkesni dai
i Tatuškienė, fin. rašt. — E. ktai.
-----------Stočkaitė, pagelb. — B. TaMarąuette Park Lithuanian Tamošaitienė, kasos globėja —
American Gi tizens’ Club yra,L. Dmktenienė, kasininkė -vienas didžiausių ir aktyviau B. Palilinnienė, maršalkos —,
A. ftvilpauskienė, 103 N. 20
sių klubų Soutlisidėje. ftis klfl K. ftimkienė ir M.'GodavičieAvė., Melrose Park.
bas užsibrėžė šitokį darbų:
nė, ligonių globėjos — A. RaA. Janušauskas, 1233 S. 49
Sausio 21 d. turėjo masinį štutienė ir AL Skrebienė, vė
mitingų ir priėmė rezoliucijas, liavos globėjos — T. Goburie- Ct., Cicero, III.
kad būtų mokamos 1 nuoš. ta nė, V. Murauskienė ir A. Jo
Rast
ksos ant nejudinamojo turto; naitienė.
Malonn buvo matyti sava

Del mirties mylimos motinėlės. Gimimo Pan. ftv.
Mar. parapijos mokyklos rėmėjų pirmininkei p. Zo
fijai Kellienei reiškiam gilios nžnojautos jūsų skau
džioj liūdesio valandoj.
Gimimo

Pan.

šv.

Mar.

parap.

mokyklos

rėmėjos

C H I C AG O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

Jubiliejinės

turi

taip pat, kad visus parkus su
jungtų po viena jurisdikcija
ir kad kitos valdžios įstaigos
būtų sujungtos dėl sumažini
mo taksų ir sutaup. lėšų. Re
zoliucija pasiųstu gubernato
riui Horner, senatoriui John
M. i<ee ir kitoms įstaigų gal
voms. \
“
Vasario 25 d. šaukiamas ma
siuto mitingas, kuriame bus
priimtos ir pasiųstos gub. Ho
rner rezoliucijos, kad sustab
dytų didžiai pragaištingų forklozavimų
nemažiau kaip
dviem metams, kadangi mūsų
lietuviai yra skaitlingi namų
savininkai ir dideli taksų mo
kėtojai. Bet didžiulės bankoa
‘ forkloznoja jų namus, naiki
na sutaupytų turtų. Taigi mi
nėtas k kilia s nori apgint savo
e
tautiečius nuo skaudaus' bankierių botago. ••
,

Taigi, brangus skaitytojau,
tėmyk savo laikraštį ir atsi
lankyk į šį nepaprastų mitin
gų. Pamatysi, ką Marąuette
Patk Lithuanian
Ci
t ' ’»v»- *->American
*
*
tizens’ j^lnb veikia ir paliksi
jo nariu.

Lietuvių spauda taip pat tn
ri mums padėti šiame darbe.
Marąuette Park

kiresp.

Visi gerai atsim:nate, kad
kiekvienais metais, kiekvieno
je parapijoje įvyksta vajaus
vakarai. Tuos vakarus rengia
ftv. Kazimiero
Akademijos
skyriai tikslu prirašyti naujų
narių ir sušelpti seseles viennolyne, kurioms pagnlha ia
1
Imi reikalinga.

US GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

vakarienės

pardavimui

tikietų

sekantieji:

vedėjų prof. Antanų Pocių dilituojant Sasnausko chorų. Ti
k rai nuims, bridgeportiečiams,
garbė turėti savo parapijoje
tokį chorvedį.
Gegutė

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

A. Bacevičius, 1850 Wnl>an
šia Avė., Chicago.
O. Banibnlienė, 4421 S. Taiman Avė.
A. Kai raitė, 828 W. 34 PI.
S. Staniulis, 6651 S. Tai
man Are. •;
Navickienė, 4538 R. Wa
Musų kovos istorija yra vie-,wnrzel’o. Jis prižadėjo valdžiųI iqta n. nnskelhtnaia nilintv
sbtenaw Avė.
Sai žinomo. ir kliūtys, kurios atstatyti algai žmonių ranko-l.
Imskpl,’,aHS
Aušros Vartų parapijoj:
buvo dedamos mūsų kelyje ne- sc
” is,atymas numatoma kiek
M.
Stumbrienė,
I.
ftiaulienė,
t?
t» - A A 4-0 . K -Xir arMes, ž<wiau pnsiraįę, esą- {įkeisti ir papildyti. Bus įves
Km. Pociene, A. Radzevičius,,
tentų mes laimėjome PTaU’jlne pasitenkinę duoti žmonėms ti nuostatai apie pilietybės gaV. Jusevičienė, Matuzienė, P.
pripažinimų musų komi-i nutftrti kfttras turi tiesų Siamo vimų natūraliu būdu, pilietvM.

i reikale. Tiesų pasakius, mes ,
neteUima ftr ttlPrnį.na etc
Dabar’ vaisiai mūsų kovos norim, kad jus nutartumėte. ,
.
»____________ »,
,
c.
. ,
į yra. numatomi. Per pastangas Jeigu norite “Bossism
dikta
•
com bt.
. •♦
Finansų Komisijos. Tax War- Į tūroR valdymo būdų Miesto ,
Kurie malonėtumėte pagel rant marketas, kuris greit ar- Valdžioje, balsuokite už “Bo-,Vi-a ji adymų, ka i nedorai veikla
vie
ve
lų organų.
tinos
prie
visiškos
demoralisu
”
kandidatų.
Jei
norite
pa’
n<ni
Tir*kinhn.w
bėti ruošime jubiliejinės vaka
_
, .
#
___ negeras, apetlzaeijos, dabar stipriai stabili- čių žmonių valdyme ir jei noWoga». silpna eliminacija, vid«rienės ir pardavinėjime tikie
zuotas ir kainos kilo nuo 30 rite urėdų, kurie išpildys ju- „ervisknmas. ir t.t. viskas tas parodo
tų malonėkite kreiptis į pir iki 40 punktų. Varantai dėl sų norus, eikite J balsavimo ' *»»««*>■"» k. -o ir tikro Toniim
mininkų A. Lubertų, 5537 So. 1933 metų, kuriuos nebuvo gu- vietas
■« * . •'■.***• , • ' . '
Nordica Avė., ____
arbatį___
A. Gry Įima parduoti, dabar parsiduo .1934, prašykite Demokratu !
b« W
TonviH
Tol n. i <^a P° T 00 centų ant dolerio. Baloto ir pabrėžkite krvželi'
’’
' *
k
Algų išmokėjimo dienos, ku- prieš vardų GUSTAV O. RAN buvo rekomenduojamas Gydytojaus
Specialisto kaip tik tokiame neavelfonas Seeley 8128.
rios buvo retos ir toliai ats-, prieš varda Gustav O. Randa, kavinie. Nt’GA-TONE j pastebėtinai
ttllaika putalso sveikata ir st
kirta viena nuo kitos, dabar Jis turi indorsavimų žemiau trumpa
veda organlzma prie natūralaus sto
ItoLIETUVIAMS LAIŠKAI
tvarkomos reguliariškai ir tei-'_____________________________ kio. Nokankinkitės patys į'r nekalt
t
kintite savo draugų. Nueikite pus ss
Ringai. Kitos komisijos maino
OBMTftALnriAM CHIParendavojimui geras ūkis, vo vaistininką ir .už Viena Hole
ir taiso laisnių ordinansus,
.A
• z-\ i
•’ nusipirkite mėnealn, Ireatmonta
NIAK PAŠTE
lnW
Pranciškonų, prie Ogden i nuga-tone parduodamas stu,pim
kad palengvinti
nukentėju Tėvų
Av-O
Ulncdnlp III Tnfnrmn-’*arant,Ja’ ,x>
«»
sioms krautuvininkams. Poli AVC.,. Ilinsnaie, Ilk iniornia Žinslme pinigus, jeigu bftslte neu*
rijų teikia ir .Marijonų brolis gandinti.
912 Rugailišltini Franciškui cijos ir Gaisro Problemai gau
na tinkamus apsvarstymus. Aleksandras.
941 Juozunaičiuį S.
943 Juškevičienei Juzei'
ADVOKATAS
945 Kimantuį V105 W. Monroe St.. prie Clark
946 Klusieuei Uršulei
Telefoną. STAte 7«<M)
▼alahdoa 8 ryt. Iki B popiet
954 Mačiulienei Emilui
2201 W. Cermak Road
974 Piskinai žievei
Pan.dėtlo, Beredoa fr Pėtnyfiloc

Pabijonaitis.
M. VarkaJicrsS 6315 S. Liū

Blogas

Antradienį,

Nepamirškite vas. 13 d. at
vykti į ftv. Jurgio parap. sve*
Rėmėja fainę; linksmai praleisite va
karų'.
• • «
Draugija ftv. Barboros lai
kys mėnesinį susirinkimų vas.
Visas ftv. Jurgio parapijos
11 d.. 2 vai. popiet, parapijos choras- dalyvavo metiniame
salėje.
“Draugo’* koncerte, kurio pro
Prašomos narės skaitlingai gramą buvo įdomi. Visi džian
susirinkti. Taipgi norime pra- giamės.
r*

Nusa-fone

13,

Naujos Philco Radios

BONUS
REALR8TATK

99.00

, trola; sykiu
STKWART WARNER

10 tūbų

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.
Chicago, UI.

***^***" ’

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirk t i
anglių dėl žiemos

Atsukite savo radio Nedėlkimis 1 vai. po pietų ant
toties IV.CJF.L., 970 k. pasiklausyti gražinus lietuvių
irogramo.
>
-

Rez. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

CICEROS BALSUOTOJU DELSIUS!

m

*

BALSUOKITE UŽ

GUSTAV O.RANDA
. kuris yra tinkamas ir stovi už teisingumą ir
prielankumą valdžioje

I

m
GUSTAV O. RANDĄ ramia
Mrs. Cuchna, Nicholas Hendrikse ir i
Henry R. Schwarzel

ANTRADIENYJE, VASARIO 13 D. 1934
Prašylate Demokratų balioto. Pabrėžkite ženklelį
prieš vardą GUSTAV O- RANDA.

PRIBIRASTKITE J M0«V 8 PULK A
TR1SINOUMU pamatuotam
MZNTS

“7*

$49.00

*

'

Tel. LAPayette 1086

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

JOS. F. BUDRIK, Ine.

lirtvvą
aobmtora

2608 WEST 47th STR.

Pocaliontas Al. R. tiktai 97.(M>

tona m.

$19.50

SIUNČIAM PINI0U8 j

laivakorčių

anglis, už ,mažiau pinigų

- rHH/'O - itadio ir Vic-

FA1N-EXPEILER

PUBLIC

Katrie perkate angį,. IS (Irai
vėrių, sltj.kite Juos J- CRAN8
COAL CO. Gausite gere.net

UNIVERSAL aeroplane

Tiktai tikrvfl turi Ink.ro rsittmleokli.

Lietnvilkus

Chicago, III.
TEK. REPUBLIO 8409

$4-2.SO

Vltote raistiatoe ksins JSs.
70c.—turtintu didumo bonkutts.
PeituoM.

NOTARV

5332 So. Long Avė.

$20.00

NruikSfiMnkite, kuomet Psin-Kruelteris nucali mėsas* tokiu pastebėtinu

PERKAM

Utarnlnko, K.tyergo Ir 8ub.to.
Vakarai. 7 Iki 8
Telefoną. KEPnblIc 8*00

Crane Coal Co.

PHTLCO Nauja Consolc

BumutilliĮ »lr»aimų Icenttjimai yra
■teitai Htctttylntini vidutiniu .įtryni
ma guliamų lutų m ANCHOR PainEuprUerhi. Ll tik iitrinute tk.udam»» rietas *iue psdkttinu raistu, tuo
jau s jausite uialonie Mlum«, kas Uttdys.
ited Pai*-Kxtetleris dirba aura darb«.

INSURANCE

'Namai: 6459 S. RockweU St.
t

PHJLCO - nauja

Nuo Reamatiikų Skausmu

j

▼akarat. e tkl B
Telefoną. OAMal

Taip ištobulintos, kad ga
lima girdėti programus iš
Europos ir kitų kraštij;
tai visai paprastas daiktas.
Gera radio namuose visa
dos apsimoka. Pamatykite
visas naujas radiaa Bud
niko krautuvėje. Jūsų se
nų radio priimsime mai
nais į; naujų.

Tuo

„

Burnoje

JOHN B. BORDEN

IŠ šy. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

gerėti gražia programa.
būdu paremsim seseles.

Vasario

Skonis

v ■

Mūsų terapijoje, ftv. Kaži
miero Akademijos Rėmėįtj 8
į tė, kasin. — B. Kalvaitė, ko-1
skyrius rengia vajaus vakarų
respondente — tf. Razbadaus '
vasario 18 d. Bus duodama
kaitė. Mokesčius užsimokėjo
skani vakarienė ir išpildyta
sekančios draugijos: Labdarių!
Antradienį, vas. 13 d., ftv.
graži programa mokyklos vai
Sąjungos 1 knopa, Apaštalys
kūčių. Visų tų kainuos tiktai Jurgio parap. svetainėje bus , tės Maldos dr-ja.
nepaprastas įvykis: parapijos
35c.
Korespondentė
Tas įvyksta tik vienų sykį ^oras rengia Saunų šokiu va
“
Z-*_ • _ V
“
*•
(iries dvi orkestras:
į metus. Todėl visus kviečia karų. Grieš
me tų. dienų parapijos svetai Club lioyal ir Rvtbm Cnvall- K^JĄ SPAUDĄ
nėn skaniai pavalgyti ir pasi ers. Bilietas tiktai 25c.
KATALIKU

ATVIRAS LAUKAS

Kitais ž/aižiais, biznio stote- , pasirašiusių. Turi pasitikėji
mus yra vūrtojamoA ir iŠetgo- ui$ visuomenės. Jis yra neprit
-’i ". ’l- ‘
i
f
je lieka tobulumas. ■ .
klausomas, drųsus, energingas,
Cicerus Gyventojams
liet
dabar
“
bosai
”
saki'pragnesv
viškus, tyros minties,
Mylimieji Draugai:
“ftitaip neturį ilgiau tęstis” i Mes statome šį reikalų prieš
r Balandžio mėn., 1932 m., “Bosavimas” nenori linoso, jus. • Koks bus jūsų ataakymes, žemiau pasirašiusieji, ap-. prog»*«y vada, bizniuko mųsty- J^ast
siėmėme viešus darbus laiky-',r,° ’r .darbo. “Bossisni” nori į • u tikra pagarba,
darni mintyje, tai, kad buvomei“ffuminę štampų ’ “yes man’',
Rose Cuchna
išrinkti už savo prižadus- ir|umdHS, ir todėl, ‘‘Bossism” ,
Nicholas Hendrikse
šindingai norėdami juos išpil-,nenori, kad Gustav O. Randai
Henry R. Schwarzel.
dyti sulig mūs,, goriausių po-,
1KEB LIETUVOS PILIETYslang,, ,r gabumų.
“ «X-i
BES ĮSTATYMĄ

Praėjusį ketvirtadienį L. V.
24 kp. parap. salėj buvo su
rengus vajaus vakarų (jambore). Gražiai valdybai ir va-,
980 Sakubnisk’ui V.
Vasario 6 d. įvyko skait
jaus komisijai M. Zibaitei, S.
983 Rudaitis Anelei
lingas susirinkimas Federaci
Knzanauskaitei ir B. Zaurai985 Segilicne^ Agnei '
jos 7 skyriaus. Skyrius buvo
tei ir pasilinksminimo komi
• ,r
’ 'ii.
biskį užmigęs, dabar kun. Pr.
sijai M. Brazauskaitei, A. KnVaitukaičio atgaivintas iŠ nan
rūpinimasis
Atminkime
liknuskaitei ir K. luazauskaijo pasiryžo dirbti.
tinimas jos
gera spauda «
lei
pasidarbavus, sudaryta
auki'ų darbų.
smagi programa. Kalbėjo Ap-| Susirinkimų atidarė malda yra vieųftą 13
Teigus, ypač
kun. P. Vaitukaitis ir plačiai Tik vįaos
skr. pirm. A. Manstavičius,
kalbėjo apie Federacijoj tiks spaudos atžv.i u, atlikdami
“Vyties” red. adv. K. Savic
pasieksime ir i dos Išganymu
lų.
• • č - » , ,»3
kas, kleb. kun. J. Mačiulionis
iSus-me dalyvavo šių drau
.•
v' 1•
ir kun. J. J. Jakaitis. L. Si
r' ' ,
•• S .'Jfi » •/.
••ŽL
JS‘
minas ir J. Linkus pagrojo gijų atstovės: ftv. Elzbietos —
O.
Jesulaitienė,
ftv.
Krane
iŠakordina. A. Linkonis, O. Ba
Itakyfė, V., Mikšio, E. Rudytė, kos Rymietės —» V. KalauskicB. Petraitytė, A. Kulikauskai nė ii J. Jesulaitienė, Apašta
tė, J. Glebauskas, P. Jenkevi- lystės Maldos — kun. P. Vai
eius ir A. Stankus atvaidino tukaitis, P. Dorsa, Sodalieijos
“School Days”. Paskui buvo — A. Rumšai tė, E. Ogintaitė,
užkandis ir pasilinksminimas. ^v- Kazimiero Akad. Rėmėjų ‘
Jaunimo susirinko daug. BuGedvilienė, ftimkienė,
vo ir svečių iš kitų kolonijų.)
&v- Pranciškaus SeKūopon įsirašė nemaža naujų serų Rėmėjų — J. Šiaudvitienarių. Vakarų vedė T. Sakalas. nė, B. Kalvaitė, J. Razbadauskaitė, Labdarių Sąjungos —
Žinomai West Side biznier- Sudeikicnė, Moterų Sąjungos
kai poniai ftturmienei ftv. Kry — S. Bartkaitė, O. Srinbienė.
J Federacijos Vak. Vai. sei
žiaus ligoninėj padaryta sun
ki operacija. Ligonė sveiksta. melį atstovais išrinkti: kun.
Anarkistė Emma Goldman,
P. Vaitukaitis, A. Rnmšaitė.
Valdybon 1934 m. išrinkta: kurių 1919 m. J. A. Valstybių
Užgavėnių vakare, N. P. P.
vadu — kun. P. Vai- vyriaūsyliė iftdeportavo į Ru
n,erPa’<'*1J sodalicija Mc- dvasios
ag
Cormick’o kliįbe rcneio šokių' tūKa'tis, pirni. — M. Sūdei- si jų, gavo leidimų atvykti į
vakari)
i kieno, viice pirm. — E. Gedvi Amerikų 90-čiai dienų,, kad
lienė, nut. rnšt. — E. Ogin- atlankytų gimines.
.
.. .... .i..
. . , .
taitė, fin. rašt. — A. Rumšai-

REMKTTE

Pinnadienis, vasario 12, 1934
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