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DRAUGO PRIETELIAI SV. KRYŽIAUS KITA OPERACUA
PARAPIJOJ ŠAUNIAI DARBUOJASI
Rangs didelį spaudos ir kata

likų veikimo vakarą
“Mūsų, kaipo vienos iš Re

aliausios Chieagos lietuvių pa
rapijos parapijiečių, yra svar- 
bi pareiga budėti, kad (dienraš
čio “Draugo” konteste kitos, 
jaunesnės parapijos mūsų ne
pralenktų” — taip pareiškė

tikrai pasisekęs. Kad tų pasi
sekimų užtikrinti, nutarta To- 
wn of Lake kolonijoj netrukus 
surengti didel/ lietuvių katali
kų spaudos ir veikimo vakarų. 
Tų darbų vykdins dienraščio 
rėmėjai, bendrai susitarę su

kontestininkas ir “Draugo”; vietos Federacijos skyrium.
rėmėjų skyriaus šv. Kryžiaus. Kont. V. Stancikas, turėda-
par., Toįvn of Lake, pirininin-1 mas darbSčių ir pasišventusių
kas p. V. Stancikas.

Tokį stiprų pareiškimų V.
talkininkų, optimistiškai žiūri 
j vajaus pasisekimų ir mano,

Stancikas padarė rėmėjų su- kad kitiems jo draugams kon-
si rinkime, kuris įvyko praėju
sio penktadienio vakare. Jam
pritarė rėmėjų sekretorė p-lė'
K. Ogintnitė, Federacijos 7 
sk. pirm. p-nia Sodeikicnė, 
darbščioji mūsų bendradarbė 
p-lė Kalvaitė ir kiti t mūsų
brangūs rėmėjai, kurie dalyva
vo šiame susirinkime.

“Draugo” rėmėjai šv. Kry-

>

ROCKFORDO 
KLEBONUI

ROCKFORD, vas. 24. — 
(“Draugo” telegrama) lietu
vių Sš. Petro ir Povilo para-

testininkams nelengva bus jį 
į “ožio ragų” suvaryti. Pagy
vensime — tpamatysime.

ftiuomi norime priminti, kad 
ir ‘vakaruose neviskas ramu.’
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LENKIJA
PASMERltt NACHJ LIETUVOS LITAS 

NEKRIS
POPIEŽIUS IŠKELIA KRIK

ŠČIONIŠKĄ DVASIĄ PA

REIGOS, NUOLANKUMO 

IR PRISIMARINIMO.

VATIKANAS, vas. 24. —
pijos klebonui kun. Antanui į ftv. Ritų (Apeigų) Kongrega- 
Andriušiui, M.I.C., kuris pit-Jcija šiandien turėjo susirinki-
madienyj buvo operuotas 
apendiku, šiandien po pietų 
jam padaryta antra operacija 
pašalinimui sifsidariusių žar
nose kliūčių.

Teko išgirsti, kad ir Cicero'
1 Draugo” rėmėjai organizuo-

jasi ir nuo kovo 4 d. pradeda 
intensyvų vajų. Ciceriečiai 
kontestininkai drųsiai “meta

žiaus parapijoj tikisi, kad ir {pirštinę” Stancikui. Taigi,
jiems skirtas dienraščio irome-teks kovoti. Vincai, laikykis 
ris bus įvairus ir vajus bus — nepasiduok!

REAKCIJA PRIEŠ VY
RIAUSYBĖS ŽYGJ

MĖGINS PALEISTI 
KRIMINALININKUS

LIETUVOS BANKO AKCI

NINKAI NUTARĖ NENU- 

MUŠT LITO VERTES

KRAŠTO VYRIAUSYBĖ 
MAŽINA IŠLAIDAS

AVASHINGTON, vas. 24.—

mų, kad patvirtinti įvykusius 
stebuklus ryšium su vokiečių 
kapucino Konrado iš Parzham 
kanonizavimu. Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XT, kal
bėdamas į susirinkusius, de- 
nnncijavo vokiečių nacius dėl 
jų nekrikščioniškų ir nežmo
niškų darbų.

“Vokie
žius, “gyvena tragiškų istori

Lietuvos Banko rūmuo
se, Kaune, laivo sušauktas 
visuotinis Lietuvos Banko 
akcininkų susirinkimafe. Jį ati
darė Tarybos pirm. p. A. Vo
sylius ir pagal tradicija pir
mininku pakvietė p. J. Tūbelį, 
min. pirm. ir finansų ministe- 
rį. Sekretoriavo prokuristas 
Šukevičius.

Apie pasaulinį ekonom. gyvo 
nimų ir Lietuvos finansus pla-

Krašto vyriausybė pradeda nj » kadangi ant jų

mažinti išlaidas ne tik civilij 
niams, bet ir viešiesiems dar-

i bams. Be to, prezidento į šaky-
mu, ateinančiais * metais bus 
sustabdytos ūkininkam? skir
tos, taip vadinamos derliaus 
susiaurinimo paskolos,

,/ J t i • • * »♦' ‘-f* ' jPfe
Civilinių darbų ir šelpimo 

administratorius Hopkins pa
skelbė, kad artimiausiomis die 
nomis 300,000 darbininkų dau

DEL MASINIU VILNIJOS LIETUVIU 
ARĖSIU SUJUDO LIETUVA

Kauno Universiteto studentai 
verčia Lietuvos valdžią prie 

represijų prieš lenkus

LIETUVOS SU LENKIJA SAN
TYKIAI LABAI ĮTEMPTI

KAUNAS, vas. 23. — Dėlei santykiai tarp tų dviejų Vi 
persekiojimų ir masinių are- stybių. dar labiau pablogėjo, 
štų lietuvių Vilniuje kilo di-l Lietuvos pusiau oficijalusLietuvos

x a j * .valdžios organas “Lietuvos- dziausios protesto demonstra- .
[Aidas” įdėjo francūzų žurna
listo p. Henri de (’bambonei jos prieš Lenkijų visoje Lie- 

tuvojč. Universiteto studentai 
Kaune nenurimsta ir didelė-

straipsnį apie Rytų-Kuropos 
politinę padėtį, kuriame nnro-

. . . !««kalh, palakė Banko vai-l„.i« dp.nonstrnri.jon.is ragina ..„siartiniiųo tarp
okiečiai,” kalbėjo Popie-Myt. p. Stašinskas. Tos kabios valdžių reaguoti prieš I^nk»-į Baltijos vasltybių, Francuos 
“frvv^nfi teiffiškn. istori. truko apie vai. laiko. Tenka «« ' - --

pažymėti, kaip iŠ to praneši-
J«Į.

sįelų kabo. baisus pavojus ir
imąi. Ta 

b&isuR yra, ^pač. sieloms jau
nųjų, kurie ypatingai yra bra-

V*'

dideli blogusiai. Tas pavojus

n gus Išganytojui.

“Kada tų^nekrikščioniškų
pi*ak 11 k i ii

lys ir* Idealai aukštinami Ir 
kada rasės kėlimas yra prie
šingas krikščioniškai ir žmo
giškai dvasiai, štai Dievo Ap-

ginu bus' paleista iii civiliniųITailda «“•««»« pavyzdžiui

ir Rusijos. Sykiu primena, 
kad pirm to reikia sudarytiViso krašto nuotaika taip 

mo paaiškėjo, kad Banko va- nusista(’ųns prieS Lenkijų, kad Baltijos valstybių blokas, 
dovybė daro ir darys “— ‘ir darys visus 
reikalingus žygius lito pasto
vumui išlaikyti.

LITO VERTE NEBUS 
NUMUŠTA

tantjemos 14,912 lit., tantje
mos tarybai 3,728 lit. ir liku
čių į 1934 m. pelnų 6,999 lit. 
Paskirstymas buvo taip pat

RACINE DARBININKU 
STREIKAS

Pereitų savaitę žuvo penki 
kariuomenės lakūnai, kurie 
skirti vežioti paštų. Be to ke
letas kitų sužeista. Žuvusieji 
buvo parinktinieji vairininkai.

Kada vyriausias Illinoiso 
teismas paskelbė nuosprendį,, 
kad Cooko apskrity “grand 
jury’’ narių parinkimo siste
ma per ilgus metus buvo ne-

I)ėl šių įvykių krašto spau-! teigėta ir <4grand juryM iSneg. 
-.da nusisuka prieš vyriausybę ti kalHnjmai ir gį neteisėti, 

pažymėdama, kad yra neap- • nubaustų kriminalininkų ad- 
galvotas jos žygis skirti ka- yokatai tuojau pakilo veikti 
riuomenės lakūnas pašto ve-l^kRju paleisti juos iš kalėji- 
žiojlmui. ’ mų

Tam tikslui yra reikalingas 
nuodugnus pasirengimas ir ati 
tinkami lėktuvai. Ijakūnai pir
miausia turi susipažinti su

Štai šeštadienį norėta pa
neigti ir grobėjui Touhy su 
jo sėbrais skirtų bausmę .— 99 
metus kalėti. Tačiau teisėjas

darbų. Illinois valstybėje ke- 
; liolika tūkstančių bedarbių ir 
vėl neteks darbo.

Vidaus reikalų sekretorių? 
ickesir gi praneša, kad'viešų
jų darbų fondas — 3 bilijonai 
Frt3(X> milijonų dol., jau išse
miamas ir
viešųjų darbų bus nutraukta.

Administratorius Hopkins 
paskyrė naujų Illinois, valsty
bėje civilinių darbų direktorių 
F. B. Chase j vietų atsistaty
dinusio R. Dunhamo.

apylinkėmis, per kurias turi i nesutiko. Jis pareiškė, kad vy

3,000 DARBININKU 
STREIKUOJA TOLEDO

stato Konradų.iš Parzhamo.
“ftis pavyadis rodo, kur ran 

dasi krikščioniškoji gyvenimo 
šaknis, būtent, nusižeminime 
it ištikimume pareigoms, prisi 
marinimo ;ir mpderatumo dva
sioje, neheleidžiant sieloms pa

'atvedant jas tikrojon lais
vėn.”

Šventasis Tėvas ypač daug 
rūpinasi vokiečių jaunimu, ka 
daugi naciai kėsinasi prieš 
kataliku jaunimo organizaci
jas, norėdami jas sulieti su sa
vo jaunimo organizacijomis, 
nepaisant konkordate pažymė
tos katalikams veikimo lais-
ves.

9

skristi. Turi priprasti prie 
staigių oro atmainų tt žinoti, 
kaip sėkmingai kovoti su oro 
elementais. Tai visa atsiekia
ma ne trumpu laiku. Civili-

riausio teismo nuosprendis 
“grand jury” reikale nėra ga
lutinas.

Cooko apskrities valstybinis
... prokuroras Courtney nuspren-

niams pašto vežiojimo laku- . ..
,2 . < ,_A___ , , ... de tuojau kreiptis vynausia-

jin teisman, kad šis saVo nuo- 
I sprendį dar įkartų perkratytų, 
j Cooko apskritis per 50 metų 
Į laikėsi “grand jury” narių 

Kariuomenės lakūnai šiam; parinkimo sistemos, nesnderi- 
darbni nėra išlavinti ir, štai, namo» su įstatymų raide, ta- 
vyriansybė juos pašaukia, kad {čįan tai nebuvo kokia tat suk- 
jie skristų į užtaisytus mirties {fybė, ar kas kita. 
žabangus. Tad ir pasėkos iŠ

narna ėmė keletu metų, kol jie i
įprAto nugalėti visas tas ir 
kitas, ypač naktį skrindant, 
klintis.

TOLEDO, O., vas. 24. — 
Daugiau kaip 3,000 darbinin
kų streikuoją vietos automobi-’ 
lių dalių fabrikuose. Darbi
ninkai reikalauja didesnio ai- 

(lyginimo ir unijos pripažini
mo. Iki Šioliai mažiausias nŽ 
dArbų atlyginimas buvo 40 iki > 
46c. per valandų. Streikinin-'l 
kai reikalauja 65 iki 70 cen4 U. I 
Be to, streikininkai nori. »iad 
jie būtų apmokami kas • mvai- • 
tė, ne kas antroji.

to šiandien labai liūdnos. Jei teismas savo nuospren
dį pakartotų ir tada nėra 
baimės, kad kriminalininkai 
būtų 'paleisti iš kalėjimų ir 
jų bylų nagrinėjimas atnaujin-

PASIUNTE SVEIKINIMŲ

AVASHINGTON, vas. 24. —
pasiuntė tas. Tokiam atsitikime valsty-Prez. Rooseveltas

sveikinimų naftjam belgų ka- j bės legislatūra turėtų būt pa- 
raliui Leopoldui ITT. ■ šaukta darban.

j,
_

t

Tarybų. vardu pnuMftn*Afejfividcndas
padarė p. A. Voavliaa, ray. Siemet ,g*'rokai •M™®2’"“ 
komisijos - dr. K. Jokantas.' 8<“nl»tt divid<'ndo '»>«/skiri 
Jos abi Banko pristatyt^ ma ’ ir kar,ai" not 12 PIW- 

1933 metų metinį balansų su
344,005,924 lit. aktyvo ir pa-

Į banko tarybų vėl buvo pa
rinkti išėjusieji p. A. Vosylius

syvo sumomis, 1933 m. gr. 31, ir p. j. Lapėnas (liko nariais 
d. pelno ir nuostolių sųskaitų{p Starkus, dr. L. Solovei- 
su bendrija pajamų 6,474,084, z ToliuHs jr g
lt. ir 5,628444 lt. ižlabjų, sumų _T8j^ komisija perrink
siu patvirtinti. Taip sus-mo' Mnojj jį įr g. jokanto, J. 
ir buvo padaryta. Po pranė- Dargio if M ,IJetu.
Snna Ipvo keli paklausimai. į,ganko valdybų sudaro p. 
Pirmiausia p. Al. Stulginskas.' StaSinskas, vaidytojas, p. J. 
palyginęs 1930 ir 1933 m. Ban- pnj^ys, jo pavaduotojas, J.

RACINE, Wis., vas. 23.
J. T. Case kompanijos fabri
kuose daugiau kaip vienas tuk 
stantis darbininkų nutraukė 
darbų. Sustabdyti darbai ir 
kituose vietos fabrikuofce.

Kompanijos viršininkai ps 
brėžia, kad šis darbininkų žy
gis nėra streikas, bet pasyvis 
veikimas prieš kompanijų.

Darbininkai ižjudo prieš 
kompanijų, kada andai iŠ dar
bo pašalintas vienas įtariamas 
komunistas.

Pranešta, kad darbininkai 
ko ofic. pranešimus ir pastebė- kasiulis ir I. Musteikis, di- i nori didesnio atlyginimo. 
jęs gana simptomiškų reiški- ktariaj ir Miniota9( vyr.
nių, paklausė, dėl karių bfl-|taha„erig Tu0 sus-mas, tru-
tent priežasčių mažėja Ž. u. • apįe vaian^ų jr Lavo 
produkcija, kokių jtakų tari | baigtaa Be minStljj>( trijų, 

ž. ūkio piniginės sumos biudže- i daugiau paklansimų ar diską- 
tinėms pajamoms ir ar narna- sjj^ nebuvo. Buvo tik referuo- 
toma, kad k. n. produkcijos, jftrnį pranešimai, kariuos vi-

NAUJAS KARAUUS AP
KELIAUS KRAŠTĄ i

Šventasis Tėvas taip pat pri 
siminė ir Tspanijų ryšium su 
ispano vyskupo Antano Garė
to rytoj įvykstančinoju beati- 
fikavimu.

TRYS KANONIZACIJOS 
BUS KOV019

mažėjimas bus stabdytas ir| ,ajR ir patvirtindavo.
;' kokiomis .priemonėmis. Dr ‘

Karvelis dar pasiteiravo, į ko
kių Liet. Banko nuomone ū. 
proklukcijos šakų įdėtasis ka
pitalas galėtų duoti tų pelnų, 
kuris galėtų padengti duoda
mo kredito procentų- I tuos

MOKINIŲ RIAUŠĖS 
■ KUBOJE

HAVANA, Kuba, vas. 24. — 
paklanaimas ' atsakinėjo vai- Sa»ti*P> "»««» vidurinių mo-
_ . — _ ! Irvlrlu aiilrolrz

BRIUSELIS, vas. 24.—- 
Naujų belgų karalių laukia pa
reiga — jis turi apkeliauti 
visų kraštų, kad asmeniškai J 
prisistatyti savo valdiniams.

Naujas karalius privalo ap
keliauti visus miestus ir mies
telius. Tas ims daug laiko. 
Karaliui draugaus jo žmona.

VATIKANAS, vas. 25. — 
Galutinai nuspręsta, kad kovo 

; m. 19 d. ftv. Petro bazilikoje 
j įvyks trys kanonizacijos Siems

KATALIKU SOCIALIU Dar- ,I*laiminheR‘«h«: .

btniRku konferencija I Jno“Pul Dl7°
'Apvaizdos namų Tunne jstei- 

AVASHINGTON, vas. 24. 'gėjai.

Mayflower viešbuty įvyko kt-, Teresei Margaretai Redi, 
talikų socialių darbininkų koų . karroelitei vienuolei.

dyt. pavad. p. Paknys. Dėl I.]*’*1’ mokiniai/uk5lė dCTnon- 
«. produkcijos numažėjimo I straci-ia8.ir r,auSe9- KoToj‘! 

priežasčių, nurodė, reikių ieŠ-

ferencija, kurioj dalyvavo! Fompilini Maria Pirrotti.
daug žymiųjų katalikų voikė-

koti pirmoj eilėj konjunktūri
nių žt ū. produkcijos sųlygų. 
Ar sumažėjimas bns sustab
dytas, į tai Bankas negalįs at
sakyti. Kiek ir ko pavyks pa
daryti, parodys ateitis.

METINIO PELNO 
Bankas gavo iš viso 845,640 

lit. Iš tos sumos 100,000 pa
skirta ats. kapitalai, akcinin- 

įkams dividendo (6 proc. pagr.

su policija septyni asmenys 
nušauta ir daug kitų sužeista.J •
Po šio įvykio provincijoj pa
skelbtas karo apgulas. San
tjago miesto gatvėse patruliuo 
ja kariuomenė.

NEW YORK. — ftis mies
tas tori tiesioginį oru susisieki 
mų su 46 valstybėmis.

—:----------------
RYMAS, vas 24. — Iš Ber

lyno atvyko specialus Angli
ju- PLATINKITE; “DRAUGĄ” kapitalo) 720,000, B. valdybai jos pasiuntinys Eden.

1 i J

KUN. VALANČIUS IR VĖL 
KALBĖS KURSUOSE

Kun. A Valančius, L. Vy, n 
Dvasios Vadas, ir vėl yra pa
kviestos kalbėti Federn- i.įos 
kursuyie apie šių dienų lietu
vių jaunimų. Ypatingai jan 
n i mas yra kviečiamas gausiu 
gai susirinkti. Pr. Gudas duos 
įdomių paskaitų iš mokslų sri 
ties. ftį kartų bns ir lietuvių 
kalbos pamoka. Paskaitos 
įvyksta pirmadieniais, 7 ;;<) 
vai. vak. Aušros Vartų par, 
salėj.



Baayaos ir Tautus Priešą Tanyboj

■ CCLBSKIO.lt

' -—- Komitetas imsis peržiūrėti ponios
,Wafker bylų.

Pirmininkė pakėlė žvilgsnį, nuo gu- 
£ Iročių prieš jų popierių. ir įbedė į prieg- 
i1 lattdos vedėjo v*ida.
™-; (’.trbingos išvaizdos Aleksandras Mek 

— Kalebas atsistojo, lėtai, su įspūdžiu.
y,

-š- Labai gailiuos, - pradėjo jis: — 
et turiu pranešti komitetui apie tų bylų. 
tūtų bergždžia tikinti tamstų, kad gale 

/ifcm perkalbėti ponių Walker, dėl to uš 
: bū čiuu nepagailėjęs nei laiko, nei pastan- 

Į g«l- Bet aš padariau visų. kų aš galėjau. 
Ji laikosi užsispyrusi. Ji, —- dega! — juo
kiasi mano autoritetu ir... taip, duoda to
kį nepaklusnumo pavyzdį, kad, aš bijau, 
prieglaudos b liti nai drausmei gresia rim
tas pavojus.

t

Pirmininkė sutrankė savo-grožius, ta- 
msius antakius. Ji neseniai įstojo į naujų 
jai tarnybų ir švebun nujautimu jautė 
pasuptų britiškų elgesį su- ja |w> oficia- 
Jiėkomis reikalų vedimo formomis.

Aš nematau, kad iki šie laiko kure 
met nors liūty buvusios pavartotos griež
tos prieniunėr:, pūstelėjo ji sumišusi.

t -
— Nėra papročio, kuriuo būtų galima va
dovautis...

— Tam yra papildomos taisyklės — 
tuojau pat Įsikišo vedėjas. Jis paėmė nuo 
savo stalėlio atidengtų brošiūrų ir ėmė 
skaityti: — “Jeigu kuri nors iš'prieg
laudos gyventojų padarys užsispyrusį ne: 
klusnumų taisyklėms, prižiūrėtojas prane
ša apie tai komitetui. Jeigu po visiško, 
nuodugnaus ištyrimo ir formališkumo į- 
spėjimo gyventojai, ji, vis tiktai, tebebus 
neklusni, komitetas turį teisę, daugumų 
įtaisų tokių gyventojų prašalinti’’.

Ponios tylėjo. Jas, lyg kad, suerzino 
tas priminimas apie jmvestų joms žiaurių 
baudžiamųjų valdžių.

— Ar nebus truputį žiauru taip grie- 
žtai pasielgti su sesute? — nedrąsiai pa
stebėjo pirmininkė.

— Taip nustatyta taisyklėse, ir labai 
aiškiais posakiais, — pasipriešino sekre
torė, senyva ponia, kurios judesiai buvo 
griežti ir akys smailios, gyvos.

'-Pirmininkė, tuo tarpu paskubomis 
skaičiusi -papildomas taisykles, atsiduso:

— Matomai. teku senutę apklausinė
ti. Misteri Mek Kaleliai, būk tamsta 
geras, liepk [atprašyti čionai ponių Wnl- 
ker.

Senutė įėji! į turtingai įruoštų kabi
netų su uukštni pakelta gulvn.

Pirmininkė, griežtai pažvelgė į kalti
namųjų. Sara Liueinda'VValker, našlė, taip 
buvo pažymėta su jos parašu priėmimo 
knygoje, įstojo j/prieglaudų šešių dešim
čių septynių metų, prieš penkis metus. 
Maža, bet tiesi, švari, kaip lėlytė",' savo 
juodame rūbe, kuriam nieko negalima pri
kišti, ir su sknegiškai baltu gaivos deng- 
tuvėliu, ji nemažiau griežtai pažvelgė 1 
pirmininkę. , .

— Prašau sėstis, ponia VValKer, — 
tarė pastaroji.

— Ačiū tamstai. Labų rytų, — šal
tai atsikreipė ji į kitas ponias ir, pViėjusi 
prie stalo, atsisėdo j nuroti y tų jai kėdę.

— Mistcr Mek - Kalebai, mes tamstos 
klausome, — tarė pirmininkė.

Vedėjas atsistojo ir ėmė kalbėti su 
iškilmingumu, nuo ko senutei dvasių, tie
sa pasakius, atėmė, nors ji tebebuvo pa
viršutiniškai tiek pat rami, kaip pati pir
mininkė.

— Ypatingai apgailaudamas aš turiu 
pranešti komitetui bylų apie ponios Lrn«- 
einda Walker. Štai jau ištisi trys mėne
siai, kaip aš stengiuos suteikti jai proto, 
— trys mėnesiai, kaip aš įspėjau jų, kad 
ji neprivestų reikalų iki kraštutinumo, ne 
verstų manęs skųstis komitetui’. Sausio li
tą, — jis rinitai pažvelgė į savo- užrašų

knygelę: — aš nusiunčiau jai ekaemplio- 
rių “Taisyklių“, pažymėjęs raudonu ra
šalu straipsnius, liečiančius neklusnumų. 
23-eio to paties mėnesio aš pats buvau 
j>as jų ir stengiausi įtikinti jų, kad nega
lima ilgiau pakęsti tokių elgesių. Vasa
rio 7-tų aš jų papeikiau visų akivaizdoje. 
13 to, -- t as buvo prieš penkias dienas, 
— aš pranešiau jai, kad aš nutariau pa
tiekti pranešimų komitetui, ir kad ji pa
siruoštų atsistoti prieš tamstas su šiais 
apkaltinimais: 1) neklusnumas; 2) sulau

žymas narnų dėsnių VIII taisyklės; 3) nu
nešimas maisto nuo bendro stalo; 4) da
rymas neramumo kaimynėms rytais; 5) 
trobesio sudarkymas“.

Misteris Mek - Kalebas atsisėdo. Ko
mitetas nukreipė neigiamų žvilgsnį į nusr- 
žengėlę. Pati nusržengėlė ramiai, beveik 
įžuliųi, peržvelgė komitetų, savo toli ma
tančiomis akimis ir įbedė jas į pirminin
kės veidų.

» •
— Ar tamstų mėgsti paukštelius? — 

netikėtai paklausė ji, ir joje pačioje, jos 
kiek palenktoje į šonų galvoje, jos gyvuo
se judesiuose, buvo kažin — kas paukš
tiška. Nelaukdama atsakymo, ji tęsė: — 
Aš taip mėgstu juos, — bet kokius spar
nuočius mėgstu. Mano velionis vyras ka
pitonas Watkeris, visuomet sakydavo:

“Sara Liucintla. Viešpats Dievas sukūręs 
tave moterimi, sugadino puikių medžia
gų“. Jis buvo laisvas kalboje, netoks die
vobaimingas žodžiais, kaip kai kurie, bet 
jo siela buvo kupina medės, ko negalima 
apie visus pasakyti.

Ji permetė garbingos išvaizdos vedė
jų išdidžiai paniekinamu, žvilgsniu.

— Leisk tamsta priminti, gerbiamoji, 
kad mes, seniai, — ne elgetos. Kiekvieno 
iš mūsų, kaip tamstai žinoma, įnešta tūks
tantis dolerių. Ir mes nesame blogi vai
kai, kurių paftrisyniuį reikalingos griež
tos priemonės. Juokinga taip elgtis sų mo
terimis, kurios kiekviena turi ainius ir 
dargi proainius. Aš mėgstu paukščius, 
mano tokia prigimtis, ir jokiais dėsniais, 
jokia taisyklė manęs nebegalima perdirbti. 
Mano kanarka mirė tais pačiais metais, 
kai kapitonas, išgelbėjęs visus iki vieno, 
buvusius jų laive, pats vienas sn juo nu 
skersio. Nuo to laiko aš kažin kaip pa 
mėgau žvirblius. Visų vakarų aš kasdie- 
nų išgedėdavau parke po kelias valandas 
ir lesindavau juos savo pusryčiais. O da
bar, kai ktėjo žiema, nejaugi mau pakaks 
dvasios palikti juos žūti f Neį vienas iš 
šių mažų paukštyčių nepamirštas Dievo.

(Bus daugiau)
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DIENOS KLAUSIMAI

KARAiS IR EKONOMINIS KRIZIS

ekonominių daiktų gamybų ir paskirstymui 
Reikalingų fiziniam gyvenimui gaminių tei
singas paskirstymas žmonėms atneštų daugį 
laimės moraliniu ir religinius atžvilgiais. Pa
sitenkinimas ir laimė paeitų iš (o, kad dideli 

turtai nebūtų koncentruojami į ne daugelio 
žmonių rankas, kad darbininkai už savo dar
bų apturėtų tinkamų gyvenimui atlyginimų. 
Žmonių kultūra imtų plačiau klestėti ir blo
gumai tirptų. .

Kaip gi yra šiandien? Kiekviena vyriau
sybė, kiekvienas individas tik ir galvoja apie 
visokias gudrybes, kad ekonominiais žygiais 
nustelbti kitas vyriausybes, kitus individus 
ir žūt būt kad ko veikiau praturtėti ir pa
siekti pirmenybės laipsnį.

Kad šiandieninė pasauly palaikoma eko
nominė tvarka yra niekam tinkama, vaiz-

(Pabaigų)
.1JVBedAiiu kaipo darbuotojas t «au‘2a< ‘JOS Pirmin*

i gali būti ir tiesa. Rusijos dar- ir iš tokio jo nusistatymo tik 
bininkai alkani būdanti neturi juokėmės. Mes manėm, kad jin 

►pinigų svarų duonos# nusipirk-į yra sųžinūrgas žmogate. Sakėm, 
čiau veržiasi į milijoumės or. į tb tai kūno pardavinėjimo‘in-į kaip tik/arčiau pažins lietu-

... I dnstri ins ’ šnlcn tilrPNi ifliu'iii 1 viii knmi-mib+mi leM-i kad

Komunistų laikraštis rašo, 
kad Jusevičius tai žymus “ka 
talikų darbuotojas”. Pats Ju
sevičius, kiekvienų sykį į ko
munistų laikraštį rašydamas,

kus. Tikra komedija.

“Gryni“ faktai

jdusfcrijos’ šaka tikrai jaučia! vių komunistus, kai suras, kad 
i depresijų. Chicagos “Tribūne’f pas juos sųžinės nėra nė už
korespondentas Donald Day 
rašo, būk Rusijoj darbininkai

supuvusį graa>; 
kad jų obalsiai

kai supras, 
tai tik veid-

Komunistų laikrašty Juse.i *>U0 gramų duonos į dienų gau i įnamystė, tai ir spiaus ant
eius rašo būk “Gaiso“ reda Inu. Tris kilogramus mėsos (sa 
ktorius p. M. Zujus jo rasi-'ko kaulų sriubai virti) į mė

gintai, kad jis katalikas ir į niui vietos laikrašty nedavė nesį ir 12 kilogramų bulvių
didelis darbuotojas. Paskuti- vien dėl,to, kad jo rasinis pa

savo apgaulingų svajonių. Bet 
pasirodė visai kas kita. Pasi
rodė, kad pas Junevičių nė

(sako tankiausiai sušalusių) į į tiek sųžinės nė f a, kiek pas pa
ni ame savo “grynų faktų” ri .remtas “grynais faktais“. Ti- mėnesį. Duonos valdžios krau- prastų komunistų. Je raštai
nkiny jis štai kų pareiškia: Į krenybėj tie faktai, tai visai 
“Aš labai apgailestauju, kad

tuvėse galima pirkti, bet ka-

aš visį savo jaunystės amžių 
buvau mažytės "nežinomų pa

džiausią liudija pasireiškęs komunizmas, fa-' lazitų fašistų grupės tarnu ir 
šizmas ir pačiose J. Valstybėse vedami ban
dymai.

TAI BENT DEMOKRATAI

dirbau jų naudai, o sau ir sa- 
klesos žmonių nenaudai.

jį Katalikų sąjungos tarptautinei taikai eti
kos ir ekonomikos komitetai neseniai paskel
bė raportų apie “tarptautinį ekonominį gy
venimų. Šie komitetai randa, kad buvusį pa
saulinį karų ir paskui ekor/ominį krizį sukė

lė tas pat piktas, t. y. tie patys blogumai, 
kariais pasaulis neturi noro nusikratyti., i » £-,’•• » 'f .

:X Kas tie blogumai f Jų yra. visa eilė. Pir
miausia, tai milžiniškų privačių turtų sukom

vo
Susipratau nors ant senatvės 
sulaukęs žilo plauko ant gal
vos, kad man nepakely eiti su 
krikščioniškais fašistais. Jie 
ne mano drangai, ne mano kle

Socialistai sakosi esų dideli demokrati
jos gynėjai. Bet, pasirodo, kad demokratijų
jie gina ne darbais, tik žodžiais. Kad taip'sos žmonės; jie aršūs darbo 
yra, būt galima daug pavyzdžių nurodyti.

Kaip žinomų, paskutiniaisiais Ispanijos 
parlamento rinkimais, laimėjo dešiniosios pa- j bo organizuoti Chicagos liet 
rtijos. Kadangi valstybė demokratiniais pa-1 katalikai esame nudirbę ir 
grindai*' sutvarkyta, socialistinėms grupėms j daug naudingų įstaigų turi-

____  nieko daugiau nereikėjo daryti, kaip pasili-; me. Jusevičius mūsų darbuo-
^MUtravimas. las reiškia, kad šimtai žmonių j opozicijoj, bet nekelti triukšmo, nes, kaip tėj tuščias. Jis prie jokio tau-

zrnonių priešai .

Daug gražaus tautinio dar-

ne faktai. Jis tik kopijuoja dangi už kilogramų du ir pu- 
Rusijoj buvusių nekuriu žmo-^ę rublio reikia mokėti, tai 
nių palankius apie bolševikų1 paprasti darbininkai negali nt' 
“rojų“ išsireiškimus. O kiti! svajoti apie pirkimų.
Rusijoj buvę taipgi žymūs žmo i Tai taip rašo šie vyrai
nės visai kitaip, nepalankiai, 
apie Rusijos bolševikų “rojų“ 
rašo. Jusevičius Rusijoj nebu
vo, tai kaip jis žino, kurie tei
sybę rašo. Pats nebuvęs ir ne
matęs, negali sakyti, kad kų) 
iš kitų surinko, tai yra gryni 
faktai.

Toliau sako, būk jis “gry
nus faktus“ ima iš Chicago 
“Daily News.”A Jei taip, tai

tai parodo k neaiškiausiai.

Antra tai ir gamtos kalty
bė. Mat, Jusevičius jau senu
kas. Tankiai pasitaiko kad 
žmogus ant senatvės snvaikė- 

ir ja. O Jusevičius ir jaunas bū-
šimtai kitų Rusijoj buvusių. jamas pais inatyti, nepa- 
Tikrehybėj tai net daug ir bol-1 sįtikėdavo. jig su pasidi-
ševikų (labai kaistų), kurie džiuvimu giriasi, kad prieš ke-

sakoma, prieš vėjų nepapūsi. Jei krašto žmo- tinio, kultūrinio darbo niekuo

aplankę Rusijų sugrįžę į Ame
riką spiaudosi “rojų“ prisi
minę.

Jusevičius koncertai

J. Jusevičius komunistų lai 
krašty, aprašydamas įvykusį 
L. R. K. S. A. Chi. apskr. su
sirinkimų, sako: “Mano gyvo-Į” ' l feii niniiin^, bitnu. Ritmu {

turėjo pastebėti Chicagos uni- nime nepasitaiks tokiaIne griauna.

liolikų metų Scrantone Pa. jis 
organizavo “nezaliežninkųC 
parapijų. Taigi jis visų gyve^ 
nimų buvo nenuorama be 
lygsvaros žmogus. Katalikas, 
“nezaliežninkas“, komunistas, 
už “teisybę“ kovotojas ir t.t. 
Iš vieno galo stato, iš kito

| nių dauguma pasisakė prieš socialistų rėži-

nacionalizmas, ekonominis imperializmas ir 
tarptautinis bankininkų imperializmas.

Mei ekonominiai ir valdiškieji nuostatai, 
kuriais tvarkomas pasaulio, ekonominis gy
venimas, nebus pakeisti, nėra vilties sulaukti 

srovės ir nusikratyti karais. Šiandien jau 
ggalima tenkintis kurios nors vienos tautos, 

valstybės akcija, kad atsiekti gerovę. Ge-
Afovė šiandien reikalinga visam pasauliui Tad 
ir akcija turi būt ne kokia siaura, bet pa
saulinė, t. y. turi apimti visų pasaulį. Kita
dos pakakdavo vienos kurios valstybės plot
mės. O kad šiandien viso pasaulio ekonomi- 

rnis gyvenimus yra tarpusaviai sunarstytas, 
tad ir akcija turi vykti pasauline plotme

Kzk, Komitetai randa, kad ekonominio gyve
nimo nuostatus galima pakeisti Katalikų Ba
žnyčios soeitdio mokslo dėsniais. Šiuos krikš- 
čioniškos socialės tvarkos dėsnius nuodug
niai išaiškina Popiežius Pijus XI encikliko
je apie socialės tvarkos atstatymų. Šie deš
inai, kaip kartas, ir yra atitinkamiausi minė
tai pasauline plotine akcijai..

Minėta Popiežiaus enciklika ryškiai ana- 
P lizuoja visų ekonominį gyvenimų, kaip tai

, Tačiau taip nėra. Ispanijos socialistams, 
matyt, ne demokratija ir ne krašto gerovė

met neprisidėjo. Mūsų dar
buotė ir mūsų tautiniai idea
lai — jam svetimi. Už tat

rūpi, bet partijos kromelis. Kadangi jie ne 
valdžioje, dėl to ne tik kad atsisako valsty
binį darbų dirbti, bet, spaudos žiniomis, ren
giasi prie revoliucijos, kad nuversti demo-įsi ir net “čiučelos“ rolę ban- 
kriftiniu ir teisėtu būdu išrinktųjų vyriausy-1 dė lošti. Pavyzdžiui 1932 ine-

greit ir aštriai prieš katall- (ševikų tvarkos, bet kaipo šo

160 kuopoj Jusevičius inaišė-

bę. Tai tokie jie. demokratijos gynėjai.

dŽiausios grupės.
Žinant, kad Jusevičius

venimo sistemas. Jis visai he-’ ^ur (jfttegjų koūce-
y l'Y,_ • i_ n__ I

rtų. Mat, katalikų susiprati
mas provokatoriams, šmeiži
kams, veidmajniams visur ke
lių pastoja.

V,

REMKITE KATALIKUI-

tik

i

gyvena didžiausiam pertekliuje, o milijonai 
— nieko neturi ir velka didelį skurdų. Pas-
kai seka kompetityvinis individualizmas ir , nią> reiškia 80cialistl) nen0rSjo. 
platokratinė monopolija; toliau, ekonominis

versiteto profesoriaus Eimest 
W. Burgės “Daily News“ lai
krašty išsireiškimus. Tasai 
prof. ilgų laikų praleido Ru
sijoj ne tam, kad rinkti fak
tus gynimui ar peikimui bol-

kus atsisukti jam yra lengva. į ciologas studijuoja skirtingas (tegni darbvfcotojai atkreipė į 
Tik Susivienymo apskrity ir Į šalių ii tautų diaugijinio gy- purvinus darbus dėmesį ir

tuose išrinkus Jusevičių į Su- 
siviehymo seimų, atstovų su
žinota, kad jis rengiasi sta
tyti savo kandidatūrų į Centro 
pirmininkus. Rimtesnį Chica
gos darbuotojai palaikė tai 
už juokų, bet pasirodė, kad jo 
tikrai prie to eita. Seimo pra
džioj pastebėjęs, kad atstovai

Lietuvių katalikų/ visuomenė, gerokai su
sidomėjo Federacijos organizuojama ekskur
sija į Lietuvos tautinį Eucharistinį kongresų, 
kuris įvyks birželio pabaigoj ir liepps pra
džioj Kaune. Pasistengkime, kad Amerikos 
lietuviai ten būtų gausingai atstbvaujami.
Kaip jau žinoma, Federacijos ekskursija or
ganizuojama gegužės mėn. 26 d., laivu “Ere-! skiriasi į priešingas grupes, 
derik VIII“. į norėdamas sau daugiau para-

• * • į mos gauti, atsitraukė nuo chi-
Daug katalikų gavėnios metu nę tik.pas- i ca-giečių ir prisidėjo prie di-

ninku uja irz daugiau meldžiasi, bet taip pat 
susilaiko nuo visokių pasilinksminimų. Šiuo 
laiku priviso daug nepadorių filmų ir šiaip paprastas mažamokslis, neturi 
vaidinimų teatruose. Padorūs žmonėą, visada nė mažiausio supratimo apie 
boikotuoja tokius teatru? ir kitus ragina, į biznį, investmentus bei orga- 

»• kad bent gavėnioj jų nelankytų. nizacijos reikalų vedinių, fa

tališkai kalba. Nešmeižia tik 
pažymi skirtumų tarp Rusijos 
ir kitų šalių. Sulig jo Rusija, 
moralybės žvilgsniu imant, tai 
šalis kurioje į doros dėsnius 
žiūrima iš atbulos pusės. Kas 
visame pasaulyje skaitoma do 
ra, Rusijoj nedora; kas kitur 
nedora, ten dora. Kriminališ- 
kai tėvai prasižengia, jei vai
kų, dar neturintį 18 metų am
žiaus, kų nors apie religijų mo 
kiną. Gi prostitucija, tai lega
lia dalykas. Būk tai tik pas
kutiniais laikais nekuriu ne
palankiai pradedama į tai žiū
rėti.

Jusevičius tvirtina, kad Ru
sijoj moralybė labai aukštai 
stovi ir ten mergaitės savo

žvirblių “koncerte“ pakliūti į Sttvyrtieilė, nepaprastas iš- 
niekados, kokiame aa buvau j didumas ir ant senatvės daly- 

; pakliuvęs paskutinį sekmadie-į kų neatskyrimas Jueevičių pri 

Čia turiu pažymėti, kad vertė visiems į akis spjaudyti 
paskutiniame 160 kuopos su ir, būk tai už teisybę kovo- 
sirinkime Jusevičius pakliuvo jant, provokatorių taipti. 
į antrų koncertų. Kuopos rim-j Dabar komunistai parengę 

maršrutų vežioja Jusevičių po 
kolonijas ir rašo kad pralavi- 
nus būtų neprastas kalbėtojas. 
Komunistiškos prakalbos len
gva pasakyti. Bile kas gali 
būtį kalbėtoju. Bet bolševika
ms Jusevičiaus kaipo kalbėto- 

Jusevičius darbuotojus, ku-Į>us nereikia. Jiems tik reikia 
rie apskrity prieš jį kalbėjo,! “mučelninko“. Reikia kas 
įvardina ir vadina juos pro-!m>rs gelbėti, “darbininkų bū-

vio pagerinimui“ aukas rink
ti, reikia pelėdos. Jie tų ir tu
ri.

Rietuvių komunistų tikslas 
kovoti prieš tautybę ir tikybų 
— mulkinti ir apgaudinėti ne-

tiškai nesubrendusiais. Kas- 
žin kų pasakys apie 160 kuo
pos narius, kurie, kaip girdė
jau, vienbalsiai jį išmetė iš 
raštininkystės. Kuopos nariai, 
kurie prieš Jusevičių kalbėjo 
daugiau gyvenime už jį atsie- Į pj-otaujančius darbininkus. Tų 
kę ir daugiau mūsų visuome-' įšgamiškų daTbų dabar dirba 
nės labui dirbę. įp Jusevičius.

Kodėl taip elgiasi A. J. Žvirblis

Jau prieš porų metų me? 
žinojome, kad Jusevičius turi 

kūno nepardavinėja, l'š dalies i daug bendro su komunistais, K^Jz\ SPAUDĄ
—11 i ■
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MAŽŲJŲ DRAUGAS Vasario-Feb. 26,1934
DRAUGAS PART TW0

JUOKAI Kuris vaikučių atspės Sias mįsles ir 
alsius atspėjimus į “Mažųjų Draugą,” 

Marytė — “Mano tėtė duoną kepa, o dovanų gaus gražią knygutę.
tavo ką veikia!” 77 . rt ~ .

Zosė — “Tai, ką mama jam liepia.” Mtsliy atspėjimai No. 2. Balsas, 2.
.VoJb/foju.s — “Kuomi baigėsi pamoka Knyga, 3. Tamsa, 4. Miegas, 5. Vinys ba

tuose. t
Mįslių atsp. Nu. 3, pusi. 7: - 1. AeŠėlis, 2. 

Valtis, 3. Namai, 4. Rasa, 5. Aguona.

pereitą kartą!”
Mokinys — “Tuomi, kad tamsta, ponas 

mokytojau, pavadinai mane asilu.”

Kunigas (seniui 90 metų) — “Pasakyk 
man tėvuk, kas tave sutvėrė!”

Senelis — “Kunigėli, nežinau...” 
Kunigas (šalia senelio stovinčiam vai

kui) — Na, vaikeli tu pasakyk.”
Vaikas — “Dievas mane sutvėrė.” 
Kunigas (seneliui) —- “Matai, tėvuk, jis,

mažas, žino, o tn jau pasenęs neži
nai!’-’

Senelis — “Bepigu jam žinoti, nes dar 
neseniai sutvertas; aš gi jau tiek 
metų gyvenu, už tat ir pamiršau...”

Motina — “Še tau du obuoliai; vienas 
mažesnis, kitas didesnis. Pasidalin
kite krikščioniškai.

Jonukas — “Ką tai reiškia pasidalinti 
krikščioniškai!” /

Motina — “Duok Onutei didesnį obuolį, 
o sau pasilik mažesnį.” •

Jonukas — “Mama, verčiau Onutei duok 
abu obuoliu, lėgul ji su manim kri- 
kčioniškai pasidalina.

Čia yra šeši Lietuvos miestai su sumai

šytomis raidėmis. Kiek galite išrišti?

1. Nauksa, 2. fidapakil, 3. Asiraza, 4. 
Rasginda, 5. Sivulin, 6. Arnpemimal.

1. PIRMO ASMENS 
ĮVARDIS

3. TRECIO ASMENS 
ĮVARDIS

.1. SUKS 
7. IKI ŠIOL 
S. TARIU 

10. TEGUL 
JI. KEIČIA
13. TODĖL
14. KITO
10. OTAI!
17. VARGE!

(JaiLsmAiodls)

1. JEI (Jungtukas)
2. SITAM
3. DABAR
4. TAIPOGI
«. ŽEME APSUPTA 

VANDENIU 
(Naudininkas)

7. .MELODIJA
5. KUOMET

11. MATAI
12. MOTERS VARDAS
13. ANO
13. JAUSMAZOniS

No. 4.

Lietuvių Pradžios

Vasarin-Feb. 26, 1934

UCffll
okyklų Savaitraštis

Redaktorius Kun. Dr. Petras Blskls, M. I. C. Administratorius Juozas Overka.
(tautus Alain akynul siųskite adresu: Mažųjų Draugas. Marianapolla, Thompson, Conn.

, Mįslės
1. Girioje augo, girioje lapojo; namo 

parėjo — šventu pastojo.
2. Kas daro, tain nereikia; kas per

ka, tai ne sau: kam reikia, tas nežino.
3. Kad atsisėstų, dangų pasiektų, kad 

rankas turėtų — vagį pagautų.
1 4. Ką vargdienis ant žemės meta, o 

turtuolis į kišenių deda!
5. Kodėl gaidys gieda užsimerkęs!

Ap verta?
Aitą leidinį, ketvirtą
Naują “Mažųjų Draugą”
Tau paduodame į ranką.

Jau gerai susipažinom,
Mintimis pasidalinom,
Savas plunksnas išmiklinom.

Bet ar esi pamėginęs
Save patį padrąsinęs, —
Straipsnį, kitą įtalpinęs?

To redaktorius ir laukia,
Jus visus į talką šaukia,
Į bendrą darbuotę traukia.

Tavo šitas laikraštukas,
Užmokėtas ir eentukas!
Bet kuris tavo straipsniukas?

— Aš tas pats tavo Viliukas.

Pasakėlė

ATSAKYMAS GAL- 
VOSUKIO 

« 3-<Ho Nr.

Priežodžiai:
Bijai vilko — neik miškan.
Neperšokęs griovį, nesakyk — op! 
Geri darbai toli girdėt, blogi — dar

toliau.

Vieną gražią dieną du Marianapo- 
lio Kolegijos studentai susitarė eiti į miš
ką pasivaikščiotų. Aš manau, kad ne be 
tikslo jie ten ėjo, nes buvo pastatę slas
tus ir rūpėjo jiems sužinoti, ar ką lai
mėjo, ar ne. Na, tuščia jų, tegul sau ži
nosi.

Beeidami keliu jie taip garsiai kal
bėjosi, gal ir ginčijosi, kad net išgąsdi
no zuikį, kuris išlindęs iš po kelmo bėgo, 
kiek tik jį kojos nešė. Vienas ir sako:

“Žinai ką! Tu čia palauk ir apžiū
rėk vietą, iš kurios zuikis išlindo, o aš jį 
vvsiuosi.”

“Tegul bus ir taip,” — atsakė drau
gas, artindamasis prie tos vietos, kur 
prieš keletą sekundų buvo pasislėpęs zui
kis. Kuris vijosi, buvo geras bėgikas, bet 
sykiu ir truputį žioplas, nes bėgdamas ne
žiūrėjo kur bėga, bet žiūrėjo, knr zuikis 
galėjo pasislėpti. Įsibėgėjęs kad duos vi
su smarkumu į medį, kad net visos dan
gaus žvaigždės ir žvaigždynai vidurdie
nyje jam akyse pasirodė. Aiek tiek atsi
peikėjęs grįžta pas savo draugą ir sako:

“Jonai, žinai ką? Zuikis .metė į mane 
iriedį,” Mikelionis (L.K.).

• -
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Tėvas

(Tęsinys)
L’ž savaitės tėvas su sūnum irėsi e- 

žeru, žadėdami užsukt pas Butkų ir pa
sitarti apie vestuves.

“Ši sėdynė netiesi,” — sako sūnūs 
ir atsistojo jų pataisyti. Tik, štai, lūžo 
lenta, ant kurios stovėjo; jis pakėlė ran
kas, suriko ne savo balsu ir įkrito į van
denį. "

“Griebkis irklo!” žaibo greitumu at
sistodamas ir paduodamas irklų sušuko 
tėvas. Bet sūnus bebandųs griebtis sus
tyro.

“Palauk biskį!” suriko tėvas iš nau
jo pakišdamas jam irklų. Sūnus pasikė
lė, apsivertė, pažiūrėjo į tėvų ir nusken
do. Kaulas nenorėjo tikėti savo akimis. 
Sulaikęs valtį įtemptomis akimis žiūrėjo 
į vietų, kurioje dingo sūnus, tartum, lau
kdamas, kad vėl jis pakils iš vandens. 
Bet kilo -Vien tik burbulai viens už kitų 
didesni. Pagalios iškilo burbulas toks di
delis, kaip žmogaus galva, ir trūko. Eže
ras pasidarė ramus ir žibantis, kaip vei
drodis.

- * Per tris dienas žmonės matė tėvų 
besiirstant aplink* ežerų. Ketvirtų dienų 
ir sūnaus lavonas iškilo ant vandens pa- 
viršio. Drebančiomis rankomis tėvas pa
ėmęs lavonų įdėjo į valtį ir leidosi na
mo.

Galėjo būti metai nuo tos dienos, kuo
met kunigas vėlų naktį išgirdo už durų 
lyg kas bando įeiti. Įėjo aukštas, liesas 
žmogus, nulinkusia galva, ant kurios švie
tė žili plaukai. Klebonas ilgai įsižiūrėjęs 
pažino. Tai buvo Raulas.

“Jau vėlu k dar be vaikštinėji!”— 
užklausė nustebęs klebonas.

“Taip, iš. tikrųjų, vėlu,”—atsakė sės
damas senis.', Kunigas atsisėdo greta. Ra
mi tyla kiek laiko viešpatavo. Pirmutinių 
prakalbėjo Kaulas:

“Atsinešiau a. a. sūnaus atminčiai 
palaikus, norėdamas juos atiduoti pavar
gėliams.” Atsistojęs padėjo pinigus ant 
stalo ir vėl atsisėdo.

Kunigas, suskaitęs pinigus, tarė:
“Tokia didelė pinigų suma!”
“Tai pusė mano turto; namus par

daviau.”
ilgai painus tęs kunigas prabilo:

“Kųgi dubar manai daryti?”
“Kų nors geresnio,” — atsakė Kau

las. Nuleidęs akis jis prisiminė tų bai
sių nelaimę — sūnaus mirtį. Ant galo 
kunigas švelniai, bet aiškiai tarė:

“Aš manau, kad tavo sūnaus mirtis 
galutinai tau džiaugsmo pridavė.’'’

“Taip, Tėveli, aš pats irgi taip ma
nau,” — atsakė Kaulas pakėlęs akis, iš 
kurių per ruukšlėtus jo skruostus nurie
dėjo dvi gailios ašaros. L.L. i

Vaizdelis
1

Matau žibančias žvakes,
Skaisčias baltas lelijas,
Prigesintas lemputes.

Ramu, tylu — nuliūdimas; 
Retkarčiais atsidūsimas — 
Kambaryje mažas grabas. >

Miega, akutės primerktos,
Rankutės gražiai sudėtos,
Ant galvutės žalios rūtos.

Stovi motina prie karsto,
Susijaudinus — be žado.
Kas žino kų ji ten mato I

Juk tos motinos širdelė
Jaučia, kad josios dukrelė 
Danguj’ žydi, kaip gėlelė. '

Aš iš skausmo verkšlenu,
Kaip vaikelis mykčioju,
Širdis plyšta I... Pabundu!

Širšė. • *

IŠ PAŠTO DĖŽUTĖS

“Mažųjų Draugas” gyvuoja. Jojo 
užgimimų skuity tojai įvairiai sutiko. Vie
ni pareiškė daug palankumo, kiti prie
šingai — mano, kad jis visiškai nereika
lingas, lies jis kliudo lietuvių vaikų iš- 
tautinimui. Taip ir. yra.

Įdomu bus Gerb. Skaitytojams išgir
sti ir sužinoti kų kiti kalba apie “Mažų
jų Draugų.” Šiuo tai tikslu ir įvedame 
į savo didįjį laikraštį naujų skyrių — 
“Iš Pašto Dėžutės.” (Redakcija).

* * *
Nors laikraštukų pasiuntėme visų 

klebonų vardu, tačiau nedaug tebuvo to
kių, kurie “Mažųjų Draugo” nenori, iki 
šiol administracijai laikraštukus atgal te- 
s ugrų žino tiktai vienas kun. iš Chicagos 
ir vienas iš Pennsylvanijos.

* * *
— Dienraštis “Draugas” pradėjo 

leisti savaitinį 8 puslapių priedų laikraš
tukų “Mažųjų Draugas,” skirtų pradi
nių mokyklų vaikams. Jo tikslas, kaip 
patys leidėjai rašo, “iš mažejis pratinti 
vaikus, kad pamėgtų švarių lietuviškų 
katalikiškų spaudų!! Čia vėl pasirodo 
lietuvių katalikų pirmyneiga. Lai gyvuo
ja šis naujas laikraštukas ir jojo leidė
jai! — “Pažanga,” Du Bois, Pa., Vasa
rio 2, 1934 m.”

* * *
— “Prisiunčiu keletą raštelių “Ma

žųjų Draugui,” gal sunaudosite... Siųski
te mano vardu ne 25, bet 50 laikraštėlių.

— Kun. P. U. Strakauskas, 
Lowel, Mass.

* * *
— “Kun. Dr. P. Biskiui. Brangusis, 

sveikinu Tamstų už sumanymų pradėti 
žurnaliukų mūsų pradinės mokyklos vai
kučiams. Kad šis žu mali ūkas turės pa
sekmių, neabejotina; kad bm\ naudingas 
skaitantiems vaikučiams, neužginčijamas 
faktas.

. Atsižvelgiant entuziastiniai į reika
lingumų minėto žurnaliuko, mėginsiu pa
tiekti šiek tiek mano menkos pagalbos... 
Šiuomi laikraščiui siunčiu pluoštų rank
raščių, prašydamas Tamstos patalpinti 
“Mažųjų Drauge”. Mano linkėjimas, kad 
ateityje “Mažųjų Draugas” išeitų savo 
atskirame- sųsiuvyje ir patsai fiansiniai 
galėtų gyvuoti. Sudiev.

—Stasys Pieža, Chicago, Iii.” 
* * *

— “Gerbiamieji, ar tiesa, kad “Ma
žųjų Draugo” neįeisite vasaros mėne
siais, užsidarius mokyklai? Aš turiu va
sarinę mokyklų ir man labai būtų gera, 
kad toksai laikraštukas eitų.

—- Kun. P. Juraitis, Athols, Mass.”* ♦ *
— “Gerbiamieji, prašau man siunti

nėti “Mažųjų Draugo” 40 kopijų. Reiktų 
“Mažųjų Draugas” leisti ne su laikraš
čiu, bet atskirai. Tuomet daugiau patrąu- 
ktų vaiko sielų. Leidžiant atskirai, už
tektų leisti vienų kartų mėnesyje.

Su pagarba — Kun. Jonas Bakšys, Ro- 
chester, N. Y.”

* * *>
— “Mažųjų Draugas,” Marianapo-

lis, Conn. Gerbiamieji, aš skaičiau “Ma
žųjų Draugų,” kurio šaradas ir galvosū
kius aš manau, kad išrišau. Čia prisiun
čiu... •

Darata Itadavičiūt ė? 12215 Union ave., 
Chicago, Dl.” ♦ * *

— “Brangi “Mažųjų Draugo” Re
dakcija, Aš prašau perskaityti mano po
ezijų ir įdėti į “Mažųjų Draugo” laik
raštį. Aš esu jo skaitytojas. Aš tik da 
keturiolikos metų vaikas.

— Alfredas Bagdonas, 329 St. Francis 
st., Minersville, Pa.”

Kad katės lotų, šunų nereiktų.
Į balų puolęs —x sausas nekelsi. 
Juokitės tvoros!
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So. Omaha, Nebr. —‘Mirtis 
neapleidžia mūsų kolonijos. 
Tai vienų, tai kitų ima pas sa
ve.

Vasario 14 d. palaidojome 
a a. B. Plunksnų, dar nesu
laukusį 18 metų. Buvo vienin
telis sūnus motinos ir labai ge
ras jaunikaitis. Priklausė Šv. 
Kazimiero draugijai.

Prieš koletų savaičių jis da
rbe sulaužė kojų. Daktarams 
betaisant, kojon įsimetė gan
grena, kuri apėmė visų kūnų. 
Gailisi jo ne tik tėvai, bet ir 
visa parapija.
. Taip pat vasario 17 d. pasi
mirė a. a. J. Jasnauskas, su- 
laukęs 52 metų amž. Buvo pa
vyzdingas parapijonas ir la
bai karštas tautietis. Priklau
sė beveik visoms mūsų drau
gijoms.

Dideliame nuliūdime paliko 
žmonų Stelių, du sūnus ir vie
nų dukterį. Palaidotas su ba-

lyvavo daug žmonių ir visos 
draugijos.

Vasario 18 d. minėjome Lie
tuvos nepriklausomybės suka
ktuves. Tam tikslui mūsų i®e-

. 4 ...sefės surengė gralių progra
mų, kuri buvo tokia:

1. dainos: “Lietuva, tėvynė 
mūsų”, “Vilnius” ir “Mal
da” (žuvusienis už Lietuvos 
nepriklausomybę).

2. Dėklėm. “Lietuvos vėlia
va” atliko A. Kušleika, S. Ma 
tūlis ir A. Pėtručiortis. t

3. “Pučia vėjas” (mažyčių 
daina).

4. “Mes Lietuvos kariuome-' 
nė” (bernaičiai 3 ir 4 skyrių).

o. “Vilniaus kalneliai” (di
desnės mergaitės).

7. “Gimtinės paminėjimai” 
(7 ir 8 skyrių mergaitės).

Programos pamatyti ųesusi- 
rinko daug žtaonių. Tų dienų 
pasitaikė šermenys. Taigi 
daugelis žmonių buvo nuėję į 
šermenis.
atsilankę, išėjo labai paten
kinti ir džiaugėsi seserų su
manumu. Išeidami iš mokyk
los salės kai kurie taip išsi
reiškė: “Dar nematėme tokios 
gražios programos”.

Tautietis

ti. Kalbėtojais buvo Lietuvos. LIETUVIŠKŲ VIETOVAR-

viee konsulas p. Daužvardis,• 
Lovvell’io aukštesnės mokyk- Į 

los sub-master p. J. Couway, 
vietos klebonas kun. V. Stra- 
kauskas, J. E. vyskupo atsto- 

7 ~ ■”"** * vas W. lliekev. Muzikalų pro- 
gramų išpildė parapijos ma
žųjų ir augusių chorai, veda
mi varg. E. Šlapelio. Buvo 
taip pat solo, trijo, kvartetų.

Žmonių buvo daug. Pelnas 
paskirtas Dariaus - Girėno-pa- 
minklo fondui. Koresp.

MINĖJO VASARIO 16
Indiana Harbor, Ind. — Va

sario 18 d. Šv. Pranciškaus 
parapijos salėj harbor iečiai m i 
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės 16 metų sukaktį. -

Nors oras buvo šaltas — 
snigo ir pustė — tačiau nesu-

Chieago Daily News skel
bia, kad mūsų mieste gainblo- 
riai nukaitę dirba policijos 
protekcijoje.

SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

DŽIŲ VOKIETINIMAS

BERLYNAS, 10. II. Eita.

Ofiso TeL CICERO 4» 
Res. Tel. CICERO 8656

JOS. SHINGLMAN, M. D.

1 't .Z&i

*•' 0

Buvęs cicero, 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komtstjonte- 
nus (lr laikė 

(tą garbės ofi
są per 10 me
tų ) yra gerai 
Clcerfečlams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja 'gydyme 
Plaučių, Šir
dies Ir Reu
matizmo Ilgų- 
Valandų..

Nuo 10 Iki 12 v&l. ryto; nuo t Iki 4 
vai. popiet lr 7 Iki 8 vai. vakare; 

tventadi'enlais pagal susitarimą.

<930 West 13th Street
CICHRO, UL

Voelkischer Beobachter prane-|burgo apskrityje paskutiniu 
ša, kad paskutiniu laiku Rytų .laiku suvokietinta ne mažiau, 
Prūsijoje suvokietinama vis j kaip 13 vietovardžių, kurie pa- 
daugiau lietuviškų ir lenkiškų i vadinti naujais vokiškais var- 
vietovardžių. Vien tik Ortels-j dais.

ĮTAIKŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
"i z

1 OFISAS
4729 So. Ashland Aye.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 Iki 4 
vat po pietų ir nuo 7 Iki 8:28 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Iki* 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDvvay 2880

Oftao Te*. VlCtory 48»*
Kon. Tol. IMUCsnl 6t>*

DR. A. A. RDTH |
Rusas Ugdytojas lr Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų if 
visų chroniškų ligų.

. Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst 8troot 

Valandos: 2—4 popiet. 7—8 vai. vok. 
Nedėliomis lr šventadieniais 18—-ti

Res, Phons 
ENGlevvood 4641

Offlos Pbono 
TRIaogta 0844 DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK
Tet YARda 0894 

Rez.: Tet PLAza 8200
VALANDO8;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 ▼. * 
Nedėldlenlals nuo 18 Iki 12 diena

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted StreetGRABORIAI
6. Šiuomi žęnklu pergalėsiu 

priešus (vaizdelis). Vaidino:
Lietuvos rolę — B. Sližins- ( 
kaitė, Vokiečio - V. Rukaa, I ,aik« ‘M- kuri“ «vy»ę. 
Bolševiko - P. Kušleika, Le.|Matėsi *““>“<» iš f;ast Chica' 
nko - Ed. Zikas, Angelo _lg<>. kad ^kiu paminėjas reiks- 
P. Mažeikaitė, Lietuvos karei,žveMtę.

J. llazur ir E. Labaus-Į Pirmiausiai įžanginę kalbi) 
į pasakė klebonas kun. K. Bič
kauskas. Paskui atvaidinta 
gražus vaizdelis apie .Lietuvos 
atgijimų. Vaizdelį parašė kun.

vių:
kas.

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntt 
Tel. CANaI 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PL, Chicago

LIITUTIAI DAKTARAI
Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tet tUOvehlH 1565

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼al.: 8-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldleiuat 

tik susitarus

MM W. MAKQUETTB ROAD

Tel. LAI'ayette 7050

08. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
▼*!.; 1—4 lt 7—8 vai. vakare

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 4»th OT., CICERO, BU 
UUr., Ketv. lr Pėtn. 10—8 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CBUCAO4 
Paaed., Bersd. Ir Bubat. 2—8 vai

Dienoms TeL LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JA VOIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vat: 8 Iki ė popiet, 7 Iki 8 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Pbono 
PROspect 1V98

Rea. and Offloe I 
I85W so. LeavlUi St.

GANAU 0708

Offtoe TcL REPubiic 7884 
1U>. Td- GROvehUl 0817

8817 S. WASHTENAW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHUtUGAS

2422 W. MAKUUETTE KOAD 
Vat 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryks

NedAlloJ susitarus

1439 S. 49th Ct. Cicero, BĮ. 
Tel. CICERO 6827

SIMON M. SKUDAS
K. Bičkauskas. Visi lošėjai sa graborius ir balsamuotojas 

. . Patarnavimas geras Ir nebrangus
vo roles kuo geriausiai atliko.
Pertraukose kalbėjo'mokytoja 
B. Vopšaitė, adv. B. Yodis, 
dentistas J. Badžius, adv. J.
'Kudlevičia, vaist. J. Kroine- 
lis, d-ras B. Bulatovas. Visi 
tie kalbėtojai yra čia gimę ir 
augę, Lietuvos nematę, išėmus 
vaistininkų J. Kromelį; kai 
kuriems buvo net labai sun
ku lietuviškai kalbėti, tačiau 
gražiai kalbėjo. Su laiku jie 
išmoks gerai lietuviškai kal
bėti ir kitais metais, tikimos, 
dar gražiau pakalbės. Ant ga
lo Šv. Cecilijos choras, veda
mas varg. A. Glemžos, padai
navo kelias pat ri jotines dai
nas. Tuoni ir baigės vakaras.

718 W. 18th St.
TeL MONroe 1877

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ graborius 
Palaidoja ui $25.00 ir aukščiau 

Modemiška koplyčia dykai.
488 W. 18lh St. Tct. CANaI 6174 

Chioago. 111.

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼SDEJAS
1646 WEST 46th STREET

Tat BOUlevard 1208—8412

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue .
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koply&a Dykai 
4830 VVEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO .2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
Tel. Boulevard 4139

▼al.:
ROOM 318

2-4 lr 7-8 vat vakaro

Daktarask
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WtSSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
PER 98 METUS NEŽIŪRINT
GYDOMOS JOS YRA

YRU
KAIP CZSIHEN ĖJUSIOS Ir N 

SpeciallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir puelėa, uinuodljlmą kraa* 
Jo, odos, ligas, žaizdas, reumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n*> 
galėjo Jus iSg^dytl, Ateikite čia lr persitikrinkite ką jis Jumų gali padK 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ligydd tukstančlfis ligonių. PatesN 
mas dykaL OFISO VALANDOS! Kasdie nuo 18 valandos ryto Iklfc 
valandai ir nuo 2—8 valandai, vakare. Nedėtomis nno 11 ryto Iki 1 

4SM WKNT 9Sth SK kampas Kęsta* Ava Tet CRAvford EM

Tol. CICERO 9*4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pllnaa patarnavimas 

KOPLl
13X4 fl

įvėms pllnaa patarni
KOPLYČIA dYKa* 

FJHb 4 n,>ovn Tb

Tel. LAFayette 8679
J. Liulevičius

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelln* 
k6Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
.ne 9 grėbė* Ave

Grabortna
lr

DR. J. J. KOWARSKA$
PHYSICIAN and SURGEON

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

Y to < and 7 to 8 P. E. 
Sunday by Appolntment

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

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

Nedėliomis pagal sutarti 
00.0 telef. BOLIevard 7»2O 

Narnų U'l. PKOepeul 1889

Phoue CANM 8199

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* O- CHtp.VROA*

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—I ir 7—I vak. 

Seredomis ir Nedėliotais pagal šutau. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Sunkiai
lėnas.

ser^ra Antanas Ži-
Putinas

Visi Telefonai:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai l&kallnH- Ir Išdirbl- 
me visokių rūšių pamluklus lr 
grnbuamiua. i ,

Mūsų šeimyna. spcclallMioJa ŠM- 
me darbe per šešias kartas.

Veskite pafiliiklų reikalus lie
stai su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE J

Viena* blokas Į rytus nao 
didiliilių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
BELMONT 8485 

, , Office: HILLSIDE 8865
Alfred RoseUl, pres Vineent Roselll, seer.

Tel. BOLIerard 7849

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti *7th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare 
ueredoj pagal sutarti

Tet CANaI 0257
Rėk l*ROiąie<-t 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1891 SOITH HAUffLD
et|a tano Ho. Arteiga.. raaai 
doa: 11 ryto UU 4 popiet

< lk< 1:88 vakare

DR. J. RUSSELL
Li«tuvin CMturgaN ir O.ydytojaa

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

V ai a
4 popiet; ni

d o s i
6.8 vakarais

Telefo BEJPuhUo 7MA8

Ofiso: Tel. CALumet 4OS9 
Kum.: TeJ. HEMkx:k 6284

DR. A. G. RAKAUSKAS

I

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3147 80. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir <-> vai. vak 
KeaManciJoa Ofisas: 9854 W. 6»Lh bt , 

Valandos: 16—J2 ryto 
■oredomls tr Nedėliotam pagal sutarė •

VAKARAS DARIAUS - GI
RĖNO PAMINKLO 

FONDUI
r

Lowell, Mass. — Vasario 11
<1., Federacijos vietinio sky
riaus pastangomis Kolumbo 
Vyčių salėje suruošta vakaras 
— koncertas Bariaus - Girė
no paminklo fondui papihlv-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeU

Tet CANai 6199

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

x 2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt BL)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 (kl I vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tet OUmo DOLIevard &9I1 
Itez. VICtziry 2248

-14

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

Ofiso vąt: nuo 1-1; nuo

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tet LAFayelte 8OR7

BR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

(Prie Archer Ava. aetoll Kedale) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nadėUomla pagal 
sutarti

Phone GROvehKl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sakmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

8869 80. WEKTKItN AVE. 
Chieago. llt

DR. A. P. GURSKIS
1) K N T I S T A S 
4204 ARCHER AVE.

eorner Sacramento 
iVal.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Yardt 1741-H42
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

VENRIAN MONUMENT CŪ.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

ir Grabnamių

Didžiausiu paminklų allrbtuvė 
Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
-------- O—,

Pirkių* (ledai IŠ dirbtuvės lr 
tniųtykltc pinigus

Mes atlikom.* darbą .briig.dinl žymes
nių Clik-agoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ate.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois /

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKĮ
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........PASAUKITE.........

REPubiic8340
5340 So. Kedzie Avenue
 (Neturime sąryšių su firma tuo-pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpe8Čios. Pašaukite:

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

VI
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DIDELĖ SPORTO ŠVENTĖ DARIAUS - GIRĖNO 
PAMINKLO NAUDAI

kai! Lituanikos basketbotinin 
kai garbingai pasirodys ir or 
ganizuotam lietuvių būrely!

Visi aukščiau minėti ir kiti 
žymūs lietuvių sportininkai 
prašomi tuojau susižinoti su 
Lituanikos basketbolo ratelio 
organizatorium F. Kriaučiū
nu: Fil Kraus, 4614 So. Puu- 
lina Str., Chicago, TU.; tel. — 
Yards 1046, -- arba su pami
nklo statymo statymo komi
teto pirmininku adv. Vąsaliu: 
R. A. Vasalle, 134 N. La Sali? 
Str, lleom 1308, tel. Randolph 
0332. .

Ta sporto šveųtę rengti ko
mitetas pavedė komisijai, ku 
rių sudaro: pirm. adv. R. A. 
Vasalis, konsulas A. Kalvai- 

rėti. Tikietni kainos SOcn. tK inž. V. .Tcsulaitis, polit. A.

DALYVAUS GERIAUSI A 
MERIKOS SPORTININKAI

Didvyriu Dariaus - Girėno 
paminklo fonde jan baigiamas 
lipdyti penktas tūkstantis do
lerių. Ąvkos vis plaukia iš vi
sų kolonijų: paminklui auko
ja ir organizacijos, draugijos 
ir atskiri asmenys. Tas užtik
rina, kad paminklus jau tik
rai bus pastatytas.

Nežiūrint to, paminklo sta
tymo komitetas kovo 24 d. re
ngia didžiulę sporto šventę 
(132 Infantry Armorv, W. Ma 
dison and Roskwell Avė.) Ten 
yra net 4100 sėdynių. Reikia 
tikėtis, kad jos visos bus už
imtos, nes tikrai bus ko Žiū

įr
75cn.

Žais lietuvaitės basketboli- 
ninkės su kitatautėmis.

Po to basketbolų (krepšia-
svaidj) žais Amerikos sporto 
žvaigždės — lietuviai su ge
riausiais Ohicagoje ir Vakari
nėse Valstybėse baskettolinin-
kais —' Lifsliultz Fast Freig-
lits. ‘K 1

Iš lietuvių dalyvaus žymiau Į 
si lietuvių basketbolininkai, 
kurie taip pat yra ir žymūs, 
pla čiai žinomi Amerikos spo- 
rtopasanlvje. Štai jie:
l) Filip Kriaučiūnas (Kraus) 

— De Paul universiteto stude
ntas, antrus metus žaidžia ba 
sketbolų ir yni to universite- 

• to futbolo ratelio kapitonas;
2) Ed KriaUčiūnas (Kraus) 

žymiausias Amerikoje bas- 
ketbolininkas ir vienas iš žv-

N
—-e- Pirmadieni.', vasa rio

DRAKE VIEŠBUTY PA
MINĖTA VASARI016
Vasario 16 d., Lietuvių Ne

priklausomybės paminėjimas į- 
vyko ir Broke viešbutyje. 
Suėjo gražios publikos. Prog
rama buvo graži. Pirmiausiai 
konsulas A. Kalvaitis angliš
kai ir lietuviškai pasveikina

riaits’- Girėno paminklo fon
dui.

Si draugija, abiejų lyčių, jui 
šelpinė, per daug metų gyvuo 
ja ir pasitnrinti. Susirinkimus 
laiko kas antrų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio A. Oėsnos 
svetainėj, 4501 So. Paulina St. 
Valdyba susideda iš: pirm. K. 
Kačinsko, pagelb. F. Venc
kaus, nut. rašt. J. Tabulskio, 
fin. rašt. -A. Ambušo, ižd. A.susirinkusius. Gabi pijauistė 

Briedytė paskalnbino pijami. {^‘8no3- k ALTASS. rei
taip pat ir kons. A>KalvaTtis »kitt padėkos visiems rėmėja-

Kumskis (sporto instrukt.) ir 
stud. A. Stelmokas.

K-to sekr P. Jurgėla

SUSIRINKIMUS LAIKYS 
LIETUVIŠKAI

IŠ NEK. PRAS. ŠV. P. SO 
DALICIJOS CHICAGOS 
APSKR. SUSIRINKIMO

Dr. Drangelio žmona Barbora 
(Darlvs) Cbicago Civic. Ope
ros dainininkė, publika žavė
jo savo nepaprastai maloniu 
balsu. .Ii dainavo “Pace Pace 
Mio Dio” (La Forga Del Dė
si ino), “Klajonės” (S. Cher 
ry), “Aguonėlės” (Gruodžio) 
ir kitas. Kelis sakius iššauk
ta.

Toj-pačioje vietoje buvo me 
no (paveikslų) paroda, kurių 
surengė įpilusio dailininko 
žmona p. Kleitsch - Grigaičio- 
tė. Paveikslai be galo gražūs,

ms ir rengimo komisijai; ačiū 
V. Stankieųei, T. Kačinskienei, 
S. Skrednlienei, O. Davis, K. 
Banialenei ir Cėsnams, kurie 
visados pasižymi savo duosnn- 
inu ir patrijotiniais darbais.

(lai niekur tiek atskiros dr- 
gijos neprisidėjo prie Antrojo 
Trans - A Dantinio skridimo,, 
kiek Town of Jjake. Pav., Te-

VASARI016 PAMINĖ
JIMAS

Bridgeport- — Jlridgeporhe 
čiai vasario 18 d., ftv. Jurgio 
jiarap. minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 16 metų sukak
tį Žmonių buvo pusėtinai. Ka 
Ibėjo kap. P. Jurgėla ir Dr-J. 
Poška, nušviesdami Lietuvos 
nepriklausomybės reikšmę ir 
mūsų ateities veikimų. Muzi
kalų programų išpildė komp. 
A. Pocius, iškilmėms vadova
vo apt V. Petrauskas.

Vincukas

CICEROJ PAGERBTI 
Pp ATKOCIŪN/lI

- Vasario 3 <1. visai netikėtai 
pp- Atkočiūnai minėjo savo'20

atralikkan klubas “Lietuva^,ir*" VJdy'>i"i« KyWni'"° 
... , kakti. Puota (surpnze)

jau seniai įstojo garbes pariu
su $25.00, Unity L. B. klūbas 
— $115.00, dabar dr-ja Lietu
vos Vėliava $25.00, L. K. Min
daugo dr-ja jau turi padoriu

buvo
suruošta Community Dali. Di
džiulė salė buvo pilna svečių: 
profesijdnalų, biznierių ir da
rbininkų iš visų "apylinkių ir

Vakaro vedėjum buvo Stani 
Kniskis. Pasakyta eilė kalbų - 
linkėjimų.

Ponia* Stanišauskienė, pa 
sveikinus vardu rengėjų, įtei
kė dovanų. Paskui celebrantų 
dukteria, Albina ir Elenora, 
sveikino tėvus ir dėkojo sve
čiams už nuoširdnnių ir* dova
nas. Paskui Šokta, dainuota 

' prie gražios muzikos. Puota 
baigta sekmadieni vakare.

Pp. Atkočiūnai yra gerašir
džiai, remia visus gerus dar
bus ir įstaigas. Atkočiūnas į 
žymus rūbų siuvėjas ir dide
lės krautuvės vedėjas, links 

, maus, malonaus būdo. žmogus, 
į Savo namuose, 1634 So. 48 Ct. 
taip pat turi rūbų siuvyklų 
Ponia Atkočiunieno populari 
moteris, gera šeimininkė. Jų 
dukterys pasiekusios aukštų 
mokslų ir gabios muzikoj.

.Ilgiausių metų.

i , , iru iuii palteli m* . *
t,k ga.la, kad nebuvo lietuve, M $2f)00> Mo| 21! : C*c"°’
skų, kaip buvo sakyta. Ponia , . . . . ...... ford ir net New York. Salę bu

1 J kuopa taip pat jau turi įsnn- .. . ... .
VjC išpuošta gėlėmis; stalai ap
krauti kalakutais ir kitokiais 
gardumynais.

sario 27 d., 8 vai. vakare, Che 
cagos Lietuvių Auditorijos sa
lėje. Atstovui ir visa valdylia 
kviečiami atsilankyti. Yra 
daug dalykų svarstymui. Tai
pgi bus renkama nauja valdy
ba.

Tanias Janulis, pirm.
M, Z Kadziauskas, sekr

SO. CHICAGO, ILL. 
“Liurdo Stebūklai'*

šiandien, pirmadienį, vasa
rio 26 <1., 7:0O vai. vakare, šv 
Juozapo par. svetainėj© A. Pel 
džius rodys krutainuosius pa 
veikslus - ‘Liurdo Stebuklai” 
Šie paveikslai yra aktualiai 
nutraukti pačiame Liurde, kur 
apsireiškė švč. Panelė šv. Ber- 
nulietai. Šioje fihnoje galima 
bus pamatyti tūkstančius mal
dininkų ir ligonių, kurie atvy
ksta į Litinių sveikatos ieško
ti. Taipgi pamatysite viena 

1 stebuklą, kad ligonė buvusi* 
Į suparaližuota — staiga pagy^ 

Puotų surengė sesuo Atko- Į ją, įžanga 25c, vaikams 1(^.
č.iūnienės ir švogeris p-nai Šla
jai, > Stanišauskienė, Skapas, 
Etmantier.ė, Latvienė. M. A.

Neskaito Prasidėjimo šv. P. 
Sodalicijos Chicagos Apskri
ties susirinkimas įvyko vasa
rio 15 d., Dievo Apvaizdos 
parap. mokyklos kambary. 
Prieš susirinkimų užsiregistra 
vo j>o dvi atstoves iš Brigh
ton Park, West Side ir Dievo 
Apvaizdos parap.; iš Cicero 
nebuvo.

Pirm. Zibaitė atidarė susi
rinkimų, kun- Jonelis atkalbę-

Modscl. davė dalyviam* pro- k„s ko„,igij?, i5 kurios 
gos pamatyti ir paaigeretbgra, d ko t;liėUs ,ĮraU)<ija 
iia.r vaizdais. Panevėžiete Sy Aeo,or ir kit0R ka)ha

tik laukia susirinkimų. Daug 
galima tikėtis ir iš jaunųjų B. 
V. M. (sodalieijiš), kurios vi- 
sados pasižytr.i 'savo veikimu. 
O kiek dar yra vyrų draugi
jų. kurios taip pat nepasiliks; 
pav., Namų Savininkų įr Ukė- 
sų susivienymrts; jau turi ko
misijas išrinkusios, kurios, ro
dos, darbų pradėjo.

Pavieniai taip pat nepasi lie 
ka; dedasį po $2.00 ir $5.00, 
o galintieji ir jJo $25.00, kaip

Pranešimai
Bridgeport. — Susivienymo 

Lietuvių Draugijų ir Klubų 
: metinis susirinkimas įvyks va

Nuo Reumatiškų Skausmų
Keumatiik* skinamų kentėjimai yra 

(Teitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Paia- 
Lapelleriu. Kai tik iitrinsite skauda
mas vietas iiuo patikėtinu vaisto, toa- 
iaus jausite malonią lilumų. kaa liudys, 
kad Paia-Eapelleria dirba savo darbų.

Nesikankinkit?, kuomet Pain-Eapel- 
leris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumo. Visose vaistinėse kaina ISc. 
ir 70c.—^skirtingo didumo boukuMa. 

Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklL

IR VĖL SU $254)0 DĖL 
• ALTASS

Town of Lake. — Draugija 
Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 įstojo garbės nariu į, 
Altass su $25.00, kuriuos pri
davė Centro vice-pirmininkui 
V. J. Kareivai. Jai jau kelin
ta draugija mūsų kolonijoj pa 
rodė pavyzdį kitiems.

$7.50 up
DIDELIS PASIRINKIMAS

(vairių Kirilu Itftiiit. Tikri Torte Hllluoil Silkini
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas

Dr. G. S E R N E R
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas Ir Akiniu OirMMvC*
756 VVest 35th Street Telefonas Yards 1829

AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

PSIN-EIPELLER

miausių Amerikos futbolinin- jo maldų. Raštininkei neatsi-1 Kas nori, tai ir būdų randa
finansiniai paremti gerus su
manymus. Štai, kaip padarė

kų, Notre Dome universiteto • lankius, nutarimai praėjusio 
basketbolo ratelio kapitonas; • susirinkimo liko neskaityti.
kadangi jis dar nebaigė įimto, Į Pirmiausiai nutarta, kad su Į dr-ja Lietuvos Vėliava. Neno- 

. komitetas prašys univ-to kad; sirinkiinai būtų vedami lietu- 
leistų mūsų tautiečiui daly-j vių kalba taip pat ir nutari- 
vauti toj sporto šventėj; j mai lietuviškai užrašomi.

rėdoma imti iš iždo pinigų, su 
rengė bunco ir card party, ku
ria ir padarė pelito $40.00, iš

3) Pet r's Barskis — 1934 
m- laimėjo aukščiausių scora;

4) Antan s Laurailis — bu-: priklausančioms Apskričiui, 
vo De Paul universiteto bask- kviečiant į Sodalicijos dvasl-

Nutarta pasiųsti kvietimus kurhi pagyrė Janušau
visoms sodalicijoms, net ir ne- sko skridimui, o $15.00 Da-

C. KrikŠčiūnaa^ Vaėek & Co
mpany, Dr. Štr&olis, taip kad 
mes padarėm jau arti $400.00. 
O jei dar ankščiau minėtos 
draugijos prisidės, tai trumpoj 
ateityj© sukelsifn $500.00. Jei 
atsirastų 30 tokių kolonijų poA < * ™ " 11 T m » *
plačiųjų Ameriką, lengvai su
darytumėm no -tik $15,000.00, 
bet ir $20,000.00. Žvalgas

B A R G E N A S
Pardavimui arba mainymui. Au
kštos TūŠics, serai uždirbantis 
restanrnntas. Atsišaukite:
1917 IV. 51sf St. Tel. Ytrrdu 21H6

JOHN B. BOROEN"
ADVOKATAS«

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telcfon** HTAte IMO 

Ya.la.ndoa • rvto Iki ( popiet 
2201 W. Cermak Road

PanedAIlo, Baradog fr Pėtnpčloc 
vakarai* t Iki t

Telefnoae OANal 8139
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarninko. Ketverro lr Bubama
Vakarais 7 Iki » ('•f

Telefoną* KEPubtte MOO \

lo ratelio kapitonas 1933 m.; 
Be to, bus susižinota ir su

nę puotų, kuri įvyks paskuti 
nį sekmadienį, gegužės mėne-1 

kitais garsiais Jietuviųbasket-j s;0, Aušros Vaitų bažnyčioj ’ 
bolininknis: B-uny Budrikas,; p0 dvasinės puotos bus ben-J 
Eddy J>as3ls< s (Jsssen), Juo- dri pusryčiai.

Dvieju metu mirties rukakti'ves

t
zas Kliučiuskas, Jonas zTend- 
zius (Tendzy) įr k.’ t- ■ ••

Tn nepaprastn sporio šven
tė rengiama Dariaus ir Girė 
no pagerbimui, todėl lietuviai

Kun. Jonelis kalbėjo apie 
“Prima Priniorin”, taip pat 
patarė sodalietėms rengti ceh- 
ckerių turnamentus. Sekamam 
susirinkime atstovės turės da

sudarys ratelį, kuris pavadi !ry(į pranešimų iš “Prima Pri i 
-------- Litre nikos Basketbolo

aIa t

SKALBYKLŲ IŠPARDAVIMAS
Budriko korporacijos didelis užpirkimas Elektriki- 

nių Skalbyklų padaro galimybę parduoti už tokių ste- 
liėtinai žemą kainą; tiktai trumpam laikui už

*29.50

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Cbicago, III.
TEL. REPUBLIC 8408

Katrie perkate anfiia IS drnl 
verlij, siųskite tuo* J CRANk 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglį*, ut. mažiau pinigu 
P»Halioiitafi M. K. liktai »7.00 
tonas. >

namas
rateliu — Lituanici’s basket 
bąli team. Tai bus Amerikos ^Ya|an» 
lietuvių pasididžiavimas ir ga i 
rbė. Mums, lietuviams, bus 
tuo labiau nailonu, kad tam 
rately susitelks ne tik lietu
vių, bet ir visos Amerikos ge
riausi basketbolo žaidėjai- — 
sporto žvaigždės. Tikėkimės

Blogas Skonis Burnoje
Yra įrodymu, ka-l nesmral veikla, vie
na* n.r dnurinu *vnrl»Yau«lu oriranu. 
Oall vlrAklnlmaa yrn nereraa. apeti
tą* bloffB*. *(lnna ellmlnnella. vidu
rini nerefullnrA* nenatūralu* aniem* 
nervIAkumn*. lr t.t xvl*kn* t n* nerodo 
rellra'lnmma crern Ir tikro Tonlko

Nusa-Tone

mona . »
Skaityta laiškas nuo kun 

iaus; kviečiama soilali- 
! cijasdalvvauti su Vyčiais dva
sinėje puotoje, Šv. Kazimiero 
dienoje, kovo 4 d., Gimimo P. 
Šv. bažnyčioj, 9, vai

Susirinkimas baigtas malda. 
Po susirinkimo, atstovės ir 

kitos sodalietės pavaišintos 
pas parap. sodalicijos pirfn 
Pužauskaitę jos namupse.

Sekantis Apskr. susirinki- 
nms įvyks kovo 15 d., Nekal
to Pras. P. S. jinrap. salėj. 
Brigton Parke.

Onuks ir Onute

Antano Radomskio
Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvelį
Netekome savo mylimo vato ir tėvelio vasario 25 d., 

1932 m. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niek&doR negalėsimo 
užmiršti. I^ai RHilcstingasis Dievas suteikia jam amžinų at
ilsį. * ? ' :

Ir atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų ifr mūsų tar
po, yra užprašytos ąedulingos šv. Mišios už jo sielų, pir
madienį, vasario 26 d.. 1934, Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, West Side, H:30 vai. ryto.• * / * K .•

Kviečiame visus jrimine«, draugus, 'kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamaldose. , |

Nuliūdę: Mnirn'ji, Sūnai ir Duktė.

DYKAI: Elektrikinis 

P-Tisaa, Prosinimo Lenta, 
Pintinė (Bnsket), Muilas.

DYKAI Demonstravi
mas. Išplovimas, flaran- 
eija. z

Viskas už *29*50 
įmokant tik rankpi

nigių. paskui po 75 cen
tus į "savaitę. Taip, kad 
skalbykla pati per save j 
trumpų laikų išsimokės.

Pilnas pasirinkimas 
WESTINGnOUSE, 
TUOK, MAYTAG,
EASY, APEX ir PRIMA 
skalbyklų už. žemiausias 

kainas.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, UI.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Kiekvieno kataliko turi bū-1 
ti didžiausias rūpestis, kad bū

hnvo rekn m priduotom n* Ojrdyfnlnu*
Speelaltstn Kaip tik tokiam* n**v«I- 
kavlm*. NITCA-TONF. | nnntpbAtlnal 
trumpa laika patai** «vpik*tu ir si- „tiprį katalikiška spauda, 
vada or«nnlr.ma nrl* natų ritinu* ato- v r

kad ji pasiektų visus tikin-

IN8URANCE
N0TAE7

PUBLIC

PERKAM
Lletuvttkus

BONUS
REAL K 8 T A T E 

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
AIVAKORAIŲ AORMTtTRA 

PRISIRAŠYKITE I M ORI J SPULKĄ
TEUINGIMI PAVLITrOTAS RI7.NIK

2608 VVEST 47th STB.

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

Tel. Boulevard 4705
klfl. NekntiklhkltA* paty* fr nakun-
tnnM’e rnvo draugų. Nueikite pr* an- (
vo vaHtlnlnka Ir nt. Vieną Dolerj Čiųogiu8 ir kad nekatallklško- 
un«tntrklle mėnesini trpatmenlo —•
NVOA-TONE parduodama* «u pilna 
rarantlja. po dvldatfmt* Otonų <ra- 
Mnalme pinigu*. Jplgti būsite neuf- 
ganėdlntl. .

ji spauda būtų išmesta iš ka
talikų tarpo.

Ii Kas nedėklienį svarbu pasiklausyti pusės valandos 
Lietuvių radio programo ift stoties W.C.FIL., 970 k.,

' nuo 1 iki 1 .-30 vai, po pietų.

KVIEČIAME
RYTI ČEKU
SĄSKAITAS

Biilltllsas !:;• ‘ 'I 
llc lila/i pi > I • >i. 

PALANKUS l)|, \ i.HK \s 
TVIB I A a

HALSTED E1CHANGE 
NATIONAi 3AHK

Halsted St. ir I9th PI.
Nary* F!’’,Li 11

INSI H AM E K i ii.-1 : ll, t I , I • I

V
- ■ I. —
t

Tel. LAPayette 1088

/. -r As




