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Japonai praplečia savo veikimui frontą
IŠ ĮVYKIŲ TOLIMUOSE
RYTUOSE

YRA BAIMES, JAPONAI KARAN GAU

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AVASHINGTON. — J. Vai-1
žvta medžių apie 20,000 ktm.,
IŠ VILNIAUS KRAŠTO
D1RBA APELIACIJOS
stybių vyriausybė pasiuntė dar
vertės 200,000 lt., Tauragės uREIKALE
vienų notų japonams. Reika
Praeitų meti} gruodžio 30 d. rėdijoje apie 10,000 ktm. ve
lauja, kad jie išsinešdintų iš
Cook’o apskrities advokatas okupuotoje IJetuvoje lenkams rtės apie 100,000 lt. Bendrai
tarptautinės Šanghajaus mies
vyksta į Rprlngfield’ų, kur dės uždarius 10 lietuviškų “Ryto” apskaičiuojama, kad per šių
to dalies.
pastangų, kad vyriausias vai- draugijos išlaikomų mokyklų, įvykusių audrų yra išverstų ir
MANILA. — Iš Filipinų sa- stybės teismas perkratytų Co- Vilniaus ip Lenkijos lenkų išlaužytų ir sužalotų miško
lų J. . Valstybės į šanghajų ok,Q apskrities mokes5ių už spauda kažkaip tik trumpai medžių apie 50,000 ktm. 500,siunčia karo laivynų, marvnus 1928 ir 1929 mefus teisėtumo tai Paminėjo.
štai “Kur- 000 lt. sumai.
ir pulkų kareivių.
klausima
.jer "VVilenski” 4 numery buPALANGA NORI BŪTI
VOKIETIJA ATSISAKO PASIRAŠYTI
i TOKUO. — Japonų vyriauvo įdėtas kuratoriaus Szelųgu’sybė kreipės j Amerikų, iAn-' -Apskrities teisėjas Jarecki’s wskįo pareiškimas dėl uždaryMIESTAS
NAUJĄ REPARACIJŲ SUTARTĮ
iglijų ir Prancūzijų, ■ kad jos ^U.°R. mokesčius pripažino ne- tijjij mokyklų. Tai, žinoma,
Iki šiol Palanga jokių mie
priverstų kinus ištraukti savo ^i^tais, nes apsilenkta įkai- pateisinimas didelio tautiškai
GALI ĮTRAUKTI KARAN , NUSIGINKLAVIMO KONkariuomenę iš Šanghajaus ir nuo^’ asmeniškus turtus ir to- fanatiško darbo. Dėl to parei- sto teisių neturėjo. Tačiau da
-------------FERENCIIA
apylinkių.
į
visa mokesčių našta už- škimo atsiliepė “Dzennik Wi bartiniu metu tokių teisių ji
AVASHINGTON, vas. 2. —
---------ŠANGHAJUS. — Atnauji- krauta
. . , ant- nekilojamų turtų lenski”, pažymėdamas, kad ta panūdo. Antai, šiomis dieno
Japonai Kinijoj plečia savo
ŽENEVA, vas. 2.— Šiandie'
me mokyklų kuratoriaus darbe mis miestelio gyventojai įtei
ntos japonų v kautynės su ki- savinin
veikimo frontų, anot apturi- čia atidaroma tarptautinė nu-'
žymu labai daug politinės te- kė vidaus reikalų ministerijai
nais.
mų žinių, ir grasina svetim -i gink 1 avimo konferencija.
ANT GELEŽINKELIŲ
ndeneijos. “Robotnik” 8 nu prašymų, kad Palangai būtų
LONDONAS. — Anglija siu
šaliams, ypač amerikiečiams ir
Sausio mėn. 19 d. RicbmonTAIKA
valsčiaus teisės.
mery dėl mokyklų kuratoriaus suteiktos
,
...
X L
• - /v ,
neia 1 Šanghajų karo laivus ir
britams.
MOTERŲ SUPLŪDIMAS de
atidengta bronzine (zalva- ,, .
pareiškimo rašo; “Vilniaus ku Klausimas, ar Palangų pada
, kariuomenę.
I ŽENEVĄ
Į Šanghajaus pakraščius su
rio) konfederatų vado R. K
NANKTNGA«5
&'
Geležinkelininkų unijų atsto- ratorija uždarė 10 privatiškų ryti miestu valsčiaus teisėmis,
plaukia Amerikos ir Anglijos
J
v^’. vai-pasirašė vieneriems meta- lįetuvių pradžios mokyklų Vi- ar ne, vidaus, reikalų ministe
Ijee stovvla. Tas atlikta 125
ŽENEVA, vas. 1. —
metų šio vado gimimo sukak- .U ^ . .
^^S0SGnę
ms RUtartį su geležinkelių ko- bliaus krašte, kurias išlaikė rijoj tebenagrinėjamas. Girdė
karo laivai. Japonai gali su
n i prisiųsta, 30,000 kinų ka- mpanijų komitetu. Geležinke- “Ryto” draugija. “Kurjer jome, kad' valsčiaus teisių pra
tarptautinės valstybių nusigi- tuvių atminimui,
tais ir kitais susikirsti.
Šanghajuje nuo Amerikos nklavimo konferencijos čia tu- _____________
------------------------------------ ,
‘
T
, , d cinkai pripažino mažesnį 10 Wilenski” kuratorius Szelųgo- šosi ir Pilviškių miestelis (Vi
ri
taikos
kongresų
moterys,
PIRMĄJĄ
GAVĖNIOS
SAI
GARBINĄS.
—
Šalia
šio
nuošimčių atlyginimų. Sutartis wgkįg paremia savo žygį. Sze- lkaviškio apskr.).
metodistų mokyklos japonas
VAITE POPIERIUS LAI- _ .1?,esl°. yykatA kruvinos, jąpo- _iįeČių apie; pusantro milijono. iągoWskio motvvai — tai “ ne
ka rejvis nuplėšė.JL Vėlybių kurios atstovauja 42 valstybes.
.Tos
griežtai
stovi
už
val

MINS AMERIKĄ
nų kautynės su kinų kariuo- darbininkų.
vėliavų ir išniekino sumindžio
lojalumo atmosfera,” “neapy- MAŽAI NAUDOS GELE
________
'
mene.
Šimtai
kinų
kareivių
____________
stybių
nusiginklavimų.
ŽINKELIAMS
damas.
kautos žadinimas,” naudoji
NEW YORK, vas. 1. — krito ir japonai pažangiuoja.
DIDELIUS PINIGUS
Tos rūšies įvykiai ne ką ge
mas tose mokyklose “uždraus
VOKIETIIA
ATSISAKO
Šventasis Tėvas Pijus XI per TOKIJO. — Sov. Rusijos
PADARE
ra guli nulemti.
tų vadovėlių” ir kita. Nežino WASHINGTON, vas. 2. — “
PASIRAŠYTI NAUJĄ
radijų suteiks palaiminimų A- vyriausybė leido japonams
me, ar Szelųgowskis įvertina Amerikos darbo federacijos
PAKTĄ
merikai pirmąjį Gavėnios pen- naudotis rytiniu Mandžiūrijos AVASHINGTON, vas. 2.
T. RYTUOSE PADĖTIS
tai, kad kartoja beveik žodis prezidentas Green ’as pareis- <
Senatui pranešta, kad J,
ktadienį. Radijo programa A- geležinkeliu.
RIMTA
žodiu (pabraukimai “Robotni- kia, kad geležinkelių kompani
PARYŽIUS, vas. 1. — Vo menkoj bus girdima apie 5:00 ŽENEVA. —■ Kinai nepas- Morgan & Co’’ New Yorke, pa- k,0») motyvug, kūriuos igkėlg jos, suiūažm damos darbinin
AVASHINGTON. vas. 2. — kietijos ambasadorius pranešė i\tų (vasario mėn. 12 d.).
kelbė karo japonams. Karo ’^u<>dama svetimų kraštų bo- Latvijos valdžia, uždarydama kams 10 nuoš. atlyginimų, ma
Čia pripažįstama, kad Toli Prancūzijos vyriausybei, kad
paskelbimo žinia yra pačių ja- nus per
pelnė 12,883,- lenkiškas mokyklas Latvijoje žai naudos turės. O darbinin
MEKSIKONAI
ŠV.
MIŠIŲ
000 dolerių.
muose Rytuose padėtis yra la Vokietija neturi noro pasira
ponų prasimanymas.
ir Lietuvos valdžia, uždary kams nuostoliai bus dideli.
KLAUSYTI
ATVYKS
>
bai rimta. Japonai nepaiso į- šyti naujų reparacijų sutartį.
SANGHAJUS. - Japonai TRECIO|I NEPAPRASTA dama lenkiškas mokyklas Lie
J.
VALSTYBES
Nes
tuo
būdu,ji
pripažintų
spėjimų ir protestų. Dar jie
tuvoj. Visuose trijuose atsiti VYRIAUSYBES TARNYBO
________
karo teivų patrankomis bomYoungo
plano
teisėtumų.
SESIJA
patys, nusiskundžia. Sako, kad
kimuose tai yra motyvai biu JE YRA 1,023373 ŽMONES
SAN YSIDRO, Cal., saus. bardayo Nankingų.
japonai nesivaduoja jokiais
Taip pat pranešė, kad ji ne
WASHTNGTON. vas. 1. —
rokrato, visai nesuprantančio
politiniais sumetimais, tik gi nori pripažinti reparacijų mo 31. — Iš Meksikos žemesnio- TOKIJO, — Japonų vyriau Vakar Springfielde atidary pokarinės Europos tautybių Sųmatų biuras paskelbė, kad
ištremtas sYbė nusprendė~ į
ta trečioji Illinois’o įstatymą waMimo; „esnprantanHo savo
na savo reikalus, kaip tai da ratoriumo pratęsimų, kada hai įsios
.... Kalifornijos ionciuww
vyriausybės tarnyboje yra 1,-,
„
,
, „ kun. Nunez’as, kurs kleboną- pasiųsti kariuomenę,
leidimo
rūmų
nepaprasta
set;kr
„
Ta1atTMn)p3nl0
rdkal
„.
rytų ir kitos valstybės. Šang gsis prez. Hoover
’io paskelbm..
.
023,373 žmonės. Iš jų 732,460
vo Tijuanoj, Meksikoj. Jis ap- PARYŽIUS. — Prancūzijos sija. Svarstomi keli projektai MoWkb] ^j^arymas, ka!po TC.
hajaus plotus užimti Japoni tas moratoriumas.
yra civilinėje, kiti militarinėje
ristojo pas kun. Alleoro’ų, ku- vyriausybė paskelbė, kad ir ji skirti pašalpos fondų bedar- presj^og priemonė niekuomet
ja siunčia kariuomenę. Jie jau
tarnyboje. Jiems visiems per
r s yra Šv. Marijos M. Karme- pasiuntė protestų Japonijai bių naudai.
.
.
.
—
,
,
.
..
yra įsibriovę ir >į Nankingų,
VATIKANAS PROTES
ir niekur nedavė jokio pozi- metus išmokama 1,315,690,450
lio Kalno parapijos klebonu. Šanghajaus reikale.
Yangtze paupy, už 125 mylių
TUOJA
tvvaus rezultato, visuomet ir dolerių.
i
Kun.
Nunez
’
as
'
planuoja
____________
IŠMOKĖS
10
NUOŠIMČIŲ
palMav0
aavęs dvi.
nuo Šanghajaus.
Meksikos
katalikus
busiais
at
VON MACKENSEN’AS
J. Valstybės yra nusprenduDORTMUNI), Vokietija, va
MADRIDAS, vas. 1. — Pra
.*• r w
,
, .
o,.
gubo nenoro ir dvigubo apsiPraneša,
kad
iš
uždarytų
u
A
A
PARYŽIUJE
sios Šanghajuje ir kitose Ki neša, kad popiežiaus atstovas
‘
a,u"
J v vvlimo nuosėdas. O tautos ve- sario 1. — Fašistų kovoje su
arkivyskupas
Tedeschini
’
s
Isšv
*
Mlš
;y»
ne
»
^
“
esnioBain
’
o
trijų
bankų,
Brainard
* v .
,,, ,
,,
i
nijos vietose saugoti savo pi
.
. ;
_ ’ _
liau uz tokius “darbus” mil komunistais du žmonės žuvo
1
’unlKams už- PARYŽIUS, vas. 1. — Pra State, Auhurn Park State ir žiniškai užmokėdavo.”
liečius ir valdinius, taip pat panijos vyriausybei įdavė pro- ’11°J
ir vienas sužeistas.
,
.
j.,
,
..
.
v
drausta
eiti
savo
pareigas.
West
Lawn
State,
indėlinin

neša,',
kad
čia
atvyko
vokiečių
amerikoniškus reikalus. Kitos testų dėl Jėzaus draugijos įš“Vilniaus Rytojus” Nr. 4
kams
bus
išmokėta
po
10
nuo

fieldmaršalas
von
Mackensen
’
valstybės
nerangiai veikia ardymo.
«taip pat įdėjo straipsnį dėl PASPRUKO Iš KALĖJIMO
NARDANTIS LAIVAS
šimčių.
indėlių.
as,
kurs
karo
metu
su
vokie

prieš japonus.
mokyklų uždarymo, kur remiaIš 'Cook’o apskrities kalėji
NESURASTAS
*
čių
armija
sutriuškino
serbus
ATSTOVAS APLEIDO
ntis Lenkijos konstitucijos ir mo paspruko pagrobėjas CorRASTAS
NUŽUDYTAS
ir
rumunuR.
Po
karo
jis
įskai

KONGRESAS NEPAISO
SOUTHWELL, Dorset, APEIPINGĄ
Versalio tarptautinės sutarties nelius Montague. Kalėjime jį
tytas
į
kriminalistų
skaičių.
nglija,
vas.
1.
—
šiame
jūros
SPAUDIMO
tam tikrais punktais įrodo ku aplankė jo brolis Frankas. Ka
PEIPINGAS, Kinija, vas. 1. pakrašty nuskendęs anglų na Niekas nežino, ko jis čia at Garadžiuje, 3740 Sheridan ratoriaus uždarymų lietuviškų linys pasikeitė su broliu dra
road, rastas nužudytas giaraW1ASHINGTON, vas. 1. — — J. Valstybių atstovas Ki rdantis laivas M—2 nesuras vyko.
mokyklų neteisėtu.
bužiais ir kalėjimo sargai jį
džiaus panaktinis Earl Davis’Nei demokratai, nei respubli nijoje Nelson Johnson’as su tas jūros dugne. Su laivu žu
išleido. Jo brolis liko kalėji
as, 22 metų amž.
konai kongreso nariai neatsi šeimyną išvyko į Nankingų.
vo 56 vyrai. Už žuvusius va SAULES ŠVIESOS GA
me. Jis išpažino sąmokslų. Už
AUDRŲ NUOSTOLIAI
LINGUMAS
žvelgia į griežtus
krašto
kar čia turėtos pamaldos.
tai jo laukią aštri bausmė.
MIŠKAMS
NUSKENDO VAIKIUKAS
gyventojų reikalavimus mažin
IEŠKO ASESORIAUS
WASHINGTON, vas. 1. —
ti vyriausybės išlaidas. Šiuo
Ogden’o parko tvenkiny va Gruodžio mėnesio 15 ir 16
GUAYAQUIL, Ekvadoro re Smithsonian institutas skelbia,
ORO STOVIS
svarbiu klauffimu jokios refor Cook’o apskrities komisijo- spublikia, vas. 2. — Tulcan kad saulės šviesa vidudieniu kar nuskendo P. Erickson’as, d. siautusios vakarų Lietuvoj
mos nenumatomos. Kongreso nierių prezidentas Whealan’- miesto garnizonas sukilo prieš yra 120 milijonų kartų skais 11 metų amž., įlūžus ledui.
audros pridarė daug žalos mū CHICAGO IR APYLIN
atstovai net apie tfivo algų as ieško apskričiai atitinkamo vyriausybę. Paskelbė revoliu tesnė už visas kartu ėmus ma
sų miškams. Tik Pajūrio miš KES. — Šiandie numatomas
asesoriaus.
cijų.
nukapojimų negalvoja.
kų urėdijoj išversta ir išlau- lietus; šilčiau.
tomas naktį žvaigždes.

ĮTRAUKTI AMERIKĄ

Atidaroma nusiginklavimo
konferencija Ženevoje
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PLATINKITE “DRAUGĄ”

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje ‘‘Drauge.”
1

t
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DRAUGAS

Antradienis, vasario 2 d., 1932

.džiūrijos plotus. Užsieniuose tikėta toms pa
.šauliui, ką reiškia teisingu- kydamiesi Konstitucijos dės
sakoms.
Tad
japonų
kariuomenė
ramiai
žudė
imas, teisybė, artimo meilė ir nių, turi reikalauti savo teisių
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
‘ 1 “ •
I
kinus
“
plėšikus.
’
*
dorovė. Kaipo balsuotojai, pi- ir tiesioginiai yra priešingi
PRENUMERATOS KAINA: Metams —■ »«.0«. Pu
byveriunus
ir
pasaulis
Į
paiddėkojant
neteisingumui,
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
Užėmę Mandžiūriją, jie pagaliau atsisu
liečiai, protesijonalai ir dar- Capper-Robinsono biliaus praMėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
ko jau ir prieš pačių Kiniją. Šiandie jau sun- • Vasario mėnesį galima va-' graftui, ištvirkimui, nežmoniš bininkai turi patys sąžiningai Į vedimui.
tų — *4.00, Kopija .03c.
kiai sukalbami. Į J. Valstybių protesto notų dintl “tiesėtų prižadų mė kome suktybėms ir vagys
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
ii drąsiai praktikuoti ir plės•• Teisingumo Šviesoje.”
žina, jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčlama tam
jie atsako, kad Amerika nesikarščiuotų ir nesiu, nes gražiausi užsimoji- tėms. Tokių baisėtinų niek- ti krikščioniškojo gyvenimui yiso pasaulio katalikai
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
dar nebūta šio krašto
nusimalšintų. Tas yra lygu pasakymui, kad Iua* ir
užmanymai šysčių
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
gyventojų istorijoje. O atsi1rŪpUitį%^iau^uungai sutiko PopieAmerika nesimaišytų į Tolimųjų Rytų rei- Padaryti, pradėjus Naujuosius
fyvbl.riuTit
i
Pvt,,..
p
,^
adu
dl
bektll
pavyzdi.'^įaUH pįjaus xi encikliką,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kalus. Nes tie reikalai yra išimtinai Japonų Metus, dažniausia yra jau už- įžvelgiant į tolimus Rytus, Ru
ėl to gi katalikai turi gra- kuriaja Šv. Tėvas kviečia
vai. po piet.
dalykas. Todėl jie sutrempė visų eilę pada- mirsti 4 menesį. Naujųjų Me- siją, Vokietiją ir į kitas Eužios piogos iš tamsybių cbao- protestantus ir rytinių apeigų
rytų tarptautinių ir su Kinija sutarčių. Ir
rezoliucijos, sudaromos bei ropas valstybes, atrodo, kad
so atversti pasaulį į tikrųjų tikinčiuosius susijungti į vie“D R A U G A S”
veržiasi pirmyn.
kūramos gera valia, kad nu- pati civilizacija svyruoja ir
Romos Katalikiškąją BažL1THUANIAN DAILY FR1END
tildinti sąžinės balsą, kurs iš stovi gręsiančio žlugimo pa šviesą, Jėzų Kristų, Kurs yra
Publislied Daily, Eacept Sunday.
ii Kelias ir Šviesa ir Išgai.y-Popiežiaus Pijaus XI
gavo keliu raudonoji,Rusija irgi nieko mėtinėjo, jog ištisi praėjusieji vojuje.
\
SUBSCRIPTIONS: One Year
inas. Kad išrišti nedarbo pro- Enciklika ‘Lu$ Veritatis —
o
“evrikia Prieš JaP°nus- S“nai kaitoma, kad nletai y6, praMg0
— *3.50. Three Montbs — *2.00
Šiuo momentu turėtų susi- blemą, prašalinti ekonomiškų j.» Teisingumo Švies je”, kuEurope — One Year — *7.00. Six Months
*4.00.
bolševikai turi padarę slapta sutarti su jaCopy — ,03c.
rūpinti
kiekvienas Amerikos skurdą, panaikinti įsigyvenu-1Irią išleido gruodžio 25 d.,
ponais. Ar tas teisybė, ko kas nesus.no a.
Advertising in “DRAUGAS” brings best results.
pilietis, ypač kiekvienas kata- 'sius.. blogumus
Advertising rates on application.
Kad ir neturėtų slaptos sutarties, bolševikai
.
... .
.
ai Pa^er^n^ jl931 m., yra reikšminga ir
. 1
»
momis rezolucijomis; bet gy- likas, ir pasiimti asmeninę at- iįsociallinį
monopolį,
reikalinga: pagrista istoriniais, moraitpriešintis japonams. Bolševikams ka,
...
.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago negali
,
F
v • i vena tam tikruoju nustatytu sakomybę, kad darius visa,į pasauliui sugrįžti pas Kristų nįaį įr
ras būtų tikra prapultis. Jie negali ne kaenimu
dogmatiškais argukas ya kiekvieno galioje, vi-i ir persiimti patiektais Jo mo mentais, kurie lydi tikinčiuo
riauti. Pakilę karan, Jie netektų viršenybės K
Rusijoje. Revoliucija visus komunistus na- ' Vykinant gyvenimo prin- sų tarpe palaikyti kilnųjį ūpą kyniais, kaip mokina ir išdės sius į vieną Kristaus avidę.
šluotų. Komisarai tai žino. Jie pasirengę iš- ciPus ir uždavinius. Taip da- ir viltingą ramybės nuotaiką, to Katalikų Bažnyčia.
Nėra abejonės, kad visuotina-!
sižadėti kad ir viso Sibiro, bi tik pasilikti 10 įtikimieji katalikai, kurie Mes negalime primesti visos i
AR EUROPAI GRESIA PAVOJUS?
sis tikinčiųjų susijungimas^
Valstybinė edukacija
Maskvos autokratais.
s?avoi tikėjime ir religijos do- atsakomybės tautos, valstybės
po viena Kristaus vėliava
Kaipo katalikai ir piliečiai,
Teko skaityti vieną pasakingą spėjimą, rovėje mato visa, kaip reikia ar miesto valdžioms. Valdžios
Japonija susilaukė puikios progos pra
efektingai prisidėtų nugalėti
Bažnyčios naplėsti savo imperijos ribas. Japonai patyrė, kad 1940 metais visa Europa, bus sovietų vai- reguliuoti ir tvarkyti savo gy- j bus teisėtos ir teisingos, jeigu visi Katalikų
,
, ir anarcliią ir bedievybe ir
Valstybėse,1 ,
kad jų žygiams negali kliudyti Europa ir doma. Nurodyta ir išaiškinta, kaip tas galės venimą tuo būdu, kad būtų patys piliečiai ir balsuotojai nai, . Jungtinėse
„.
, , ,
.
nedor ovę. Visi katalikai savo
Amerika. Europa turi galybes savo naminių įvykti. Tai esą su japonų pagalba. Bolševi- kilnuą, naudingas ir vertingas bus tokie. Tauta paliks netvar gerai žino, kad tėvai turi Die maldomis ir gerais pavyz
vargų. Tarp Europos valstybių gyvuoja gi kai bus sutarę su japonais Tolimuose Rytuo- gyventi. Katalikai nepriima kinga, jeigu patys piliečiai ne vo duotas ir krašto Konstitu- džiais prisideda prie to susi
lus tarpusavis nepasitikėjimas. Visos valsty se pakirsti visus Europos valstybių reikalus, “moderniškosios dorovės” koį gyvens moralybės dėsniais. In- cijos užtikrintas teises moky jungimo. O Šv. Tėvo nenuilsbės Į skolas jgiimzdusios. Fašistų ir radikalų lš to tuo jaus karas. Europai įsikaldavus su dekso, kurs stato vyriausia, dustrijos, korporacijos, sindi- ti savo vaikus katalikiškose tomas ir dievotas uolumas ir
Taigi jie nesutinbruzdėjimas politiškai jas vargina. O Ame Japonija, Maskvos autokratai tuojaus pasi- žmogaus gerovei žemiškąją katai ir unijos bus žalingos ii mokyklose.
, .
.
. .. .
, .
, .šventoji drąsa įkvėps gražių
Valstybinės E. t
.
,5
•
rika pati viena juk negali spirtis prieš ja naudotų proga — visose valstybėse sukelti laimę. Katalikai gyvena pri- plėšrios, jeigu patys valdinin ka .ir nepritaria
.. . ...
.
.
pasiryžimų ir paskatins tikmįvykinimui, ,,kaip
. pasidarbuoti,
., , x- .kadi gin
ponus.
raudonąjį terorą, kaip tas buvo atlikta Ru- silaikydami Kristaus iųoky- kai, šėrininkai ir darbininkei dukacijos
, .
, no Lciuosius
mu, Dievo ir Bažnyčios. Įsa- nesidarbuos teisingumo ir ar tų įvykdyti Cappper-Robinso tingasis žygis duotų gražiau
Kada kiekvienas kraštas ir kiekviena sijoje.
tauta užimta nuosavu likimu ir kovoja už bū
Žinoma, tas spėjimas, tai gal tik papras- kynių sumetimais. Katalikai timo meilės pagrindais. Atski no šalininkai. Tuo žvilgsniu sių pasekmių.
vį, japonams ir yra patogiausias laikas pasi ta pasaka. Bet podraug ir įspėjimas Europai, tiki, ką Dievas apreiškė ir ką ras balsuotojas turi atsakomy vienas įžymus dvasininkas, bū
bę valdžiai nurodyti tokius tent kun. Jokūbas Healy, ra Popiežius Pijus XI irgi tuii
pelnyti dideliais.
kad ji nepaliautų budėjusi. Nes iš tikrųjų Eu- Bažnyčia rnokina.
valdžią kviesti visus krikščio
Reikia žinoti, kad japonai turi galingą Į ropai ir yra pavojaus. Japonai savo žygiais Juo skubiau pasaulis atsi- valdymo būdus, kurie būtij šydamas laikrašty “Tlie Acokratys klausęs įvairių agnos- naudingi ir tautai ir žiųonijai. lyte”, sako: “Tas bilius pa nis į vieną Kristaus avidę, nes
militarizmo mašiną ir gausingą aukštai išlar gali pagreitinti tą pavojų
Štai šiame atvejuje. ir reikalinga susu- tiku, reformatorių, burnotųjų, Tą patį turėtų prisiimti ii•1 vadintas ir žinomas kaipo &v- Tėvas yra tiesioginis Šv.
vintą kariuomenę. Nusikamavę ir nesusitvar
eugenistų ir laisvosios meilės pramonininkas ir bankieriu? j Cnpper-Robinsono bilius, ku- į Petro įpėdinis. Tai pagrįsta
kę kinai negali jiems pasipriešinti. Kaip jie kti; Viešpatie, pasigailėk Europos!
šalininkų plepalų, tuo geriau ir ūkininkas ir darbininkas riuo darbuojamasi mokyklų si i neužginčijamais istorijos faknesigrumtų su japonais, pastarieji visvien
Kristus įpareiir naudingiau išeis pačiam pa- savo srityse ir versluose ar stemą pavesti bei atiduoti Genj^8, duk
PASTABELES
viršų gautų.
________
šauliui ir galės sėkmingiau iš- darbuose. Toji atsakomybė y- tralės Valstybinės Kontrolės Į £9j° ^v- Petrą būti vyriauTaigi, naudodamies patogia proga japo
“ Garsas” paskelbė, kad L. R. K. & A. siliuosuoti iš po jų visų prie- patingai turėtų rūpėti tėvams, globai; ir ją įpareigoti Vašing: 8iu Bažnyčios Ganytoju, o
nai ir pradėjo savo žygius praėjusį rudenį.
kurių kilnios pareigos yra pri i tone spręsti tai visa, kas tu-! Popiežiai teisėtai yra Šv. PetŠiandie jie jau turi apvaltfę aie tik Mandžifl- 46—47 seimas įvyks birželio 27, 28, 29, 30 spaudos ir vergijos. Išsiliuoruošti jaunas kartas prie gra- Į r*
mokoma mokyklose, j ro įpėdiniai. Šv. Tėvo kvietiriją, bet ir Mongolijos dalis. Tuo nesiten ir liepos 1-mą, VVilkes Barre, Pa. Išrodo, kad savęs, pasaulis galės laisviau
žiųjų tautinių idealų ir aspi-'kaiP ir kas Sali mokinti. Tai-imas visų krikščionių susijung
kina. Jie nori užgrobti dar didelę pačios Ki Sus-mo seimai nebeišeis iš Pennsylvanijos atsikvėpti ir jaustis " laiminracijų .
' Sb keletas vyrų, kurie nėra ti į vieną Kristaus avidę, tu
'•
gesnis.
nijos dalį. Jie neatsižvelgia, kad tuo būdu ribų.
rėtų atverti akis protestantams
-___________ _
Asmeninė- atsakomybė
Toji asmeninė atsanoiųybė į
skaudžiai pakerta Amerikos, Anglijos ir lutų
ir ortodoksams matyti ir su
Už į vos savaičių minėsime vasario 16 1931 metų yvykiai ir šių me turėtų ypatingai rūpėti kata-|S'autV aak^ vietas su dikvalstybių didelę prekybą su Kinija, ir kitus
prasti, kad Romos Katalikų
ten vedamus reikalus. Jie žilio, kad šiuolaik d. — Lietuvos nepriklausomybės 14 metų su- tų ką tik prabėgęs mėnesis i- likams, tunantiems savo pa-; ^tonška valdžia, sujungta be
Bažnyčia vieninteliai yra toji,
tos valstybės negali prieš juos pakelti gink kaktf. Svarbu, kad visos liėtuvių kolonijos tikrino protaujančius žmones reigų nežinojime. Tačiau, jei-,Joklos atgnybęs, ir didžiai
kurią įsteigė Jėzus Kristus ir
lų. Na, o kada jie įsigyvens, tada niekas ne tą šventę atitinkamai paminėtų. Ypač svar- matyti, kad šis pasaulis gyve- gu katalikuose tikėjimas yra ’ Pak^ktų .katalikiškųjų nioky
įpareigojo Šv. Petrą būti re
bu ta proga mūsų jaunimą plačiau supažin- na kritiškiausią laikotarpį gaivus ir gyvas, tai tikėjimo ik^ laisvei šioje saly ii neštų
galės jų išjudinti ir pašalinti.
ir įsakymuose ^akn89 pasekmių.
Capper gimoji Bažnyčios Galva ir Požmonijos igtorioje. Ką galima mokymuose
Imdami pulti kinus Mandžiūrijoje japo dinti su Lietuva ir jos reikalais.
--------------------aplamai sakyti ir apie Jung- katalikai ras išeigą ir tuos bū! ^h^0110 dilius, jeigu būtų į pielžius.
nai panaudojo gudrybes. Japonų vyriausybė
Vasario 14 d., Ciceroj, įvyksta Lietuvių tinęs Valstybes. Socialinis, e- dus, kaip prašalinti įsigyvenu- vykJy^as> žinoma, panaikintų Lietuviams katalikams uėra
apsimetė, kad ji negalinti suvaldyti galingos
miltarinės partijos, kuri pastaraisiais metais Vakarinių Valstybių konferencija, kurios bus konomiškas ir politfciis gvve sius blogumus. Taigi, visų ka-1 ^menines ir valstybines teises svetima mintis apie visų krikš
(Tęsinys 3 pusi.)
iškilo ir neva grasino pačiai vyriausybei dėl iškelta keletas labai svarbių tautinių ir vieno- nimas yra užkluptas netikė- talikų pareiga yra toji asme-l*r ^aP^9 didelis pavojus katajos apsileidimo. Tuo būdu japonų vyriausybė meninių klausimų. Visos mūsų organizacijos tos depresijos ir nedarbo ne- ninė atsakomybė, kuriaja kas- dkiskųjų mokyklų edukacijos,
skurdžiomis dieniniame gyvenime ir užma ! sistemai. Dėl to gi katalikai. ^KAITYKITE IR PLAT1Nnet ir tada dūmė akis T. Sąjungai ir visam ir draugijos toj konferencijoj turėtų būti at- pramatomomis
kite “DRAUGĄ”
pasekmėmis. Tai visa įvyko nyniais ir darbais rodyti pa- į kaipo Amerikos piliečiai, laipasauliui, kada baigė grobti paskutinius Man- stovaujamos.
\
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A. A.

AM. J, MATULEVIČIUS,
M. 1,6.

(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)
(Tęsinys)
Tapęs jmskui Popiežium Pijumi XI,
taip pat neužmiršo pareikšti savo visiško
pasitikėjimo Vilniaus vyskupu Jurgiu
Matulevičiumi. Nuolatos gaudamas iš Vil
niaus tautininkų partijos visokių, skundų
bei šmeižtų prieš a. a. vyskupo Jurgio
asmenį, nedaug jų paisė, žinodamas jų ne
teisingumą ir piktą tikslą. Užuot papei
kęs ar pabaręs Vilniaus vyskupą ar jį per
kėlęs į kitą vyskupiją, kaip lenkai norėjo,
Popiežius sava ranka rašytame laiške j»reiškia a. a. vyskupui Jurgiui visišką pa
sitikėjimą ir žadina toliau taip teisingai
ir energingai‘Valdyti pavestąją savo glo
bai avidę, kaip valdęs. Kad suramintų
kenčiantį didžiausių nemalonumų iš lenkų
tautininkų pusės vyskupą, Šv. Tėvas sa
vo laiške pabrėžia aiškiai, jog jis žinąs
visas tas kančias, kurias lenką vyskupui
kentėti ir suprantąs, kaip sunku tokiose
sąlygose vyskupiją valdyti ir pareiškiąs
jam nuoširdžią užuojautą.
Kada pagalios pasidaro Vilniuje gy-

venimas

nebeįmanomas,

lenkų

tautininkai

kiai

nualsinti,

tai

apie

a.

a.

arkiv.

Jurgį

ir pati valdžia iš visų pusių stengiasi vys nėra ką nė kalbėti. Senosios ligos pėdssakupui savo avidės valdymą apsunkinti ir ( kus jis nuolatos nešiojo. Jis mokėjo tatrukdvti, velionis kreipiasi pats į Šv. Tė- čiau savo negales taip kantriai nukentėti,
vą, prašydamas, jei galima, kad atleistų niekam nė žodeliu nesiskųsti, kad rodės
jį nuo užimamos Vilniaus vyskupo vietos , esąs sveikas ir stiprus. Tačiau arčiau jį
ir leistų jam užsiirhti tsavo įsteigtosios pažinusieji liudija, kad jo sveikata visuoMarijonų Vienuolijos reikalais. Šv. Tėvas , met svyruodavusi^ Tokią ilgą iš Lietuvos
prašymą išklausė, nuo vyskupijos valdj- ‘ padaręs kelionę, negaudamas poilsio, tuoj
mo atleisti atleido, bet neleido vien tik i vėl įsikinko į- darbą, kurį jis, kaip paprasvienuoliju rūpintis. Šv. Tėvas, žinodamas tai, dirbo sąžiningai ir atsidėjęs. Juo lavelionio švelnumą ir išmintį, norėjo pa- I biau, kad jautė į save atkreiptas visos
naudoti jį Bažnyčios kitokiems reikalams, ' Lietuvos akis, laukiančias per jį savo tėbūtent paskiria jį Vizitatorium į Lietuvą, ! vynei ir tautai garbingo pagarsinimo pa
pakeldamas jį arkivyskupu ir įgalioda- ' šaulio akyse.
mas daryti savo vardu viską, kas ir.kaip
jam atrodys naudinga ir reikalinga. Sv. į , Klek
nugirst.
daljnmyus.ų
Tėvas neapsivylė - ko nepataikė pada- I t'“.,e
Wn.gij, stačia, j.e steh.s,
ryti kiti jo atstovai, a. a. arkiv. Jurgis
!»tvaru...u .r kantrybe kad gapadarė vieneriais metais.
.
, lejo t.ek .sken et,. D.dej., pavyzdzm., proi cesiją Muudeleine, kurios metu bangus
AMERIKOS LIETUVIAI IR A. A. AR- lietus užk,uP° visus ,auke- Sakt>’ veiiuni«
buvęs taip permerktas perdėm, kad siūlo
KIV. JURGIS.
galo nebuvę ant jo sauso. Argi jo skau
1926 metai velioniui Arkivyskupui bu dančiai kojai ir sveikatai bendrai galėjo
vo sunkaus darbo ir didelio nuovargio tai nepakenkti! — Be abejo, nelengva buvo
metai. Jis atsilankęs tais metais į pagar jam toji procesija, tačiau niekam jis nesėjusį yisarne pasaulyje Eucharistinį Kon nusiskuiidė, jokio’ ypatingo poilsio po to
gresą Chicagoje, turėjo atstovauti visieirts nereikalavo. Mat, laukė jo nauja, visai
Lietuvos katalikams ir dalyvauti įvairiuo nesitikėta misija,’ būtent lankymas lietu
se posėdžiuose, iškilmingose procesijose, viškų parapijų.
•
laikyti paskaitas bei prakalbas. Šitiek dar
bo ir tvirtos sveikatos žmogų galėjo smarLietuviai ateiviai daug turėjo vargo,

kol

prisiprašė

vietos

vyskupų,

kad

leisią

bažnyčią pasistatys. Ačiū Dievui, pamažėl

jiems savas bažnyčias pasistatyti ir savų. . daugeliui jų pavyko galais negalais sav
tėvų kalba Dievą garbinti. Iš tiesų, koks . parapijas įsigyti, nors visi turėjo apsivargas vargšui ateiviui, kai jis svetimam krauti didelėmis skolomis ir kasmet inokrašte, nemokąs vietinės kalbos, neturi kėti bankininkams nemažas pinigų sumas
savo bažnyčios nei kunigo, kuris galėtų procentų
jo sielos reikalus aprūpinti!
į
Paprastųjų parapijos kunigų lietuviai

Tą vargą ir tai tik iš dalies, galime
suprasti mes, kurie gavome taip pat gy
venti svetiniame krašte, nemokėdami tin
kamai vietos kalbos. Inteligentui (mokytui ir galinčiam kalbėti keliomis kaliomis)
vis nėra dar tokio vmrgo, kaip mažo mok
slo arba ir visai bemoksliui atsidūrusiam
tokiose gyvenimo aplinkybėse. Jei tokiam
sunku kasdieninės duonos be pagalbos ki
tų nusipirkti, tai ką bekalbėti apie dva
sios reikalų aprūpinimą, kur kito į pa
galbą nepasikviesi, pirštais neparodysi.
Čia reikia būtinai ne tik pačiam savo kal
tybes pasisakyti, bet dar suprasti, ką
nuodėmklausys tau sako, kad galėtum jo
pamokymais pasinaudoti ir užduotąją at
gailą išpildyti!
>
Suprantamas todėl dalykas, kad pir
mieji lietuviai ateiviai arba turėjo pama
žėl nuo tikėjimo atšalti, ką daugelis ir
padarė; arba norintieji išlaikyti savo ne
sugadintą tikėjimą, laukė, kaip gej vė gied
ros, kol susilauks savąjį kunigą ir savo

jau turėjo (nors per maža), tačiau nė vie
no vyskupo visoje Amerikoje nebuvo mo
kančio lietuviškai susikalbėti. Tuo tarpu
kitos tautos; ir vokiečiai ir lenkai, net
slavokai ir ukrainiečiai savus vyskupus
turėjo. Kaip labai norėjosi ir mūs bro
liams kada išvysti savą lietuvį vyskupą
Amerikoje besilankant!
ISu kokiu džiaugsmu ir pasididžiavimu
todėl mūs broliai pasitiko a. a. arkiv.
Jurgį į čia atvykusį!.. Susilaukę tokios
progos, kokios dar niekados nebuvo tu
rėję, argi galėjo ja nepasinaudoti ir sa
vojo vyskupo į savo parapiją nepasikvie
sti ?
Vos
bės

Kongresas

prašymą

iš

sipylė, prašydami
svečius.

taip

a.

Matydamas

ištroškusius

matyti

baigėsi,

saVo

a.

Arkiv.

žmones
ar

atsisakyti

pas

savo

(Bus daugiau)

to

save

reikalą

;

ir

ganytoją

galėjo

nuo

daugy-*

kraštų pa

gy vą

tokį

pastogėje,

Arkivyskupas

jau

o

visų Amerikos

velionis

darbo?

n r a

(AnTradieni.č, vasario 2 d., 1932
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kienė, Vygandas — d-ras J. nas, Daukanto g-vė 3. SkamPurickis, Petras Ruseckas, d-jbinkite telef. 10-88.
ras Rutenbergas, ‘Matas šai- i
čius, kAi. J. Tumas-Vaižgan
NAUJAS IŠRADIMAS
pitalo yra Lietuviu paskolos ,1(>S K. S. Karpavičius, angli- landų ir vietų paskiria vai- Laisvosios Lietuvos. Jis atsi- tas, J. Žiminskas, prof. Z. Že- į
Banke S-'H) dol. Cleveland Tru- *kos spaudos O. (J. Mihaličie- dyba.
įdėjęs seka Amerikos ir kitų ntaitis, M. Aldonis ir visa ei
DEKSN1O GALINGA MOSTIS,
kurion pasaulis per šimtus metų lau
(Iš metinio susirinkimo
si Co. $183.87, viso $983.87.
H<’’ tautinin. spaudos ,J. .JaSusirinkimas baigtas ma'da kraštų lietuviM gyvenimų.
lė okupuotos Lietuvos rašyto ki1 jau yra gatava. Deksnlo Galinga
Mostls yra sudaryta iš 18-kos skirtinu
L. K. D.)
Vietinės spaudos korespon- ras? katalikiškos spaudos Pola y valanda vakare.
1 “MUSŲ VILNIUS” punk- jų. Redaguoja V. Uždavinys. gu elementų, iš visų kraštų svieto
“MUSŲ VILNIUS” Žengia Įvisokių medžių aliejų. DeksJonas Kudirka įtualus žurnalas. Jis pasirodo
Lietuviu Kultūros Darželis (lentas K. S. Karpavičius pra- Glugodienė.
I nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
laikė metini susirinkimą lietu- nešė, kad kiek buvo stambes-i Veikiančioji komisija: O. (L ------------------------------------------ , kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų tvirtais žingsniais j penktus duliai, pasekmingai gydo: Reuma
Rankų, Kojų. Nugaros skau
via salės kambary sausio S d., uiti skelbimų bei susirinkimų Mihaličienė, K. S. Karpavi-į PER “MUSŲ VILNIŲ” Į Į kiekvieno mėnesio.
metus. Jame rasite gražiausios tizmą.
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą Ir arkraują, nikstelėjimą Ir šiaip
1932 m. Susirinkimą vedė pi- aprašymas viską patalpino, čius, Jonas Brazauskas, M.Į
“MUSŲ VILNIUJE” ben-jme<lžia£os> gražiausių straips ' šalusi
SOSTINĘ VILNIŲ!
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
rm. adv. P. Chesnulis. Pasakė Dar koletų kartų reikėjo ir an- Mišeikienė, VI. Šukienė, P. p.1
------------! dradarbiauja žymūs pubiicis. jnių, gražiausių iliustracijų, vi- žmonių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
trumpų kalbų, kviesdamas vi- (du spaooon
spandon patiekti
žinių.
Muliolis,
P. y.ugim.vne.
Glugodienė. Dar-;
pai.eKU žinių.
-•
„u.-j Ngrft
Lietuvo
je kito tokio ‘ai, rašytojai, kaip prof. M
Lietuvoje
M:s*ems a‘timų nuHvių.
minčių.
j Deksnlo Galinga Mostls yra tiek
aukso, kiek ji pati sveria, sulig
sus naujus ir senus atstovus Anglų spauda, kaip O. G. Mi- buosis iki atidarymo Lietuvių: žurnalo> kuris eitų kas 10 dic ,Biržiška, V. Bičiūnas, Petras' “MUSŲ VILNIUS” pigus Ii verta
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jeigu
gražaus didelio formato 24 Babickas, K. Berulis, J. A. žurnalas. Metams kainuoja 7 nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
užsiregistYuoti pas sekretorių balieiene praneša 8 kartus pa- Kultūros darželio.
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
Poln GI u nė, kotcsp, puslapių, yra tik vienas žur- Herbačiauskas, Liudas Gira, litai, pusmečiui — 4 itai. Už- taip: DEKEN’S NEW DISCOVERV
K. S. Karpavičių ir bendrai talpino skelbimus. Daugiausia
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
prieš statymų vdikalo.
Liudas Dovydėnas, K. Inčiu sieiniuose — 20 litų.
nalas “MUSŲ VILNIUS”.
1 darbuotis.
DEKEN’S OINTMENT CO.
CICERO
Raportai.
| Įvairių laikraščių koresp. į
“MUSŲ VILNIUS” gina ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus-1 Rašykite šiuo adresu: KauHARTFORD, CONN.
Didelė Slopą Nukrito
Pirmininkas adv. P. Ches-'Pola Glugodienė raportuoja,
rašt. P. P. Muliolis iždininkas, Priimta, kad susirinkimams Vilniaus reikalus, rašo kuo
Julė Baltrukonienė ir .Julė Ša-« daryti patogiausias laikas SeS- plačiausiai Vilniaus vadavimo
laševičienė, iždo globėjos.
padieniais, po kiekvieno mė- reikalais, deda daug gražių
sn darbų daugiansin dirbo. Ka Korespondentas vietinis sjrau- nėšio 15 d. Susirinkimų va- iliustracijų iš Pavergtosios ir

LIETUVIAI AMERIKOJE

CUEVELANP, OH!0

kad stengėsi aprašyti visus D1
Visi gerai pamena, kaip
vykius' ir susirinkimus, kiek
buvo svarbu. Nors kaipo žen- Pernai c*a buvo daug triuksgiant į ši istorinį darbų rei- ,uo
pardavimo vandens
kėjo klaupti dauginti domės. privatiškai korporacijai. TuoDaug buvo užbriežtų darbų,
gyventojai ‘sujudo, suki tibet nebuvo galima ivykdvti.
Kaštavo daug pinigų. VieL. K. D. planus suvėlavo ir nok reikalassustabdytas
ir
mūsų darbai suvėlavo. Vienok MA'cntojai savo valdininkus
visuomenė jau pradeda snpr.i- sl,vr^’ ka^ ta patvarkyma atl'in. rast. S. Laucis ir kasos sti reikšmę elevelanliečių L. sauktų. Tame reikale valdinin
globėjas dėl Įvairių priežasčių K. D., nes tai vienintelis ir kai taipgi pasiskirstė. Tai rei
neitsilankė.
pirmutinis Lietuvių istorijoj kalas ir tęsės ištisus metus.
, Iždininkas 1’. P. Muliolis dalykas kų develandiečiai lie- Praėjusio pirmadienio vakare
platų raportų patiekė, nes vi- , tuviai Suvienytose Valstvlvėše miesto valdyba turėjo susi l in
kimų ir ta nelemta patvarky
vykdo.
Pažvelgus į gyvenimų ir
mų atšaukė.
Veik iii ličioj i ko m is ija
pasauli.
' Iš savo eilinės darbuotės
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Draugystė Lietuvos Karei
čionių susi junginių Į vienų praneši, kad rengiam labai vių aukavo $10.00 labdarių 3
Kristaus avidę. Popiežius Pi- ' '
v:'ka,'Q vasario 7 d. š. ■kuojiai. Čia labdariai lošia
jus XI, lietuvius lvg viešai ir m. Statom scenoj keturių vei svarbių .rolę šelpdami biednus.
S*
atsakingai priskyrė prie Baž ksmų melodrama “Baudžiau Tad visų privalumas prie jų
nyčios susijungimo misijos, j- ninkė.’’ Labai įdomus kiekvie dėtis kas kiek išgali.
švcntimlamas garbingąjį Tėvų nom pamatyti. Vos tik tai iš
Korespondentas
Marijonų narį, prof. kunigų ėjo iš spiudos. Pirmu kartu
Pranciškų Bučį, kad butų Lui bus vaidinama. Parašė K. S.
ARCHER HIGHTS
tų vyskupas. Taigi, Lietuviams Karapavičius. Visa komisija
Chicago, III.
yra pavedamas didingas žygis užgyrė, nes vaidinimas su gra
< grąžinti Rusų tautų į vienų žiom liaudies dainelėm. VaidiŠeštadienį, sausio 16 d., pp.
•Kristaus avidę, Romos Kata- n’nu" režisieriiii paskirti K. Žolynų name, 6701) Archer A v.
S. Karpavičius ir P. Glugo
Ūkiškųjų Bažnyčių.
įvyko Kolegijos rėmėjų sky
dienė.
Samata.
riaus steigiamasis susirinki__________________________ Taipgi nutarėm, kad
Inas, dalyvaujant 16 asmenų.
aplaikėm planus tuojau per
Susirinkimas pradėtas mallankanti komitetą adv. P. Che.. . ~ ,, ,... ,.v.
da, skaityta Kolegijos rėmėjų
VISUS AMERIKOS LIETU smili
ir O. G. Milialiciene pri- ■
,>
.
i i- zz-i- - t,
- ‘
konstitucija. Po to plačiau
duoti...(Civi'c Progress Leagne) aiškinta
“i • * Kolegijos
i- i •• rėmėjų
- -- kil. -,
VIŲ KATALIKŲ NA
i.
! ir vėliau per Citv Council dėl „„ n i • •
MUS TURI LANKYTI
. . .
;
nūs tikslai ir narių ,pareigos,
patvirtinimo. Taipgi kitus vi• „
, , ,
L . . ,
..
ŠIE LAIKRAŠČAI
, ,
.
Skyriaus valdyba išrinkta is
sus darbus dirbom ”geriausia,’ penkių
. • narių, kurie šiaip ra
, .
kai p galima buvo. Paprašyta
siskirstė pareigomis: M. Stan-'
•Draugas’’. diemršris 233-!
atstovų, kad kožnas užkviestų
So. Oa! ley Avė. Cbicago, savo draugijų dalyvauti ren- kienė — pirm., A. Žolynienė
— vice-pirm., P. Liubertienė į
III. Kaina metams $6.00. i giamam vakare.
— ižd., J. Šliogeris — prot. ;
, Parengimų komisija raportu
rašt.> B. Žolynaitė — fin. rašt.,
' neturėjo, nes per adventus nie
J. Šliogerio sumanymu vai-'
Darbininkas”, eina du ko nerengė.
dybai pavesta prisidėti prie į
kartu
savaitėje,
366
Nauja rrddi/boi.
Federacijos ir labdarybės au-1
Broadway, So. Boston,
Adv. Petras Chesnulis, pi- skrities veikimo. Susirinkusiu
Mass. Kaina $4.00 metams rm., O. G. Mibaličienė, vice vienbalsiai nutarta naujam
pirm., J. Sadauskas, vice pi- skyriui vardas — “Archer
rm., VI. Šukienė, fin. rašt., K. Ueights,” kurio eilinis nunie“Garsas”, savaitinis 73 S- Karpavičius, ekzekutivis ris 41.

nulis patiekė visų metų gražios darbuotės apyskaitų.
linas vice-pirm. J. Brnzau|is, 2-ras O. G. Mibaličienė
Fui uoliai darbavosi. Ekzekudyvis sekretorius K. S. K ir»pavičius savo raporte pažyiiiėjo, kad turėjo keletu šnairašiiiėjimų su Lietuva ir su vietinę anglų spauda.
e

VISŲ DĖMĖSIU!
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Copr., 1938,

The American Tobacco Oc
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Visada duokit man Lucky Strike
“Mano gerklė man visa svarba. Aštraus knitejimo tavajai taip pat nėra.
Visada duokit man LUCKY STRIKE. Ir pasiplak sau per pečius dėl naujojo
Celofaninio įvyniojimo su skvetu, kuris taip palengvina pakelį atidaryti.”

“It’s toasted"
JOsu Gerklei Apsaugo—prlei knhejlmut—prlei kosulį

N«p*rtl«Mpamas Czllophan, Uilolko tą "SprtgMmo" Sken| Vli,cin«t ivl«llz
UŽSUK KAD1O LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moJernilku minusiu m geritusitis pastulio lokiu orkrtlrtū <r Talter
kurią
pasakojimai apit lianJieng tampa rytojaus iinios. Programos kitkvini Antradieni, Ketvirtadieni, ir Šeštadieni, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

E. South Str., AVilkes Barre, Pa. Kaina metams
$2.00.

BILLY’S UNCLE
-e

Laivas”,
savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Kaina metams
$2.00

*M0W—
V\JT •V.M
TWE5a.%'.

J

b

UP!
“Vytis”, dukart mėnesyje
4736 So. Wood str., Cbicago, III. Metams $3.50.

‘Moterų Dirva”, mėnesinis
2322 W. 24 str., Chicago,
III. Kaina metams $2.00.

Z

//
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DRAUGAI
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Antradienis, vasario ? d

19.^2

Į kvestratoriais ir policija.
n tojų švietimas tokiose moky-j gyventojus, kurie tikrai nema-1 prisidėjo nemažesnis dvasinis, namuose, Pasvalio vidurinė
Kyla klausimas: kas gi Iš klose nestmniamas į priekį, į tydarni tuo tarpu geresnės a-j ir kultūrinis krizis, tai žino- komercijos mokykla, nuo pertiesų padarė Vilniaus krašte nes dažnai baigę tokias mo- ‘teities, ne gyvena, bet,vergau- nių gyvenimas dar labiau ap- jnai virtusi aukštesniaja, ligi
SKURDAS IR BANKROTAI Apkalėdosi visų sodžių, o vie- tokį beveik visuotinį skurdų * kvklas vaikai moka vos pa- ja skursdaini. Tiesa, kartus temo. Ir todėl nenuostabu, kad1 šiol tilpo keturiuose 11^.111110^1 ■
_______
juo auksino pas mokų negausi. Prie to privedė trys pamati sirašyti vardų pavardę ir at nuo karto lenkų spaudoj pa šiandienų Vilniuje nesusitiksi ti nuo šių metų teks dar saię
Vilnius nuo 1920 metų ne- 'Užtat kiekvienas tau parodys nės priežastys: 1) Dabartinė mintinai vienų kitų lenkiškų sigirsta aimanuojančių ir alia te žmogaus, su iniciatyva, su dytis naujų patalpų penkta
gyvena, bet skursta, smukdą-1 bent kelis pakvietimus suniu- politinė padėtis, kurioje Vil dainelę.
rmuojančių žinių apie katas- užsimojimu kų nors pradėti, me name. Žinoma, tokios są
nius
ir
visas
kraštas
smaugte
mas kas kartų žemyn. Atrodo, keti senus mokesčius, kuriuos
.aišku, Kad viešpataujant, vi trofalę krašto ekonominę bū kų nors daryti. Viso to nėra, lygos pasunkina paties moks
smaugiasi
be
jokio
judėjimo,
lyg tai butų neišgydomos li darniausiai ieško vadinamieji
same Krašte skutuiu, netik ne- klę, bet be straipsnių nič nie nes gyvenimas yra pilnoj sta lo darbo eigųir mokinių priife,
2)
Begaliniai
mokesčiai,
kurie,
gos apimtas žmogus, kuriam sekvestratoriai su policija, besipiecia, oet tiesiog nyasva ko nedaroma ir skurdus, var gnacijoj ir pavienių žmonių žiūrų ir auklėjimų. Todėl bū
kaip
tvirtina
žinovai,
yra
daug
vistiek lemta anksčiau ar vė kvestratonai Vilniaus krašte
prekyba ir pramone. Mieste gingas gyvenimas dar giliau pasiryžimai neturi jokios rei tinas reikalas joms statyti rū
didesni,
negu
atskirose
Lenki

kšmės.
Klemensas. mus, ypač. kad ši statyba yra
liau tapti tos ligos auka. Bet pasidarė pasakiškai baisus
liuose, o ypač Vinuuje nuola brenda į vargų.
jos
srityse.
Mat,
pasak
žmo

Kai prie ekonominio krizio
dažnai gyvenime tenka pašte-i žmonės, kurių gyventojai bijo
“L. A.” viena iš reikalingiausių ir la
tiniai krautuvių ir puomų ba
nių,
Vilniaus
krašte
reikia
lai

bėti, kad tokie ligoti žmonės (labiau, negu prieš karų* bijobiausiai vietos gyventojų įkyti sustiprintų administraci nkrotai. V imlaus lemtų laikra
davo
visokių
činovnikų.
bekstengiasi būti linksmais, nu
vęftinamų.
Pr. Ra.
jų ir visos laikymo išlaidos ščiuose labai dažnai skelbia Aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų namų statyba
vestratonai,
kaip
sakiau,
ren

duoda sveikus ir net kitus ti
i.
krenta tam kraštui. 3) Sveti- ma apie užsidariusias krautu
krai sveikus įtarinėja sergan ka nesumokėtus mokesčius. A1931
m.
valstybinių
gimna

dar neišspręstas klausimas dėl
MIRĖ DAILININKAS K.
timo elemento Vilniaus kraš ves ir nustojusias veikti pre
čiais, kad tuo būdu kitų nu tvažiuoja į sodžių sekvestratozijų
vidurinių
ir
amatų
moky

kitų gmnazijų rūmų statybos,
SKLĖRIUS-ŠKLERIS
te antplūdis, kuris jaučiamas kybos įmones. Ir suprantama.
kreiptų dėmes, nuo savęs ir rius su vežimu, policininko aklų
namų
statybai
išleista
1,
Švietimo ministerija yra nusi
kiekviename žingsnyje, ypač ‘Gyvenantieji tokiame skurde
patys turėtų bent kiek iliuzi sistudjamas ir tuojau pareika
247,860.05
lt.
Tai
buvo
gauir neturėdami prie savęs ska
stačiusi, kiek leis lėšos, ir toPo ilgos ir sunkios ligos mijos, kad nėra taip bloga padė lauja mokėti senus mokesčius. viršūnėse, kur turi aukščiau tiko, nieko beveik neperka. Šei- singiausi tokios statybos me liau planingai tęsti aukšles-, rė žinomasis mūsų dailininkas
Žinoma, pinigų nieks neturi. sias vietas atsiųsti iš Lenkijos
tis.
tai. Pernai baigti statyti Bir- niųjų mokyklų statybų. Dar! a. a. Kajetonas Sklėrius-Škle
Prasideda daiktų surašymas. gilumos. Šie žmonės krašto luJrlloBe keli asuMms l™kl"M
reikalų'nepažįsta ir todėl įu«.'l»ra
pamažėi grįsto klaBokjskro, Zarasų ir Page- yra visa eilė vietų, kur gim-' ris.
Taip gyvena ir galvoja šių
Aprašo rūbus, pagalvius, ka
nazijos patalpų atžvilgiu turi 1
dienų Vilnius, kuris tikrai yra
f5T*
rves, arklius, girnas, įvairius visai nesirūpina, stengdamie- “P” “ vyŽat Talp pat daU’
giausia tenkinamasi papras-: prstatyti Utenos valst. gimna- labai blogas sąlygas. Pavy
REMKITE TUOS PI
ligonis dirbtinu būdu gydomas, padargus, o kai kada ir šven- (s* kuo daugiau pasipelnyti,
čiausia
namų
darbo
medžiaga
[
rijos
rūmai
ir
pradėti
statydžiui,
Linkuvos
gimnazija
yra
,
SIJONALUS
IR BIZNIEir visomis priemonėmis palai
itus paveikslus, arba šventas 1 Galima būtų suminėti dari
--i*
1
° it Panevėžio vist. gimnzijos
išsimėčiusi net trijuose namuo , R1US, KURIE GARSINASI
koma jo gyvybė. Lenkų spau
,
■ ė • k ik „onirii,
stovyleles. Visa tai parduoda vieną pnežastj, būtent, gyvekuo prasčiausi valgiai: kiau rūmai. Taip pat statomi Joniš se, Raseinių taip pat keliuose “DRAUGE.”
da apie tai kalba nenoriai, o
•
: • :
; 44 *4^,.. ma imitacijos kehu, nors daz- ntoj„ tamsumas. Tuo atžvilšiniai, sviestas, sūriai ir beko kio vidurinės mokyklos rūmai,
pirmaisiais metais ji tiesiog 1 .
.
įtikinėjo skaitytojus (jų ypač j"“’.
T*
■’
>iu Vdniaus krastas
*•“*
nai parduodami tik mokesčia kurie taupumo sumetimais bus
sodžiuose yra laba. mažu), kad/*"’
k“'
tingiausia pasaulyje šalis. Tie
ms mokėti, o apie pirkimų rei toki, kad ten galima būtų iš
jei Vilniaus kraštui dar neatė-1 ja""\da;lit,i'
ta*P patį“> «» >“ “““*
kai
kmenų krautuvėse nėra nei ka vystyti pilna gimnazija. Kapi
jo rojaus laikai, tai jie ne už |V>'ksta
s“" t- K“l:kia priverstino mokymo išla
lbos. Ir aišku — krautuvės ne taliniai buvo atremontuotos ir
kamų. Tačiau pilka ir nuola.-"ratonus
pradeda
u„t^tyma8.
kas l6 to>
ž),
turėdamos pirkėjų ir negalė perstatytos Seirijų amatų mo
.• _____
»-a_____
—x
paskutinius daiktus, šeimynose mįoj daugumoj pristeigtose te
Aštrys "reumatiškys” skaudėji
»
tinė gyven. letena užuot ža
damos daryti bent mažos apy kyklos patalpos.
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali
naktims miegoti. Negali pasudamo rojaus, ėmė mygti gyve kyla verksmas, raudojimas, su njdškose mokyklose lenkai įno- vartos — benkrutuoja. Mies Tokiu būdu pernai nemaža
r
įbėga kaimynai, kurie dažnai [ kytojai negaii susikaIbėtį su
judūiti be skausmo. Koks netintojus, neduodama jiems nė;
ketas laimikas yra Sloan’s Lini
1 jėga išveja sekvestratorių, ai vaikais. O negali todėl, kad tuose bedarbių skaičius diena aukštesnių mokyklų gavo tin
atsikvėpti. Juk pakanka pa šku, gaudami vėliau pabaudas
menti
dienon auga. Dalis jų gauna kamus, moderniškai įrengtus
!tas mokyklas verčiasi lankyti j
į£ valdžios iždo, bet
minėti, kad1 prieš karų pro Vi
ii: higieniškus rūmus.
Visi
ir vėl laukdami jau ne sekves
lietuvių arba gudų gyventojų didesnė jų dalis nieko negauna statybos darbai buvo atiduolnių praeidavo kelios dešimts
tratorių, kurių yra po vieną vaikai, nemokų lenkiškai. Tuo
'S
traukinių, dabar vos keliolika!
po du kiekvienam valsčiui, o tarpu mokytojai kitaip, kaip ir, ieškodama kokios nors iš- įį įg varžytinių. Vienas kūfii(10—12) ir tie tušti, nes žmo
Vilniuje apie 100, bet
! lenkiškai „e8upra„ta nei žod- eities ruošia demonstracijas, 1 nįs nietras su vandentiekiu,
i/ootrr sveikas karštis kaitina
nės, privaryti iki “ubago tarkunę kaip saulės šviesa. Tuoj
nyko. Ir taip užburtame rate . žio. Su vaikais kalbasi neby- eisenas reikalaudami darbo ir kanalizacija ir kitais įrengimvo ” vaikšto
vaiit.itu pėsti
ircnn oimiaio
r\xJ duonos.
bos
šimtais kipalengvina skaudėjimą. Mili
mais kaštavo nuo 45 — 50 lt.
,
_
,
.
. , isukamasi su begaliniais ir jau I.- .
..
jonai
ji vkrtoja dėl reumadšky
lometrų arba daugiausia jei!
; luu, arba su pagalba vertiikaudėjimy. Gauk šviežią banką
Skurdas ir bankrotai. Šie du Rūmų statyba buvo pradėta
net
bevardžiais
mokesčiais,
j
kų
„
kurių
^g^
attieka
nebijo užpuolimų (jų pasitai
šiądien—35 centai.
žodžiai šiandienų visame Vil- tokiose vietose, kur buvo blo
kurių
nieks
beveik
Vilniaus
!
ko
k
s
nors
apsukresnis
sodžiau,,
ko dažnai) važiuoja arkliais.
Visur juntamas skatiko trū- krašte geruoju neužmoka ir [ ūkininkas. Tenka konstatuoti į riaus krašte linksniuojami. Jie giausios mokyklų patalpos ir
kūmas; nieks neturi pinigų, kuriuos išieškoma tik su se- vienas liūdnas dalykas. Gyve-i baisūs, nes jie laiko prislėgę mokslo sųlygos. Tuo tarpu

Laiškas iš Vilniaus
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SLOAN’S LlNlMENT

atsilyginti už pasaulio nuodėmes, pasiro
dė žmonėse, kaip nusidėjėlis: “štai, DIE
VO avinėlis, štai, kursai naikina pasaulio
nuodėmes” (Jon. I, 29).
■—
Taigi, ir Švenčiausiajai Mergelei Ma
rijai, skirtai bendradarbiauti su Juo at
pirkimo darbe, irgi pritiko pasiduoti ap
Pagal Mozės įstatymų (Kun.\XII.) sivalymo įstatymui tikslu parodyti, kad
kiekviena moteriškė, pagimdžiusi vyriško nusižeminimas yra tai išganymo pradžia,
sios lyties kūdikį, būdavo laikoma nešva kaip kad puikybė ir išdidumas buvo pra
ri per 40 dienų, o pagimdžiusi mergaitę žūties šaknis. Ir kaip ^ad JĖZUS KRIS
per 80 dienų. Per visą šitų laikų jai ne TUS norėjo gimti beturčiu, taip lygiai
būdavo leista viešai pasirodyti ir už ir Švenčiausioji Mergelė Marija pasirodė
drausta liesti bet kokį pašvęstą DIEVUI švontykloje kaip kad beturtė; dėl to Ji ir
daiktą. Šitam laikui praslinkus, moteriš paaukojo beturčių atnašą ,(auhų).
kė turėdavo prie šventyklos durų nunešti
Švenčiausioji Mergelė Marija buvo nu
aukai vienų metų ėriuką ir vienų purplelį, vykusi Jeruzalės šventyklon ne vien tik
arba kirvelį. Iš neturtingųjų reikalauta nusivalyti pagal Mozės įstatymų, bet it
tik dviejų jaunų balandžių, arba dviejų paaukoti DIEVUI savo pirmgimį Sūnų;
purplelių: vienos deginta, kitos aukota “kad statytų Jį Viešpaties akivaizdoje”
už nuodėmes. Kunigui atnašavus Antis- (Luk. 11, 22). Įstatymas liepdavo, kad
čiausiajanii, moteriškė būdavo laikoma nu kiekvienas pirmasis gimusis vyriškosios
valyta ir atgydavo visas savo luoinoi tei lyties vaikas būtų paaukotas DIEVUI.
ses.
Šitas įstatymas primindavo žydams, kaip,
Švenčiausioji
Mergelė
Marija
buvo
laiišeinant is
iš Egipto, DIEVO į
......
į. ,
i jiems prieš
inica latimaiii,
sva nuo šito įstatymo, nes Ji buvo pra- siustasis
■ .• - Amrelas
.
,
•«»
.. visus nirnium- !
išžudė
ja:....;
SIll8^a818 Angelas išžudė
visus pirmagi
dėjusi
savo u.-Lnukūdikį ne paprastu prigimties I inius
egiptiečius, neliesdamas žydų. Vė
būdu, bet iš Šventosios Dvasios ir buvo liau, kai DIEVAS buvo paskyręs Levio
tapusi motina, nenustodama savo mergys giminę išimtinai Jam tarnauti dvasinin
tės vainiko. Dėl to ir Bažnyčia 'savo mal kais, buvo įvestas paprotys, kuriuo tėvai
dose sako: “Būdama mergelė, Ji pradėjo turėdavo išpirkti savo pirmagimius, įmo
Jį, būdama mergelė Ji pagimdė Jį, ir bū kėdami šventyklai penkis seklius (apie
dama mergelė Ji pagarbino Jį pagim $2).
džiusi.” Todėl ir šv. Bernardas, didžiauŠveniausioji DIEVO Motina buvo pasias Švenčiausios
gar. .. . ne paprastąjį
. .. žmogų,
„
.beta D1E7
.
....Mergeles Marijos
....
0
..
1 gimdžiusi
bmtoias, sako: “Šitokiame pradejime, si- ,
v v
; .; J ’
. ,
.
,
.
'O Sūrių,
tapusi
žmogum;’ taigi,
Jai netokiame pagimdyme nebuvo nieko nesvu- r 1 ■
0 - buvo reikalo išpirkti savo Kūdikį. Tačiau
raus, nieko neleistino, nieko apsivalytino” j Ji mielu noru atnešė šventyklon savo dieTačiau, nors mūsų Išganytojas ir buvo viškųjį Kūdikį “statyti Jį Viešpaties aki
pradėtas iš šventosios Dvasios, nors Jo vaizdoje.” Šitas nunešimas JĖZAUS šve
palaimintoji Motina ir visados buvo išli ntyklon buvo didžiausioji auka iš Jos pu
kusi nesuteptoji mergelė ir dėl to Ji ne sės. O Ji geriausiai žinojo, kad JĖZUS
buvo reikalinga pasiduoti Mozės įstaty tam tikru metu mirs ant kryžiaus,' pra
mui, tačiau žmonių akyse ir įstatymo at liedamas už mus paskutinį savo kraujo
žvilgiu ji buvo lygi kitoms, nes niekas dar lašelį; tačiau Ji, sutikdama su DIEVO
nežinojo apie Jos nekaltą pradėjimų.
valia, sutinka savo mieliausi Kūdikį pa
Štai, čia ta pati nusižeminimo dvasia, aukoti. Kadangi Ji savo dieviškąjį Kūdi
kuri buvo privertusi JĖZŲ KRISTŲ pa kėlį be galo mylėjo daugiau, kaip kad
siduoti apipiaustymui, buvo privertusi ir kiekviena žemiškoji motina myli; kadangi
Šveničausiųjų Mergelę Marijų pasiduoti savo Kūdikiui išgelbėti ir apsaugoti Ji
apsivalymo įstatymui.
tūkstančius kartų būtų paaukojusi savo
Šventųjų Švenčiausias, nusistatydamas gyvenimą, jei tai būtų buvę galima atlikti,

Švč. Marijos Įvadų
švente

jiciub

jis turės gyvenimo šviesos” (Jon. VIII,
12)«
Jis yra mūsų išganymas, nes Jis per
savo kančias ir mirtį ant kryžiaus visiems
Jam atsidavusiems tapo amžinosios lai
mės šaltiniu: “Ir nors buvo DIEVO Sū
nus, jis išmoko paklusnumo iš to, ką ken
tėjo, ir pabaigtas pasidarė visiems, kurie
jo klauso, amžinojo išganymo priežastim”
,(2yd. V, 8-10).
Jis, pagaliau, yra žmonijos garbė ir
šlovė per savo atsikėlimą iš mirusijų ir
viešpatavimų danguje ir mums užtikrina
amžinąjį prisikėlimų: “Jeigu KRISTUS
yra jumyse, kūnas, tiesa, yra miręs dėl
nuodėmės, bet dvasia yra gyva teisimui.
Bet jei Dvasia to, kurs iš mirusiųjų pri
kėlė JĖZŲ KRISTŲ, gyvena jumyse, tai
prikėlusis JĖZŲ KRISTŲ iš numirusiųjų
atgaivins ir jūsų marius kūnus dėl gyve
nančios jumyse jo Dvasios” (Rom. VIII,
10-11).
Šitokios tad mintys perėjo per Šven
čiausios Mergelės Marijos galvų, Oi sene
lio žodžiai, lyg kokia dangiškoji muzika,
skambėjo Jos ausyse ir džiaugsmas apė
įnė Jos širdį. Tačiau neilgam, nes DIE'VAS savo išrinktiesiems čia, žemųje, ne
leidžia ilgai džiaugtis žemiškuoju džiaugs
mu, tučtuojau pridėdamas prie jo ir kar
tybės. '
'
' ■ . M,
Šventosios Dvasios įkvėptasis senelis
Simeonas gerai žinojo, kad Messijaą bu
vo gimęs ne iš šv. Juozapo, bet, tik iš ši
tos Nekalčiausios, ir kad vien tik Jai teks
paaukoti savo Sūnų ant Kalvarijos kal
no. Taigi, nors jis ir palaimino abudu,
tačiau savo pranašavimų jis buvo krei
pęs vien tik į Mariją: “Simeonas gi pa
laimino juos ir tarė Jo Motinai Marijai:
Štai, šitas pastatytas puolimui ir atsikė
limui daugelio Izraelyje ir kaipo ženk
las, kuriami bus prieštaraujama. Ir tavo
pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų
atidengtos daugelio širdžių mintys” (Luk.
34-35).
(Švenčiausiajai Mergelei Marijai gir
dint šiuos žodžius, Jys širdį pervėrė pir
masis iš septynių didžiųjų Jos širdies
skausmų. Ji gerai suprato, kad daugelis
Jos tautos žmonių bus atmesta nuo DIE
Kas mane seka, nevaikščioja tamsybėje; VO dėl jų begalinės puikybės ir tokio pa

nesipriešinant DIEVO valiai, tai jau aiš
ku, kad Jos Kūdikėlio paaukojimas DIE
VUI buvo be galo didelė auka, kuriai
nieko prilyginti negalima.
Šiuo metu “Jeruzalėje buvo žmogus,
vardu Simeonas... Jam buvo Šventosiom
Dvasios apreikšta, kad jis neišvys mir
ties, kol pirma nebus matęs Viešpaties
Pateptojo. Dvasios paragintas jis atėjo
bažnyčion. Gimdytojams įnešant vaikelį
JĖZŲ, kad padarytų už jį, kaip reikala
vo įstatymo paprotys, jis paėmė jį į savo
rankas, garbino DIEVĄ ir tarė: Dabar,
Viešpatie, atleidi savo tarną, kaip esi kal
bėjęs ramybėje, nes mano akys matė ta
vo išganymą, kurį parengei visų tautų
akivaizdoje, šviesą pagonims skleisti ir
tavo tautos Izraelio garbę. Jo tėvas ir
motina stebėjosi tais dalykais, kurie buvo
apie jį sakomi” (Luk. II, 25-33).
Stebėjosi Švenčiausioji Mergelė Mari
ja, girdėdama iš Šventosios Dvasios apšviestojo senelio burnos, kad
u ‘
kelis, kurį štai čia aukoja.D
, at
neša žmonijai didžiausias gėry es, u
tent: ramybę, šviesų, išganymų ir garbę.
O KRISTUS yra mūsų ramybė, nes
Jis, ko tvirčiausiai sujungdamas savo as
menyje dieviškąją ir žmogiškųjų prigimti,
žydus ir stabmeldžius sujungia vienon
tauton, žmones sutdikina su DIEVU ii
skelbia ramybę visiems: “Dabargi KRIS
TUJE JĖZUJE jūs, kitados toli buvu
sieji, esate priartinti KRISTAUS krauju.
Nes Jis yra mūsų ramybė: Jis tai iš abiejiį padarė vienų: Jis sugriovė savo
kūnu tarpinę sieną, priešingumą. Jis pa
naikino savo nutarimais įsakymų įstaty
mą, kad pats savyje, darydamas ramybę,
pedantų iš dviejų vieną naują žmogų
ir kad suderintų su DIEVU abudu viena
me kūne' kryžiumi, panaikinęs pats sa
vyje priešingumą. Atėjęs jis skelliė ra
mybę jums, toli buvusiems, ir ramylię
tiems, kurie buvo arti; nes per jį mes tu
rime priėjimą prie Tėvo, vieni ir kiti
vienoje Dvasioje” (Eph. II, 13-17).
Jis yra pasaulio šviesa ir kas seka Jį,
(as nevaikščioja patamsiais, liet turi gy
venimo šviesą: “Aš esu pasaulio šviesa.

vydo, kuris prives juos net prie dievažudybės; tuomet Jai stovint po kryžium,
širdis Jai piyšo iš begalinio skausmo. Ji
numatė, kad ir po šitos dievažudybės bus
<lar daug-daug tokių, kurie nepripažins
JĖZAU b mokslo, persekios tikruosius Jo
sekėjus ir šitokiems Jo pralietasis krau
jas išeis pražūčiai. Jai pagailo JĖZAU S,
pagailo ir tų žmonių, nes Jos širdelėje
liepsnojo didžiausioji meilė artimui.
Tačiau, antrų vertus, Ji irgi buvo
numačiusi, kad daugybė-daugybė žmonių
pamils Jo mieliausiąjį būnu ir šitokiems
JĖZUS pastatytas prisikėlimui ir amži
najai laimei danguje. Ir šitas sumetimą^
sukėlė Jos širdyje ir begalinį džiaugsmą,
kad štai, Jos mieliausias Sūnus tiekai
žmonių suteiks tiek begalinės laimės.

Štai, šitokios besikeičiančios Jos min
tys tai kaitino, tai šaldė Jos meilingųjų
širdelę, kurioje liepsnojanti meilė
VUI verste vertė Ją nuoširdžiai ar
Jam kų turėjo brangiausio, t. y. savo'
Sūnų, su kuriuo Ji buvo pasiryžusi kartų
kentėti dėl žmonių atpirkimo iš piktosios
dvasios verguvės.
Šitokia Jos pasiaukojimas traukte trau
kdavo, o dar ir šiandien traukia ir iki
pasaulio pabaigos trauks geros valios ir
kilnios širdies žmones visai pasiaukoti
ĮJiEV’O garbei ir žmonių naudai. Ir šito
kia pasiaukojimas pagimdo tikruosius did
vyrius, kurie einančiai iš dangaus tikrajai
tiesai apginti, nuskriaustiems vargšams
iš vargo iškelti, nelaimingų žmonių, tam
suolių protams apšviesti ir jiems ant tik
rojo doros kelio išvesti, guldo ir gyvybę I
Juose nerasi savimylos, išdidumo, ne
apykantos ir keršto, nes prakilnumas ne
dera su šitais jausmais; užtat juose įsi
gyvenusi meilė DIEVUI ir artimui, pasi
aukojimas, užrūsthiimų atleidimas artimui
ir tikrasis pamaldumas Tai Švenčiausia
jai Mergelei DIEVO Motinai, kuri tikru
savo dievotumu paaukojo Aukščiausiajam,
kas buvo Jai brangiausia, ir kuri dėl to
yra tikrai visų prakilniųjų garbinama kai
po “Įstabaus pamaldumo indas”...
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kart daugiau per vieną, tiktai vienam metų mėnesiui,
valandų, dideliais vandenyno
Dvasiškų knygų mėgėjai I
garlaiviais plaukia
45 kilo-1 skaitys jų šimtus sykių kiektą skausmą
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
Tp| Qroveal„ 0<K
KAS GREITESNIS?
metrus, automobiliu keliauja vienų kartų su didėjančiu pasaugiai
— 200 ir daugiau kilometrų, j sigerėjimu.
Tel. Grovehlll 0617
Gydytojas ir Chirurgas
Vanduo nudžoje upėje per o lėktuvu net apie 400 kilome
Ofisas
2403 VVEST 61 STREET
Gydytojas ir Chirurgas
vieiuį sekundų nuteka vienų! trų per vien}| vaiand{i!
) AR IbSKAl GbkOS
Kertė So. Western Avenue
1821 SOUTH HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metrų, arklys eidamas žingine
Tel. Prospect 1028
“M. L.”
' KNYGOS?
2423 Weat Marųuette Road
Rezidencija
6600
So.Arteslan
Avė.
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
šiek tiek daugiau, o risčia nu
Vai
J.B ir 7-9 P M. Ketv »-l»
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Tel. Canal 2320
Kad
šiais
laikais
Ameri

A M Nedėlloj nusitarus
bėga net pusketvirto metro,
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼.
6 jki S:30 vakare
NAUJA KNYGA
kos lietuviai mažiau knygų
Nedėlloj pagal susitarimą
svabbTžinūt^
jūros bangos — 13Į,4 metro;
skaito,
tai
visiems
aišku.
Bet
Naujų knygų mėgėjams bus
audrų vėjas — 2O-J-3O metrų,
Tel. Canal 6764
Res. Republic 6360
kad
dar
yra
žmonių,
tebetu

Tel. Lafayette 5.793
greitasis traukinys taip pat a- įdomu sužinoti, kad išėjo iš
Lietuvis Gydytojas ir Cldpie 30 metr., erelis 3iy2 ni., au 'spaudos naujas veikalėlis: ‘Aš rinčių troškimų kų nors gero
J
’
us
vis*
om
;t
t ■>..
p_.
i.l.i.'.i
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
rurgas perkėlė savo ofisus į
tomobilis — 08 metrus, oriai- noriu tau vienų žodį pasakyti, pasiskaityti, tai taipgi žinoma. vėlimą ar skausmo be
j. I’...;
IR
OBSTETR1KAS
Net ir
naujų vietų po num. 4645 S. vaL: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
vis už visus juos greičiau — Mažas dvasios vadovėlig jaunu Knygų mylėtojai neretai Aspirin.
skausmus, kurie
F’r’cv’cn:
Gydo staigias ir chroniškas Ilga*
vyrų. moterų ir vaikų
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. California Avė.
111 metrru per sekundę, bet omenei ir KipyngnBiftTna, ParafiS tufi vargo iki užtinka tikrai žni„UJt„8 k».»»ią Hi.-i>»i».nu Net 6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
žemelė,
kuri
sukapalaimintas
kun.
Jonas
Bosko.
turįs
4<b
puslapių.
Pagal
vo,
DARO
OPERACIJAS
pati mūsų :
Nedėliojo pagal sutarti
kiškų
originalų
lietuviams
tų
duos šioms tabletėms!
Tikras Asti.
Tel.
Boulevard
7820.
Na
Ligonius
priima
Kasdieną
nuo
si aplink saulė, daug grei- Į108 pusk, 6 paveikslai. Kaina
.
.
plrin turi daug svarbių vartojimų,
pietų iki 8 vai. vakaro.
veikalų
prirengė
tėvas
jezuv
Perskaitykit
ištirtus
nurodymus
mai; 6641 So. Albany Avenue, TeL Wentworth 3000
tesnė — per vienų sekundę 30 c. Galima gauti “Draugo'’ , • H Anrlmiicn
Nedėliomis ir seiedomis tik
kiekviename pakelyje
tikro Hayer
iškalno
susitarus
!Tel. Prospect 1930.
tas 15. milli .-..ha.
Aspirin ir nebekeskite bereikalingus
ji nulekia 29.760 metr. Vos tik knygyne.
Bez. Tel. Stewart 8191
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Yra
tai
platus
aprašymas
Skausmus nuo neuralgijos, neuriUs,
tai tu spėjai pakelti kepurę,
2130 WEST 22nd STBEET Ofiso Tel. Victory 3687
Yra tai lietuvių saleziečių gady,n6s prieg pat Išganyto-Z®“““"
ji jau pralėkė 29 su viršum loiilinvi
o j
p
r
. . \ Laikykite bonkutę šių tabletelių
•
CHICAGO
Of. Ir Rez. Tel. Hemlo<|k 2374
i jUį beisiant
ir paskui viso namuose: nešlokitės blekinukę kišekilometrų! Tačiau yra ir dar teuuuys. ...
Gydytojas ir Chirurgas
,. i ,r • ,
i,*„i
niuje, jeigu jums užeina umųs galgreitesnių daiktų, kaip švie 6is veikalėlis yra tikras lie, Kristaus gyvenimo ir moks.O VQS skaudėlimai. netikėti šalčiai.
6558 S. HALSTED STBEET
tuvių religinis literatūros per- išdėstymas. Tas viskas išdėta £«.
sa, elektra, radio.....
3133 S. HALSTED STBEET VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
kartą žiūrėkite vardo Bayer—
las. Pirmas pasidžiaugtinas įdomiai, gražioje, aiškioje, vieną
Antras ofisas ir Rezidencija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir žodžio "gtinuine” išspausdinto rauŽmogus prieš keletu šimtų
gra- • visiems suprantamoje kalboje. dononiįg raidėmis ant kiekvienos dėtos knygelės dalykas, tai gra
6504 S. ABTES1AN AVĖ.
X — Spinduliai
Kea. Phone
metų nukeliaudavo per dienų
Engiewood 6641
Office Phone
ži kalba. Turinys perimtas ma DIEVIŠKASIS ISGAN Y- žutės*
Ofisas 2201 \Vest 22nd Streec
Ofiso
Vai.
Nuo
9-12
rytais:
nuo
7-9
Wentworth 3000
Wentwnrth 3000
ne daugiau ,kaip 30 — 40 ki
1
Kiekvienas aptiekininkas turi tik|Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 vak. Ąntro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
lonia krikščioniška dvasia.
rą Bayer Aspirin ir jeigu jus gauUtarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
lometrų, dabar greituoju traiiTai yra didokas veikalas, slte tikras tabletėles. jus tikrai gau- Rezidencija: 6628 So Riehmond piet.
šventadieniais pagal sutarimą.
site
pagelbą.
Avenue Tel. Republic 7868
Skaitymai pafcjtirstyti kiek
kiniu jis gali nukeliaut tris
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sau patinkamų knygų. ToValandos 1—3 & 7—8 vai. vak.
TeL Grovehlll 1596
Nedėlioj:
10
—
12
ryto
6558
SO. HALSTED STBEET
į kieins čia norime nurodyti j
iš VlLNiAUS RRASiO
GRABOR1A1:
VaL 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vienų knygų, kuria niekas ne į
4
apsivils, ypač tie, kurie mėg-:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICK
— “Vilniaus Rytojus“ Nr.
Va. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
sta dvasiškus, religinius pa*
■*
3 buvo lenkų sukoniiskuotas
fceittuumib po pietų ir Nedėldieniais
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SŪNUS
Gydytojas ir Chirurgas
siskaitymus.
Karštai
visus
... ..
'
tik susitarus
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
: uz straipsnį Del Vilniaus ku2422 W. MAKUUETTE ROAD
LIETUVIS GRABORIUS
4631
SO.
ASHLAND
AVĖ.
raginame
įsigyti
knygų
var-Į
,
4729 WKST 12 PLACE
Laidouvėms pa
°
i ratonaus pasikalbėjimo apie
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tarnauju
geriausia
du
Tel. Yards 0994
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
lietuvių mokyklas.“ Tų strai
Ofiso Tel, Victory 6893
darbu busite užganėdinti.
bua
todėl, kad priklau
Įsigykite
tų
knygų,
3% psnį išėmusi redakcija išleido
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
sau prie grabų išBez.
Tel.
Drexel
9191
skaitysit nuo pradžios iki
2314 W. 23rd PI., Chicago
Kitos
vai. ant Washington Bulvd.
dtrbystės.
VALANDOS:
“Vilniaus ltytojaus“ Ja nu-į
4:20 — 6:30 kasdien
OFISAS
Nuo 10 iki 12 dieną
galo'
su
dideliu
pasigrožėjimu
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
668 West 18 Street
merį.
,
Nuo
2
iki
3
po
pietų
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. ir dvasiška nauda, skaitysite
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel. Cicero 6947
SKYRIUS: 3238 S.
Nedėl.
nuo
10
ikį
12
dieną
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
—
“
Vilu.
Ryt.
“
rašo,
kad
jų daug sykiu ir vis didėjan
Halsted Street., Tel.
Victory 4088.
cm
pasitenkinimu.
Kama vietų gyventojai, kur buvo t — ---------------------------- — Ofisas 3102 So. Halsted St.
Telefonas Yards 1138
Kampas 31 Street
lietuvių “Ryto“ draugijos pra i DEN TĮSTAI
$2.<JU. Kreiptis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Fhone Boulevard 4139
džios mokyklos ir p. m. gruo- ____________
_________ Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
4142 Archer Avenue
j džio 30 d. buvo uždarytos, raHBABOBIUS IB
Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų
Nedėlioinis ir šventadieniais
2334 S. OAKLEY AVĖ. j šo dabar kuratorijai ir lenkų : Phone Boulevard 7042
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. ▼.
BALSAM LOTOJA>
GfeABORIUS
10-12
Chicago, III.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Turiu automobilius viso Į
i švietimo ministerijai prašyHusų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
Telefonai dieną Ir naktų
kiemą reikalams. Kaina priei
I mus leisti ir toliau vaikučiams
nebrangus, nes neturi
DENTISTAS
Virginia u03<
SKAITYKITE
IK
l
’
LATIN
me išlaidų užlaikymui
į mokytis jų gimtąja lietuvių
skyrių.
KITĘ “DRAUGĄ”
Perkėlė savo ofisą po numeriu
4645 So. Ashland Avė.
3319 AUBUBN AVENUE
kalba. “Kyto” draugija, ku-Nauja, graži koArti 47 Street
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Chicago, UI.
ratoriui atsisakius iš naujo
ply#'* dykai.
Skaitykite ii* platinki* peržiūrėti uždarytų 10 lietuvi
4916 SO. MICHIGAN AVENUE
SPECLJ AL1STAS
Tel. Canal 6222
Tel. Kenvrood 6167
Džiovų,
Moterų
ir
Vyrų
Ligų
3307 Aubura Avenue
te lietuvių katalikų die škų mokyklų klausimų, nutarė
Valandos:
Vai.j ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
apeliuoti į švietimo ministeri
pietų: 7—-8:30 vai. vakare
Nuo f iki 8 valandai vakare
nraštį “DRAUGI” ir
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėliomis 10 iki 12
apart šventadienio ir ketvlrtadlenK
DK N TĮSTAS
ją
Didelė graži koplyčia dykai

Pašalinkit

ĮVAIRYBĖS

DAKTARAI:

DR, P, Z. ZALATORIS '

’?* ė?"“*

R" ""8 AA”
OR. J. J. SIMONAITIS

DR. M. T. STRIKŪL’IS

DR. A. RAČIUS

tuos

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. A. J. JAVOIŠ

:

DR. H. BARTON

DR. J. P. POŠKA

OR. S. BIEZIS

ŪR. A. R. McGRADIE

OR. A. L YUŠKA

DR. MAURIGE KAHN

J. F. RADZIUS

DR. S. A. DOW1AT

DR. A. A. ROTH

DR. I. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

‘'DRAUGAS” PUB. CO.

DR. G. Z. VEZELIS

DR. CHARLES SEGaT

A. L DAVIDONIS, M. D.

į

S. M, SKUDAS

EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUS

718 WKST 18 STREET

o fi ■ a a
4603 S. Marshfield Avenue

Tai. Roosevelt 7122

Tel. Boulevard 9277

L J. ZOLP

A. PETKUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
<EDEJAS

LIETUVIS GRABORIUS
r
<443 So. Talmao Avė.
TeL Virginia 1290
Yards 1138
Chioago, III.

1650
I WEST 461 h STBEET
Kampas 4<th Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 6202-8412

Nuliūdimo
valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. G. I. BLOŽIS

remkite tuos biznieriui
ir profesionalus, kurie
garsinasi jame.

ADVOKATAI

2261 WEST 22nd STBEET

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

(John

Telephone Randolph

6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

TeL Hemlock 6766

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartų
Boulevard 7589

Henilock

Rez.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Vai.: Nuo

Tele. Cicero

Telephone Roosevelt 90 90

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

St.)

7691

DENTĮSTAS
4712 So. Ashland Avenue

Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS.
105 W. Adams St. Rm. 2117

Leavitt

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOHN B. BORDEN
'

(Kampas

10

ryto iki 8 vakaro

X-Ray

1269

Palengvins aklų jtempimą kuria
Name: 8 iki 9 ryto Tek. Repub. 9600 esti priežastim galvos skaudėjimo,
'svaigimo, akių aptemimo, nervuotuLIKTU VIa DENTISTAS
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
eataractus. Atitaisau trumpą regys- Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare ,
tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose Neuėliomis ir Seredomia susitarus
ADVOKATAS
atsitikimuose,
egzaminavimas daro* 4tt47 W. 14 ST.
Cicero, Iii.
Miesto Ofisas 77 W. Washtngton St.
olas su elektra, parodanča mažiau
Room 1502
Tel. Centrai 237 8 sias klaidas.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Speclaie styda atkreipiama moky
Tel. Cicero 6 756
klos vaikučiams.
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
Valandos
nuo
10
ėyto
iki
8
va

6 iki 9 vai.
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 13.
I 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Namų Tel. Hyde Park 3395
DANTISTAS
Daugėlų atrįtikimų akvs atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
1446 S. 49 CT. CICERO

UK. GUSSEN

- A. A. SUKIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

A. A. 0LIS

A D V O K A T A S

4712 S. ASHLAND AVĖ.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JZ7SZ7 GB2LBOB7A7
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi TslefoiMi:

YABDS 1741 ir 1742

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak
8241 So. Halsted St Tel. Victory 0661
Valandos — 7 Iki 9 vakare
Utarn., Kstv. Ir subatos vakare
Tel.

Randolph

ir 7-9 vakare

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIU

8PKCLAIJUTAS

Ree. Tel. Prospect 6616

DR. V. S. NARES

DR.B.ARON

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
v iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.
Iįtaru, ir Ketv. vak. pagal sutarti

_

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Ava
VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki < po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).*'
dereaomls ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337

*
(

Rez. Tel. Hyde Park 339c |

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918

Ofiso ir Rez. Tel. BouL <814

DR. BERTASH DR. N Al KELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir <:8<-8:S< vai. vak.
Nsdėltbj susitarus

VaL: 8-4 Ir 7-8 vai. vakar*
Nadėltoj suritanu

DR. A.'G. RAKAUSKAS
GYDYTOJjLS IR CHIRURGAS

Phone
¥el. Yarda 1829

Hemlock 8161

Hemlock

2061

ČHICAGOS OFISAS:

DR. JOSEPH KELLA
DEN TĮSTAS
Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-19
<668 80. WESTERN AVI

KENOSHA, WIS. OFISAS:

2415 W. MARQUETTE RD.

5817 — 6th AVENUE

Vai.: utarnlnkala ketvergals ir pėt
nyčlomls nuo 9 iki 18 v. ryto, nuo
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak.
Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll 8289

Vai.: panedėllals, seredomls ir ar
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo < ik*
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4Of.<'

(>187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA 8ALLE STREET
| Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su
imtos nuo 7:20 iki 9 į
<200 8. HAL8TED STREET

Tel. W«ntworth 1181

i

9-12 ryto: 2-6

Tel. Bonlevard 7589

11 SOUTH IA 8ALLE STREET
11 Room 1914
Tel. Randolph 9381

IaMBŪLANCE PATABNAVIMA8 DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų)
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Vai.:

Telefonas Midway 2880

Dr. C.K. Kliauga
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

DENTI8TAS

756 WEST 35th STREET

Utarnlnkala. Ketvergals ir Subatomls
2120 W. Marųuette Itd. arti Westcrn

Kajui pas Halsted St.

Valandos: nuo 16—<; nuo 6—I
Martėitonds* D»a le Iki J S.

*'

Avė.

v

Phone Hemlock 7828

ranedėliatn, Seredoms Ir Pėtnyčiome

«M9i

So. Halsted

Tel. Central 7079
Res., Longbeach 6468

DR. B. G

Vai.: 1-4 vai. vak
Pagal sutartį

LAMBRAKIS

AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Hiivųm InMtmktortna t Iadoos Unlvmltetn Per 6 Metus
Ofisas 1447-46 Plttafield Bldg., SS K. WastUngton 8t„ Chicago, III
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think them “umpchays“ or S. Chicago .... 22 38 267
869 790 746
something likę thąt.
[North Side Na. 2 9 51 150
Individualis Stovis
Kol nebūsi gana mokytas, tol skur
’ To me, this “yards quinteį” i
idgeport tymas gavęs ge Gcdrainis, W. S.
198.3 džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
Bridgeportas — Moterų Są
darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
is a steamrolling outfit. KrauPra(^*h pirmam žaidime, Zaura, W. S.
191.15 mo
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už
jungos 1-mos kuopos susirinkų. nors išmokti. Mokslas nu
čiunas, Lauraitis, Barskis, et kurj lai,,lA.i° 10 skrituliais, Vaičiūnas, W. S.
189.24 garbę
svies naujus tau kelius, persunks tave
I i as įvyks šiandie, vasario
ai is a taugh aggregation to fct°j° prie sunkesnio darbo, J. Klsiel, N. S.
185.32 išmintimi ir šviesa; suteiks galią, ko
d šv. Jurgio par. salėj, 7:30
prieš tamsybę, prietarus, melus,
subdue, būt on the other hand, kad laimėius kitus. Dedami G,ramont, Bridgeport 184.43 voje
apgavystes. Makytam žmogui visuo
kau.ndų vakavę. Visos narės
ir visur lengva kovoti tiek už
Cicero partisans will “stack visas savo Pastangas kad lai- Žemaitis, W. S.
782.39 met
politiką, tiek už laisvę, tiek už dar
p asomos susirinkti.
up” — Petrolaitis, Budrick lugti visus &i(linms nuo So. Urba, Bridgeport
182.35 bininkų ekonominius reikalus. Juo
Valdyba.
BRIGHTON COUNCIL
about Lithuania, maybe after and the Žukauskas brothers, ^kicego ratelio.
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis
Kačinskas, Prov.
182.29 Ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.
tbat Catli would want to make
TIDBITS”
Bakutis, Prov.
182.3
to offset the imposing ‘trio’į
South C/dcago
AMERIKOS LIETUVIŲ
an excursion there.
Wcst Slide — Šiandie, vą
by
181.4
from Wood Street.
ževatkauskas
157
144
161 Carpson, Brid.
MOKYKLA
šą io 2 d., 7:3Q vai. vak. įvyks
T. N. T.
| Charles Šeputis is livingtlie
_ •
A. Kibelkis .
178.36
153 136 177 Cernesky, Prov.
3106 S. Halsted Street
r- i > šv. Onos pamaldos, po
Personally, I wouldn’t wag-----------life of a liermit. Funny how
178.23
171 145 181 'C. Kibelkis, S. C.
Chicago, III.
I urių seks konferencija. Visos
It won’t be Long now, when things can change a fello\v, er a thin dime on the pros-'
169 171 167 Dobrovalskis, W. S. 178.12
šv. Onos dr-jos norės ir kiti w e movė into our palatial būt maybe this is for the best. pective winner, to me, it’s too G Kibelkis
I’uleškau Kazimiero Ptreleckio, Ski
179 167 178 Naikelis, N. S. No. 1 173.43
rsnemunės parapijos ir kaimo iš PaIdingi žmonės prašomi ait- ąuarters. The new kali will be “Joey” Masiunas, has an- much of a toss-up. Būt wait, Į
Drazdauskas, N. S.' 1 171.14 jinsrelė. Taipgi paieškau Aleksandro
Rauko apie 20 metų atgal gyveno So.
oon
O(y.
si lankyti.
Valdyba converted into an environ of other job. You see, he does a what the mobsters from botli
170.20 Mnnchoster, Conn. Dabar rodos abu
i
.
,
,
8b4 Ževatkauskas, S. C.
sections have to say about the
Bridgeport
du gyvena Chicagoje. Jei - patys ar
sočiai activities, and what a little of transporting between
į Urbonas, N. S. 2
170.5
kas Juos pažjsta malonėkite pranešti:
183
Brighton Park. — Lietuvių break!
Brighton and Town of Lake. inatter, if you do that, you’ll Urba
B. SALAVEIČIKAS
Lash, S. C.
169.32
401» Brighton PI., Chicago, ni.
^end
up
in
a
padded
cell.
The'
Zamb
’
'
’
‘
‘
*
124
licpuhlikoniško Kliubo 12-tos Our two silent delegates, M. Yes, įfs business.
Tel. T-afuyette 6611.
Manstavich, N. S. 1
169.30
ozone
is
hristling
with
heated
Micevich
176
Y,ardos susirinkimas įvyks Stankus and A. Gužas are per- The Undžius family, is posMicevich, Brid.
169.14
lu lvirtadienį, vasario 4-ta d., ambulating quite a bit these sibly suffe'ring from too mneh and scoring vrords, that only Carpson " ”
n
'
'.ik1
’
n
Rimkus, Prov.
168.55
-PltTKIEWieZ£-(o• cramont ’. 194
1932 m., 8:00 vai. vak. bažny days. It s so surprismg to find notoriety. They are remaining a maniac could endure.
Pečiulis, S. C.
167.42
tinėj N. P. M. P. salėj, prie new interests tliat we are ai. unjer cover, \vhich is their . It appears, that we have to pasiryžimu stojo į
W. Kisiel, N. S. 2
1'66.2
JIORTGAfi^BAHjgRS,
44 tos gatvės ir Fairfield A v. wondering what it’s about, own busiiess.
wait for February the Sov- West Side, bet iš resultatų J. Kaminskas, N. S. 2 165.2
Statome namus ir senos
Kviečia visus Kliubo drau M. Ališauskas besides busv- Tbe reverend Father Va- enth to tell one another the galima spręsti kas atsitiko, Zamb, Brid.
163.12
gus atsilankyti į šį susirinki ing berself with atliletics, has jangįug an<Į Jonelis, mušt be age-old story:— “I told you Pasirodo, kad antras tymas iš Rasbid, Prov.
162.38 priimame mainus Padarome
mą ir atsivesti savo pažįsta other worries besides domės- very busy Goshj we would so.
tolimos šiaurių pusės, suteikė A. Kibelkis, S. C.
162.17 J visus legališkus popierius. Tespe one or oGier at our
mos. Kviečia L. R. K. 12-tos tie ones. One has to think bbe
Andrews N. S. 2
159.2 jikiame advokatiškus patariListen, geniai public, tliat
Vv ardos Komitetas.
/
obout the appendage, howso- r!ieetingSj SOmetimes.
839 934 952 W. Kaminskas, N. S. 1 149.12 tmus dykai.
game will be packed witb
2608 W. 47 St.
ever inconseųuential it appears f, Norbuti Mažeika girlS)
138.5
thrills and varied moments of Nortli Side antras tymas Kizelevich, N. S. 2
Sulig K. Feder. Chicagos to others. Būt Millie is be- Valiulis, B. Masiunas, Wallis excitement, tbat it \vould pro- pilnas grų norų ir su dideliu
” Agatonas”
Apskričio priešmetiniame su having likę a real Veteran, sisters, g. Vaičiulis, Pečiukas bably pay you to come dowu čiampionams tris žaidimus,
■ft,
z
sirinkime atstovų nutarimo, what more can one say.
and ot]iers ave reported, so downed in a rubber zuit, after hurious jie galės priskaityti
ŠOKIŲ MOKYKLA
1932 m. Apskrities susirinki Anne Staras, the senior of the situation is well in hand. you figure out all tbe pump- prie kitų stva laimėtų ižaidimai bus su įvairiais progra- Adele, i s burrying to and fro.
asį
vida!
ings and tliumpings tliat will niu.
(Mar<p,ette Jetvclry * Ratilo)
Norėdami išmokti šokti val- Pirkusieji
mais.
Dances and other things get
__ _ ________
pns mus už J5 ar daube yours, I’m merely being
West Side
sinn bu« dvknl nufntne-rafnotl.
Taigi pirmas tokis susirin a real work - out, as far as ^SPORTIVELY SPEAKING ’ kind and informins vou to Vaičiūnas .. 155 201 173 C;
2650 West 63 St., Chicago, UI.
kimas įvyks vasario 3 d., 8:o0 Anne is concerned. How come
byJ. C. S.
prepare f o r a n emergency. Gedrainis ... Ū27 200 257 i'
- Tel.
. W. MISEVIČIUTĖ
vai. vak., Aušros Vartų par- Onytė, is it in the '“offing”
________
Hemlnck R3Sn
And emergencies have been Dobrovalskis
202 168 192;
5209 So. Halsted Street
mokyklos kambary.
already ?
„
Perhaps t h e - forthcoming
Žemaitis .... 175 192 245
2-ras augštas iš fronto
Z
Visiems žinomas rašytojas,
Mary Paskųs, tliat good soul schedule games of January
Zaura --.... 160 169 207
.
Tel. Yards 4554
4.
gerb. kun. pr. Vaitukaitis lai frequents our meetings. with 31st, don’t interest you suf- son for upsets, būt let us see
/
kys įdomia tema trumpą pa regularity. ,W.e apprecįate ficiently enough to endeavor ivliat bappens, ves sir.
919 930 1074
skaitą.
vour interest, Mariutė. •
to view them, būt the ones of
*
North Side No. 2
Wm. J. kareiva
Kolonijų darbuotojai ir visi
Catherine Simons and. L February 7tb should. And
178
162
Savininkas
B.
Kisielius
..
177
LIETUVIŲ RADIO
Del geriausios rųšles
kurie įdomaujate širdingai T jaučius, have much in eom- now you migbt ask me w'iat
Adrews ....... 171 144 209
PROGRAMAS
Ir patarnavimo, šau
esate kviečiami.
kit
men, ‘paling around.’ Isabelle jg so especial on the seventh
Kizelevich .. 160 158 143
OREE1T VAI.IjEY
Apskričio Valdyba can tell Catherine a greal deal of February ? Tliat, K of L
PRODOOTS
J. Kaminskas 178 167 206
Olselis šviežių kiauši
_
___________________
_
public,
is
thę
terrible
mixup
-------- ^y
Urbonas .... 109 164 199
nių. sviesto Ir sūrių.
4S44 SO PAULINA STREET
between
Cicero
and
Town
of
vakare bus leidžiama LietiiS
Tel Boulevard 1889
Lakę. And if you don’t tliink vių dainos ir muzika per pas
795 711 919
anything of the respective nie- tangas ir lėšas Peoples FuvNortli Side 1 ratelis, kurs
«
ŽADI KRAUSTYTIS?
rit of this game, you probably niture krautnvių 2536-40 W.! taip smarkiai spyrėsi prieš vivon’t worry about any gante. 63rd Street ir 4177-85 Archer sus savo oponentus visai apPassing over details, -the bear- Avenue, Chicago, Illinois.
snūdo antram ir trečiam žai7126 So. Rockwell St.
-t ■
• .•
ing this tussle will have in
Programę. išpildyti daly- dime prieš Providence svaidiTel. Republic 5099
the standing is ąuite note- vaus dainininkai, Jonas Ro- ninkus. Sakoma, kad tai įvvworthy. If T o w n of Lake manas, poni A. Skamarakienė,} ko iš priežasties sunkaus darMes permufuojame pianus,
should feel indisposed on this Antanas Ciapas, pianistas Ri- bo prieš kitus, bet visgi prasforničius ir kitokius dalykus.
particular Sunday aftemoon, kardas Romanas. Bus garsu tai išradę Nortli Side Vytau
Musų patarnavimas yra grei
the standing will note a pos- sis Peoples Radio Duetas ir to kuopos atstovams.
tas, geras ir nebrangus.
sible triple tie, and the win- Trio. Taipgi moksliškos kal
Providence
Mes pervežame daiktus iš ir
ner as indefinite as a snow- bos, graži muzika ir kiti įvai Rimkus .... 148 125
i kitus miestus.
ball in May, only the simile rumai. Dėl to privalome ne Daukša ....... 145 187
is rather amateurish, būt any- pamiršti išklausyti šį progra- Černauskas .. 210 213
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti į
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
way, we need amateurs after
Raeinskas .. 203 144
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems
all this we heard about subBakutis ....... 191 180
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME
sidizing
and
whatnot.
Cicero,
KONGRESE, jvykstančiame birželio 23-26
LIETUVOS VYČIŲ
Kombinacija Radio TruNamų Statymo Kontraktorlus
•
at
the
inauguration
of
the
sea897 849 894 mųjų Bangų, Kur Pasiekia itatau Įvairiausius namus prieinama
d. DubHno mieste, Airijoj.
B0WUNG LYGOS
kaina
son was put in an embarasį
Nčrth Side No. 1
STOVIS
Tolimas Sto7151
S.
CALIFORNIA
AVE.
Visus raginame ta proga pasinaudoti. Ži
sing position. Being chanipTelefonas fremlock 6586
Drazdauskas
169 164
»“......... $87.75
nokite, kad Dubline amerikiečiai sueis su
ions, tjiey were expected to
W L
Naikelis .... 198 145
Telef. Republic <S9«
Didelis pasirinkimas visų
Lietuvos ekskursantais, visiems žinomo
repeat. Būt don’t think the West Sįde .... 49 11
W. Kaminskas 150 129
gerųjų išdirbysčių; R C A
gerb. KUN. KEMEŠIO vadovybėje Ir Angli
populace Yvas “pulling” for Providence .... 40 20
Manstavich .. 212 196
Victor, Philco. Bosch, Spajos ekskursantais, visiems žinomo KUN.
this mob to come thru in fine North, Side No. 1 30 30
OENERALIS KONTRAKTORIUS
J. Kisielius .. 140 156
rton ir kitų nž kuriuos da
Statau namus kaip muro taip Ir
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje.
style, on the contrary, they Bridgeport .... 30 30
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
bar
negirdėtai
pigiau,
pra

were demandinę their scalps. j
Kalnoe prlelnamlansloa.
Amerikiečių ekskursijos j Eucharistinį Kon
dedant
nuo
$19.00
2452 WEST 69th STREET
Now, who would likę to be
gresą rengimu ir organizavimu rūpinsis
put in some sort of situation,
iki $350.00
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
Tel. Hemlock 2323
after you really think it over.
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULEURINĖS VANOS
liauti i Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame
Certainly, Cicero doean’t reIR ELEKTROS TREATMENTAI
Kongrese, prnšomi pas mus registruotis.
KAUTOS NirPIOINTOS
lish the idea, būt then again,
Dabar Buvo
Steam Ir Shnwcr ....................................................................................... 85c
S5c
50c
they are what one may say,
3417-21 S. HALSTED ST.
NAMŲ STATYMO KONTRAKHtcnm. Tub Ir Shower ....................................... ................................ 5flc
54>c
75c
TORIU8
a vietini of circunistances. So
R*cg«l Ir Rlektivm maudynė ............................................................ 75c
1.00
Tel. Boulevard 8167—4705 6504 S. WASHTENAW
AVE.
Turkiška Ocktms maudynė ir kambary** ....................
1.50
2.50
that, if they triumph over
Knlfurlnė maudynė ..................................................... .. .........................
1.50
2.00
Piltum Rlektmn trylmcnlas Ir alrusoldal mašina
3.50
3.00
“Casey’s mob” they areprovNamų Telef
Telef
W0FL 970 kyl. radio pro lapos
Pilna* TrytmcntAs .......................................
3.50
4 50
Hemlock
2847
Republic
B888
ing themselves a great team.
Elektra* Ma*aia* ..........................................................
.
1.00
1.50
gramai
Lietuvių
dainų
ir
Val*tų ar alkoholio trynima* ........................................ '.... 5Oc
50c
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.
And after all, there aren’t
muzikos kas nedėldienį. Pra
Moterų
skyrius
atdaras
Utarninkais
nuo
8 iki 12
«
*
J
. .
very many great teams left
džia 1:15 vai. po pietų. Duo
vai. nakties.
Plurnblng A Heatlng Lletuvla
Telefonas ROOSEVELT 7790.
nowdays, so it’s certainly an
KONTRAKTORIUS
dami JOS. F. BUDRIKO
1657
W.
45th
Street
Mano darbas pilnai garantuota*
achiefvement, būt even that
KRAUTUVAS.
Kainos prieinamos
Kampai So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
von’t silence the wolves, who
2422 WEST 69th STREET

PRANEŠIMAI

LANKYK MOKYKLA

R. ANDRELIUNAS 1

rs

RADIOS

4932

Manantiems

M

A. ALEŠAUSKAS & SON

I

Lietuva Keliauti

M. Z IŽAS

D. GRICIUS

A. F. CZESNA’S BATHS

JOS. F. SUDRIK, ING.

“DRAUGAS” PUB. GO.

<

z

JOSEPH VILIMAS

