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LIETUVOJE

TOMAS ZILINSK

VELIONIS ILGĄ LAIKA GYVENO AME
RIKOJE; BUVO ŽYMOS VEIKĖJAS

KARAS EUROPOJ? VOKIEČIAI LABAI DOMISI
TIK PASAKA
KLAUSIMU

Gauta žinia, kad kovo 14 d,
Lietuvoj, Rietavo miestelyje,
pasimirė žymus veikėjas ir ra
šytojas kun. Tomas Žilins
kas. Palaidotas savo tėvynėje
— Šunskuose.
^A. a. kun. T. Žilinskas daug
metų gyveno Amerikoje. Il
gai klebonavo So. Boston,
Mass. lietuvių,
parapijoje.
Daug prisidėjo prie suorgani
zavimo Lietuvių Darbininkų
Sųjungos ir išleidimo “Dar
bininko.” Velionis daug dar
bavosi visuose mūsų visuome
niniuose ir tautiniuose dar
buose. Tuoj po karo išvyko
Lietuvon. Prieš porą metų vėl
buvo Amerikon grįžęs, bet čia
nebenurimo — išvažiavo at
gal", apsigyveno Žemaitijoj,
kur ir pasimirė.

SMERKIA NACIU

NĖRA DVIEJŲ VALSTY
BIŲ, KURIOS GALĖTŲ
KARIAUTI

RYME MIRĖ
KARDINOLAS
RYMAS, kovo 31. — Nuo
plaučių ligos mirė kardinolas
Ehrle, Vatikano bibliotekinin
kas, 88 metų amž.
Prieš dvi dienas sergančiam
kardinolui buvo suteikti pa
skutiniai Sakramentai, o prieš
lai Popiežius pasiuntė apašta
liškų laiminimų.

DIDINA DARBININKAMS
ATLYGINIMU
NKW YORK, kovo 31. —
I General Electric kompanija
*
£' -• n'«*' ’a a ' *5 L
' paskelbė, kad ji didina 10 nuo(
Simčių atlyginimų savo darbi
'A.‘3?‘kW.’ToHia» Žilinskas, buvęs amerikietis, kuris
ninkams, kuria per metus ma mirė kovo 14 d., Žemaitijoj.
žiau kaip 2,fŪ)0 dolerių ūždir-

L"' ftis

...
,
>T
.apie 35,000 darbininkų.
Katalikų vyskupas N. Barės |
...
Kitos pramonės ir gi didina
sakydamas pamokslų Didįjį
atlyginimų, kad apsidraudus
Penktadienį šv. Jadvygos ka
nuo darbininkų bruzdėjimo ir
tedroje, knri buvo pilna žmo
kitų nemalonumų dėl darbi
nių, smerkė nacių išleistus ir
ninkų organizavimosi.
skleidžiamus raštus, kuriais
norima krikščionybę pakeisti
pagonizmn — į Bažnyčios tie
sas Įterpti pagoniškų filoso-'

f»jųTo negalima daryti, sakė
-vyskupas. Tarp Kristaus ir
) šėtono negali būt kompromi
so. Kristus kentėjo ir triumfaliai kėlės iš mirusių. Ken
tės ir Jo Bažnyčia, tačiau pa
baigoj ji triumfuos, o jos prie
šai bus pažeminti jr pasmerk
ti.
a >
•

VOKIEČIŲ NACIAI ORGA
NIZUOJASI
AMERIKOJ
/
f.
NEW YORK, kovo 30. —
R. Malovo vedamajam žurnale
Today rašoma apie vokiečių
nacių (hitlerininkų) veikimų
šiame krašte.
Pažymima, kad visuose dide
sninose miestuose yra suda
rytos jaunųjų vokiečių kuopos
ir dažnai jos militariškai driliuojamoR. Esu, tas daroma
Vokietijos nacių vyriausybės
nurodymais.
Žurnale pažymima, kad šis
narių įsiveržimas į Amerikų
tikrai yra nepaprastas reiški
nys.

PLATINKITE -nRAUOĄ »•

GELEŽINKELIŲ KOMPA
NIJOS NEPASIDUODA

WASH1NGTON, kovo 31.
Geležinkelininkai nieku būdu
negali susitarti su geležinke-

lių kompanijomis atlyginimo
klausimu.
Geležinkelių koordinatorius
Eastman pranešė, kad šis klau
simas bus įduotas prezidentui
Rooseveltni, kada jis grįš iš
Floridos.
GRASINA SMURTU

NEW YORK, kovo 30. —
Civilinių darbų darbininkų de
legacija aplankė šio miesto ma
jorų La Guardia. Vienas iš
delegacijos, M. Davidow, kal
bėdamas majorui pareiškė,
kad| civiliniai darbai nutrau
kiami ir tūkstančiai darbinin
kų iš naujo pavedami alkiui.

Susirūpinę, kokį vaidmenį Baltijy vaidina Prancūzija

BERLYNAS. — lx>kalan- pareiškia, kad ta problema j
zeiger, rašydamas dėl Baltijos esanti juo aktualesnė, kad tuo,
sąjungos, pažyn.i, kad jei pačiu mątu, kada suomių už
Prancūzija Baltijoje vaidina sienių reikalų ministeris buvo
kokį vaidmenį, tai Baltijos vai Stokholme, Latvijos ministe
stybių sųjungos problema tuo ris pareiškė, kad Baltijos suj
pačiu virsta Europos reikalu, jungos idėja yra artimiausio
kuris turįs Vokietijai, kaipo laiko klausimas ir turi sudary
didžiausiai Baltijos valstybei, ti pradžių blokui su likusiomis
ypatingai didelės
svarbos. Baltijos valstybėmis, •
“Ar ir kiek Prancūzijos pri-i gai su Suomija ir Š
sigretinimo mėginimai Balti Laikraštis pažymi, kad tokįa '
joje — ypatingai Lietuvoje — pat prasme pasisakė Lr Lietu-*
pasisekė, dar neaišku” — ra vos užsienių reikalų ministe-ų
šo laikraštis. Kiekvienu
' -X į , atve- ris.
Rašydamas tuo pat klausi-,
ju, pažymi laikraštis toliau, at
rodo, kad Baltijos valstybės mu toliau, laikraštis primena
stengiasi palaikyti saitus su švedų parlamento inkilas
Skandinavija. Čia todėl turin diskusijas dėl ministerio kelio
ti ypatingos svarbbs suomių nės. Per tas diskusijai* vienas
užsienių reikalų ministerio at socialdemokratų atsl
likta kelionė į Stokholmu. Vo reiškė, kad, naujai
kietijų labiausiai interesiiojųs susikūrus, padėtis 1
Baltijos bloko klausimas K* iš pagrindų pasikeitė
tai, kokių pozicijų šito bloko pageidaujama Mtų
BERLYNAS, kovo, 3t — atžvilgiu užims dvi šiaurinės su Sovietų Rusija tai
Spaudos korespondentui kan- Baltijos valstybės Laikraštis bal tijyje patikrinti.
cleris Hitleris pareiškė, kad
jis nieku būdu neleis, kad kas
nors svetimas jam diktuotų,
kų jis turi Vokietijoj daryti
ir ko nedaryti.'
WASHINOT0N,
Hitleris netiki į diplomati
-r Čia yra gawng
v. ________
nes notas. Sako, prieš 1914
WĄSHINGTON, kovo 30. pramonininkų sm
metas valstybės daugiausia
neturi specialaus
tomis notomis vadavosi ir — Kongreso žemesnieji rūmai
Atvyko protestuoti
kas paskiau iš to išėjot Anot po truk&ningų svarstymų pa
toriaus Wagnerio bįlių;; ku
jo, diplomatinės notos tik ta galiau pripažino atstovo Bulda reikalingos, kada nėra ga winkle rezoliucijų, kariaja ski riuo norima sugriauti visas
limumo kraštų atstovams su riamas iš penkių atstovi} spe kompanijų unijas ir jų vieton
įstatyti tikrąsias darbininkų
sieiti asmeniškai. Visoki iški cialus komitetas ir jis autori
• |
lę ginčai turi būt aptariami zuojamas pakviesti dr. Wirtų unijas.
Pramonininkai, kurie turi
asmeniškai — akis į akį, be jo iš Garv, Ind., ir jį nuodugniai
kių išsisukinėjimų ir diploma išklausinėti apie “smagenų kompanijų unijas ir “opoft
shop,” kaip ugnies bijo Wagtrusto” pasiryžimus.
tinių gudrybių.
nerio biliaus. Jie sako, kad
Dir. Wirt, Gary, Ind., švie- tada viso krašto pramonėje
Jis pats, sakosi, jei šian
dien stato tuos ir kitus Vo- timo boardo pirmininkas, kal- įvyktų negirdėta darbiniftkų
kietijos reikalavimus, tų daro tina prezidento Roosevelto pa- diktatūra. Tada unijos tikMir.
be jokių gudrybių, taip kad tarėjus, vadinamus “stnftge- keltų betvarkę ir streikus dėl J
1 nieku būdu neįsileisti į jokius nų trustu,” kad jie Riekia krft didesnio atlyginimo. Tai, esu,
kompromisus. Jei jis reika šte perversmo, suprantama, pasireikštų negirdėta
lauja, kad Vokietijai būtų lei pirmiausia kapitalizmo išgrio- oligarkija ir tas sugriautų
sta turėti 300,000 vyrų karino vimo. Pats dr. Wirt yra kapi šokių pramonę.
menę, tai šis reikalavimas ne talistas.
Kai kurie pramonininkai n
gali būt kompromisu spren
Be to, specialus komitetas sisknndžia, kad jie ir šiandie
džiamas. Vokietija
negali,
autorizuotas pašaukti ir iš turi bloguosius laikus,
pav., sutikti turėti 150,000 ka
klausinėti ir kaltinamuosius pelno. Paskiau gi'—nėra’
reivių, kad paskiau kitus
kalbos.
to trusto narius.
150,000 slapta organizuoti.
IS tikrųjų gi šen. Wagnw

ŽENEVA, kovo 31. — Vie
tos diplomatai išreiškia, kad
karas Europoje neįmanomas.
Šiandien Europoje nerasi dvie
jų kurių valstybių, kurios bū
tų pasirengusios karau, sako
diplomatai. Tad karo galimy
bės yra tik pasakos.
F
•
*
Šiandien Eiuropoje daug kai
banm apie Vokietijų. Kaip ži
noma, Vokietija negali kariau
ti, nes ji neturi jokių karui
įlinkių. O jei ji negali ka
riauti, kas kitas nesukels ka
ro.
Diplomatai užtikrina pasau
lį, kad iki Vokietija iš naujo
neapsiginklubs, karo Europo
je nebus.

PLAUČIŲ LIGOS AUKA
KARD. EHRLE

BERLYNAS, kovo 31.
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TŪKSTANČIAI BEDARBIŲ SEPTYNIŲ VALANDŲ"
DIENOSI DARBAS
NETENKA DARBO

Visi krašto vyriausybės fi
nansuojami civiliniai darbdi
nutraukti pereitų šeštadienį.
Illinoiso valstybėje apie 121,
500 bedarbių neteko darbo, iš
’ * 'f
to skaičiaus apie 90,000 Cooko
apskrityje.
Nuo šiandien pačios atski
ros valstybės ima rūpintis be
darbiais. Pranešta, kad Illinuis Emergency Rehef komisija atgal darban priims apie
35,000 darbininkų Cooko ap
skrity.
Paskiau didesniam
skaičiui bus parūpintas kokR
nors darbas.
Tačiau šiais laikinais dar
bais bus šelpiami tik tie be
darbiai, kurie, taip pasakius,
verkiant yra ‘reikalingi šelpimo. Kiti vinj patys turės pasiieškoti darbo.

,
WASHINGTON, kovo 31. Minkštųjų anglių kasyklų ope
ratoriai turi konferencijų su
angliakasių atstovais.
Tariamasi apie darbo valan
dų ilgumų kasyklose ir apie
atlyginimų.
Darbininkų atstovai reika
lauja septynių valandų dienos
darbo minkštųjų anglių kasyk
lų pramonėje ir didesnio atly
ginimo.
Jei šis reikalavimas nebus
pripažintas, angliakasiai pasi
ryžę sukelti streikų.

ANTIFAŠISTAI AREŠTUO
JAMI GAUJOJ
RYMAS, kovo 31. — Ofici|iaį pMkelbUi
kad policija
Turine areštavo 20 antifaši
stų. Tarp areštuotųjų 18 yra
žydų. Jie kaltinami, kad prieš
įvyksiančias parlamento rin
kimus agitavę prieš Mnssolinį, kuris yra skyręs parlamen
tan kandidatus.
Jie visi areštuoti kovo mėn.
11 d. ir tik dabar paduota vie
šumon.

Krašto vyriausybė tačiau
neatsisako visiškai nno bedar
bių šelpimo. Nutraukė civili
nius darbus, kuriems per ke
turis mėnesius išleista apie
vienas bilijonas dolerių ir tuo
naudojosi apie 4 milijonai dar
»
bininkų. Dabar ji visam kra
Davidow sakė, kad jei civi
šte sukelia daug viešųjų darbų
liniai darbai nebus prailginti,
bedarbių naudai.
reikia lankti bedarbių smurto.
lanžį Kauno miestui visuomet
Badb ištikti darbininkai prie
KAUNAS TURĖS NUOSA ir galutinai išvaduoti iš po
visko yra pasirengę.
VĄ LEDLAUŽI
tvynių pavojaus. Sumanymas
PRAHA, kovo 31. — Čeko
abiejose minėtose įstaigose ro
Atatinkamuose sluoksniuo tiktas labai rimtai ir manoma,
slovakijoj suimta 42 komuni
stai, kurie kaltinami šnipinė se iškilo sumanymas, kad Sus. kad dar ateinančios vasaros
jimais ir priešvalstybine pro Min-ja kartu sn Kauno m. Sa lšiku jis turės būti realizuo
paganda kariuomenėje.
vivaldybe įsigytų tinkamų led- ’tas.
•
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HITLERIS
mos

WIRT BOS
PRIEŠ KONGRESO
KOMITETĄ

PRAMONININKAI

bilius nenuskriaustų pri
ninku, bet panaikintų d
IŠVYKTI | UŽSIENĮ
STATISTIKA
ninku vergiją, kurių p’
ninkai palaiko dėl darbiniu'
“Sekmadieniui” teko patir
Praeitais metais Lietuvoje
nesusiorganizavimo
ti,
kad
prof.
Voldemaras
raštu
buvo 19,511 vedybų, 1932 me
tais — 19,194 vedybos. Savi kreipėsi į atitinkamas įstai
žudybių 1932 metais — 213, gas, prašydamas leisti ilvn- — Netoli nuo čia nukrito j
iš to skaičiaus miestuos G2, žinoti jam į užsienį. Ptof. Vol mijos lakūnų korpuso
_____
kaimuose 151; 1932 metais — dtomaras norėtų išvažiuoti at vas, kuriuo buvo
tas. žuvo leiten. T.
24fi savižndvl^s.
gal į Prancūziją.

CHARAKTERINGA

VOLDEMARAS NORI

CLINTON,

lora,

kovo'

vežamas

A.

VYoodJ

i
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kraščius ir knygas, nes spanda — tai yra Kun.
no šventės Officiumą ir kurie
UŽIMS. ŠOKIA!
kibliausi himnai &v. Euchari
stipriausias kovos įrankis. Ne be reikalo ir
Heliu kasdien, fkskyrus sekinai*lenlua
į- .PRENUMEItATOS KAINA: Ueluiua — 16 00. Pustijos garimi dar garsiai tetų
Popiežius Pijus XI tikinčiuosius ragina or
K notų — >8.60; Trims menesiams — 12.00: Vienam
Spaudžia vergija —
skamba visuotinoje Kataliku
ifcMaUU — 76o. Kumpoje — Metams *7.00; Pusei meganizuotis, upuštalauti, remti ir platinti ka
Į — t»*». Kopija .oto.
Vargiu amžinai;
Bažnyčioje. Tačiau, jo laikuo
Skelbimų kainos prlslunčfunos pareikalavus.
talikiškus laikraščius*, žodžiu, Kristus ir Jo
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rnKenčia žmonija
se Angelų Duona tebuvo lai
Bažnyčia šiandieįh būtinus, reikalavimus sta
Jei nspraSonss tai padaryti ir neprfelundlama tam
ll
Skaudžiai, mirtinai...
koma lik mažame uždarytame
to tikintiosiems -- būti katalikais ne tik baž
Redaktorius priima — nuo 11:00 fltl 11:00 vai.
Skalbimai sekančiai dienai
*
“Tai yra Mano meilė“, Ji* Įtabernakule.
nyčioje ar per šventes, bet visada ir visur:
atsakė Šv. Gertrūdai, “ir diAtsiminkite Sv. Gertrūdą
šeimoje, draugijoje, dirbtuvėje, politikoje.
Nuodėmės žmogaus
Šv.
Eucharistijos
serafiškąją
delis mano troškimas ir išsiil
Išvada aiški: kuo veiklesni būsime, kuo
Vedė prapultin —
mylėtojų
ir
garbintojų.
Ji
gy
MMLR
girnas
yra
duoti
Save
žmo
“DRAUGAS”
uoliau eisime savo kasdienines pareigas, kuo
Šaukėsi dangaus...
veno
tuo
laiku,
kai
Bercngari
Iš
Vatikano
pasklido
gar-'
“
“
“
8
’
kad
l
,lular5
M
*
“
e
,okil
'
UTHUAN1AN DAILY FRIEND
daugiau apaštalausime, tuo būsime arčiam
Puolė vis žemyn...
Publlabed Daily, Bzcept Bunday.
jaus
erezija
padarė
daug
ža

nusilpusiu.
Tačiau,
deja,
kaip
Kristaus, tobulesni, o mūsų darbai ir gražūs sus šauksmas: “Skubėkite į
*
•UB8CHIPTIONS: One Tesi — *« 08; 81x Montha
BI.SO: Tbree Montha — |2.t0: One Montb — 7ic.
los
Bažnyčiai,
kuri
tuomet
įmažai
įvertina
tų
Mano
dova

pavyzdžiai ir kitus patrauks prie To, kuris
— One Tear — *l.-00: Btx Montbs — M-**;
Aušo jam viltis —
— -iio.
nų! Dėl žmonių Aš pasilieku vedė pakėlėjimo ceremonijų po
yra
—
Tiesa,
Kelias
ir
Gyvenimas.
kdvertlMBk ln “DRAUGAS" brlngs best reeulte.
Kristus gimė jau!
’vertkflbt ratee en applloetlon.
altoriuose, nesibaigiamai auko Šv. Mišių konsekracijos. Skai
Dieviškoji Ap-. ,
. .
* ,
Džiaugėsi širdis
tant Šventosios raštus, nuvo
. ,
,
.
... dainas Save, kaipo
vašzda per paskutinius dvyliVargstančio žmogaus!
,
.
.
...
......
• nuodėmės Sv. Mišių atnašavi kiame, kaip jos Širdis būdavo
kų
menesių
leido
iškilmingai
Šio krašto dabartiniajp prezidentui daž
*
nie, — o žmonės to viso dar sužavėta iškilmiugaine mome
nai primeta, kad, girdi, jis savo nauja gero minėti Dieviškojo mūsų Atpi nesupranta! Bent tu atsiteisk nte, kai Švenčiausioji Ostija
Mokė žinonelius,
vei gaivinti programa prasilenkia su konsti rlrimo 1900 metų sukaktuves. už jų nedėkingumų. Žmonėms buvo pakeliama ir jos akys
Ganė aveles,
F0 ŠVENČIŲ
tucijos dėsniais, kėlia revoliucijų. Vieni sa Mūsų Išganytojo, Jėzaus Kri Aš duodu Save, kaipo
galėjo žvelgti į Aukščiausiųjį
Gydė ligonius —
ko, kad jis fašistinę valdžios formų įveda staus, mirtis, neatskiriamai sn
kaipo maitinimų ii Dievų, paslėptų paprastos duo
Glaudė prie savęs.
5
Be abejojimo, Didžiosios Savaitės liūdė kiti mato bolševikiškų diktatūrų, treti kito jungto su karčia Kančia, yra fiastiprinimą, tačiau, žmonės nos pavydale. Mūsų Išganyto
*
si** ir maldos prie Kristaus Kančios, garbin kias nesąmones skelbia. Bet prezidentas sa Švenčiausiojo Sakramento į- liekasi nedėkingi. Dėl to, benl j jas jai prižadėjo, kad už kiek
Kentė Jis dėl mūs
goji Prisikėlimo šventė — Velykos, nepasili vo knygoje, kuri netrukus, pasirodysianti, steiginias. Ir Šventųjų Metų tu daryk atsiteisimų už jų ne vienų karių, jei žmonės žvelgs
pabaigoje,
Sv.
Tėvas
į
saiko,
Nuodėmių sunkių...
be jokių įspūdžių, be naudos. Tikintieji, luos užmetimus paneigia. Jis sako, kad šio
dėkingumų. Altoriuose Aš pa į Švenčiausiąją Ostiją pakėlė
kad
ypatingu
būriu
pareikštuDangiškas Sūnus
kurie tik įsigilino į tik ką praleistų dienų krašto vyriausybė nekrypsta nei į fašizmų,
jimo momente su meile ir ga
silieku
me
savo
meilę
ir
parodytume
Mirė
dėl žmonių.
«nę, paliko stipresniais katalikais ir lai nei į komunizmų. Daromos reformos, gaivi
trfcmime, o žmonės vis dar ne rbinimu, apturės gausesnį už*
nama krašto gerovė, bet tai vyksta konsti dėkingumų Dieviškosios Mei gruziną Mano meilės. Taigi mokesnį Danguje. Tačiau, Šv.
mesniais žmonėmis.
lės
—
Sv.
Eucharistijos
—
į^Bet kas toliau? Jei šventų Velykų proga tucijos ribose, teisėtai. Jei kas tai vadina re
Džiaugias angelai,
daryk atgailų už jų nedėkin Gertrūda garbino mūsų lšga
steigimui.
voliucija,
tai
ji
yra
raini,
nekruvina.
nvtojų tik nuošaliame prasta
Gieda džiaugsmingai —
’^įmlinonte savo tikėjimų ir buvome Dievo
gumų”.
Mat,
prez.
Itooseveltas
turi
priešų
ir
de

Kėlėsi Jisai,
Kovo 15 dienų, ketvirtadie- { Ir po to apsireiškimo, kurs me tabemakule. Eislebene, Ve
Malonėje, ar neverta nusistatyti ir savo gytaip sutvarkyti, kad visada pasilikti šinėj ir kairėj. Kapitalistai prieš jį varosi nį, visame pasauly buvo lai Šv. Gertrūdą palietė iki ašarų, kietijoje, atminčiai užsiliko
Kėlės garbingai!
$
Mune padėjime. Katalikų Bažnyčia ne tik dėl to, kati jis užstoja darbininkus ir kovoja komos specialės pamaldos, ski Jėzus Kristus prižadėjo, kad prastai dirbti Švenčiausiojo
♦
Velykas ir kitokias šventes, bet visada dėl pagerinimo gyvenimo sąlygų ir nori pa rtos dvasiškijai. Kovo 18 die tie visi, kurie šventąjį ketv ir Sakramento namučiai, kurie
Džiaugtis žmonija!
ftiunis padeda tobulinti savo gyvenimų, my žaboti jų gobšumų, o komunistai ir jiems nų, Viešpaties Kančios sekma tądien į praleis pamaldumo riva turėjo tarnauti tabernakului
Linksminkis, giedok!
lėti savo artimų, jam padėti ir garbinti savo panašūs gaivalai visomis jėgomis priešinasi dienį, buvo laikomos specialės šioje, gaus ypatingų užmokės Vienuolijos koplyčioje, kur Šv.
Melskis širdyje —
ir šmeižia prezidentų, nes gerinant darbinin Eucharistinės pamaldos, skir nį Danguje.
Sutvėrėjų.
Iš to matome, Gertrūda melsdavosi. Žiūrint į
Jėzui padėkok!
'Šiandien baigiasi Šventieji Metai — Di- kų būtį, išmuša iš jų rankų svarbiausi įran tos visiems pasauliečiams kri kaip karštas yra Jo troškimas, tų prastų tabemakulų, supra
1934 m. kovo 26 d.
tSysis Jubiliejus, t. y. Kristaus kančios, Šven- kį, kuriuo jie nori ardyti visų šio krašto so kščionims. Trečios, viešos pa kad jninimų dienų žmonės Jani ntame, kaip Viduramžių šven
L. (lilelia.
fcUsio 'Sakramento įsteigimo ir Prisi-kėlinio* cialinę ir politinę tvarkų. Bet prezidentas nei maldos, Visuotina Šventoji pareikštų savo meilę ir teiktų tieji buvo tvirti ir uolūs tikė
jime ir kurių laikuose Eucha
m. sukaktuvės. Galimas dalykas, kad į vienų nei į kitų atakas dėmesio nekreipia Valanda, buvo laikoma kovo dėkingumų.
ristinės pamaldos nebuvo to privilegijuoti žvelgti į Viešpa
bažnyčios Galva — Popiežius Pijus XI, troks- ir, reikia manyti, nekreips. Ir gerai. Bile 29 dienų, Didįjį Ketvirtadie
Koks didelis dėkingumas tn kios galingos šventojo įkvėpi ties Jėzaus Kristaus garbin
-.SŽhųnas, kad viso pasaulio katalikai pasinau koks susvyravimas šiuo kritingu momentu bū- nį, kurių dienų dvasiškija ir
pasauliečiai buvo kviečiami retų plaukti iš mūsų širdžių, mo dvasioje. A, koks galinge gąjį įstatymų altoriuje, šlovi
to Didžiojo Jubiliejaus proga teikiamo 1 tų kenksmingas ir kraštui pavojingas.
•
•
»
priimti Šv. Komunijų ir jų au kai realizuojame, kad gyvenu suis ir žavingesnis būtų buvęs ngai intronizuotų visoje Jo
mis dvasinėmis malonėmis, dar metams jį
Lietuvių katalikų vis'uomenė susidomėjo koti, kaipo dėkingumų ir atsi me tame amžiuje, kuriame Eu jų pamaldumas, jei jie būtų grožėje ir Jo garbėje.
rtęs, leisdamas ant vietos įsigyti jubiliejaus
charistinis kultas pasiekė to galėję žvelgti į Švenčiausiąjį O Šv. Eucharistijos angelai,
būdus. Reikia manyti, kati krikščioniškų- L. R. K. S. A. naujų narių prirašinėjimo va teisimų.
afe pasaulis lų progų puikiai išnaudojo pra jum, kuris, sulig valdybos pranešimo, prasi Šv. Gertrūda mums nušvie kio aukšto laipsnio iškilmin Sakramentų, kaip kad garbin- 'saVo trimitus nekreipkite j vi
tinimui savo dvasinio gyvenimo ir apva- dės balandžio mėn. 15 d. ehieagiečiai ypatin čia tų didelę meilę, per kurią gumų ir garbingumų. Tik pri gai yra šiandien įstatytas mū | sas keturias pasaulio dalis ir
, įnnui įo nuo kasdieninių dulkių — nuode- gai juo susirūpino, nes šį organizacija Chi Jėzus Kristus troško mums siminkime apie tuos praeitų įsų bažnyčių altoriuose Visuo garsiai trimituokite visų kra
'Afe: ir sustiprinimui pasiryžimo ištverti iki eagoje sulyginamai nedaug narrių teturi. Kie duoti Savo Kūnų ir Kraujų tą šimtmečių šventuosius, kurk tinos Ekspozicijos ir Adoraci štų ir visų tautų žmonėms:
gato.
kvienas lietuvis katalikas, senas ar juunas, naktį prieš karčių Savo Kan buvo liudininkais didybės, ga jos valandose.
“Venite adoremus! O-An»oriik žvilgterėkime į Šven
čią. Vienų Šventąjį ketvirta lybės, majestoto, meilės ir ga
Atsižvelgiant į tai, kad mes gyvename turėtų būti Sus-ino nariu.
nių
sūnūs, pradėkite suprasti,
neramumų ir visokių kovų laikais, yjiatingu
dienį mūsų Išganytojas apsi rbės Šv. Eucharistijos, tačiau čiausiąją Ostijų tuo pakėlėji
kad jums nėra išganymo vil
reikia naudotis tomis progomis, kurios
Tarp dabartinės Lietuvos vyriausybės ir reiškė Šv. Gertrūdai. Jis bu kurie pasitenkino garbinti tą mo momentu, kai Šv. Meclitil
garbingą Meilės Misterijų at da (Šv. Gertrūdos vienmintė) ties, nėra nė pasauliui, jei gi
•tiprina mūsų dvasių, kad sėkmingiau vesti vadinamųjų “voldemarininkų” kova, matyti vo išbalęs ir labai nusilpnin
liai tvirtai netikėsite ir ne
sitolinę nuo žmonių ar užsi maldingai ištardavo:
su įvairiais iškrypimais ir su Bažny tebeina, nes spauda praneša, kad prof. A. tas, o Švenčiausias Jo Krau
žinosite, kad Švenčiausias Sa
darę, nes jų laikuose Šv. Eu
“Aš myliu savo akis, net
priešais. Šventieji Metai, be abejonės, Voldemaras vėl ištremtas ir “voldemaaįnin- jas matėsi tekus be perstojicharistijos garbė it garbini jos mane sujungia su Svenč
naujos energijos įlies į mūsų darbus ir kų ”r. laikraštis Tautos Balsas” uždarytes. mo.
mas buvo tik prieaušry.
•
*
•
Ostija!”
“Del ko, mano Išganyto
įflEądamą kovų. Jie mus ves prie to, kad or-O dvidešimtojo štauitmoIštiktųjų, jų molio kūnai ga
Atsiminkite karštos meilės
I .gafcizuotis Į katalikiškas organizacijas, pi*
Lenkai jan susirūpino. Mat, laikraščiai jau”, klausė Šv. Gertrūda, “ečio, vaikai, skubėkite ir eikite
vaga varyti Katalikiškųjų .Akcijų, visut paskelbė žinių, kad Sovietų Rusijos užsienių si taip atsidavęs tokiam ken gausumų, plaukiantį iš širdies Įėjo turėti šventesnes ir labiau prie Jo Tabernakulo ir atiduovisuomet apaštalauti, su didžiausiu pasi- reikalų komisaras LHvinovas atlankysiu* lai čiančiam ir baisiam nusitpnė- Šv. Tomo Akviniečio, kuriam serafiškas sūdąs, jei tie šven
(Tęsinyg f, pusi.)
buvo skirta sukurti Dievo Kū-1 tieji žvelgė, kaip mes esami
jimuiit”
’iventiiuu platinti katalikiškųjų spaudų — lai- kinųjų Lietuvos sostiaę — Kaunu.
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iš visų pusių ir jį, ir jo mokinius ir mo
kinių tėvus apstoję ir glemžia visa, kas
priešinga jų valiai ir norams.
mpoj.
Pašauktas vaikų ruošti į gyvenimą,
Kaip viskas puiku! Valia, laisva va
turi
kalti jiems į galvų, tikinti juos, kad
lia, yra vienintelis žmogaus laimės kūrė
''X
.
T*
Ilgai tą vakarą švietė mokytojo lan jas. Jei sieksi — visada pasieksi, jei ne tik klusnumas ir pasitikėjimas “viešpa
gai. Pų> storai apšalusius mažo mokyklos
bijosi kovos su kliūtimis, tikslas pats pa- čiais” atėjūnais yra didžiausia žmogutis
langučio stiklus gelsva žibalinės lempos sities po tavo kojomis... Tik reikia kovoti prievolė...
iviesu liejosi i apsnigtą darželį, atsisprn- ir nenusiminti.
Priešintis, kovoti, nors kartų sušukti
dėdsinn jame žvilgančiu keturkampiu.
— Kovoti!
teisybę, kai-p moko didysis teoretikas
Kaime visi senai jau miegojo. Užge
Mokytojas atsilošė kėdėj ir nervingai Smailsas! Bot juk jį bematant visiškai
so trobose mažyčiai “vilkiukai” (mažy delnais suspaudė karštus smilkinius.
užnarpliotų aštrusai okupacijos voratink
tes žibalinės lenųsdės be stiklų), nustojo
Bet kaip kovoti, kad kiekvienas žmo lis, neleistų kalbėti mokiniams ir ji] tė
•Ukęsi rateliai ir nutilo ilgos ir nuobodgaus žingsnis yra lydimas žvalių akių, vams, dabar kalba.
iios nuobodžių žiemos vakarų šnekos.
i kiekvienas judesys kontroliuojamas, inaGražu ir kibiu visa tat, apie kų by
i
žiausias
iš
užbrėžtos
tvarkos
išeinąs
veiks

loja
gyvenimo mokančios knygos, bet žiau
Mokytojas taisė rašalu sulaistytus,
Iretuviškoinis ir vokiškomis raidėmis iš- mas žiauriai okupantų ginkluotų rankų rus gyvenimas turi savo senų senų, bet ir
naujų visada įstatymų, išplaukiantį iš
niargintits mokinių sąsiuvinius, vartė va u žgniaairdan i as...
dovėlius rengdamasis kitos dienos pamo
Jis aiškinu savo mokyklos vaikams, jMiSktrų žmonių ir ištisų tautų egoizmo ir
koms, o paskui įsigilino į storoj knygoj tanus mažyčiams, bet ilgiau už jį gyventi grobuoniško godumo.
Mokytojas nekantrin jmleahi užvožė
thirnsytns, lygias ir vienodai gražias, kaip hesrruošanti.uns žmonėms, apie jų j>areigižios raudonos didelių namų plytos, gas gvveiiime, apie jų ‘tėviškę, tėvyne, Smaibm teorijas, papūtė į sugrubusias nuo
JSmailso mintis. Didysis žmonių valios, sa- aiškina apie žmogaus valios galybę, apie šalčio rankas ir pradėjo ruoštis miegui.
Įjunkė smarkiai šalo. Kartais nuo ka
)irarttnkisl<nmo ir iniciatyvos mokytojas laisvės saldybę, bet čia pat turi aiškinti
bylojo iš m gyvų knygos puslapių gvvo- ir mokyti, kad didžiausias jų viešpats v- rto, lyg šūviai, tratėjo trobos sienojai ir
.«3Jlis, realiu grožiu ir teisybe tvisknnčio- ra kaizeris Vilhelmas, mažesnis — Fucrst tvorų lentos. Haitis pro menkai apžiūrėtų
‘■č^flįfei, mintimis. Mokytojas visu naujo ieš- von Isenburgas, dar mažesnis — Kreis- langų, *emts panftitirs ir suskilusias lubas
'4 kančios savo .jaunos sielos dėmesiu gėrė hanptmanas, toliau — Amtavorfttejaria, vis labiau skverlms į kambarį. Gana skaitas mintis, užmiršęs apie vėlų laikų, upie seniūnas. Tie “viešpačiai” dideliu būriu tyti ir galvoti, kai nuo šalčio stingsta sųA.

Varguolis

vis labiau atšąlantį kambarį ir vis labiau
| mųžtantj mažytėj aprūkusioj žibalinėj le
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nariai ir kvapas iš lūpų garais veržiasi.
Taip ir gyvenime, šalta realybė pakerta
kilnumą, pasiaukojimą, vietoj sulaiko iš
ganingą judėjimų.
Mokytojas skubėjo lovoj apšilti.
II.
—.Mokytojau! Ponas mokytojau'?
Kažin kas atsargiai beldė f ujišalusį
langą.
Mokytojas skubiai užsisegė jau at
segtą švarką ir kiek susijaudinęs pribė
go prie lango. Buvo jau po dvyliktos, lai
kas, kada žmogus kaime- tik didolio rei
kalo verčiamas iš namų išeina.
— Kas čia?
— Varniškis... Labai susirgo mūsų
Antenas. Greičiau įlekia kailinius ir ei
nam! Gal tamsta jam padėsi..
Mokytojas patraukė pečiais.
— Eik tamsta į vidų, paaiškink, kns
per staigi liga.
Varniškis tačiau tėbetrrpseno už lan
go. Pro neožšalusio stiklo plyšelį, prisi
kišęs mokytojas įžiūrėjo jo raukšlėtų, iš
gąsdintų veidų.
— Nenoriu eiti į vidų, -- šnibždėjo
jis už lango: — galį kas išgirsti ar pa
matyti. Slaptas čia dalykas, mokytojau...
j -- Tai kas, pagaliau, su Antanu atsiti

S ii-

.

ko? Kas per liga?
— Vokiečiai jį peršovė, mokytojam...
Kraujais paplūdęs sUĮoįrrus imirsvyravo...
Jau kelis kartus buvo apalpęs...
Mokytojas skubiai užsivilko trumpu
čiukus kailiniukus, į kišenę įsikišo ryšulė
lį tvarsčių, kelias bonkntes su vaistais ir
tyliai, užgesinęs pagaliau lempų, išėjo pro
duris.
Varniškis laukė jo prie durų.
— Dėkui, mokytojau, jam stvėrė jis
abiem rankom už alkūnės. — Jau kelis
kartus buvo apalpęs išbalus kaip drobė,
o kraujai vis tebeplūsta.
Slidžiu taku, tiesiog per daržus, be
veik bėgte jiasileido pbn į Varniškio so
dybų kitame kaimo gale.
Dangus buvo nusėtas žvaigždėmis, to
limomis šaltomis, amžinybės grožiu ir f>uslaidimi tviskančiomis, o žemėje, giliam
sniege skęstančios, žemos ir tyhos juo<bi\ o
kaimo trobos.
Tiek <l«lig erdvės ir šalčio, liek daug
vargo, o žmonės šaudo žmones.
Kaž kur tojo mmuorama šuo, lyg vė
jas Šnarėjo gretimam beržinėly, bet. buvo
tylu kaip kapuose. rJ’oj tyloj garsiai aidė
jo Varniškio ir mokytojo žingsniai girgž
dančiu‘sniegu.
(Daugiau bus)
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draugas

ką nors apie jj.
Jonukas — Gerai. Vytautas buvo dide
lis... didelis... didelis... (nutyla),
Mokytojas — Ką, ar nežinai r
Jonukas — As skaičiau knygose, kad
nereikia perdaug kalbėti
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Vidurinės raidės išburia paukštį, ku
ris kiaušinius deda kitų paukščių lizde.

Ttalandžio-April 2, 1934

Pranckevičius (L. K.)
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Mokytojas — Jonuk, koks čia paveiks
las! Kokia bažnyčia!

Jonukas — Tai ktfro muziejus.
? "TT

Ak, Dieve! Nors vienąkartą gyvenime pamačiau Av. Maižiešiaus bažnyčią. Jonuk, dovanok
mnn.
Jonukas — Dovanosiu, jeigu leisi eiti
' namo.
Mokytojas — Gerai, eik sau.

5-to it k-to skyriaus Bernaičių h lubas,
še. Jurgio par., Roehester, N. Y.

Mįsles
1. Kas dieną guli, o naktį budi!
2. Ką daug viri žmonės veikia!
3. Koki paukščiai žmogui naudin-

Velykos
SKERSAI
KIRS
BUNT
AVIESA
AftAI
. >
YRA (sutramp.J
AMERIKOS
PREZIDENTAS
JAiSMAZODlS
VAROEt
TURTAI
JAI prigulįs
Alų dienų Amerikųjo Jvefit* ekonomino tvarka

giau*if'
4. Kada žmogus vienon skylėn įlen
da, o per tris išlenda!
5. Kas per pietus reikalingiausia!
«v :

&

— Kelkis, Petreli! tuoj prisikėlimas). juk jie ir nepabėgs. Visa savo dvasele kį
— sujaudintu, bet rimtu, o sykiu ir geru la su Aleliūja į aukštybes...
Įtaisu Juzė žadino broliuką.
Grįžo namo. Visi tuoj prie stalo. Tė
Petrelį tartum kas meste išmetė iš velis ima lėkštelę su šventintu kiaušiniu,
lovos, o paprastai reikdavo vilkte išvil piausto į lygias dalis ir dalija namiš
kti. Lig miegodamas, kaž kaip mekaniš- kiams. Tai turi būti kaž kokia, lig šven
kai, bet greitai apsivilko ir puolė praus ta apeiga. Bet išeina kaž kaip nesklan
tis. Tik čia miegas išgaravo.
džiai. Visiems kaž kaip nepatogu. AtrbEina jis su tėveliu į'bažnyčią, kurios do, kad tas kasdieniškasis tėtė ne visai
bokšte gaudžia varpai, girdisi būgno mu tetinka aukštesnei apeigai.
Petreliui^ pagaliau, atviri vartai į,
šimas. Gaudžia varpai ir Petrelio dūše
lėje, tokie didūs grąžus. Skuba jis lig į rojų! Na, ir puolė jis pro juos, ir ėirtė
kokį didelį darbą, kur be jo negalima ap- smarkauti! Verks, Petreli, susilaikymo
dorybė! Atleisk jau tamsta, panelė do
seiti.
.
Velykos — didžiausia šventė! Jau rybė, bet jis šią valandą užmiršęs viso
čia tai jis ir, rodos, būtų pasiryžęs vi kią ištikimybę visokioms dorybėms... Ir
kas- jo amžyje ir jo padėtyj nebūtų vi
sam pasauliui skelbti Velykų garbę.
Eina procesija aplink bažnyčią. Kaip sa užmiršęs!
' Smarkauja Petrelis, kaip milžiną*,
jūra audros metu, minia ūžia, galingą
giesmę gieda. Kaip griaustinio dūžiai, po apkrautą stalą. Jau, rodos, privalgė,
tą ūžimą raižo varpij garsai. Kaip vil tik, štai, kur nors už kokio pyrago, ar
tis nugalėtoja, kįla, veržias į pat dangų mėsų kalvos, pastebi dar kokį neragautą
skanumyną. Širdis nepriima, bet akys
Aleliuja!...
nori.
'
i
,
Šviečia Petrelio veidelis, blizga aku
Štai, vaikai pradeda margučius muš
tėse ašarų deimantai. Visa širdimi ir visa
ti,
margučius
ritinėti.
gerklele ir jis draug su kitais gieda tą be
paliovos stebūklingą Aleliuja. Ir jis taip,
Koks gerumėlis! Pirmoji Velvkų die
be paliovos eitų su ta procesija... Tegu na pasirodo per trumpa margučiais be
alkis kurksi vidurėliuose: tegu namie ten žaidžiant! Čia verkia kita dorybė — tei
san tie gardumynai laukia! Petrelis da singumas. Vis tiek, nieko nepadės. Visi
bar kaip tikras didvyris, iš aukšto panie čia suka, suko ir visados suks. Toks jau
kinančiai žiūri į tuos niekus. O, pagalios vra margučio likimas. Perdaug jis bran-
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ANAPUS
AITAS
VARDAS KARDINOLO
AMERIKOJE
5. VYKS
A. PAS
8. LIMPANTI-> LIGA
IRKI. VOTIS
11. AOK1NP.K!
12. KURPIO ĮRANKIS
IA. SUKS
17. SAU
/18. PASKUI
19. JUNGTUKAM
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Galvofcukiai

Pirmiausiai atvež į namus,
Paskui į bažnyčią,
Dar paskiau į kapus.
Jei vieną raidę pamainysi
Kelio tolį pasakysi.
Kas bus!
Aldona Sakalattč, Cbieago, TU.
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KAS IR KUR REIKIA SIŲSTI
Raitus, skiriamus “Mažųjų Draugui,” mjallų
atspėjimus, galvosūkių iteprandlmus reikia siųsti
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. I. C., Mariana
polis, Thompson, Conn.
Pinigus už "Mažųjų Draugų." talppat prafont
pakeisti lutkrožtuko sluntinEjtmo kiek), reikia siųs
ti tiesiog | "Draugo"
spaustuvę,
adresuojant:
"Mažųjų Draugas” 23S4 S. Oakley Ave., Chicago,
Illinois.

Apsauga
Moteriškė
Plauti
Žvėris
Naudoti
Pašelpa
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DlAtTOAS

Velykų Dovana

Yni mokinių, kurie į mažas knygu
tes užrašo- savo kasdieninius įvykius.
Kaip įdomu tokius užrašus pasiskaityti
mums, užaugusiems! Bet dar būtų nau
dingimi mokyklose turėti klasės užrašų
knygutę (diary). ,
Knygutės autoriai tebūna patys lau
kiniai pp klasės mokytojos priežiūrų.
Kiekvienas mokinys, mokinė, gali užra
šyti savo mintis bei, žinutes ir patiekti
mokytojai, kuri, peržiūrėjus, gali perduo
ti jas knygutės “redaktoriui” įtašyti į
knygų. Tas darbas turi būti daromas kas
dien. Mokyklos metų pabaigoje užrašų
knygutė gali būti įteikiama mokyklos vy
resniajaj, kuri knygutę atiduos mokyklos
knygynui, viešam pasiskaitymui.
Neužginčijamas faktus, kad tokia už
rašų knygutė gali būti įdomi ne vien mo
kiniams dabar lankautiems mokyklų, bet
ir alumnatus.
Pavyzdžiui: “Šiandien Jonuko Vaišviluko mama atsilankė į mokyklų. Sofija
Skeveriutė atnešė gėlių mokytojos stalui
papuošti. Šiandien mūsų klasė turėjo mu
zikos pamokas sesers Marijos Felicijos
kambaryje. Petras Rašinskutis išsikraus
tė į kitų miesto dalį, netekome jo klasėje.
Ona Murikė šiandien labai gražiai padek
lamavo Lietuvos poeto Putino eilėraštį
“Rytas ’’ ir t.t.
Kiekviena klasė gali turėti tokių už
rašų knygutę.

rienę, jis padėjo motinai sumazgoti lėk
štes, paskui, atsisėdęs, iki špatai valan

dai skaitė laikraštį. Šešioms mušus, išė
jo į bažnyčių stacijoms. '
Po pamaldų parėjo, pasimeldė ir, ta- i
ręs “labų naktį’7 saviesiems, palindo po
šiltu patalu ir ramiai užmigo.

gus vaikučiams, kad jie nebandytų jo
apginti... net suktybėmis.
Ir Petrelis taip daro: vis pataiko tai
ne tuv galu stuktelt į savo draugo mar
gutį, tai stuktelt kiek iš šono, tai... bet
kas čia suvoks visas to meno gudrybes!
Vieno tik gailisi Petrelis, būtent nepa
daręs to, kų, sako, kartais, kiti daro:
prieš Velykas praduria kidušinyj mažu
tę skylutę, išsiurbia visų skystimų ir pri
pila kokio nors tirpyto kieto daikto. Bū
tų turėjęs Petrelis pavojinga kitiems mar
gutį! Būtų parsinešęs kiausiMų!
Taip nejučiom praėjo maloni diena.
Ei, tu, Velykų pirmoji diena! Ir il
ga tu, ir niekados tavęs negana!

M. Vaitkus.
“Mes, Šv. Jurgio mokyklos penktojo
ir šeštojo sky rių. mokiniai, skaitėme “Ma
žųjų Draugų’’, kuris mums labai patiko.
Siunčiaiųė mįslių ir juokų. Labai malo
nu būtų mums. pamatyti juos laikraštėly
je. Šv. Jurgio mokyklos penktas ir Ses

tas skyriai, Kochester, N. Y.”

GREITAI TARKITį:
1. Šešios žųsys su šešiais žąsyčiais.

Rytmetį atsikėlęs, padėjo motinai
kiek įkūnydamas. Paskui išėjo pačiuži
nėti, nes ledas dar nebuvo atsileidęs. Jam
bečiužinėjant, ledas lūžo ir Vincukas įpuolė į vandenį. Diena buvo šalta. Išli
pus iš vandens jo drabužiai sustyro. Par
bėgęs namo greit juos apmainė. Tačiau
naktį negalėjo užmigti, nes gavo karštį.
Krutinę taip degino, kad nei kvėpuot
negalėjo. Pažadint/ tėvelius, kurie, maty
dami, kaip jų Vincukas kankinasi, pašau
kė gydytojų., Atvykęs gydytojas apžiū
rėjo vaikų ir išėjo iš kambario lėtai gal
vų kratydamas.
— Jūsų sūnus sunkiai serga. Nors ir
pasveiktų, tačiau visų gyvenimų teks jam
lovoje išgulėti, nes jo kojos paralyžuo
tos. Išgirdę tėvai grandžiai verkė.
Slinko dienos ir savaitės. Vincukas
išgulėjo 10 mėnesių. Už trijų savaičių
buvo Velykos. Vaikas, nors kentėjo, ta
čiau visuomet buvo linksmas ir visiems
malonus. Džiaugėsi, kada aplankydavo jį
mokslo draugai. Šalia lovos buvo mažas
stalas, ant kurio stovėjo kryžius. Kada
nusibosdavo gulėti, vaikas prašydavo Iš-*
ganytojaus, kad jį sustiprintų, suteiktų
ištvermės.
,
Didžioje Savaitėje Vincukas visiškai
susirgo. Gydytojai sakė jau nėra jam pagelbos. Vincuko veidas visai išblyško, akys įdubo, sunkiai alsavo.
Ant rytojaus bus Velykos! Tėveliai

/

Smarkus Jonukas

Dienos Užrašai

Vincas fcelva, eidamas iš mokyklos
namo, buvo labai linksmas, nes žinojo,
kad rytoj jau nebot) pamokų. Tai baro
Gavėnios penktadienis.,.Pavalgęs vaka

Velykų diiauffsmas
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Vaikams Knygos
The Gypsy and the Bear. Versta iš
lenkų kalbos- Lucijus Merrecka Borski ir
K. B. Miller. Išleido Longnians, Gleen.
Kaina $1.75. Kurie mėgsta apysakimėlius apie meškas, čigonus ir tp., ras pa
sitenkinimo šioje knygutėje.
Iškilo kaip aras, nutupė kaip vabalas.

‘

(Iš mūsų lietuvių dienos radio
programėlio.)

Mokytojas — Jonuk, kodėl vakar nebu
vai mokykloje!

Jonukas — Neturėjau laiko.
Mokytojas — O kų veikei!
Jonukas — Nieko.
Mokytojas — Kodėl toks išbalęs!

Kas
l tau yra!
<
Jonukas — Aš sapnavau labai baisų sap
nų. Sapnavau, kad man reikės visų
gyvenimų eiti mokyklų ir mokytis.

Mokytojas — Jonuk, eik prie lentos ir
sudėk 10+10.
Jonukas — Tai lengva. Aš tų jau žino
jau būdamas dviejų, penkerių metų;
ir dabar žinau. (Parašo: 10+10=
200).
Mokytojas — Kaip tai! Kodėl tiek daug
nulių!
Jonukas (rodydamas) — Nugi, vienas ir
vienas yra du; vienas nulis ir kitas
nulis yra du nuliai.
Mokytojas — Negerai. Nulis reiškia nie
kų. Jeigu sudėsi niekų su nieku, kiek
bus!
Jonukas — Du niekai.
Mokytojus — B, kų su tavim daryti!
Jonukus ■— Siųsk namo.

icytojas. — Jonuk,

kam šį plaktukų
atsinešei į mokyklų! Jis tau nerei
kalingas.
Jonukas — Aš norėjau vinį įkalti į suo
lų, kad galėčiau knygas sukabinti.
Mokytojas — Padėk greičiau. Dar p riš
tus apsidaužysi.
Jonukas — Būk ramus, mokytojau! Aš
tik kalsiu, o Onytė vinį laikys.

Mokytojas — Jonuk, tavo mamytė man
sakė, kad tu visuomet namie dekla
muoji apie Vytautų. Pasakyk mums
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PASKUTINES VAKARIU

-M. Vasiliauskaitė ir Ag? Ki vavo ii- pulkelis kareivių. Abu

M

NES 1900 METŲ SU
sieliūtė, Vaidelytės — K. Ba jaunuolius palaidojo grab. La
KARTUVES
lčyty tė, J. K&zumaitė, O. Ra ckavičiai.
džiūnaitė ir E. Bartuševičiū(Tęsinys fk 2 pusi.)
VaHMm.
meto
buv..
Migelis-Į
«>
~
Z
Bažnyčios grindis šy.* A'e'ly,' kitę Jaan garbę, išreikškite tie*
PATRICIJA
klj giedojimu ir utuzikale daV ttliulytS, h. BĮ
konis pagelbėjo išmazgoti: EI.’ gnnčių savo meilę. Ir čia prieš
M.
ŠiiaAiterytė
ir
An.
Kisie

Tumkienė, EI. Vienažindienė, ' Švenčiaus i $jų Eucharistijų, pu
Kovo 24 ir 23d., vakare, ŠŠ. Įlį išpildė anūsų pianistes —
liūtė,
Anggelas
—
B.
Runki
ūV. Kazlauskienė, P. Adoma? lkite ant kelių, garbindami tiprasidės 7 vai. vakare, šš.; varg. A. Misiūnaitė, K. Notė,
Šokikės
—
mokyklos
me

tienė, M. Briedienė, J. Zala-jkrųjį Dievų! Jūs, bet ne pral’etro ir Povilo parapijos so- reikaitė ir V. Deltuvaitė. Vai
dalietės vaidino labai gražų dinimo mitu buvo didis griau rgaitės, Seselių gerai išmik torienė, O. Černhuskienė, Ago- eitų amžių šventieji, esate prita Rise, M. Radzevičienė, $- viiegijuoti gyventi šiame garįdomų ir pamokinantį veika stinis, trenksminga perkūni- . lintos.
Griaustinį,
perkūnijų
ir
žai
linskienė, K. Radzevičiūtė, A. bingume laike, kada yra pri
ja ir ugniniai žaibai. Vaidi-1
lų — “Patricija”.
ni.no pabaigoje įvyko trage- l,UB P"ik““ i1"86 c)elrtros ži Fabijonas, J. Petraitis, J. Za einamas toks majestotingas
Veikalas “Patricija” pana
dingas Patricijus kaipo krikš novas, Šv. Vardo draugijos latorius ir kiti. Visiems širdi Dievo garbinimas jūsų bažny
šus į veikalų “Policija”, ku
čių altoriuose 1 A, pakelkite
ciones už tikėjimų nužudy- narys, P. Levickas. Soeneri- ngai aciu.
ris buvo praeitais metais Ve
jų
tinkamai
paruošė
įžymus
mas.
Prie kursto pataisymo dui- savo širdis aukštyn ir džiaugrbų sekmadienį mūsų soda
piešėjas, Šv. .Vardo draugijos
bu prisidėjo Stop. Rokas, A. kitės, kad gyvenate Šv. Eu
Dramų “Patricija” vaidi- narys, K. Karvelis.
liečių vaidinamas. Kurie pracharistijos amžiuje! Ir Šven
eitų metų sodaliečių parengi- no šios mėgėjos aktorės: Pa
Mūsų sodalietės užsitarnau Vaicekauskas, A. Kunickas, F.
ine dalyvavo, negalėjo at- tricija, krikščionė mergaitė — ja visos parapijos pagarbos Malakauskas, J. Zalatoriui V’. čiausias Sakramentas tebūnie
Rep. garbinamas ir šlovinamas per
sigerėti ir pamiršti taip gra V. Deltuvaitė, Augusta, iinpe- ir paramos. Jos yTa tikros Juknevičius ir kiti,
visus amžius!” K
žaus ir įspūdingo veikalo. Di ratorienė — M. Malinauskai Šv. Panelės Marijos dukte
delis panašumas įvyko ir šių tė, Cecilija, krikščionė — K. rys. Jos uoliai pildo savo So
I V i Tl G g
DAKTARAI
metų Verbų šeštadienį ir Ve -Noreikaitė, Margareta, krikš dalicijos įstatus. Jos puošiu
rbų sekmadienį, parapijos sve čionė — M. Bagdonaitė, Fla- bažnyčių savo choro giedoji
Ofiso Tel. VTCtory «»W
tainėje, sodaliečių vaidiname i vija, grekė vergė — O. Aitu- mu ir stiprina save bei savo
Rea TaL DKGmI 3131
į tytė, Melita, akla šokikė — J. Sodalicijų, eidamos kas mėneveikale “Patricija”.
OFISAS
4729 So. Ashland Ava
Urnežaitė, Mvrta,
jos
sesuo
sis išpažinties ir .šv. Komu
I
Drama “Patricija” vaiz
l lubos
i Y
Rusaa Gydytojas tr Chirurgą* ?
CHICAGO, 1I»L.
turi
duoja Išganytojo dėl žmoni — B. Getautaitė, Kornelija, nijos. Mūsų parapija
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ll
• i Romos žinė — A. Misiūnaitė daug įvairių parengimų. Jos
OFISO VALANDOS:
jos meilės kančias, Jo mirtį
visų chroniškų ligų.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
ant kryžiaus, Jo garbingų at Zenolija, kalėjimo sarge — visuose dalyvauja, prisideda rai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
vakaro.
Nedėliomla nuo 10 Ud' 13
sikėlimų, krikščionybės pliti- Ieva Kulvinskaitė, ponios ta- ir suteikia gausių paramų. Ir valandai dieną.
. Kampas Slst Street
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak
mųsi ir josios persekiojimų, niaujančios imperatorienei — šių dviejų t vakarų veikalo
Telefonas MIDway 2860
Nedėliomla Ir iventadlenials 13—ll
“Patricija” visas pelnas pa
rapijai.
A-US
LIETUVIAI
DAKTARAI;

ROCKf0R00 LIETUVIŲ

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
(ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO )
M. P. JOVARAUSKAS
ir
J. P. BERTULIS. Sav.

SPEC1ALIS IŠPARDAVIMAS
1 LINOLEUMAI (Klijonkčs) $A.95

2310 W. Roosevelt Road, Phone Seeley 8760
Atidarą antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais
iki 10 valandai vak.
Atidarą

Sekmadieniais

’ t

MIRĖ DU DARBŠTŪS
TeL

GKOvetiUl

1636

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS U CHI KUROAS

N UOLIAI

Ir BubaL B—S vai

Dienoms Tel. UAFagette 67*3
Naktimis TaL CAMal 0403

DR. A. J. JAVUS

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. VVINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Street
▼aL: t Iki 6 popiet. 7 Iki 3 vak.
Nedėlioja pagal sutarti

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Offlae TeL REPublie 7OS6

▼ai.; 1—4 Ir 7—9 raL vakare

lUw. TeL GROvehlll 0017

6317 S. WASHTt.\AW AVE.

Res. 2136 W. 24th St.

Office Phone
PROepect 1038

DENTI8TA^8

•143 80. HALBTKD ST., CHICAG<

8433 W. MABQCETTE ROAD

OAMal

WEST SIDE JAU

1444 80. 49 tb CT„ CICERO, HA
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 13—9 vai.

▼ai.: 9-11 ryto 1-4 Ir 7-9 rak.
Sered< mis po platų ir Nedėldlsnial
Uk susitarus

Tet

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

V403

Res. and Office
8333 80. Leavfrt «C

CAR ALi

0703

GYDYTOJA8 ir CHIRUGAS
3423 VV. MAHŲIETTE ROAD
VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryk
Nedėlloj aualtarua

DR. J. J. KOVVARSKAS
2403 W. 63rd St., Ohioago
omet HOURS:

1—1

▼alandoa

vak.

7—S

ir

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Telefonas
1

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 tki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomla pagal sutarti
Ofleo telef. HOlllevsSrd 7SS0

.Varnų

Tel.

I’ROsptvt

I030

REPubUo

3MB

Ofiso: Tel. CALumet 4888
Bes.: Tel. KEMloek 6BH8

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

(Prie Arcber Avė. netoli Kedsle 1
Valandos: nuo S Iki S vai. vakaro
Saredomls Ir nedėliomla pagal
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
I) E? N TĮSTAS
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento
l-t vai. rak Va l.: n oo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
3353 W. B»lb Si

OealdenaiJoM Ofisas:
Valandoe: 18—11 ryte
Oeredomla Ir Nedėlfomta pagal sotart

DR. T. DUNDULIS

arti 47tb 81 ree t
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANaI 0357
lies.

PROspcct

MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ
SPBCIALI8TI5

GYDYTOJAS IR CHtRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Td. Vlllglnia O4i:<6
Ofiso vai.: 2—-4 Ir 6—8 p.
Nedėliomis pagal sulu.it J

6368

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

TaL

OANal

HOt.TH

llAmttl OThlUBI

Bv*v.ldeneV)a ««no Ho. Arlestan
Valandoe: 11 ryto Iki 4 popiet
•

lk( 1:19

vakare

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavitt Bt.)

Nuo

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurjfns ir Gydytojus
2515 H EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

1

BeredoJ

t

Iki

11

Btl 1

vakare

pagal

autartl

ryta

Tel. OflMO UOUIevard 6843—M
n.-v. VlCtory 3X43

DR. A. J. BERTASH
Gflao vai : n»o

vakare

TcL

PLAsa

nn« 6:88-3:38

750 W. 35th Street

p.

p.

Veskite paminklų reikalus
siai su pačiais IšdirbęJais

tie

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
'į
Vlcuas blokas | rytus nuo
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011
BELMONT 3488
Offiee: HIU.SIDE 3865
Vineent Roselll, seer.

I

—

Išdirbėjai aukštesnė*, rūšies Paminklų
ir Grabnamlų
Didžiausia

paminklų
Chicagoj

GRABORIAI:

8200

venetian monument co., inc.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

dirbtuvė

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Suvirs 50 metų prityrimo
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

J. F. EUDEIKIS '

Mes atlikome
daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

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

527 N. WESTERN AVE.
Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois z
GRABORIAI:

LACHAVVICH
IR SONOS
darbu

bttaite ūlganėd^n^ .

Tel. CANaI 3618
2314 W. 23rd ™

1439 S. 49th Ct.

PalongviiiR aklų Jtetnplmų, kuri*
OHt! prleėaHtinii
galvoa MkaodėJtnio.
svulghno akljy aptemimo, nervuotumo, skuudainų ūkių kartttj, atitaiso
trumparegyetę Ir toliregynlę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas mu
elektra, purodančla mažiausias klai
dus. Specialė atyda atkreipiama
|
mokyklo* valkus
Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedėUoj nuo 10 Iki 12. Akinių kai
nos per pusę pigiaus,, kaip huvo plriniaus. DaiigNy aialliklmų akys aiitsįsomo« be akinių.
K“Inos pigiau

kaip pimtati.
4718 eOliTH AHHI.ANH AVE.
Phone Dou4e>urd 7589

GRABORIUS

reikalams. Kaina _____________
prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Cicero, UL ‘

Chicago, IH.

TaL CTCERO &»37

SIMON M. SKUDAS
Tel.

I4ETUVI8
<Aptonietrtc*Ry Aklų Npm-laliala*. .

STANLEY P. MAŽEIKA

nXT»..X‘:S:Jo(oS'’»X Turiu -automobiliu, visokioms

718 W. 18th St

DR. VAITUSH, OPT.

Telefonas YARd. 1138

LIETUVIAI GRABORIAI

Valandos: l Iki 4 po pi'etų, 7 iki 8 vak.

3133

Nuo

YAKds 0384

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 ▼. •
Nedėldieniais nuo lt Iki 13 diena

5900 SOUTH HALSTED ST.

DR. G. I. BLOŽIS
Valandoe:

ROOM 113
Ir 7-3 vaL

Rez.:

GRABORIUS IR BAlAAMUOlbJAB
Patsa-navbnas geras |y ttebrangna

m.

DENTI0TA*

• aai

Offlco TcL Wentworth 6330
Rea. Tel. Hydfi Park 8495

DR. SUSANA A. SLAKIS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

3-4

v.

3051 W«rt 43rd Str.

Ofiao valandos: 1-4 Ir

DR. C. Z. VEZEL’IS

7850 So.'Halsted Street
▼aL:

4

X—SPINDULIAI

3147 So. Halsted 8t.
Tel. BOUIcvard 7343

Tel.

Tek LAFsyette 30*7

DR. A. RAČKUS

Šaradomis tr Nedėliomla pagal autas

DR. STRIKOL’IS

4631 SO. ASHLAND AVB

arti Grand Avė.

2201 W. Cermak Road

3 to 4 and 7 to 3 P. II.
Sunday by Appointment

Mūsų parapijoj mirė du jau
nuoliai: a. a. B. lvraujalaitė,
IG m., ir Jonas Maroaas, 24
m. Abu palaidoti Šy. Kazimie
ro kapuose.
Jonas buvo daug pasidarba
vęs bažnyčios ir mokyklos da
žyme už tai laidojant už jo
sielų atgiedota psalmės ir šv.
Mišios, pasakyta gražus pa
mokslas. Gražus būrelis para
pijos talkininkų palydėjo
į
kapus. Velionis priklausėzprie
National Įguard (kareivių) n
už gerų tarnybų buvo užsitar
navęs medalį. Laidojant daly-

iki

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

LIETUVIAI DAKTARAI:

CHTT>UROa»

GYDYTO J Ak «»•

DR. A. R. McCRADIE

r.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Alfred Rosclll, pres.

3131

DR. S. RĖŽIS

SU ROMON

PHYSICIAN and

OAMal

Phone

DR. MAURICE KAHN

TKIangle 3844

v.

Specialistai Iškalime ir tšdlrblme visokių rūšių paminklus
ir
grabnamiiis.

Phone

Offle*

10

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

DR. A. A. ROTH

n« Phon*
CMGIevood 3641

nuo

ROSELLI BROTHERS, INC.,

OR. CHARLES SEGAL

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

«J

9x12 didžio tik po...................

MO8a«,3Mt

?

fns
LIBTUVTŲ GRABORIUS .
Palaidoja ui ftl.18 Ir auklėlM
Moderniika koplyčia dykai.
lBth m.
Tel. OAMal 8174

tiL

LJ.ZOLP

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Kaply čia Dykai
4830 WKST 15th STREET
Cicero, Ulinoia
Tel. CICERO 2109 k 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avc.
Tel. Boulevard 4130

ORABOR1UB IR LAJDOTUVIU
▼BDtJAB

1646 WEST 4th STREET
us '

UAFayeMa 3671

S

J. Uulevlčius

GRABORIUB
lAidotuvtsns pilnas patarntvlmaa
■allmaa ei 813.88

Znn.YCU DZKĄI
1344 B. BOth Ata, Cicero, Ui

.TV

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel.2506
REP.
3100
W. 63rd St.
;J
t .
,• ».
t .a
Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, knrie

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,
prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už

$40.

(UOZAPAS EUDEIKIl
-IRTĖVAS '
JEIGU NORITE DAILUMO IH NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE..........

Tol. CICNNlO 3*4

SYREVVICZE

J.J.BAGDONAS

Pfttarnsnja ChU
eageje Ir aplella
Uja
Didelė

Ir

graM

Koplyčia dykai
4033

Avė.

REPublie8340
5340 So. Kedzie Avenue
, (Neturime sųryUlų su firma tuo pačiu vardu)

0

TT"

................... ...

J.ĮIM;

IIHI

aBWi664x-£.

, ■ ,r TiT.r i-

į

Pirmadienis, balandžio 1, 1034
-ar=*
ahrthit -i. - ii

jinio reikailųose lietuviai turė ju laiku, kolonijoms pradėjus stengias darbuotis, kad surenVisi susirinkimai prasidės 2
jo glaustis prie airių, kufie siųsti pinigus {ALTAftSų’uI po gu> ką naudingo visuomenei? vai. popiet.
♦>
k-.jau tuokart turėjo bažnyčių ir to kai buvo išsiuntinėti laiš
H. M.
klebonijų, ftiuo laiku Cicero* kai, raginanti' aukas grųžinti,
Bridgeport. — ftv. Petronė
»•> —
-* • u. . ų* •
lietuviai turi mūro bažnyčių, skridimo fondas smarkiai pr
lės dr-ja laikys susirinkimų
So. Chicago. — Kovo 25 d.
klebonijų, mokyklų ir medini augo. Ižde yra apie $6,500,
pirmadienį, bal. 2 d., 7:30 vai.
ftv. Juozapo parapijos naudai
seserinis mokytojoms namų. neįskaitant sumų, kurios jau
vak., ftv. Jurgio parap. svet.į
buvo parengtu bunco party ]>a
Mamuett* būt - Sv. Ka- 32ml place ir Lituanica Ave.
Be to, turi pusėtinų gabalų že buvo išmokėtos už aeroplanų
lapijos svetainėje, į kurių skai
mės. Lietuvių parapijos nuo ir instrumentus. Apskaičiuo zimiero Akademijos Rėmėjų 8 Visos narės malonėkite susiri
Dingai atsilankė kaip senų,
savybė apkainuojarna apie pu jamu, kad viso pinigų ižde ir skyriaus ftiėhešinįs susi rinki- nkti.
Valdyba
taip ir jaunų. Matėsi, kaip da
nias
įvyks
plrnyafKenio
vaka

šy milijono dolerių. Tuom ta kolonijose (dar neprisiųstų)
lyviai džiaugėsi gautomis do
rpu airiai Cicerojo. pasiliko ALTASS turi apie $10,000. re,. balandžio 2 d., 7:30 vai.
MASMITINGAS
‘
vanomis. O tų dovanų būta
vąfthre, Gimimo Panelės Sv.
liėtuvių užpakallyje. Jie turi
Vakar Centran. ift kolonijų parapijos svetainėje. Susirinki
gražių. Ir visos buvo surinkMarąuette Park. — Lietu
tų pačių medinę mažų bažnytos ir sudovanotos parapijos
.
, , . .
buvo prisiųstos sekamos au- mas atkeltas iš priežasties Ve
vių respublikonų, klubas, va
darbuotojų, kuriems priklauso e/ 11
e niJ<b
*9 >r p r’kos:
lykų
švehtės.
dovaujant Gco. MiCieriui, A.
miau turėjo, ir pasistato dalj
širdingoji padėka.
Kviėeiahtb visas nares atsi Gečui ir P. Jurgitai šaukia
Dayton, Ohio, per p. M.
mūro namų mokyklai. Žemės
Bunco party sėkmingai paairiai tik trečių dalį turi tiek, Pauparas .......... $13.06 lankyti nes yra <laug labai sva didelį lietuvių masmitingų į
\ko ir pelno davė $60.00 paGimimo P. fi. parapijos salę
HuQson, N. Y., per p. J. rbių dalykų svarstymui. '
kiek lietuviai.
Valdyba balandžio 5 d., 8 vai. vak. Bus
Imant ĮMirapijonų nuosavy SavinČius ..........................20.50
'Pų vakarų smagu buvo ma
Aurora, 111., per p. J.
bes, privačiai, lietuviai taip
įžymių kalbėtojų, o po visaių
tui ir mūsų parapijos jauni
pat airius pralenkė.
Czerbauakas ........
13.25
Motinų Mokyklos Rėmėjų pasilinksminimas.
mą. kure prisideda prie gra
Cambridge,
Mass.,
per
p.
dr-ja
turės dl
Lietuvių biznierių Cicero
co lošižaus veikimo parapi jos naudai.
.ANGLYS
taip pat kur kas daugiau nei- ‘"A. Waleyka ................
4.00,mų balandžio 3,d vakare, pa
Tori daujf kaiščio, mažai pelenų;
Vž tai reikia jį sveikinti.
gU airių.
Amsterdam, 1^. Y., per B. rapijos svetainėje. Visi kvie bal garas pavaduotojus Pocahontas;
Black Gold lupip or egg |«.Č0; Mln«
J uojau po Velykų mūsų pa
Galima spėti, kad neužilgo Stankevičių
.........
64.00 čiami ateiti, Visas dovanas su rttn $5.76. Scrccni'hg 54.76.
GRI NDY MINING CO.
rapijoje prasidės didelis bru
CclarvrcM 2011
(lietuviai, Grant Works apylin
Tunkhannock, Pa.,- per p. teikė Mr. M. JT. Flyn, bflsiazdėjimas dienraščio ‘Draugo’
kėje, ir politikos žvilgsniu ai J. Živatkauskų ...........
8.50 ntis 13 irilhlo committeeman.
vajaus reikalais. Gerb. klebo
rius pralenks. Jau laikas.
Cantdh, Ohio, per p. John
no pastangomis į mūsų para
Crane Coal Co.
FLAT JfclANITOBIŲ
Valas .............................
5.75
Ciceronas
5332 So. Long Ave.
pija bus pakviesti iš “Drau
DĖMESIUI ’
Dettoit, Mich., per p. Chas
Chicago. III.
go” redakcijos kalbėtojai ir
TEU REPUBUO MM
'Pneevičius ....................
2.00
l iti inteligentai, kurie nuro
Komitetas, kuris gavo laiki
dys katalikiškos spaudos tiks
Viso ................ -.... $131.00 nų “tajiinctioh-” prieš oticielų vr svarbų. Jau kai kurie pa
1 rius Chicago Fiat Janitors Ura pijonys ruošiasi pagal išga
Katrie perkate anglis IS dral
nlon Local No. 1, skelbia, kad
SĄJUNGIEOIŲ VEIKLA
vertų, siųskite juos i CRAN1
Iš keturių kontinentų plau
lę užsirašyti “Laivų” arba
OOAli OO. Gausite geresne
susirinkimus
laikys
sekančiai:
anglis, ui mažiau pinigų.
“Draugų”. O mūsų klebonas kia aukos į ALTASS centrų,
Pnt-shontaa M. II. tiktai $7.<b
Balandžio
4
d.
ir
kiekvieną
Marąuette Park. — Moterų
trokšta, kad kiekviena para-, Vakar gauta $131.00.
pijos šeimyna savo namuose Į Pluoštai laiškų
iš įvairių Sų-gos 67 kuopa laikė mėne trečiadienį, pp to, adresu: 1756
užsiprenumeruotų ir skaitytų1 kolonijų su aukomis “Litua- sinį susirinkimų. Aptarus bė W. Lūnt Ave. (kampas Clark
,
garimis reikalus, svarstyta a- SU).
bent vienų katalikiškų laikraš- nieos II” skridimui plaukia
Geriausios Anglys Už
pie busimąjį bunco party, ku
Balandžio
3
d-,
ir
kiekvieną
į
ALTASS
centrų
kiekvienų
l), o ypatingai dienraštį ‘Drau
Žemiausias Kainas
antradienį
W. Roodienų. Stambios lietuvių ko ris-įvyks balandžio 15 d., 6
gų’. k'- .■ t
vai. vakare, pp. Mickeliūnų sęvelt Road.
'
Tat, broliai ir sesers, valio lonijos, mažos, mažai žinomos
namuose. Pasirodė, kad narės
ir prie darbo su gerb. mūsų kolonijos, miestukai, kaimai
12132 UNION AVfe.
stengiasi kuo daugiausia par
klebonu priešakyje.
. \ siunčia savo centus ir dole
duoti tikietų ir aukoja gražių
Chicago, III.
Reporteris rius, kad šis antrasis lietuvių
dovanų.
Be
to,
bus
leidžiama
užsimojimas įveikti} platųjį
ŪKS
prie Clark
Phonė PULlmaa 8296
knygutės su gražiomis dova
Atlantikų, pasisektų.
Dabar lai^as’prisipirkti
Įdomiausiai yra tas, kad notais. Visi kviečiami atsilan,
□į/£S < ,«»
anglių dėl žiemos
—_
— •• •
•
aukos skridimui plaukia net kyti.
Cicero. — Dabartiniu laiku iš keturių pasaulio kontinen Bus pakviesti keli gydytojai.
Res. 10742 S. Wabash Ave.
Nutarta suruošti paskaitas.
Cicerbie eina dienraščio ‘Dran tų, jeigu skaityti Pietinę. APhone PULLman 8092
go ’ vajįsC'..'itdihistia hfcrikų atskiru nuo šiaurinėj Įdomu bitė yisįeips .pasiklau
labai į^y^lin^-JąrbįidįąAv/ kontinentu. Aukos atėjo iš syti naudingų pamokinimų. .
Pasitodb, ..mūsų sąjungietės
užrašinėja “.Draugų” ..ir kitų* Europos, iš Azijos, iš Pieti. ■
»
PKRKAM
katalikiškus laikraščius: ren nės Amerikos ir iš gerųjų
Ar
jūs
Esate
Supančiotas
ka skelbimus ir t.t.
/' “these United States” ir Ka
Ir au ••»w4^u«^alo•' nervais — JaučKt«« otlpnųa ir pavargęs — tik pusiau
Kovo 24 <1. “Dr'atigas” pa nados.
BONUS
žmogus, jjelgu taib. štai yVa gcl-as
tonlkis,
<
Sutelkiantis
,
goresnes
dierodė, kad Cieėros lietuviai kį-'
Aukas prisiuntė dr siunčią
•
/ • K f-. A
B
lo ir kįla tikėjime ir tautos Argentina, Brazilija, Kuba,
SIUNČIAM PjNlatrS I LIETUVĄ
kultūroj.
Meksika, Kanada, Alaska, Fi
Laivakorčių agentūra

ŠVIEŽIENOS Iš ŠV. JUO*
ZAPO PARAPIJOS

ai

a

VISOS KOLONIJOS AME
RIKOJE SUJUDUSIOS

VELYKŲ DOVANELĖ

susirinkimas įvyks balandžio
3, 1934, 8 tų valandų vakare.
Kovo 30 d- garnys aplankė Kviečiama skaitlingai susi
pp. M. Schwartzus 2530 So. rinkti.
RanvĮifjalietis.
Spaulding Ave. ir paliko gra
lių dovanų:*9 svarų 12 uncijų
sūnų.
Motina ir sūnelis po prie
žiūra Dr. J. J. Konarskio, jau
čiasi labai gerai.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Nuo Peršalimų Kratinėje

RAMYGALOS KLIURO
NARIAMS
Narių nutarimu pakeista
susirinkimų laikymas; vietoj
jienktadienio bus dabar laiko-

mi antradieniais kas mėnesį
toj pačioj svetainėje, J. Barnu

sko (buvuso Meldažio). Sekąs

Vlfn», skubus budu sulaužymui Kriilitno krutini);, tai (erai liaitryBimu
tu ANCHOR Pain-Eapcllcriu visos
krutinta ir po to apdengiant krutino
tu flaneliniu ar vilnoniu audeklu, kito
kį, gydymui, galluoiuoja susikimtim*
krūtinėle visokių glitumų ir akriplių.
Neapleiskite perialimua krutinėję, nea
dainai jie priveda prie pavojingų ligų.
kaip plaučių uždegimas, influenia, gri
pą, ir kt Tuojau iisitrinkite rainEapellerlu. Visose vsistinėK kaina 35c.
Ir 70c.—skirtingo didumo bonkutia.
Tiktai tikrasis turi Iškaro yalshalcnklj.

PAIN-EXPELLER

Velykinis Išpardavimas
Namų Reikmenų: Dulkių Valytojų, Eiektrikinių Manglių, Skalbiamų Mašinų, Elek
trikinių Ledaunių.
r.-..

Elektrikiniai Prosai
Kainos po

TUMONIS COAL CO.

£59-50

advokatas

W. SMMtlt,.

LIETUVIU PAŽANGA

Lietuviškos

4 -A
. ' J
i
•’
\ • •i
Skalbiamos Mašinos

.

Kainos po

03950
ir po £69-50.

Nuga-Tone

1909 metais lietuviai Cice- lipini} Salos ir mūsų senasis
roje dar nieko neturėjo. Tikė- kraštas
Lietuva. Pastaruo-

JONAS A. WITKOWKKIR yu
ra l.letuvls
kanrlidafan
dėl
C-eok ApskritieR komisijonlerimts ant Koooeve't’o Demok
ratų partijos baloto. Jis yra
Kerui kincStas žmogus Krldgeportlef-lams ir Townof, Laktočiams. IGNACĄR WITKOWSKts, JONO tėvas, buvo vie
nas ift pirmiausių
TJetuviu
duonkepių llrttlgeporte
apie
J 900 m.
JONA8 lankė ftv. Jurgio pa
rapijine mokyklų ir užbaigęs,
(stojo j Orr’s Business Collego.
To to. su savo motina, Thoophltla Witkowski', Ir broliais,
atnlderė grosernę
Ir mėsos
krautuvę ant Town of Lake.
Vž fteftių metų. vlshns Jo
brolių, Walter Wttkowskl, pra
dėjo pardavinėti mėsų wholesale. Antros brolis taip pat
įstojo j lų blznj. O JONAS A.
WtTKOWSKI dirbo dėt Hygrade Food Products Corpo
ration Ir dabar dirbo fleo. A,
Hormel and Co., pardavlnėlant mėsų.

Gyvena su
savo ftei'myna,
1449 Kast ««th Place, Chica
go. Irti no ts.

Visi Lietutdai twri bilsnoti ui JONĄ. A. WTTK0WS-

yra užvsrdlnlmas TONIKO. kurj OyJ
dytojas Specialistas lftr&do, lr kuris
dabar parduodamas visose valšOayčlose. NVGA-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų alteratlvų, ku
rtos stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus. duoda nauja gyvenimų lr energijų. JOs valgysite geriau.—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams ' vvrų
Ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vienų Dol«-rj — gaukite tlkrųjj—garantuotas.

PRI8IRA8YKITR I MOŠŲ SPULKĄ
TSiaiNGUMU PAMATUOTAS
BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

■ |U«I,
so—Jjf j' gįįA o.""
m“

Tel. LAPayette 1086

PIRMAS UETUVIS BUICK DEALERIS

I

Refrigeratoriai Kai1
/
na po

i

£99-50

PIRMAS VAKARAS
PO VELYKŲ

Už jūsų senų Refri-

Antradien., bal.-April

geratorį duodame
nna'aidų.

3 d. 1934 tn.
LIET. AUDITORIJOJE,
3133 So. Halsted Str.

j
Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Piradkia 7:30 vai. vak.

PROGRAME DALY
VAUJA ARTISTAI:
A. Steponavičienė

A. Oželis
K. Sabonis

KĮ, nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komiaijonle-

J. Uktveris

riumi, jia darbuosis ui lietuvius ir lietuviai visados <a-

St. Molis

lės priėjo šauktis dė pagalbos ir patarimo.

“Kaaokas”

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKĮ, Demok
ratų partijos kandidatą dėl
Cook Apskrities Komisi jonierių, BALANDŽIO 10 D„ 1934

Smagūs, gražus ir Link
smas vakaras
ftokiai prie Geo. Stephen

Revelers muzikos.
Kviečia visus,
Liet. Aludiių Sav. Sus.
0. A
Įžanga tik 25c

Iki Šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pšrdavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirhystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą sn lietuviais ir tikisi, kad su
-Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
tymus visuomenės veikėjas p. K. SABONTS.
Norėdami pirkt naują ar mainyt senų karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
' 'Tafr' jį
,

č ' /'”> •
-•»
80&8 W. 31 St., • Tel. Victory 1696

i

Kiekvienas pirkdamas pas Bndrikų šiame Velykinia
me Išpardavime aplaikyš gražių dovanų dykai ir gaus
lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167
RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO, ACCORDIONŲ
KRAUTUVE'

j-----------------------------------------------------------------------------------Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nno 1 iki
1:30 po pietų.
Nedėliojo WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai.
Ketverga.is: WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.

