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Kinija nusprendė kovoti prieš japonus
HARBINE KINAI PASIRYŽO NEPA 

DUOTI MESTO JAPONAMS
Suomijos seimas panaikino 

prohibici ją

ISPANIJOS JĖZUITAI VARGIAI 
NUSIKELS Į AMERIKĄ

KINAI NUSPRENDĖ 
KOVOTI

ŠANGHAJUS, saus. 31. — 
Kinų vyriausybė, kurios prie
šaky yra gen. Čiang Kai-šekas, 
nusprendė kovoti prieš japo
nus. Šanghajaus link tad siu
nčiama daugiau kinij -kariuo
menės.

Gen. Čiang’as paskelbė ka
rštą atsiliepimą į visus kinu 
kariuomenės vadus, kad jie su
jungtomis jėgomis šiandie su 
ginklais atsisuktą prieš., kinų 
tautos priešus — japonus.

PASIRYŽO HARBINĄ 
GINTI

'‘V

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BROLŽUDYSTĖ Iš GOB

ŠUMO

PANAIKINO PROHIBICIJĄ

HELSINKIS, saus. 31. —
Suomijos seimas pravedė pro
jektą, kuriuomi panaikinama
ilgus metus veikusi prohibici- Memphis, Minn., miesto prieplauka. Ši jrieplauka bus pageririfS ir 
ja. Svaigiųjų gėrimų parda- ji bus gražiausia pasauly Vidaus žemyno pf e plauk a. 
vimą tvarkys vyriausybė.

Plokščiai, Šakių aps. Sau
sio 8 d. rastas nužudytas Mi- 
šiurkėnų kaimo ūkininkas A- 
leksa Pr. Kaip aiškėja, jis y- 
ra gobšumo auka, kritęs nuo 
savo brolio Petro ir jo sūnų 
rankos. Velionis buvo ramus 
žmogus, visą laiką gyveno vie
nas, bet septintą dešimtį metų 
baigdamas sumanė apsivesti. 
Jaunoji sutiko tekėti tik to
kia sąlyga, jei jos vardu vy
ras ūkį užrašys. Velionis tai 
sutiko. Brolis norėjo po jo 
mirties pats jo 26 margų ūkį
rreld5‘iy .?obx°,ipak;n

vyrai ir atstatę revolverius, 
Tuo metu banke buvę du tar
nautojai nusigando nežinoda
mi kas daryti. Tuo tarpu n 9-1 
žinomieji iŠ kasos paėmė apie į 
16,000 litų ir pabėgo. Api į- 
vykį pranešta policijai, bet 
tuo tarpu plėšikų dar nepa- 
wko suimti.

RASTAS NEŽINOMO ŽMO
GAUS LAVONAS

Šiomis dienomis Alsėdžių 
vaisė. Pasruojės kaimo gyven
toja? Sruojės upėje, netoli til
to, ant kelio Žem. Kalvarija 
—Telšiai, ištraukę iš upės ne-

TOLIMUOSE RYTUOSE
JĖZUITAI GAL NEVYKS J 

AMERIKĄ

POLICIJOS PERORGA
NIZAVIMAS

x j. •• i pažįstamo piliečio lavoną L
tas, nužudė Nužudytas la- ar|dj Mnk^ rahlknose. Ma 
ba. žvėriškai, tarvuus galva! jistamasis uietjs, ne.
imk sutnuSkinta, kad užrnuS- anodsInM ūpSs vaHa,

ITARBINAS, Mandžiūrija, 
saus. 31. — Kinų kariuomenės 
vadas gen. Ting-čow, kurs ko
ntroliuoja Harbiną, pasiryžo 
ginti miestą.

Harbine paskelbta karo sto
vis. Prieš japonus sutvarkyta 
apie 20,000 kinų kariuomenės.

Priešakinės japonų karino 
menės sargybos jau netoli mie
sto. Vyksta apsišaudymai.

Japonai iš Mukdeno siunčia 
daugiau kareivių į Harbiną.

AMERIKA IR ANGLIIĄ 
PROTESTUOJA

AVASHINGTON, saus. 31.
— J. Valstybės ir Anglija pa
siuntė bendrą japonams no
tą. Protestuoja prieš jų vei
kimą Šanghajuje. Įspėja ja
ponus, kad jie nepaliestų ten 
tarptautinių miesto dalių.

RANDA, KAD IR KINAI 
NUSIKALTĘ

WASHINGTON, saus. 31.
— Diplomatiniuose sluoks
niuose aiškinama, kad dėl ja
ponų veikimo Šanghajuje ne-in

Kinija nusprendė imtis gin-
_______ klų prieš japonus.

ROMA, saus. 31. — Vatika- Šanghajuje atnaujintos kru
nąs atitaiso seniau paskelbtą v*nos japonų kautynės su ki-»
žinią, būk Ispanijos jėzuitų nais-
daugumas nųsikels gyventi Į Japonai išsodino daugiau 
Ameriką. • ^arynų Šanghajuje.

v . „ , j . . . ! Amerikos piliečiams Nanki-Pažymima, kad taip nėra. ,. a . ' . , . .
Vargiai kurie jėzuitai vyks į X P pa81nloš“ aP>™“ 
Ameriką. Jie apsigyvens Eu-
__ . | Harbine karo stovis. Tenropoję. I

i_________ i 20,000 kinų kareivių laukia ja
ponų kariuomenės antplūdžio.

tąjį iŠ veido negalima pažinti. 
Piktadariai suimti.

SUSI INTA BOMBA

NERANDA NUSKENDUSIO 
LAIVO

I
LONDONAS, saus. 30. — 

Aną dieną angliškoj perlajoj 
nuskendo anglį] nardantis lai
vas M—2 su 5G vyrais. Iki 
šioliai nesusekta nuskendimo 
vieta.

AUSTRIJAI TRŪKSTA 
VAISTŲ

VIENA, saus. 31. — Medi
cinos srities vadai praneša, 
kad Austrijai ima trūkti rei
kalingiausių vaistų. Apie tai 
painformuota krašto vyriausy
bė.

Amerika ir Anglija pro tęs 

tuoja prieš japonų žygius Ša

nghajuje.

Hankowe gyventojai japonai 
pasidirbdino barikadas.

Japonai sakosi apleis T. Są
jungą, jei taryba prieš juos 
panaudos griežtumus.

Amerikos karo laivynas A- 
zijos vandenyse laukia įsaky
mo plaukti Į Kinijos pakraš- 

į čius.
Kinų vyriausybė iš Nankin- 

go persikėlė į Loyangą (Kai- 
fengą).

Tttojaus po li :00 vakarą su
sprogo paperta juodo parako 
bomba ties drabužių siuvimo 
ir valymo įstaiga, 2614 W. 71 
gat., kurios savininku yra W. 
Bielskis. Sudaužytos durys ir 
priešakinis didelis lango stik
las. Sprogimo trenksmas bu
vo girdimas visoj apylinkėj. 
Nuostolių apie 200 dolerių. 
Kėsinimosi priežastis neišaiš
kinta.

LOESCH’AS NEAP
KALTINTAS

Sausio mėn. “grand jury” 
pasiliuosavo, neišnešusi jokio 
kaltinimo prieš advokatą Loe- 
sch’ą, kurs buvo išklausinėja- 
mas dėl teisėjų “šmeižimo.” 
Teisėjas Fisher’is, sakoma, 
pasitenkino “grand jury” vei
kimu.

1 ŽUVO, 200 SUŽEISTA

BOMBAJUS, saus. 30. — 
Indų demonstracijoje policija 
1 asmenį nužudė ir daugiau 
kaip 200 sužeidė. Indai pro
testavo prieš savo vadų kali-

galima kaltinti vienų japonų. 
Sako, kalti ir kinai. Kodėl jie 
boikotuoja japonų gaminius. 
Girdi, toks boikotas tarptau
tiniais įstatymais uždraustas.

REIKALAUJA MAŽINTI 
IŠLAIDAS

ROCKFORD, UI., saus. 30. 
— Illinois’o žemės ūkio sąju
ngos suvažiavime reikalauja-

GAli PARDUOS ORLAIVI

WASHINGTON, saus. 30. 
— Yra sumanymas, kad karo 
laivyno departamentas orlai
vį (dirižablį) “Los Angeles” 
parduotų “Goodyear Zeppe- 
lin” bendrovei.

Laivynas turi kitą orlaivį 
“Akron” ir dar vienas dirb- 
dinamas. Trijų būtų daug.

SUMAŽINO SAVO ALGĄ

MADISON, Wis., saus. 30. 
— Gubernatorius P. F. La 
Follette sumažino sau algą 20 
nuoš. Apie tai jis pranešė vai

MIESTO DARBININKAI 
APMOKAMI

Miesto aldermonų tarybos 
komitetas pareikalavo, kad 
Chicagos policijos perorgani
zavimo planas būtų įduotas Skapiškis, Rokiškio aps, 
pakomitetui ne vėliau vasario Gruodžio 31 d. vakare beei- 
mėn. 15 d. nančią Skapiškio vienk. gyv.

L—tę pradėjo įkandin sekti 
vilkas. Laimei, mergina iš an
ksto turėjo pasiėmusi gerą la
zdą, kuria ir gynėsi nuo vilko. 
O jo būta kaž kodėl pikto, ne?s 
sekdamas dažnai dantimis ka
leno. Ne maža vargšė baimės 
turėjo, kol namo parėjo. Vil
kai šioj apvlinkėj šiemet ne 

» ..naujiena.

vo, ir, vandens srovės pagau
tas, paskendo.

VOS ATSIGYNĖ VILKĄ “SUOMEN KUVALEHTI” 
APIE LIETUVOS KRYŽ1

PAKLIUVO KALEJIMAN

Oak Park’e vidurinės mo
kyklos mokinys Donaldas Im- 
hoff’as vienam įmoninkui pa
rašė grasinantį laišką. Reika
lavo 10,000 dolerių. Ir pakliu
vo kalėjimam

BETLIEJUJE GYVENA TIK 
VIENAS ŽYDAS

JERUZALE, saus. 30. — 
Šventoje Žemėje (Palestinoje) 
įvykdytas gyventojų suskaity- 
mas (cenzas). Dabar jau skel
biami kai kurie to cenzo davi

TUŠTAUJA CERKVE

Miesto majoras Cermak’as 
įsakė šiandie apmokėti visus 
miesto tarnautojus ir darbi
ninkus. Visi gaus po kokių 
nors dalį. Bus išmokėta 1,477,- 
000 dolerių.

ŽUVO NUKRITĘS NUO 

STOGO

Ch. Rongsted’as, 62 m. sm

Helsinkis I 15 Elta. Helsin
ky išeinančiame iliustruotame 
savaitrašty “Suomen Kuvalę- 
hti”, kurio tiražas yra apie 
100,000 egz., šiomis dienomis 
buvo įdėtas ilgas ir gražiai 
iliustruotas straipsnis apie 
Lietuvos kryžius. Straipsnį pa
rašė K. Frevtag.

CIRKAS BANKRUTIJO; 
MIESTAS MAITINA 

LIŪTUS

ROMA, saus. 30. — Neapo
ly bankrutijo Scbneiderio cir
kas. Apie 100 liūtų ir 30 tigrų

Širvintai, Ukmergės apskr.
Prieš didįjį karą rusai Širvi- 
ntuose pastatė didelę mūrinę lmaitina miestas> kol nebus pa-

, cerkvę. Nuo 1915 metę pava- ,kirtas ukviduotojas. K pra- 
sanu aai Kūne to cenzo aavi- sario a tu5taaja „enau- ap]eistn8

"“J? SSdOjama' nes "iekas ja nesinan- tino atitinkamoji draugija, ku- 
doja. Buvę rusai pravoslavai 
išvažinėjo, o vietinių nėra.

iliai
jie yra gana įdomūs, kad ir 
apie žydų skaičių.

Daugiausia žydų gyvena Je-fTaip ir stovi ši cerkvė nenan- 
ruzalėje, nes 51,416. Šiame pa- dojama. 
čiame mieste gyvena 19,180 
krikščionių ir 19,735 musulmo
nai.

Betliejaus mieste: 5,594 kri
kščionys, 1,217 musulmonai ir 
1 žydas.

Nazarete: 5,451 krikščionis,
3,202 musulmonai ir 60 žydų.

IMPROVIZUOTAS TE
LEFONAS

UŽDARYTI 9 BANKAI

WARSAW, Ind., saus. 30.
žiaus, 2055 No. Albany avė., — Kosciusko apskrity uždą 
nukrito nuo trijų aukštų na- ryta 9 bankai. Sakoma, tas pa-

Lukšiai, Šakių aps. Trys 
Lauciškių kaimo ūkininkai ta
rp savo namų įsitaisė telefo
ną. Laidams panaudojo anto
ninę vielą, izoliacijai gumą, o 
klausyti ir kalbėti radio ausi
nius. Telefonas puikiai vei
kiąs, geriau girdisi kalbant, 
kaip iš radio imtuvo.

ri veikiai neteko fondo.
Yra sumanymas šiuos plėš- 

ruosius miškiu8 kuopigiausia 
parduoti žvėrynams. Jei taj 
nepavyktų, tai yra kitas su
manymas — pristatyti juos 
į Afrikos pakraščius ir palei
sti. Tegul žinosi.

VARGŠAS MILIJONINKAS

mų stogo ir užsimušė.

Namų, 1137 W. Madison

daryta indėlių apsaugai.

MINNEAPOLIS, Minn., sau

VIDURDIENI APIPLĖŠĖ 
BANKĄ

gat., gatvaitėje rasta pames- šio 30. — Daugiau kaip 100Užvakar Coliseum’e atidary- ma, kad vyriausybė mažintų( stybės iždininkui. Pirmiau per 
ta automobilių paroda, kuri išlaidas. Kitaip gi nieko gera j metus jis gaudavo 7,500 dol., ta dėžė su 20 lazdučių dina-(Minnesotos universiteto stude 
tęsis vieną savaitę. nebus sulaukta | o dabar gaus tik 6/X)0 dolerių, mito. . ntų susirgo influenza (gripu).

Pagėgiai. Sausio 13 d. 16 
vai. įėjo į Vereinsbanką du 
pareikalavo atiduoti pinigus.

ORMOND BEACH, Fla. 
saus. 30. — Kelinta dien » mi 
lijoninkas John Rockefeller ’is, 
senesnysis, negali golfo lošti 
nes negali išeiti iš namų. Ka: 
kokia moteriškė pranešusi, ka 
ji pasiryžusi su milijoninkt 
būtinai pasikalbėti. Milijonin 
kas to nenori.

Šio miesto autoritetai ima 
si priemonių stropiai saugoti; 
golfo sritį.

Raginame lietuvių visuomene remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.’
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Salas Išganytojo soboras gruodžio 5 d. dikta
toriaus Stalino įsakymu buvo susprogdintas. 
Negausingose dar likusiose bažnyčiose susi
rinko būreliai tikinčiųjų. Ir pamaldos buvo 
tarsi gedulingos, bet ne iškilmingos.

O gatvėse per naktį dūko bedievių są
jungos nariai, pajuokdami Kristų, šventuo
sius, Bažnyčių. Vienas komunistas apsitai-

ŠIURPUS DOKUMENTAS
Ukrainečių atstovai nesenai 

įteikė Tautų Sąjungai memo
randumų apie politinių kali
nių kankinimų lenkų kalėji
muose.

Ukrainiečiai' yra didžiausia, 
kultūringiausia ir geriausiai

įvairūs kankinimai, kaip mu- kaltų žmonių. Kai jis bandė 
! Šimas, spaudimas ir t. t.-; pirš- kančiomis .išgautus prisipaži- 
tų spaudimas spaustukais ar- nimus atšaukti, jam riiekas ne 

. . . ba jų laužymas; “futbolas”. tikėjo.
os n ojOb. Ivojos prneria-i Sulit4 kauiuoiiu sti lvan UiLu| nepajėgdamas

uos tarp suristų, rankų taip, I*. vyrai spa,.do kojo,„is ku
ū kauta, braška. Tarp kojų w jis rait,)si ant
perkisaina azda, kankinama-j dlJ kaip kaniuolyB. - ak
sis ant lazdos ir siubuo- m • i • t • , . . . . .. . i lai svarbiausi kankinimo vis sutrukdė.
janias arba daužomas i sienų, v,-,. - u.,.. , , ■ i •*" v ,V1 . * * ,budai, lradar nemaža ir kitų,
Nežmoniškai užlaužtos rankos

skambinmas”. Surišamos ran-:

DIENOS KLAUSIMAI

KALĖDOS MASKVOJ

Bolševikai visokiais būdais stengiasi iš
naikinti tikėjimą Rusijos žmonėse. Jų vadina
moji bedievių sąjunga šlykščiausias priemo
nes vartoja, kad pajuokti žmonių maldingu
mų, bažnytines apeigas ir dvasininkus. Ypač 
jie siunta didžiųjų švenčių proga. “M. L.”
, ’uod-i, kad “Germanuos” šių metų 5 nr. 

spondentas papasakoja, kaip buvo šven-
,.:mi -s Kalėdos bolševikiškoje Rusijoje.

Bolševikai buvo įvedę kas penktą nedar
bo dienų. Bet nepavyko: turėjo pakeisti, ir 
■dabar nedarbo diena jiems yra kas šeštoji; 
va linas, jų savaitė turi ne septynias dienas, 
bet tik šešias. Šiemet nedarbo diena kaip ty
čia, sutapo su gruodžio 24 d., vadinas su Kū- 
čiomis. Komttnistų partijos komitetas susirū
pino: kas daruti, kad žmonės negalėtų tos die
nos švęsti, kaip jiems patinka. Paposėdžia- 

•vęs dėl to paskelbė; gruodžio' 24 yra laisvai 
dirbama diena, o nuo uždarbio atsisakoma 

. -24, 6;
il viešosios

viešųjų reikalų įjiaudaij 
d. nedįrbsy tas bus laikomas

gerovės išdaviku” ir įrašytas^ į juoduosius

sęs kaip popiežius ir dėdamasis Pijum-XI
šūkavo; “Aš esu Romos popiežius ir pusry- . . .
čiams genu darbininkų kraują! Bet niekas . ’

j • • x klskai ir kulturiskai iš Lenkinėsi mokė. Skaidriai nusviestose čiuožyklose .•' .. . / jos pavergtų tautų. Užtat len-sukosi jauni komunistai ir merginos, stumdo “ * . .
iš šiaudų padarytus balvonus, kurie reiškė k“ nkralIuecl» labiausiai bi-
* P TA-' G- & ’ 3° ir vartoja griežčiausias, žiau apalpimo; pakorimas ulzDievų Tėvų, Dievų Sūnų, Šventųjų Dvasių,*’. . .. »
Dievo Motinų ir apaštalus. Jiems pritarė ko- iiaųsra-s prie,„„nes j,ems urna. kų Kankos sumatuos ant _---------_--------- _
mnnistų dainos. Kiti vėl su procesija, su Msiųnsma lenkų jmr- « P . «Įga« baisiai torturuojamas žmogus ,„orajldumas jau tar5jo
muzika, nešė Maskvos gatvėmis stikiinius in: «na_pn« nktannocų Į—

sis kenčia nežmoniškas kan-1 d “AT italy "»*<*"“• Keturios de-

etas. Pasitaiko ,kad kaulai ne- teisme' atSaukia Bav0 prisipa- 
įskuko ir lūžta. Skausmai pa- animllS) pasaga,,ias kokiu 
didinti kankinamasis nuleidž
iamas ir staiga vėl traukia
mas aukštyn, kratomas ir t. 
t.; girdymas. Kankinamasis

sako memorandumas. Kiekvie 
ir kojos baisiai skauda, o siū-l^ kankintojas stengiasi iš- 
bavunas tuos skausmus dar
padidina. ‘ ‘ Skambinama ’

dus su arklių ir kupranugarių kaulais ir oracijų. Tai slap-
skelbė čia esant šventųjų relikvijas iš gar- organ.zacjų rsstsakojus, 
siojo rusų Kijevo Pečeros vienuolyno. Kln- P° vls* lenkų okupuotų Ukrat 
buose, kinematografuose ligi 3 vai. ryto bu- «*•«♦ kovų viso-
vo rodomos,tiltuos, sakomos prakalbos išjuo- mis pnemon&nis prieš lenkų 
kiančios Kristaus gyvenimų.

Rusijos “Kovojančių bedievių sąjungos
ir vyriausybės palaikomas bedieyybės triuks
mas nustelbė negausingose bažnyčiose gilių. .

nų baudžiamų nusikaltimų,

okupacijų. Įtarti priklausą 
n prie šitos organizacijos ukrai

niečiai suimami ir torturomis

įdomu kų darys Tautų Są
junga su šituo dokumentu. Ži
noma, lenkai viskų ginčys. Ta

len-
įr

jų pasirašė peticiją 
savo valdžioms ir, rodos, 
tų Sąjungai, kad politinių 

būdu jie tapo išgauti, tai po- iįnįų torturos būtų visiškai ir 
licija viskų užginčija ir teis- griežtai uždrattstos.
mas paplūstai tiki policijai,. Nors rašytojų, peticijoj neini ’ 

ne kaltinamajam. Kadangi“ v . . . v. ,. . . . I™.L-«vienai bni„ ookro 5.. » “ gynimas Lenkijos vaidas, tačiauS™*. vereram. pnmpmunt. p„e ,va. ^k— «z U„ guba t„rtl„.OB kai BUŽalųja „et vistiek 

___ „ nų baudžiamu nusikaltimu. myn- -Lies galva pastatomas • • ....... ............................... i dbet tylių maldų. Tylių, nes varpai čia nega- «« “mų nustkaltlmų »yn -liesg.,v.jgtatatarnas ir a#nk>i (iažta kaulai, išsi-1 pa5merkimag.
Uin doonhėti nwtan‘ kaletl lr PaI>r“‘" ka-į.Jmelis pilnas vandens indas, (ne].ia kankinamo kū',
le^° K ZlėiimnARA žnvn t i tokiu būdu mitaikintas. kad L. a • •• __ j___  ..••vi \

neria sąnariai) kankinamo kūj 
tokiu būdu pritaikintas, kad L#j jis kol visi5_ (L. A.)/ Įėjimuose žūva.J- v

! Memorandume nurodoma, 
kad Lenkijoj ankščiau buvo į- 

“Šaltinis” paduoda daugiau žinių apie statymas, kuris reikalavo, kad 
a. a.. Jurgį Tilvyti, kuris purė gruodžio 24 d., policijos suimtasis po 48 va- 
Panevėžyje. landų būtų peluodamas tei-
"^A. a. kun. Jurgis gimė 1880 m. Taurag- singumo organams. 1929 m. 
nų par., Ežerėnų apskrityje. Mokslus ėjo vie- šitas įstatymas panaikintas ir 
toje, Mintaujoj, ir Rusijoje. Iš Mintaujos leisto policijai laikyti suimtų- 
gimnazijos ATI kl. buvo išvarytas už tai, kad jį iki trijų mėnesių, reikalui 
nepaklausė rusų valdžios ir neskaitė rusij esant ir dar ilgiau. Taigi, su- 
maldų. Įšventintas kunigu 1903 m., vikaravo imtieji ukrainiečiai laikomi 
Krinčine, paskiau Tauragniuose, Pabiržyje policijos kalėjimuose po kelis 
ir Pakruojujė. 1908 in. paškirtas naujai ku- ir keliolika mėnesių ir čia tor 
riamos parapijos Paystrio klebonu (dar ir " iruojami.
šiandien payStrieČiai atsimena savo geradarį j Lenkai turi torturavimo sa- 
ldeboną!), kūt. pastatė medinę -gražių bažny-Įvųjų sistemų įr būdus. Ukrai- 
tėlę. 1919 ’m. paskirtos 'didelės’'if turtingos niečių memorandume, remian

tis daugelio liudininkų parody
mais, suminėti yra šie tortu
ravimo būdai:

MušitMis lazdomis užpakali
nių kūno dalių, ypač inkstų

A. A. KUN. J. TILVYTIS
tik kankinamasis išsiteisia 
tai jo galva pasineria vande
ny ir jam gresia pavojus pri
gerti. Tik laikydamasis susi
rietęs jis gali šito išvengti. To 
kioj pozicijoj žmogus palieka
mas ilgesnį laikų iki sąmonės
nustojimo. Iš vienos puses 
kankina baisus sujungtas su 
skausmu nuovargis, iš kitos 
— mirties baimė. Kankinama

kai nesugyja ir išleidžiamas iš NAUJA KNYGA
kalėjimo arba vedamas teis-j Naujų knygų mėgėjams bu» 
man kaip nuo baisių žaizdų lie- įdomu sužinoti, kad išėjo iš 
ka tik rumbos, sugiję kaulai ir,spaudos naujas veikalėlis: ‘AŠ

noriu tau vienų žodį pasakyti. 
Mažas dvasios vadovėlis jaunu 

torturas. onienei ir suaugusiems.. Parašė 
palaimintas kun. Jonas Bosko.
108 pusi., 6 paveikslai. Kaina 
30 c. Galima .gauti ‘ ‘ Draugo' ’ A 
knygyne..

Yra tai lietuvių saleziečių

1.1. Prie memorandumo pridė
ta 6 liudininkų parodymai, ku
rie yra 'iškentėję

parapijos Šėtos klebonu, kur irgi po karo
lapus. O toks įrašymas reiškė tiek pat, kaip j visa sudeginta ir sugriauta. Atstatęs iš naujo 

visos parapijos trobas, 1922 m. pasiryžta vi
siškai pasiaukoti Dievui ir stoja į naujai 
susitvėrusių Marijonų Vienudlijų (kurios na
riu išbuvo iki šiai dienai). Čia ėjo įvairias 
pareigas Marijampolėje ir paskutiniu laiku 
darbavosi Panevėžio Marijonų Vienuolyne. 
Jo rūpesčiu ir pastangomis atgaivinta ir su
tvarkyta Šv. Vincento Pauliečio draugija, 
kuri prieš jam atvyksiant teturėjo tik vienų 
nuskurdusį namą—prieglaudų, o šiandien tu-

žmogaus išstūmimas į gatvę, duonos atėmi
mas. Kad atskiros šeimynos negalėtų iškil
mingiau švęsti, nutarta prieš Kalėdas neiš
mokėti uždarbio; kaip tyčia dar prieš Kalė
das smarkiai pabrangę produktai. Kitados 
Rusuose buVo labai įsigalėjęs iš Vokietijos 
atkilęs paprotys per Kalėdas puošti eglaites. 

- Dabar tokis paprotys smarkiai baudžiamas, 
kaip “viešojo turto aikvojimas.”

f ——
Gruodžio 24 d. — retai kada taip šykš

čiai buvo apšviestos bažnyčios Rusijoje kaip 
šių metų gruodžio 24 ir 25 dienomis. Dauge
lis bažnyčių jau seniai uždarytos, paverstos 
muziejais, sandėliais, o visos Maskvos papuo-

Skaitydamas tuos parodymus, 
manai, kad skaitai kokį tau
rių viduramžių dokumentų, o 

Ine dvidešimtojo šimtmečio bu
sis prie to dar mušamas gu
minėmis lazdomis; vaišinimas niu>tį-kių apraš)^į 
arbata. Kankinamasis guldo-'
mas aukštielnikas, nosin įsta
tomas piltuvas (leika) ir to
kiu būdu pilamas vauduo vi- 
duriuosna. Pilama tiek, kiek 
tik telpa. Vidurius vauduo bai ;Pra^ytV būdų. Mažne kiekvie- 

iškelia. Tada du vyrai nas kankinimo ‘ seansas 
pilvo baigdavosi sąmonės nustoji- 

nni. Kančių nusilpnintas jis 
prie viso ko prisipažino, kas 

iš jo buvo reikalaujama.

ivusių kultūringoj . valstybėj

Štai Ivano Miliuld kankini
mas. 22 dienų laikotarpy jis 
buvo kasdien kankinamas tai 
vienu tai kitu iš ankščiau a-

siai
sėdasi kankinamam an 
ir viskas išspaudžiama atgal.

srity, taipogi šlaunių iš pry- P° v<>^ P*lalna- Šitas kan-
šakio ir padų. Mnsama iki sų- cias gali supiasti tik tas, kas Rvualaiiiasi jo *’prisijiažini- 
nionės nustojimo; “varpo jas pats patyrė; lyties organų niais”, policija suėmė daug ne

Velionis-savo labdarybės ir gailestingumo 
darbais plačiai mūsų visuomenei žinomas.

. , v . Be to, ,j» dar daug kam žinomas kaipo rn-
ri mi»ta 10 mmn^pnegtaa*! seneliam. žalvarni8; nnoSirdžiai
našlaičiams Iki paskutinių savo gyvenimo mfl61Į vargHS įr džiangsmua, žino-

dienų ėjc Pilnėtos draugijos pirmininko pa- mag kaipo naujo “Giesmyno” autorius, A- 
, teitininkų, blaivininkų, popiežiaus, zitiečių irreigas.

kt. himnų kūrėjas, kaipo Lietuvos kariuome
nės organizatorius ir pagaliau kaip žymus 
kovotojas už lietuvybę Mintaujos gimnazijo
je rusų laikais. Taip, a. a. kun. Jurgis Tilvy
tis mūsų visuomenei daug yra nusipelnęs! 
Kūčių dienų mes jo netekome,—jis staiga 
mirė...

leidinys.
Šis veikalėlis yra tikras lie 

tuvių religinis literatūros per
las. Pirmas pasidžiaugtinas 
tos knygelės dalykas, tai gra
ži kalba. Turinys perimtas ma
lonia krikščioniška dvasia.

Skaitymai paskirstyti kiek
vienam metų mėnesiui.

Dvasiškų knygų mėgėjai 
skaitys ją šimtus sykių kiek
vieną kartą su didėjančiu pa
sigerėjimu.

Skaitykite ir patinki
te lietuvių katalikų die
nrašti “"DRAUGĄ” ir 
retnkif * tuos biznierių* 
ir profesionalus, kurif 
garsinasi jame.

t'-1-. -

A. k ARK. J, MATOIČIUS, 
M.I.C.

(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

‘ (Tęsinys)
ŽMONIŲ GYVENIMO ŽINOVAS.

Toji Dievo ir artimo meilei jautrioji 
širdis padėjo a. a. arkiv. Jurgiui pažinti 
nuodugniai bendruosius žmonių gyvenimo 
reikalus ir surasti reikalingų jiems tvar- 
k ti vsistų. Į suruoštuosius, rodos, ar 
1907 metais Varšuvoje vadinamuosius so- 
cialogijos kursus tarp kitų šio dalykų ži- 

vų ir mokslo vyrų buto pakviestas taip 
pat ir prof. Jurgis Matulevičius. Savo 

ik ta paskaita jis stačiai sužavėjo visus 
lojus, nepaisant jų tautybės, tiky 
. k i.bds. Velionis iš tų kursų išėjo 

ėt. ju. Jo vaidas buvo minimas vi-
• ,.,e tuometinėje spaudoje su pasigėrėji

mu, kad katalikai (yrį tokį mokslo vyrų.
Tokį pat visuomenės reikalų gilų ir 

nuodugnų pažinimų pareiškė jis ir vėliau 
laikytose panašaus turinio paskaitose. 
Kaune. Ir čia savo paskaitohiig vįsup pa
traukė į save.

Tas žmonių pažinimas padėjo velioniui 
taip lengvai su visais sugyventi ir visuose 
sau pagarbos turėti. Net jam nepalan
kieji dėl kokių kitokių sumetimų, pavyz-

džiui Vilniaus lenkai, nekentė jo dėl to, ir nubausti tokia bausme, kad nusikaltėlis 
kad jis buvo lietuvis ir nepagyrė jų len- ne į nusiminimų įkristų, bet surastų vii-
kiškųjų šunybių, kurias jie lietuviams vi
sur ir visame kame stengdavosi daryti, 
bet kad nors kas būtų drįsęs išniekinti 
jo asmenį — ne, nieks to nedrįso, nes 
žinojo jį “tikrąjį Izraelitą” esant, t. y. 
žmogų be apgauliaus, be suktybių, tikrų 
Katalikų Bažnyčios vyskupų!..

ties pasitaisyti ir grįžti į Dievo kelią.
Iš tiesų, kaip arti velionis buvo pn

ėjęs prie Kristaus ir visai panašiai elgėsi 
su nusidėjėliais; ‘‘Atleidžiamos tau tavo 
nuodėmės. Eik ir nenorėk daugiau nusi
dėti !f’

Ir taip elgdavosi ne vieną, ne antrą
VIRŠININKAS, NETURĮS SAU LYGIŲ. ' kartų, bet tiek kartų, kiek turėjo vilties 

.Jei visame gyvenime, kur reikia susi- ! nusikaltėlį prie Dievo sugrųžinti.
durti su kitais žmonėmis bei su jų ydo
mis, be galo daug reikalinga turėti takto,
išminties, kantrybės ir meilės, tai juo la
biau būnant viršininku ir kitus valdant. 
Taigi ir šino atžvilgiu sugebėjimas žmonių 
sielas suprasti ateidavo a. a. arkiv. Jur
giui į pagalbų. Jis mokėjo geruosius sa
vo pavaldinius atskirti nuo blogųjų, mo
kėjo parodyti jiems gerų savo širdį už jų 
kilnius Dievo garbei ar žmonių meilei nu
veiktuosius darbus ir tinkamų atlygį su
teikti pagal šv. Povilo patarimų; “Taigi 
atiduokite .visiems, kų esate kalti: kam 
mokestį — mokestį, kam muitų — muitą, 1 
kam baimę— baimę, kam pagarbų — pa- ( 
garbų” (Rom. 13, 7-8).

, , ,* »» .. . * ~ 1 Ne tik su geraisiais jis buvo teisingas
ir dosnus, bet ir niisikaltusiems buvo gai
lestingas, -sekdamas šiuo atžvilgiu visiš
kai Kristaus pėdomis. Net tiems, kur, ro
dos būtų verti didžiausių bausmių, jis 
mokėjo guranti pateisinamųjų prieiM&ą

VISŲ ŠIRDIS PATRAUKIĄS VADO
VAS.
Išganytojas, rinkdamasis sau apašta

lus, galėjo, rodos, išsirinkti kuo geriau
sius. Kaip matome, taičau, visokių atsi
rado: ir Judas išdavikas, ir Petras tris 
kartus Jo išsižadėjusis, ir kiti ieškantieji 
tik žemės gėrybių ir už vietas nuolatinius 
ginčus kelią. Kiek daug turėjo Viešpats 
vargo, kol juos sutvarkė, išmokė, nuolan
kius padarė, prirengė, kad liūtų tinkami 
Jo karalystei platinti. Tai Kristus, o ką 
bekalbėti apie žmogų, kokiu buvo a. a 
arkiv. Jurgis; Kaip Aunku buvo jam su
rinkti į savo Įkurtųjų Vienuoliją tinkamų 
vienuolių ir užlaikyti jų tarpe drausmę, 
meilę ir vienybę, kelti juos į tobulybę ?! 
Kiek čia reikėjo įdėti darbo, kantrybės 
ir takto-išlaikyti T Iš visur surinktus žmo
nes, kad ir geros valios žmones, bet įvai
rių įpročių, įvairių pažiūrų, įvairių nuo
taikų t Tų viekų pataikyk, kad nori, su

vesti į vienų glaudžių vienybę, sudaryk iš 
daugelio surinktų iš visur vienų sukriai 
broliškos meilės raiščiais susijusių šeimą: 
Jis pataikė tai padaryti vaduodamasis 
Kristaus paliktuoju pavyzdžiu. Jame visi 
jautėme Kristų gyvenant. Kaip jis mokė
jo prie kiekvieno prieiti, su kiekvienu 
pasikalbėti, susekti jo vidujinį gyvenimą, 
jo tikslus ir norus!

Jis niekuomet niekam neprimesdavo 
savo pažiūrų ir norų. Nors kiekvienai 
vienuolis, stodamas į vienuolijų, daro pa
klusnybės apžadus ir rišame kame prisi
žada savo vyresniųjų valią pildyti, tačiau 
a. a. arkiv. Jurgio įsakymuose ir palie
pimuose kiekvienas matė vyresniųjų pla
nus nuostabiai suderintus su savo planais, 
tarsi čia ne vyresniųjų buvo įsakymas, 
bet jo paties sumanymas. Jis mokėjo sa
vo pažiūras taip pritaikinti prie bendruo
menės pažiūrų, ka(Į negalima buvo net 
vienų nuo kitų atskirti. Kitaip sakant, jis 
mokėjo per privačius pasikalbėjimus su 
atskirais vienuolijos nariais taip jų pa
žiūras nustatyti, kad Vadovo pažiūrose 
jie matydavo savąsias. Tokį Vadovų tu
rint, mieja be abejo gyventi ir dirbti pa

ti. Pavyzdžiui, rengdamas konkordato 
jektų, kltmsflavosi net mūs mažai niisin»jll 
nančių šiuo reikalu patarimo. Sumanai 
kokį naujų dalykų, vienas nespręs, būti 
nai pasitars su kitais. Išklausys kiekvie- \ 
no nuomonės ir kur tik bus galima pasi
naudos ja.

Todėl taip veržėsi į Marijonus, kurie 
tik jautėsi kiek pašaukti. Mat, visus vilio
jo didingas iri šventas a. a. arkiv. Jurgio 
ųsmuo.
POPIEŽIUS PIJUS XI IR A. A. ARKIV.

JURGIS.
Kiek brangino velionio arkivyskupo 

Jurgio šviesų protų ir pamaldumą dabar
tinis Popiežius Pijus XI, gėlime numa- 
nyti iš to, kad jis būdamas dar tik flv. 
Sosto Nuncijumi Varšuvoje. Kaip Aehil- 
les Ratti, norėdamas tinkamai atsilaikyti 
sau rekolekcijas ir atsinaujinti dvasią, 
pasirinko toms rekolekcijoms vadovauti 
ne ką kitų, bet a. a. arkiv. Jurgį. Juk, 
Varšuvoje tuo metu buvo jau gana įvairių 
vienuolijų, buvo pagarsėjusių dvasininkų, 
sugebančių rekolekcijoms vadovauti gana 
daug, tačiau Nuncijus pasirenka ne ką 
kitų. 1x4 mūsų Vyriausiąjį Vadovų ir at-

tiems vienuolijos nariams, ir darbo vai- į vykęs į Marijonų vienuolijų Bieliūnuose
šiai bematant gausūs pasirodo.

Ligi kokio laipsnio jo nuolankumas ir 
pasitikėjimas savo broliais vienuoliais pri
eidavo, 'sunku net nemačiusiam įsivaizduo

ju vadovaujamas atlaiko rekolekcijas!

(Bus daugiau)

*
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Pirmadienis, vasario 1, 19' > n a n <♦ a s
Kun. tfr. J. TaUuhiutis.

Katalikiškoji Akcija
yra žmonių tarpe. Kunigai, y- snuliečiai apaštalai, širdingai t siskirėliams. 
patingai Jungtinėse Vnlstybė- pasiaukavę tikrajam apaštalu- Suprantama, kad pasaulietis 
se, išskiriant keletą didžiulių vimui, gyvai eiti} savo pnrei-
lieturių kolonijų, yra išsiinė-1 gas, tuo pačiu pakeltų visų

apaštalas pirmiausia turi pats 
gerai apsipnžinti su Tikėjimo
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PAŠAU! IEČIŲ APAŠ
TALAVIMAS

Jau XTX amžių prabėgo nuo 

to laiko, kai Išganytojas Įstei
gė Bažnyčią. T’ą Bažnyčią Jis 
paliko valdyti savo apaštala
ms ir jų įpėdiniams, duoda
mas prižadą; “Aš esu su ju
mis per visas dienas iki pa

dalykuose, šiandien reiškia, pa
gal Popiežiaus Pijaus XI mi
ntį, kad tą savo žinojimą ste
ngtųsi įdiegti į kitų Ravo bro
lių širdį, tvirtinant juose tikė
jimą, skatinant kitus į tikrąjį 
apašta-lrimą, atverčiant pakly
dėlius ir pagonis į tikrąjį ti
kėjimą, iškeliant Kristaus vė
liavą pasaulio viršūnėse Ir gy- 

jvenant krikščioniškuoju gyve
nimu duoti garbę ir šlovę Kri

stui Karaliui, “Kurs vra iš
likimas liudytojas, numirusių- 
jų pirmgimis ir žemės kara- 

‘ lių kunigaikštis, Kurs mus my
lėjo ir apiplovė ftius savo krąu- 
ju nuo mūsų nuodėmių, ir pa
darė iš mūsų karalystę ir Jtii- 

; ingus Dievui Savo Tėvui; Jam 
garbė ir viešpaiarimas per a- 

•fnžių amžius” (Apr. t, M), 
j Popiežiaus Pijaus XI šau- 
įkūnas Į “tikrąjį apaštąlari- 
’mą” vra be galo reikšmingas 
ir katalikai turėtų susidomėti 
ir laikyti savo pareiga to šau
kimo obalsius vykinti gyveni- 

(man. Turime atsiminti, kad 
j ‘ ‘ pasauliečių apaštalavimof ’

pareigos yra imti Kristų į sa
vo gyvenimą; į savo širdį, į 
savo protą, į visą savo kūną 
A- Kristaus Karalystės plėti
mui čia, žemėje, kadangi “ar 
{įveliame, gyvename Viešpa
čiui (Kristui Karaliui), ar 
mirštame, Viešpačiui (Kristui 
Karaliui) mirštame” (Rom.

VejO JfiOĄ NAUDOJA

Liškiava, Alytaus ąps. Rį- 
kaimo ūkin. Aleksa su

manus vyras yrą Jis įtaisė 
vėjinį prietaisą akselinei ma- 
šiftai sukti. Kada yra palan
kius sąlygos - ir jo kaimynai
Šftrid prietaisu pasinaudoja.

KAjLetMNe PERKŪNIJA 
SU ŽAIBAIS

Kąlėdų antros; dienos naktį 
visoj ĮJetuvoj siautė smarki 
ąudra su lietum ir sniegu. Au
dros metu dažnai girdėjosi pe
rkūnijos trenksmai ir žaibavi
mą*. Viduržiemy perkūnija su 
Žaįbąis, tai labai retas mūšų 
kbmąto sąlygose reiškinys.

viską, nes ji yra, jo gyvenimo l»° mažns parapijėles ir vie- kitų dvasią ir kitiems priduotų|dėsniais. Jis, turi gerai žinoti, 
lagrindas. Ir, jeigu žmogus tl-b apgyventų lietuviais kata- entuziazmo saugoti savo tikė-jkas ir kokie yra Bažnyčios
ai)» neima ir negyvena reli- Hkais, ne visada gali pasiekti, jimą ir ryžtis sąžiningai ir iš mokymai, kad galėtų kitus mo-

uebent vieną kartą i metus, širdies pildyti savo pareigas, i kinti. Katalikas negalės apgi-
dėl ypač Velykų laikotarpy. Ta- Taigi, visi kiti imtų gyvą jtji’d’ savo religijos, jeigu jis nė-

as. ras nei- ‘‘hm, .ie|gu kunigams Į pagal- pavyzdį ir pradėtų gyventi re-1 ’U mokytas tikyboje. Jis tu

rimas darosi žalingesnis, jei- hą stoti} pasauliečių apaštalai Ilginį gyvenimą taip, kad ne-jri būti apsipažinęę su Katali
ku nepaiso pasitaisyti, tuo *>' kooperuotų su kunigais ti-leisti bedieviams pašiepti ti-ihų Bažnyčios tiesų ir praty-
pačiu jis tampa nuodingesnis krojo apaštalavimo pasiunti- kojinių. Tada kiekvienas kata- hų visais klausimais: kaip ir
už pati bedievį, kurs nepripa- n>'bėje, kiek tai išganingos ]il<as taptų uolus ir ištikimas dėl ko arba kam Tai yra tik

rieji vyrai, kurie patys gali 
apsiginti nuo bedievių puoli
mo religijos dalykuose ir ap 
ginti Bažnyčią. Kad apsipaži- 
nus su Katalikų Bažnyčios rao

religijos siekiniams y"ias,’J .?.T ažins pagrindus kurios tikslu jis gyvena čia, -kvinais, reikia prie to pratin
tis nuo jaunatvės iš katalikiš
kųjų mokyklų, sakyklos, reli-

tai)
gijos dėsniais, tai tuo 
jis neigia ir pati tilo 
kurio vra šutvei

pačiu
<slą, 
m.

naud i. duotų ziiiom ms, kili ’ė savo tikėjimo pareigų pildy- 
jų pastangomis būtų priruo- nte, viską matydamas ir gyve- 
šti, kada atsilanko kunigas, ndamas Kristaus ir Jo Bažny- 
kurs tikėjimu ir Dievo malonė-, čios pasaulėžiūra. Ir jis per

tas... mokydami juos laikyti nnotįkįnįT kurjaos žmogus pa- nns sutvirtintų suburtas mi- siimtų taja gyvenimo dvasia, 
riša, ką tik esu jums pasa-| naU(|oja
kęs (Mat. XXV TIT, 19). Ir -r amjjnojo gyvenimo tikslui.
tą Kristaus pasiuntinybę išti- Ras (ik <Wag. ir tarpsta j(> staus evangelijos plėtimui.
Imu pildė ir pildo kunigai, gyv(M1į,np> ką veikia ar kuria,! Jeigu kiekvienas pasaulietis, tent, amžinąją laimę danguje,
ne gano ištikimuosius ir žniogus visgi turi gyVei.ti re-; atsitaikius progai, stengtųsi Kiekvienas katalikas, kaipo

kiekvienam, teikia įsganvmo i- •• .mUT,:o:o i„;i„,tr u »i • -u- i , 1, . bgijos dėsniais n ją laikyti aktvviskai veikti ir darbuotis, tikrasis
malones. Tačiau, tas išganin
gojo apaštalavimo darbas yra 
pavestas ne vien
ms, bet ir pa 
rie gali ir ture 
paštai avim o pareigas
Kristaus Karalystės plėtimui ZdžiZ'"tar K"llt'a Ž1"0,i' taikydamas katalikybėje ir ap

čia, žemėje.

šaulio pabaigos.’’ Ir Jis Įpa- žįsta Dievo esimo. 
reigojo apaštalus ir būsimus. B(,tg- religija vaJdina .yftr 
kunigus, jiems Įsakydamas; ,)i;lusi{J gyveniin(> (|rainOs vai
“Eikite ir mokykite visas tau- dmenį. Viskas kita vra

♦
katalikybes, išlaikymui ir Kri- žemėje, ir per kurią jis .atsie

kia galutiną savo tikslą, bū-
gmių pamokų, misijų, rekole
kcijų ir dvasiškų knygų skai-

.........__ Kristaus apaštalas, !y"‘°- B«*»ySo» ne
svarbiausia. Tai reiškia, kad ir būtu entuziazmu persiėmęs «,|i pasidarbuoti, kad atlikus! 5m'! zln0Jlmas y™ ikganin

lis, reiškia ka(j yra įšalusių bei atsimc- saugodamas nuo. bedievybės į vanas kiekvienam katalikui,' 
tun).tj apastalavniiĮj,” kin i ,luo Baįnyjtj0B lietuvių gaivaln. Žmonių ar amatu tva-!kurs vra apsipažinęs tikėjimo 

Popiežius Pijus XI, afsižve.H opieznis Pijus XI žadina vi- (hnnlsill kataltkl!) ,arpe. Ta. ,.kvt(,ias jteloningai augi-1
lgdamas i šių dienų katalikų sus ištikimnos.us vykinti, kad lla tgrpe „,,b|-|tl, n(į snvo uk įfl I
gyvenimo reikalus, kviečia vi- pngelbeti Katalikų Bažnyčios 
sus katalikus nešti aukštai iš- uždaviniams. Katalikai, taip 
keltą Kristaus vėliavą, priim- darydami, nešiu didelę naudą 
ti Jį į savo širdį, veikti ir gy- sau ir žmonijai, tuo pačiu pe- 
venti Jo evangelijos mokymų lnydami garbingojo apaštala- 
plėtimui. Popiežius Pijus XI vimo vardą, tampant pasauli-

YlSįl DĖMĖSIUI

žadina ne vien tik atskirus, niais apaštalais, 
bet ir skaitlingas organizacijas į Pasauliptis apaStalas turi 
ir katalikiškas įstaigas į l’l'i patogesnių progų apaštalavi- 
rąjį apaštalavimą, kuriame ta- mo plėtimui, negu kunigas. Pa- 
rpininkanja kiekvieno luomo; 8aulietis apaštalas visada mai- 
katalikai, susijungdami viena -osį su žnionėmig ir visada es_ 
mintimi ir veikimu protingo-lti jn farpe () kunigas> Kris. 
jo mokslo kryptim ir įvairių j faus atsto'vas, ne visada su 
socialinių darbų legitimaliai žmongrnis ir negyVena ju šei- 
įsteigtuose centruose, kuriuos J moge Xors kunigas ir yrn 

globoja ir palaiko vyskupų vonilJ tarpe, wtgi fUQ paf.iu 

kilnusis kunigystės uždavinysautoritetas.
Jeigu atsižvelgsime Į atski- atitolina jį nuo žmonių gyve

įvairių agnostikų, bedievių ir nę dvasią. Laikraščio redakto-i
atsimetėlių, kurie nebetiki i rilis gali savo editorialais ir ĮSUS AMERIKOS LIETU'
amžinąjį gyvenimą nei į Dic- raštais dėstyti ir plėsti saai- 
vo esimą. , tvtojams tikėjimo ir dorovės

Šis pasaulis-mainosi ir mes d6si,ius- Darbininkas, savo ka- 
kartu su juo mainomės. Para- d,a Pasielgimu, gali tapti 
pijinių mokyklų auklėjimas, ki,naus 0° tikėjimo pavyz/lis 
pamokslai iš sakyklos ir Baž- k’tiems sekti. Taigi, kiekrie- 
nyčios sakramentai duoda I,as Sali tarpininkauti kilnia- 
daug išganingai vaisių, tačiau nie pasauliečių apaštalavime, 
tai visa dar neužtektina, kad še™a, visos žmonijos pa- 
nugalėti pagonizmą ir atversti "rindas, yra toji rietą, kur 
pasaulį. Tam reikia visuotino tikrasis apaštalavimas prasi- 
pasauliečių apaštalavimo. Šia- deda ir kuriasi. Todėl, risi ti- 
me pasauly reikalinga yra tu- krie-ii katalikai turi susipra- 
rėti vyrų, tokių vyrų, kurie sti ir Pradėti išganingą apaš- 
mainosi kartu su pasauliu, o talavimo darbą atversti tuos, 
nesimaino dorovėje ir joje vi- kurie atsimetė nuo Bažnyčios

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI 

ŠIE LAIKRASCAI

“Draugas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Chicago, 
III. Kaina metams $6.00.

“Darbininkas”, eina du
kartu savaitėje, 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

ras draugijas ar organizacijas, njtno Pasaulietis yra pasaulio sada P:isdi(‘ka ištvermingi. Tai ’r visus paklydėlius ir juos ve- 
matysime, kad visos turi sa- ( žmogus, atsižvelgdamas į pa- v-vrai šiandien yra mums pt* i tikrąjį tikėjimą. Tasai di- 
vo tikslą. Tos draugijos ar or-!;aulj? kajp f{uonQ pelnyti, tai- lf*kabngi. Tai jie, prisitaikv- d,s apaštalavimo darbas turi 
ganizacijos' nesiplėtos ir ne-l ąj visada gyvenąs pasaulv. Jis da,ni Prip gyvenimo aplinky- prasidėti šeimos namų židiny, 
darys pažangos, kaip reikia, tyisada gu įinon(-.mis jr gy. bių, galėtų atversti pagonis duk Girnos kraujas iš vieno 
jeigu visa našta bus užkrauta 1 venjn,e jr kelionėje ir poky- ir 'dsus paklydėlius į tikrąjį Plūkia jų gyslose ir risi na- , 
vien tik valdybos pečiams pa- ,iuosp ir s-usirinkinnioso. Kuni., tikėjimą. ‘ ‘ , ’iai sugyvena vienybėje. Dėl

kelti. Tačiau, 'jeigu kiekvie- įgas ne visada gali tarpinin- 
nas narys darbuosis savi diau kardj žmonių viešumoje. Taigi 
gijos ar .irganizacijos labui pasauliptis apaStalas daug gP.
ir gerovei, tai jos. bus tvh-,ro gap- • ^mones jnešti ir daug|O„......... ... ..............
tos ir galingos. Taip pat ri-1 ko pelnyti žmonijos gerovei1 jo elemento. Lietuviai katali- 
įr su Ratai } aznvcia, u- gay0 nandaj j<aa liečia' kai pildo tikvbines savo parei-

r. . • • i , . v- :ko gi Kristus negalėtų įeiti iLietuviai katalikai šiandien . _
.... . Itą seimos vienybę? Dėl ko gigyvena savo religija daugiau 1 . . . ,

, . , , v, ■ , . T> i itfpasinaudoti taja proga, kadobejektyviskais motyvais. Pas , ' ’
atversti paklydėlį sūnų ar iŠ-juos yra mažai subjektyyiško-

ios valdyba, kunigai, vieni

Tie, kurie ketina atetatt^ Vasarą vykti į 
LIETUVĄ, prašomi > kati jiems
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME 
KONGRESE, įvykstantfeme birželio 2^26 
d. Dublino mlestCĮ, Airijoj.

“Garsas”,
1 ........ \ i
savaitinis 73

E. South Str., AVilkes Ba- - •
rre, Pa. Kaina metams-

$2.00. #
-—J

trukusią dukterį, bedievį vyrą : 
ar atskalūną žentą? Niekur ki-1
tur pasaulietis apaštalas nepa-

ažai kuo galMb pasiilžiaus- kyml); taj ki;kvipI10 kataliko! Sa h"“5v(.nt^X dienomia, darya (iek »“r0. PaMai reli«i- 
jeigu išti įmieji nepi y ų parpįga Įajkyti jr gerbti. i priima sakramentu., užlaiko į j"1’ kaiP maža'

Kristaus evangelijos ir Jo mo-‘ga,s5 klauso Mišių sekrnadie-

savo pareigų ir patvs nesida- . v v. . ,
rbuotu katalikybės palaikymui I Pu.auliefi,j apaštalavimas Dievo .r Bazuvems įsakymus, 
ir plėtimui. Taigi Popiežiaus ‘.' ra reikšmingas Kris- j betgi tat visa daro formali".
Pijaus XI šaukimas i “tikrtj-|,ans evangelijos ir Jo moky-iarbn paviršutiniu 'būdu, lyg 
jį apaštalavimą”, daugeli pa-‘,m? Ph’tunui, nes jie visada iš paliepimo. Tačiau, jeigu pa- ir plėtimui katalikams ar at-

skatins ir pastūmės prie no-1 ■ -•~ -----—----------------- ..'.-i—
lesnio veikimo ir išganingų1 

. malonių garbei To, Kurs1 mus 
sutvėrė ir palaiko visatą. Kurs 

■ įsteigė Bažnyčią ir ją paliko' 
mums, kad pelnvtumėm amži
nąją laimę.

Žmogaus gyvenimo didžiau
sias ir kilniausias įsitikinimas 
yra religija. Toji religija tai 
tikrasis uždarinvs, kuriam 

. žmogus gyvena šioje žemėje.
, Žmogus tapo sutvertas viso

kiems išmėginimams ir kovo
ms, kad religijos pagalba per 
Katalikų Bažnyčią galėtų po 
mirties pelnyti amžinąją už- 
piokestį danguje. Iš to aišku, 
kad religija žmogui reiškia

jame savo pasauly, t. y. pačio
je šeimoje statyti tvirtus pa- Į 
grindus katalikybės išlaikymui

J ė

Visus raginame U 
noW*«, DabHne
Uejavos -----
gttrb. KUN.
Jos - ekskurettnf.1%
DR. KMATULMCtOw<toVyb«je.. 'y •» s y r-'-

“ Laivas”, savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chi
cago, III. Kaina metams 
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. AVood str., Chi
cago, III. Metams $3.50.

“Moterą Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chicago, 
III. Kaina metams $2.00.
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gresą rengimir .'ir - orgMiAvitrm 
“DRĄyX3Ą$’V TodėlHiiLWe" manb; ke
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1 DRAUGAS Pirmadienis, vasario 1

JAUNIME, DIRBKIME!
konservatorišku, senovė a t. i- 

iaisve, neprikiuusomy- duodančiu, posakiu “koki tė
vai, toki vaikai’*1 Juk dažui 

kas kovojo 1863 m. sukilę nesusipratimai tarp tėvų ir 
ai.-; — Jaunuomenė. I9d5 m. 'nikų, kurie įvyksta vaikui 
revoliucijoj? — Jaunuomenė, besirenkant profesijų taip daž
i'jlS—20 laisvės kovų melaisi v^s dėlto gretinti gali

mene - lai ubuolėlitii įiirpę ir - Jnui.uiiiiieuė. Kovai, gar- “■*, bet gretindami, mes kaip 
subrendę tautos medžio sau- eiems žygiams, didvyriškonn: tik labiau u- pastebim netikė
ki, ir pavėsy . Bičiulę amžiais, kančioms ir triumfo Ūmieji-' lumas esamo ir savumus būsi- 
tobulėję, nykę, ir vėl kilę... nuims — jaunuomene visada mojo pasaulio, kui-( jaunuo

li.,j drenų mūsų jaunimo pirmoji. ** “k™* “ kuria,
nė palyginti negulima su nors ia-i kas toji jaunuomenė t Koks turėtų būti Lietuvos 
ir prieškarinių laikų jaunimu. “t ienas lauke — ne karys’’, jaunimas f
Kurs nedidelis laiko tarpas, - sako patarlė. \ milas jau-, Keholika nepriUauso.
bet padarė nepaprastai dide- i.uoiis dar nesudaro jauuuo-^ gyvemnio metu parodė> 
lių atmainų visam tautus gy- menes. Vaunias tik j i anųjų kaQ UetuV0B jaunimas gajU£j>

v -i • • ■ ūmu grupė — yra jaunuo- . , ..1 ° F J pajėgus ir sveikas. Mes neno
rim ir negalim būti pesinus-

mas, paveldėjęs iš savo tė- >ia daug skirtumų ir tmp pa-' aenorime
į kūnų ir dv.sių, vis ių jaunų kinomų, k^k’: sjpuoldngai nematyti reįški.

galima ji sugretinti su tekiu sieks kūno ir sielos skaistumo, j žmogus bus abejotinos doros, rėjos.

Petras Babickas.
“Koki tėvai, toki vaikai 

— sako liaudies patarlė, “O- 
biiolis nuo obels netoli terie
da”, — pritaria žinomų iš
mintis, ir neklysta. .Jaunuo

liui

be.

vemmui ir ypač pa v e 
nimų. Mūsų šių dienų jauni- mene. Bet, kaip jau imuėjt nie

ikė jai

Kad mūsų jaunuomenė idea jo net nepriims į Šaulių Šų-; Organizacijos, geriausias bū 
lų tuii, tai aišku iš daugelio Jungų. Juk šiaip pamačius, das kovoti su jaunuomenės 
organizacijų, kurios spiečia jei organizacija, turinti nesu- doriniu puolimu, geriausias 
daug tūkstančių jaunuolių, skaitomų daugybę narių, nuo- būdas jaunų energijų gražiai i 
jau neminint tokios milžiniš- lat progresuoja, tobulėja, tai kūrybai sunaudoti, puikiausia ! 
kos organizacijos kaip Šaulių i turi būti tokia jėga, kuri tai proga mokytis ir šviesti.
Sųjunga, kuri šalia tėvynės gy 
nimo pirmoj vietoj yra •pasta
čiusi kilnų tikslų: auklėti sa-

This new cheese 
treat

Patentcd

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich melloiv cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digpstible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

visa daro... Toji jėga — vie- Kas gali šiandie ginčyti 
nybės, broliško susiklausymo, mokslo ir apšvietos galybę/1 
disciplinos it: solidarumo jaus- Apsidairykime aplink ir pa- 

vo narius. Šauliai yra galiu- nias.. C’ia jau neminiu tokių, matysim kiek per keliolikų 
ga pajėga, ir fiziškai ir mora- j savaime suprantamų jausmų, metų padaryta mūsų tėvynėj, 
liškai, tai jau senai įrodyta, j kaip tėvynės meilė. Kiekvie- Ar tai ne puiki garantija ai - 
Bet čia pat kyla klausimas, na8 šaulys turi jausti, kad jis eičiai? Bet šalia to mes kar- 
ar visi šauliai yra tobuli1/ JJe-1 yra dalelė, plytelė milžiniško tais girdime; Štai toks ir toks 
ja, ne. Maža dalelė, bet vis! rūmo, kurio ar viršūnėj ar a- jaunuolis nusižudė, štai tam, 
dėlto yra tokių, kurie tik žo- J pačioj vis tiek budima Lie- nusibodę gyventi, štai kai kas 
džiais ir uniforma šauliai. Sic-Į tuvos nepriklausomybės sar- kažin kų pašovė. Visada, kai 
la jų dar nesuprato gražiųjų gyboj. Bet šalia fizinės jėgos skaitai laikraščiuose pana- 

ginant Bietuvų, reikia daug šias žinias, dažnai pagalvoji: 
dvasios stiprybės, pažangumo,
būdo ir inteligencijos. Kas 
visa tai suteiks jaunuoliui?

KRAFT

Šaulių Sujungus šūkių, jie dar 
neįsisąmoninę tose mintyse, 
kuriomis gyva šaulių šeima.

. ,v . Kodėl? Juk priklausyti kuriai
;niU» kurie iš jaunuomenės gy-Į nors organizacijai, vadinas, j — Mokykla, aplinka, organi- 

nūdienėse sųlygose, neužmirš- n.tžus atskiras pasauliukas. k^ su Paaukoti jai. sa-; zacija. Štai kodėl sveikintinas
damas įgimtų ypatumų, vis Bu-iama8 atskiru pdsaubuku ^^valdy^ir kt.Šie 'Z°-atheka“* ^.0 (jaunimo būrimasis i orgai.iza-

deito mėgina būti nai jus žmo kiekvienas turi savo siekimus, Į . vaiaiuš! kartaiS ir but,nai i C13as, lr yP80 i Baudų Sujun
gus naujuos laikuos. įn: tiesus, kiekviena.-- elgiasi j sumautam i ir laįkų. Juk pagalvo- gų, nes čia sųmomnama u-

va,p. Tad kas gi, pagaliau, K; ,-rT^. , ' * šauliai yra gražiausias
įssipletmias esu lig laiko pa- j jaunuomenės elementas, išrink 
teisinamas, lo mes nenutylim. į tieji, energingiausieji ir la- 
Bet ii- nešaukiau! išsigandę: biausiai susipratę jaunimo at

stovai. Juk, ar ne tiesa, jei e- 
same tos organizacijos nariai,

vų stiprų
dėlto yra gerokai bu v. karo »ienas žmogus, anot moksli-j 
siaubo sukrėstas ir, atsidūrę? ninku, yra mikro kosi uos

suprantami
Ar ine8 vienaip žiūrėsim ai

kitaip, ar mes galvosim, kad jungia tų milžiniškų jaunų 
posakis “jaunuomenė — tau- p jėgų — tų jaunuomenes ar-
los ateitis” yra nuvalkiotas, . uju ( vienetu Juk kas jau- Jaunuolnen6 jauauoma.
vis tiek to posakio prasme ..as plačia žodžio pasine iJsiginlsta, Toki ,iguisti
i-mžius pasiliks gyvenime. Jau nes net tiksliai nustatyti ne-,5^
i.uomene tautos ateitis n- ne- gailiu: yra žinomų, kurie tiuliu piwidhlti; bet

' nuonienę tik neigiamai vei
kia. O neigiamai veikdami f 

' eikvodamas susikaupusių e-1

,aii būti jokių abejonių, kad oaug metų, bet sietą ja’.m, ir
keikia nepaprasto ulsargumo, yra metais visiškai jaunų,
pasiaukojimo tų tautos ateitį net išsieikvojusių, suvytusių,
auklėjant, nes nuo išauklėji-.suglebusių, pasenusių. Metais
nuo sųlygų, kuriose jaunuo- ribas čia sunku nustatyti.
menė gyveno — priklauso jos Jaunuomenę jungia idealai.
busimieji darbai. Tik vienodi siekimą'., vienodi

. išg ‘ veniniai, vienas tikslas mastu 1Sunku kalbėti plačiu 
apie jaunimų; juk jo amžius 
taip įvairus ir be to taip skir
tingas: kaimo jaunimas, mok 
sleiviai ir miesto jaunimas... 
Kiekvienos grupės 
šiek tiek skirias, bet kiekvie- ' 
nos grupės tikslas vienas 
būti tautos ateities, pagrindu, į 
Imti branduoliu liaujas verty 
bes kuriant.

(Tęsinys 6 pusi.)

VZelveetd
V The Delicious New Cheese Food

Naujos
RAD1OS
1932 Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c., ,
$1.00.

WtWBM<«k

grūdinaina jaunos sielos, ku
rios bus ateities gyveninio kū-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA JUOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deasulo Galinga

tai turime būti nariai SU1110- Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- 
naėin imi' • • t i y i- • . elementų, iš visų kraštų svietopumų jau nmg!. Juk šauliu pasiuarytl gulų visokių medžių aliejų. Įlėks- 

:,nieks neverčia, atvirkščiai,
| tumų. Kaukų, Kojų, Nugaros skau- 
' dėjimų, Įlankų, Kojų tirpimų, ir ar- 
i šalusį kraujų, nikstelėjimą. ir šiaip 
. visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
1 žmonilį yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Uvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
UJNTA1ENT. Kaina 75 centai. 
DEKEN’S OINTMENT CO. 

HAKTEORD, CONN.

žemo
HCėi S'KlSr iRftiTftTIONS

nergijų perdaug .purvų išbreii1 
da. Juk nieks {legali užkirsti j 
jiems į purvų kelio, jei pačioj ' 
jaunuomenėj nebus šviesaus 
gyvenimo ilgesio ir ji pati ne-

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

jungia žmones į šeimynas, at
skiras grupes, visuomenės, 
tautas. Koki gi jaunuomenės 
siekimai / Paėmus plačiai, 

pasaulio tautos 
jaunuolio uždavinys būtų — 

i tobulinti save ligi aukščiau
sio laipsnio, nes per asmens 
tobulybę siekiama tautos to
bulybės ir pasiekiama laimė. 
Be to', jaunuolis turėtų būti 
altruistas, t. y., geisti ir dirb
ti ne savo, bet artimo, visuo-

. kiekvienos interesai .

šiais laikais nelr-gaivoja- 
įua, kad tik išrinktieji gali
kurti tautos ateitį • ateitis' iut>nės, tautos, pasaulio gero- 
priklauso visiems ir tadei jos Vei.
... _ •• . » i — J*kūryba yra visų pareiga. Jei 
jaunuomenės tarpe vieni bus 
vadai, kiti eiliniai žmonės, tai
nereiškia, kad jų vieni. — iš-

Kilniųjų pedagogų ir filo- 
s jfų amžiais taip kalbėta ir 
mūsų skaisčiosios jaunuome
nės visuomet siekta. Asmens

rinktieji, o kiti taip sau nie-j tobulybės siekia daug kas net 
tižia ga. Jie visi tam tikioje [ ne&ųmoningai. Jaunuoliai tam 
aplinkoje, tani tikiu laiko jsaV(> gyvenimo perio 
talpu yia vienodai biauginti-,je staiga-pajunta, kad kažin 
ni, nes nė vienas žmogus ne-į^ jų lyg
apims visų sričių, o apėmęs- lyg kokU nukrit(.
fiziškai nesugebės, netesės tiri nuo Suigft vįga prade.
ka nai jas valdyti. Be to, aiš- da atrodyti nebe taip> nely 
kiai dabar įsigali tiesa, j g ginaJQt pa8aulig įgftuna Rit<J
žmogus atitikęs savo vietų, sa
vo mėgiamų darbų, visada pa
rodys daugiausia gabumų, 
daugiausia patvarom

spalvų. Tai ir yra pradžia iš
vidinio sielos brendimo, kuris 
prasideda gyvenimo 14 — 17 

no, Ktiim- uietaį6> 0 kaį kam anksčiau, 
mai darbo vertybei, o juk ži
nome, kad jaunuomenei gabu
mu. netrūksta.

Jaunuolio kūnas, ligi to laiko 
sutaupęs daug energijos, pra-Į

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ
BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa

naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis, 

juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
PULKIM ANT K EI JŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų 

kraštais, kaina .............................................................. $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais

. (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la

pų kraštais, kaina .......................................................... 75c.
MA LDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 

su sagutėmis, kaina .................................................. $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina .....................*$1.25
KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spauda .................... .  . $1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

(Tilžės), kaina .......................................................... . $1.50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.........75c.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kaštais $2.25 
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina ...................................................... $1.50
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

ADVOKATAI

JGHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. € iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 90«0 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. f 
Room 1502 Tel. Central 297 8 J

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 ■»

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8ALLE STREET 
Room 1914 Tel. Randolph 9333
Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak. 
8241 So. Hslated St. TeL Victory 95B3 

Valančio! — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakare

deda jų performuoti į psiclii- i “DRAUGAS” PDBLISHING GOMPANY
l!eS sųmomugai nunt.um nes galias, to8 galios ieško iš- &QUTH 0AKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL

tai, kų iš kultūrinių vertybių eities ir prasideda tas bruz-'
paveldėjo mūsų jaunimas. Jų dėjimo periodas, vedus į for- . . i... ............. . — ... . » l ■ —-...... .. ■ ; . ,i .„'.r:
pe. nelyg maiža, nes mūsų tau- litavimų tikrojo išvidinio sa-"' . . (
ta perdaug buvo prispaustu n vojo veido, kito “aš’’. Tas
paniekinta, perdaug MuVo iš- jaunuomenės veidas — gyve- 
draskyta, kad galė,'į visuęiti- nimo sųlygų-ir auklėjimo pa
inu protestu ar dideliu žygiu darinys.

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Lav 

11 8. LA SApUĘ STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su-
hatos nuo 7:30 iki 9 (

<300 8. HALSTEU STREET
Tel Wentwor»h ’.KI

BU LL RUNN—Rpfc. wt«r» me HnCer Anyw«y—Thcy DiBsŪ W«rrt to Oe to Iht 01d Ganc-No SuB

I HM KS' PU* T9«r 
J lerfMT <Wi- ■»*'*' t

D karto numesti ni'ižmo Ru- Štai tat ir pateisina posn 
sijos sunkių letenų. Bet Iii- kj: “Koki tėvai, toki vaikai”! 
i.i< ji jaunuomenė, besivaduo- Bet jaunuomenė — tai nuolati- - 
da na savo jausmai, ir sąžine, uis judėjimas, nuolatinis to
ne kartų purtė rusų galybę, bulumo ieškojimas, tolydinė 
d< ja, laikinai neigi j ais re-j kova dfl savo ir kitų laimės, 
zuitatais, bet ilgainiui laimi.i- tolydinis žengimas, verži ma
ga triuinfališka pabaiga, kuri sis priekin, amžinas, nenuils- 
apvainikavo ilsus jos sieki-’tųa idealo siekimas. Tad kaip

/ lilli OVP
A (npoi/ To« • lAises ,

£o Ifl*' r v To PtJMiT * 
ujomM To

1 m' fc’ase*-* ųii s .

~ 1 ■ r~r.-i. tį pm

-<•70

L

Kombinacija Radio Tru- 
mųjų Bangų, Kur Pasiekia 
Tolimas Sto-

tis •••■. . . . $87.75
Didelis pasirinkimas visų 

gerųjų išdirbysčių: R. C A 
Victor, Pliilco. Boseli, Spa- 
rton ir kitų nž kuriuos da
bar negirdėtai pigiau, pra
dedant nuo $19.00 
iki $350.00

JOS, F. BODRIK, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Tel. Bųplevard 8167—4705

WCĮFL 970 kyl. radio pro
gramai Lietuvių dainų ir 
muziįcos kas nedėldienį. Pra
džia 1:15 vai. po pietų. Duo
dami JOS. F. BUDRIKO 
KRAUTUVĖS.

OUR

< PROSĄ* BLADE)

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rhen- 
maticaches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-imtantP

*!*»■*- i

AT ALL DRUGGISTS

10 PIECE CO5METIC 
9ET $1.97

This Ir a Famons Vlvanl Sėt and ln- 
cludes faee powd«r, JI.00; Rouge, 76c, 
Tlssue Cream JI.00, Depilatory 31.00, 
Faclal Astrlngent <1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet IVater $1.25, Perfume $2.75, Brll- 
llantine 75c, Pkln VVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten plecee to Introduce tilta line.

Vardas ..................................
Adresas .......................
Siunčiame per paštų COf

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Vau 580-5th Avenue, New YoA

Tyros, Aiškios, Sveikos
G RAMOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją parnėgsite
Knyga *Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Murinę Co„ Dpt. H. S., 9 B. ObioSt., dueago

VRo*vset> T5 
Ifca Me To »*«- 

<SMeeTa<sfc*r -»«*c
> Got tuo

Boea.t>s'BŲ
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K
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tenkinime ir džiaugsme.
VAIKAS: Aš mintiju, kad !

jis dar nepatenkintas tnomi,1
—----------- kij turi ir vis daugiau pelnyti i

ELGETA: Vai, varge, tu, Į trokšta.
mano. vargeli! štai aš balade-, ELGETA: Taip, tai tiesa, 
juos nuo vienų durų iki kitų, lr to gj sai<au, kad neiš- 
elgetaudama# ir melsdamas1 n,įntįnirjS jįs yra. Jis turėjo 
pasigailėjimo ir išmaldos var- į ta(la bflti patenkintas tuomi, 
gšui elgetai ir esu laimingas,! ka turėjo — vietoje kankintis, 
gavęs keletu varinių, kad nu-, kad pelnyti^ vis daugiau . ir J vardo, nei iš kur

A. Matutis.

LAIME IR ELGETA
Tat Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vai.: 9-9

Dentistas 
1446 SOUTH 49 COURT

t Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.

VAIKAS: Jų taip vadina, kraštų lietuvių gyveninių. 
Betgi niekas nežino tikrojo jos “MUSŲ VILNIUS” punk-

paeina, tualus žurnalas. Jis pasirodo 
kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų 

menkusį savo kilnų; o ten, au-j VAIKAS: Ar gi pats nesi-į ELGETA: Tai mažmožis, kiekvieno mėnesio, 
re, skersai gatvės gražiuose ’ elgtuin taip pat, kaip ir jis, I kuomet ji yra tokia, graži ir “MUSŲ VILNIUJE” ben- 
rūmuose gyvena turtuolis, tu-1 turint tokių progų ir būnant žavėjanti. ' dradarbiauja žymūs publicis-
rįs daugiau nei jam reikalui- j0 vietoje? Į VAIKAS. A§ gi jos bijaus, ‘ai, rašytojai, kaip prof. M.

ELGETA: Visai ne! Ir, jei-! nes pasakojama ir kalbama, Biržiška, V. Bičiūnas, Petras 
VAIKAS: Ko gi taip žiūri ' turėčiau pakankamai pini-'kad kartais ji pridaro žmonė- Babickas, K. Berulis, J. A.

sipirkus maisto sustiprinti nu- j daugiau. nei i kur eina.
Ji

ga

tokiu smalsumu j tų piniguo- 
ti, kurs tik kų įžengė į puoš 
nius savo rūmus? Gal norė
tum ir tu patapti juomi ?

ELGETA: Vai, ne! visai ne! 
Juk jis nelaimingas, nes ne
žinojo kada apsistoti, kuomet 
apsčiai turėjo visko. Juk se
nai jau paskendęs turtų per

DAKTARAI
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0859 oftRaa T„, Orovehlll „617

i Res. 6707 8. Arteslan Av.

Gydytojas ir Chirurgas■
1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki S:30 vakare

llerbačiauskas, Liudas Gira,
žiu, tai būčiau patenkintas;- ELGETA: Aš esu tikras, Liudas Dovydėnas, K. Inčiu 
nieko daugiau negeisciau ir bad ji yra tokia gera, kaip ir Lazdynų 1 elėda-Lastaus- 
neprašvčiau. i graži. Aš turiu su ja apsipa- kienė, Vygandas — d-ras J.

VAIKAS: Štai artinasi dei-. žinti. A, irgi giliukis tu man! Purickis, Petras Ruseckas, d- 
vė Laimė; ji tai gali tau duo-lji jau, čia! " iias, Rutenbergas, Matas šal

ti visa, kų tik geidi bei trokš-. LAIME: Gerų dienų, drau- eILls> kdjd- Tunias-Vaižgaii- 
ti- Įgūži! Aš pažįstu tave, ir nuo •i* žimmskas, prof. Z. Ze-

ELGET A: Kas gi yra ji , vis troškau tau prigel- ^nuilis, M. Aldouis ii visa ei-
tekliuje ir, jeigu būtų buvęs Taip gražiai atrodanti? Jos gi'Vti. Na, laikyk savo terbų, o'f« okupuotos Lietuvos rašyto- 
išmintingas, tai galėjo atsikra- , rūbai šviečia, auksu ir spindi jpjlsiu jon štai tų auksinių jų. Redaguoja V. Uždavinys.

tu nusipirkti maisto ir drabn

ti visų rūpesčių irjjūtų <la- saule. Ji, tui 
ir leidęs atilsio dienas pasi-Įdeivė Laimė.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3423 West Marąuette Road 
Vai 1-6 ir 7-9 P M. Ketv 9-H 

k M Nedėlioj susitarus

ius daug žalos.

tur būt, yra tikroji

G R A B O R I A 1:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GKABORIUS 

UHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iS- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4088.

ZPhone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas tr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^'-a dykai,

3307 Auburn Avenue

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAU, CHIRURGAS 

IR OBSTETK1KAS
Gydo staigias .r cnroniėkas Ilgas

vyrų. moterų u vaikų/
daro operacijas

Ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

N edenu ana ir seiedomis tik 
Įsiutino suviurut

Oiiaas, Laboraunja ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO /

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prpspect 102 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po num. 4645 S.Įvat: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. Califomia Avė. 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na

Nedėlioję pagal sutartį

mai; 6641 So. Albany Avenue, 
!Tel. Prospect 1930.

DR. S. BlEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

pinigaičių. į “MUSŲ VILNIUS” žengia
ELGETA: O, kaip maloniu-{tvirtais žingsniais į penktus 

ga esi tu! Štai mano terba,Įmetus. Jame rasite gražiausios 
meldžiu jon įpilti pinigaičių.'medžiagos, gražiausių straips- 

LAIMĖ: Aš tau padarysiu'nių, gražiausių iliustracijų, vi-
vienų tik išlygų: visi pinigai-,sįems artimų minčių,
ciai, kuriuos ibersiu tavo ter- “MUSŲ VILNIUS” pigus Į Gydytojas ir Chirurgas 
bon, bus tikras auksas, tačiau žurnalas. Metams kainuoja 7 Į 4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Šleiniuose — 20 htų.

Kasykite šiuo adresu: Kau-'

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS PRABOBIUS 
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 'kritę arba išbirę žemėn pa-• litui pusmečiui _  4 itai Už
Itnikale meldžiu atsišaukti, o mano • • j n ) rvirs į dulkes.

ELGETA: Tai lengva išly
ga. Aš stropiai dabosiu, kati 

i tų pinigaičių nei vienas nenu- 
j kristų žemėn.
j LAIMĖ: T,al>ai gerai! Nesi- 
i gailėdama aukso aš jbersiu ta
vo terbon. Betgi dabok savo 
terbų, kuri yra nunešiota ir 
negalinti daug atlaikyti.

ELGETA: O, ji yra stipri
ir atlaikys bent kokį sunku- 

Uem. reikalam*. Kaina prie, iIel,įžiu tik nesig!li,ėM.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveit 2515 arba 2516
2314 VV. 23rd PI., Cbicago 

—
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 6917

'Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IK

BALSAM UOTO J Ab 
Turiu automobilius viso

narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, IK.

Ofisas 2201 West 22nd Street 
|Cor. Su. Dea^itt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc i 868 

Valandos 1—3 <& J—8 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisaa ir Rezidencija 

u504 S. AltTESiAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal suturima.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BAR IONs*
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STKEET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Pilone 
I Englewood 6641

«v euiaorlii 3uu0
Office laone 

Aentwoil.ii 2006

Nedėlioj: 10
I'

12 ryto

DR. MADRIGE KAHN

Tek Grovehlll 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS f R CHIRURGAS 

Va 9-11 ijlo 2-4 ir 7-9 vak.
fiuauuium pu pietų n medėldieniais 

tik susitarus
2422 W. afAli.UUEl.TD ROAD

UH. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SU. HALSTED STKEET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

Tias, Daukanto g-vė 3. Skam
binkite telef. 10-88.

ŠOKIŲ MOKYKLA Į___

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
N no 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

D E N Ii S T A 1

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisą*

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GBABORIUS

4443 So. Talmarn Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS G KABOMUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7622

I. J. ZOLP
G KABO RIU 8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVEST 40th STREET
Kampas 46th tr Pauline Sta 

Tel. Boulevard 6202-8412

NuIiudlmo valandoje *krelpkltėa 
prie manęs, patarnausiu si m pat lė
kei, mandagiai, gerai tr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

LAIMĖ: Rodosi, kad tavo 
terba eina silpnyn. Gal jau 
užtenka?

ELGETA: Dar ne! Ji gali 
daugiau atlaikyti!

LAIM.Ė:eAr gi netrūkčioja 
tavo terba?

ELGETA: Nesimato jokio 
pavojaus. Ji .gali atkelti dar 
daug tųjų gražių auksinių pi
nigėlių.

LAIMĖ: Tu gi dabar esi 
turtingiausias asmuo visame 
pasauly.

ELGETA: Dar pridėk bent 
keletą. Meldžiu!

LAIMĖ: Štai, ve! Tavo te
rba jau pilna ir gali trukti 
bei prairti.

ELGETA: Esu tikras, kad 
atlaikys dar vienų pinigėlį.

LAIMĖ: Štai, še! () dalmr 
aš turiu apleisti tave.

ELGETA: Vai, mano terba 
perplyšo ir visi auksiniai pi
nigėliai išbiro žemėn! Vai, va
rge. ir visi pavirto į dulkes! 

įjr dabar esu vėl vargšas elge
ta. kai kad pirma buvau!

Norėdami išmokti šokti val
sų, foxtrot iik kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. HąĮsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽKIS
D E N T 1 S T A S

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ufiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3162 So. Halsted SU

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. S. A. DOWIAT
GYDYfUJ AS ir CHlKlHtGAS

4729 WEST 12 i’EACE 
Vai.: ’J iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kaliomis dienomis jis
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. antį Washington Bulvd. 

4:30 —I 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

PER “MUSŲ VILNIŲ” Į 
SOSTINĘ VILNIŲ!

KEMKITE TUOb PKOFE- 
SIJONALUS IK BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
"DRAUGE.”

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
D E R T 1 b T A S

2261 VVEST 22ad STREET 
(Kampu Leavitt st.)

Valandos Nuo 9 Ik) 12 ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartą

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Va;.: 11 ryl° lkl i pietų 
t iki 4 ir 6' iki 8 v. ▼.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia u036

A. L DAVIDONIS, M. D.

Vai.
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12
Telefonas Midway 2886

4910 SO. M1CH1GAN AVENUB 
Tei. Reuwood 6ir<

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 vuianuai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadieni.

Tel. Uemfock

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKT) 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų) 
patarnavimų, kuomet jis yra labiaasiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ OBABOR1JLI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Nėra Lietuvoje kito tokio 
žurnalo, kuris eitų kas 10 dio- 

įuų gražaus didelio formato 24 
! puslapių, yra tik vienas žur
nalas “MUSŲ VILNIUS”.

“MUSŲ VILNIUS” gina 
Vilniaus reikalus, rašo kuo 
plačiausiai Vilniaus vadavimo 
reikalais, deda daug gražių 
iliustracijų iš Pavergtosios ir 
. Laisvosios Lietuvos. Jis atsi

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteinkno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nuimu 
uataracius. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodaača mažiau
sias klaidas.

Spectale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki lt. 

į KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
| PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaili kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1629

IDR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WE8T 35th STREET

Kampas Halsted gt.
. . ... Valandos: nuo 16—4: nuo 6—4
dėjęs seka Amerikos ir kitų ■•atuomia: &• uo u,

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Hemlock 6161

DR. V. S. NARES
(Naryauckasj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 WeaV Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak. 

litam, ir Ketv. vak. pagal sutartį

Res. Te^ Prospect 961*

HDR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6426 So. Califomia Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv

Tele. Cicero 1269

UK. GUSSEN
X-R*y

LIETUVIO DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai.' vakare
Nedėliomis ir Seredoims susitarus 

4847 VV. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

36 EABT lllth STREET
Rampas Wabash Avenue 

Tel. Puilman 9866 
uaaaa. X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2011

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9*19 

•666 80. WKBTKRN ATM

X A.

Di». C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkals, Ketvergais ir Subatomls
2420 W. Marąuette Kd. arti W«rtėrn 

Ava. Pliotie Hemlock 7S2H 
PanedėUals, Seredome Ir Pėtnyčloms

taei gQ. Halsted Bliu ui

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; t iki b po pietų.

(Vakarais: Utaminke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Sereuomis ir Nedėlioniia pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 733? Rez. Tel. Hyde Park 3.13.

Ofiso tr Res. Tel. Boul. 6913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6»i.

DR. BERTASH DR. N Al KELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 u Hamtcd bu;
V4L: 1-4 ir 6:S9-6tBe vai. vak. VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj suktam.

ii

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergais ir pėt 
nyčlomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 1:20 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll 82.2

KENOSIIA, W1S. OFISAS
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėlials, seredomis ir so' 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Ii 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 40.'

Tel. Central 7079 
Rea, Longbeach 9461

Vai.: 1-4 vai. vak 
Pagal sutart)

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR OERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per ' 6 Metus 
Ofisas 1447*49 PltUfield Bldg., 66 K. Washlugton «t_. Chicago, UI
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madiPrtį, par-mokyklos/ kąra- sveikatai.

■R
to pasiekt? tavo,

Tirrrųdictttfs, Vasario 1, 1932.

KENOSHA WIS,
bary. Sportas, racionalus fiziškas

Nutarta surengti vakarę pi- auklėjimas ir iš viso didesnis 
deniop., Kekviepam nariui biri susirūpinimas kūno švara ir

—?———— išsiuntinėta po 3 tikietąi. M. higiena padarys mus sveikus.
Moterų Sąjungos 4 kp. sau- Bankevičią įgaliotas paimti Jaunimas turi būti energin- 

sio 10 d. surengė vakarę sa- salę, tam vakarui. Taip pat pą gas, gerai nusiteikęs, apsi- 
naudai. publikos buvo imtas daržas d-jos išvažiavi- švietęs, tolydžio progresuo-

Šv. Petro parap.
Prašyčiau Redakcijos įdėti Vo

jokių reparacijų mokesčių 
tu nemoki,

tad būk kaip futbolas, 
juo stipriau tave trenkia

žcmpn —

juo aukščiau šoki L.” (15
knygos “Geltona ir Juoda).

Taip gyvenimo tolydinėj

Visam krašte yra 310 publi-į Kenkia “dropo.” Degtinės pu- 
kacijų. Jų visų laikraščių čir- ■ sbonkio maža geram vyrui nu

sigerti, o “dropo*’ pusbonkiu 
gnlimn esą visus gimines tiek

knliacija yra 7,308,456.

Publikacijas sudaro: 9 die-i 
nraščiai; 1 tris kartus per sa
vaitę laikraštis; 3 dukart per 
savaitę; 113 savaitinių; C du
kart mėnesiniai; 131 mėnesi-! 
nių; 13 kas du mėnesiai, 31

nugirdyti, kad kaip jaučiai 
maurosių. Nors kainos atžvil
giu tarp degtinės ir dropo ne
su skirtumo, bet “naudos”— 
tai milžiniškas skirtumas.

P
Mat 

I bu
1 Wnelė °"a Skyriau Maakritotięn^. ”&M»tas”, tai įįuį>įį„ konferradk "?kari **«*■» bedirbant ten
V, "T-f h“»“ Si, yolę turėjo w gM 14°“ ka karteiz 5^ ir neini-

W«. dailiai kėlėt, dalyk, ant A. Mintos. Jis taip pat ge- . j Racevifii. "“<1 <«*“• *t menkas tas
P iano. Matėsi.didelis kaitoj nadarė-Doro įr-lėto aki- jn^ Jok„teX Sto ***«■.*** 8-
-"- ^tdnnms sbun. P. Sfeskolaitis, telX Bru^raė '»<te ^^im, '
tinime, tiktai, deja, mus, pi- ‘•Aegtat.nėe t - Ajsnea Nnu-. p£sin- i mokyklas' PMnhftjdroe kėlėt, dorybių, 
jntias nelabai tikęs koncerte., sMaitė, “Storis”,, ankstas1^ u™ vaik^mlitiii kuriais Wto«^s. jaunimas
l,; , tarane vilties. jog mus, „.„teda, bąig?s Vincas Įtėkk m a^vo kfcnto te-'•*« bdlnSt,. Nepaminėjom
e oras vėlinai ,s.gy.s tikrąjį Mr.sn .oiimvi^ln tei. V saT0 k,s nn} o. rtaai

, Snaudahs prasnaudė turėjo .juoktis, ypatingai iš delogatds.: yakarinii> kė*b k<d gyvenama švi •siems
svarbią konęert.o dalį, Jos Tolėją .bįivo E. Q ... , . _ , . j, ., gražiems laikams, kurių besi-
; usnelė Ona Skvriūtė Maakolaitienė “lentas”. tai ^<US aviete U ję, kad U x ’ *_____

kovoj tik tie išeina laimėto- kas ^r.vs mėnesiai; 2 metiniai 
jai, kurie nepasisekimų pri- ir 1 dvimetinis.
trenkti ir bloškiami į žemę su OK5 VIW WIUIUiai vra slnmiH 
dviguba energija vėl šoka į kalbomis: 223 anglų; 17 Vo- 
aukštį, nelyginant futbolas. kiečių; 16 lenkų; 10 čekų; 10 

Tat, iš tikrųjų, jaunime, mo prancūzų; 6 italų; 6 slovakų; 
kykis iš nepasisekimų (tai ge- 4 ukrainų; 3 lietuvių; 3 slo-

Šie visi leidiniai v ra

NUSIŠOVfi IŠ LIETUVOS 
KILĘS MULATAS

Ryga I 14 Elta. Vienoj Ry
gos gatvėj nusišovė šoferis mu 
Intas Faradžas. Faradžas ki
lęs iš Lietuvos, kur netoli Pa-

riansios ir brangiausios paino- vėnų; 3 ispanų; 3 vengrų; 3inevėžio viename dvare gyve
nos pasauly), ir tolydžio siek rusinu: 1 japonų. Be to, pora no j° tėvas negras, išeivis iš 
kūno ir sielos tobulumo. Jau laikraščių spauzdinama nere- Sudano. Faradžo tėvas į Lie-
sąmoningai tobulumo siekda- giams. 
mas iš dalies būsi laimėjęs! 
Daugybė pavyzdžių istorijoj 
rodo, kad tik tie laimėjo, ku
rie norėjo ir geidė laimėjimo 
visa siela. Juk ir nesenai mi-

jsigys tikrąjį Mūsų sąjųngiečių dukrelės mu , n i • 11/4 1 čia
pi'aną, kursai galėtu tinkamai rikale dali išnildė Aldona me*e ^lks 111 keletą dole- . A x •

( ., .. .. * ' |Kaę aa9 išpildė — Aldona _• , teikiama vai t«giumuB«Į, ką J p tėvynės, šei-aiaįduoti artisto garsus. iVnlatVnHii ir Q+«ia nų, is Kurių dus teikiama vai- 0 . . ,, ,
‘ o j i’ |-v**•*•*»*. ir btela Kažeketi- , . tafi Knvcm natikrin- mos meilė, susivaldymas, do-

■ y" “1 Aiirt«.SĮiWjkoinis pagrojo kele toja vietoje Jovaraasko ižririk rum“’ darbStuinas, iStikii,ni

te *“ J' Pariski,. ‘Draugui’ Edisonas- k“ris
.7 1™^” uncija Valatkai- iSreik5ta dM rėmimo nome, kad M be to jaunimas
M grąžto paskambino jįjan, djos reikaĮ,. pinigižkai to®“. kad «jwan»
E ,^‘o‘m ««»i »“>'"• Narių virš potes P™8®®- W«»ip beveik ne-
Keliate įtaldokaitė iSpilde ke 5imt Nauj jmisiraSė 20. Mi- apkuoptom yra, dirbti, dirb-

TORONTO. KANADA
Lietuvių gyvenimo žinutės

š. m. sausio 10 d. įvyko To- šm<>teHų ant pijano. Na, 
r mto lietuvių Šv. Jono para- 7 metų vaikinas neužsilei-( 
pi jos metinis susirinkimas. | mergaitėms, paskambino 1 
susirinkimą atsilankė pusėti- daineles ant pijano, tai, JAUltlMZ/ DIRBKIME!
nas skaičius parapijom} ir sve- ^e^pečių sūnelis. Tie mūsų roa

ti *r dirbti, ir neteks tada liū
dėti dėl didelio savažudžių 
skaičiaus pastaraisiais metais. 
Kartojame : Del ko žmonės

( ,______ žudosi f Tingiausia dėl menk-
čių. Klebonas kun. P. Garmus pumpurėliai ateityje su •• - (Tęsinys"4 pust) niekio^ kurį, jei bfitų susival-
išdavė savo klebonavimo 4 mė- g™&l žiedą: , muzikos jaun<KS gį^ tragedijoj yra dę, Pagyvenę, būt greit už
pusiu raportą, kuris visiems ^eno srityje. Po gražaus pro- truputi8 ir kiekvieno žmogaus
parapijonains patiko Svarsty- ^/^ė šokiai. Dėl vaka- įfitq dau. BaWmte Nusiminusiam
ta. kaip vėl pradėti dirbt. pa. « ginu biiSuliikumo atjautimo jau»uott« palytei:
rapijoa labui, kaip bažnyčios eo kmniajau Deksmene, .r ir jei batų vykdomai .. CZ ftD0 ŪD0 ir
.ego dengimas ir kiti darbai, _ principam nedaryk kitam to, dar

¥ wlua ko nenori,. kad tau dąrytų, kiek t»l .
Įtiktai būtų mažiau tragedijų,

Daug darbų užsibrėžta šiais, 
metais nudirbti.

Koresp. j. Blankus

VILNIUI VADUOTI S-GOS 
SKYRIUS ŠANCHAJUJE

Vilniui vaduoti s-gos centro
ne‘ komitetas gavo iš Kinijos pra- 

gabumo” buvo iŠ mokyklos nr5im?, kad Sangliajuje tap 
išvarytas, mėgo kartoti/“Ge-
nijns tai 99% darbo ir 1% isteigtas vi|niui vadnoti 
gabumo”. Ir matome, kaip da- 8kyriug pats pirmnlinis Azi. 
bar jo kapui lenkia galvas jos žemyne
visas kultūringas pasaulis. •________
Dirbkime, auklėkim? ir pasi 
sekimas bus mūsų!

«Tr.”

Sausio 15 d- li.etųvių klebo
nas jau persikėlė gyventi nau- 
jon klebonijom kuri taip grei-

liūdnų įvykių.,
Išeina iš gyvenimo tie, kn-

tottiiatoos širdies VieSpo-riems ,
tiems, kurie gyveo# sau. Taip.

tete*

tu laiku tapo pastatyta ir. ru- , . . ..v. ., , . .. ries Jėzaus d-ja laikyspėsčiu klebono ir parapnonų . ....
įrengta. Bedieviai nenaa. iŠ 2 * ya) Auditori..ramūs. Jle .aiškią, žino savo
kailio matydami, kad katei,- * Kyje tikslus ir ramiai, bet ,tikina
kai taip greita laiku tokj dar- v , jr . . __ , • mai žygiuoja i teutes iilonlų

savo
Šauliai tuo atžvilgiu gaji būti

Tad ųušlpdrtyk, suspausk 
lūpas ir jpkįnbok:

Tu jaunas ir gražus (kiek
vienas jaunas ir švarus gra
žūs).

Tavo Unėrtljos jokios tarp
tautinės kbitferencijos nema-

r « . vĄ ‘

dirbame ir iriame Dievas pade- Jfet JaSt. Jtonk Bakufo, flag; kaip tolimas.•įdealaa. gal
A' 2692 W. 69 st. • ' . ' ueghiitbiispaaielitas,betiiž-
A m. saurno 24 d. Torento m ,^t. Jtoaa Adaguatis,. ide<ir si^ia tart,

kalikųjĮtonųno kuopa “Švy- £43 *7 33 pt ‘ ‘ įo^ėe ‘ -
terye.-t tetejo savo metinį su- Kate, gteb. Juozapa Aute- < įteks tarėte būti Uetaves1
sirinkim,. Siaurinkime tapo a- sl22 go. Halsted st., ir įririimAšt

■ .l^00^8 Juozapas Baldus, 3240 So. ti- yjSų pirma fiziškai sveikos

* 7-te O g ’«•**“ Juo“Pas CrU> pagrindas stelos priHiusvyrai
mos laike, ap,e darbus para- 3324 Antora av6.. , pagnmma p vynu
pi,los labui, ypač 8u parengi-,. .___ , 4. Rašt. teisėjas Kazimieras

P”Sk'aUS .p*rt7arkyta Demem-kis, 3331 Wallace st. 
valdyto,knn»,e,oS,e jau-, Juozapas Bubais,
n uoliai: pirmininkas W. Gva-
ranevičius, M. Yurčiutė, J. i P ’
Krasauskas, K. Žvirinskaitė,
A. Urbanavičius. Vadai pasi
ryžę dirbti, kiek jėgos leis. Ir 
jeigu tarp jaunimo bus vieny
bė, susipratimas ir vadų pla-i - i
nams pritarimas, tai jaunimo ,^us‘ Seserų d-ja
kuopa “Švyturys” galės pasi- nietjni susirinkimą sau-
rodyti. Nutartą surengti parai- 8*° d- Pirmininkavo .pirm. 
nėjimns vasario 16 d. Mano- B^kus, raštininkavo rašt. 
ma sudaryti pusėtiną progra- D-jon įsirašė nou-
Įpm ja narė M. Oerkauskiėnė. Pra

Vargo Vaikai. neRta, kad yra daug ligonių.
—- - —------ -Pašalpa nutarta mokėti kaip

Sav. parduoda labai pigiai pernai $6.00 į savaitę. Nutar-' 
3 flatų namą po 5 k am b. Mo- ta per ištisus metus prilminė- 
derniškas štymu apšildymas, ti narius iki 40 metų amžiaus 
Sav. iivaŽiuoja. $3,000 įmokė- be įsojimo mokesčio. Senesni 
ti, likusią mažais Išmok, arti mokės įstojimą. Moterys pri-

tt DIEVO AEVE1 
PAMAV.

AM
PADfeKA

mokyklos ir šv. Antano baž- 
nv Mos. Arti Douglas Pk. ‘L’. 
1C22 Bo, 61 Are. fteero, JBL

minis lygiomis teisėmis. Lie- 
tttvUi psrinaudokibft. Suririn- 
kfoaai laikomi kas antaras sek

Jonaa Qri<tta mirs sausio 23 
d„ 1992 nl. siple t-t< valandų 
ryte, turSdamas 62 metu. Jis 
kilo 18 Kauho rfdyboa Šiaulių 
apskričio, Užvenčio pejap., Oe. 
drutklų kaimo. Amerikoje Išgy
veno apie 40 metų. Paliko dl- 
dMtamn kullddlme Lietuvoje se
serį Oną, broli Antena Ir kitus 
gimlnen Amerlkoję sesers aunu 
JįirČI. Baiki Ir kitos seaero su- 
nu. Pranctikų Beleki, gyvena
ntį JCeteranee, Tll. Taipgi Ir Mof. 
tą ftelofcaltč-Mockelttent, India
na, Marbor. r

Amžinų atlik) Jonas Orlras 
tfsirjro metas Ir žeftls minealuk 
Tapo palaidotas 26 d. sausio. 
!?• Dievo Apvelsdos' bažnyčios 
buvo nulydStas j Sv. Raslmlečo 
kapines.

• NudMrdilet d Akoj u' verto kun. 
Vaitukaičiui už jo lankymu (r 
ui sutelkime dvasinei Ir me« 
dilaitlnžs pa«al bos. Taleri, Ir 
frrabnrlul ponui Skudul už ma
lonų Ir rallestlnm patanavlmą. 
Širdingai dėkoju ponams Maito
tam* už stambia' auka Ir ponui 
Valučiui Ir visai labdarybei ut 
sutelkiama parai be. Širdingai 
dčkoju Marčlaimklams, pabra- 
valakiame, 9tanlsiovUI Jankui ir 
vMSms kurie ilk prlstdljo prie 
JfM Orjro laldetųvtų.

i*t M> ■

tuvą buvo atvežtas dvarinin
ko barono Lindhageno ir priėji 
tai dirbo jo dvare kaip s 
ninkas. Jis buvo vedęs latvę 
Nusišovęs Faradžas buvo jų 
dvieju 18-tas sūnus.

riej^,,A
tveW

PaieSkau Kajsimlero Strdockio, Skl- 
rsneniunPs parapijos ir kaimo iš Pa-

vra Iienkflyflt! bnrplio liatnvr;,, I 4in"*'olf- Taipgi paieškau Aleksandro Via nemažas Dureiis lietuvių, Kauko apie 20 metų atgal gyveno So 
Manchester, Conn. Dabar rodos abu
du gyvena Chieagoje, Jei patys ar 
kas juos pe-^ista n,o’on?bitp pranešti:

B. SALAVEIČIKAS
4019 Rrigliton PI., Chirago, UI.

Tol. Dafayette 6611.

ETERIS KONKURUOJA 
DEGTINE

Tauragė, šios apylinkės ūki
ninkai daugiausia geria kon
trabandinį eterį arba dropę. 
Niekas nepaiso, kad jis kenks- 

CHIOAGO. Išleista Tlie mingas. Geriantiems svarbu, 
Catholic Press Directory.” kad gerai “veikia.” Degtinės 
Šiame metrašty įdėta daugy- negeria todėl, kad nesą jokio 
bė faktų apie šio krašto kata- biznio. Pusbonkis degtinės 
likų laikraščius ir žurnalus, tiek pat kaštuoja, kiek ir pus- 
Jžanginiam žody pareiškiama,

ŠIO KRAŠTO KATALIKŲ 
SPAUDOS CIRKULIACIJA

kad metraštis neliečia parapi
jų mėnesinių įaikrašeių ir mo
kyklų laikraščių, kolegijų žur
nalų ir įvairiųl lokalių ir kraš
to organizacijų organų.

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

D. ANDREIIUNAR '
f Martine t to Jesrelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus nš 16 ar dau- 

hu« d virai nutotnemfuott
T850 West 63 St., Chicago. TU. 

Tai.
Remlock 8880

z

MVo ponaus Lietuvoj® 
jfcttMuų* siuntė per “Draugų” Sis asmenys:

(2)
A. Bukas 
Ant. Avatftaricis 
V. Ctebauricfrnė 
St. Bukauskas 
Ip. Labanauskas 
Petras Adomaitis

Ona Arelienė 
Petras šetkus 
S. J. Buka$
A.. Bukauskas 
John* Šimkus 
Kun. A. Bublys 
Ad. Skvereokienė 
t*eter Tamošauskas 
Grasilda Zalotorieuė 
Kazimieras Rakauskas 
Dr. Atkočiūnas 
M. OrčiulienėM. Ručinskienė•tf v . " •. • . . .V \ .v . . t

ranov aiuNTiMo skyr,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v. 

3334 So. Oakley Avė., Chics<o, Ui.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DsSIMOS MIŠKAM OBORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu-if # I
rinčių troškimą ką nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
tnrįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą 
veikalą prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška. 

i Yra tai platus aprašymas 
'gadynės prieš pat Išganyto- 
jjui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 

: įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Sarlninka*
Del nėriau stos njilee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREKM VAT.KEY 
FRODCCK 

Olsells Šviežiu klausi
nių. sviesta Ir sūrių.

<444 DO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Wm. J. iva

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufnojame pianus, 

jforničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras i<* nebrangus.

Mes pervežamo daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVARUS KOHTBAKTOK

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
sau patinkamą knygą. To
kiems čia norime nurodyti 
vieną knygą, kuria niekas ne

1. Tainnkitaz, auUtaa-Oi, geso užgeso (Mižram Chorai) 30c apeWi8 ypa<, ti knrie mėg-
2. Kar giria telinoja-O kad ai jojau (Mižram Chorui) .. 30c:Bta dTasiSku,( religinin8 pa.
3. Ko lindi mergu»lėt-Oi eičiau, eičiau (MiSram Chorai) 30c | si8kajtymūg KarStai visna
4. ArihiteS knatas (Tenorai solo) AukStas kalnas duetas 30c' raginame jsi .j . w
1. Močiutė ittabo-Pas motinėlė (Chorui) ........................... 30c du
2. Atakrido porlalAir sukliko antelė (Chorui) ......... ...30c primykite ta knygą,
3. Oi, žalia, tetia-Augau pas mžiute, (Chorai)  ........  30c skaity8it „no pnld4io8 iki
4. Aut ufaro krautelio-Ateadiuoja pirtlys (Chorai) .. 30e 8U did(diu
5. Oi, te dui«uwlaieined«li-Oi, lakite vanagėlis (Chorai) 30c |r dvaaiska Mnda> fkaity,iW 
«. Oi, beriliai, broliai-Margyte Mano (Chorai- ........ 30c j, daog „„ ir didJjM1

30c1. Gina per dvarelį-Zalioj girelėj, (Chorai) ................... o,n, p„ilenklntera.
8. Vai Guriau lyscles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c $2.oo. Kreiptis
9. Vai augom, augom-Jah saulutė leidos, (Chorui) 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit j Tėvynę (Cb.) 30c

Bangiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2t$4 So. Oakley Avė., Chicago, I1L

Kfiina

"DRAUGAS” PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ 

Chicago, UI.
i ---------------
SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

M. ZIZAS
Namų Statymo Koatraktortus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6616

Telef. Republic 6894

D. GRICIUS
OENfeRALIS kontraktortus 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
K alnoe prietnacnlansloa
2452 WEST 89th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU statymo kontrak 

torius
6504 S. WASTTTENAW AVĖ.

Aaiper lelet
UemlrH’k t *«

Namų T.lof
H.pilttį/ 16 k*

JOHN (ERKES
Plombine A Heettng Lietuvi* 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamosstn WK8T «9th STUKT

I




