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Meksikoje Įsisiūbuoja katalikų sąjūdis
KATALIKAI REIKALAUJA ATIDARYTI 

BAŽNYČIAS, NEVARŽYTI 
PAKALBU

RAUDONOJI VYRIAUSYBE BIJO 
ŠALIES UŽSILIEPSNOJIMO

VERA CRUZ, Meksika, va
sario 14. — Dešimtys tūks
tančių katalikų vakar čia pa
kilo rengti milžiniškas demo
nstracijas už bažnyčių atida
rymų.

Katalikai ėmė burtis j mies^ 
to centrų ir susirikiavus žy
giuoti katedros link, kad jė
gomis jų atidarius.

Valstybės gubernatorius M. 
Aleman kreipės į katalikų va
dus, kad jie sulaikytų demon
stracijas. Aplink katedrų bu
vo sutraukta daug policijos. 
Buvo ir kariuomenė. Buvo 
numatomas kruvinas susirė
mimas. Gubernatorius pareiš
kė, kad demonstracijos bus 
nepakenčiamos, kad jis be 
triukšmo bandys katalikus 
patenkinti. - —

Katalikų variai atšaukė ren 
giamas demonstracijas. Tuo 
būdu padarytos paliaubos. 
Milijonų katalikų reprezen
tuojanti delegacija atlankė 
gubernatorių ir reikalavo, 
kad bažnyčios būtų atidary
tos ir jose pamaldos nevar
žomos.

Orizaba ir Cordoba mies
tuose susibūrę katalikai ati
darė kai kurias bažnyčias. 
Cordoba mieste katalikai su
sikirto su policija- Vienas 
asmuo žuvo.

Gubernatorius Aleman pa
kvietė sau talkon valstybės 
prokurorų. Girdi, bažnyčių a-
tidarymui reikia rasti teisėtų 
priemonę. Tas daugiausia pri
klauso nuo centro (federali
nės) vyriausybės, nes jos ži
nyboje yra visos uždarytos 
bažnyčios.

Tai tik paprastas išsisuki
nėjimas. Pamaldų varžymai ir 
bažnyčių uždarymas yra rau
donosios centro vyriausybės 
ir atskirų valstybių bedievių 
gubernatorių padaras, kas 
priešinga- šalieR konstitucijai.

Žiniomis iš Meksikas sosti
nės, prezidentas L. Catdenas, 
matyt, bus priverstas įsikišti 
į bažnyčių atidarymo klausi
mų. Centro vyriausybė bijo, 
kad gyventojų sųjudis už 
bažnyčių atidarymų iš Vera 
Cruz valstybės gali persimes
ti j kitas valstybes.

IR CHICAGO TURĖJO 'StDtnMO1 STREIKĄ

Ir Chicagų ištiko “sėdėjimo” streikas. Sustreikavo Wa- 
hl Eversharp Pen kompanijos fabriko 700 darbininkų ir dar
bininkių. Tas įvyko dėl Gold Pen Makens unijos pripažini
mo ir atlyginimo didinimo. Išstreikavus apip vienų parų, 
kompanija prąpažino unijų. Darbininkai apldido fabrikų ir 
streikas uždarytų#. Šiandien prasideda din atlyginimo- 
klausimu. Atvaizde matoma, kaip streikininkai susibūrę prie 
langų fabrike. Acme

IŠALKUSIŲJŲ RIAUŠES 
MASKVOJE

k

Teismo diena artinasi Madrido 
raudoniesiems

MADRIDAS, vas. 14. — 
Šio miesto radikalai vadai 
-skelbia, kad radikalų pajėgos 
su kontratakomis sėkmingai 
gina ValencijoaMadrido vie
škelį ir vieškeliu judėjimas 
nenutrauktas.

Tuo tarpu teisybė yra ta, 
kad vieškelis jau kelinta die
na kaip perkirstas ir radika
lai naudojasi pašaliniu mink
štuoju keliu, kurs netoli nuo 
Arganda miestelio išsisuka 
tiesiog į šiaurius ir už kelio
likos mylių susijungia su Ma- 
drido-Sanagossa vieškeliu. 
Tai daugiau kaip dvigubas 
tolis.

Nacionalistai triuškina vi
sas radikalų kontratakas. Va
kar nacionalistai paėmė mies
telį Arganda apie už 15 my
lių nuo Madrido. Per Argan- 
dų eina Madrido Valencijos 
vieškelis. Prie to paties vieš
kelio Viciamadrid miestelis, 
už 10 mylių nuo Madrido, na
cionalistų apsupamas.

Iš Argaudą nacionalistų pa
jėgos veržiasi link to minkš
tojo kelio, kad jį perkirtus ir

kalams susisiekimų su Valen- 
cija. Iii

Kad Madrido radikalams 
artinasi paskutinės dienos, 
liudija žinia iš Valencijos. 
Radikalų premjeras Caballe- 
ro pasiskelbė visų karo pajė
gų vyriausiuoju vadu. Šau
kiami į privalomųjų kareivia
vimų visi 18 iki 45 m. am
žiaus vyrai. Radikalai stato 
paskutines jėgas. Tuo tarpu 
Madridas vis smarkiau žny
biamas.

ATMESTAS NACIONALI
ZAVIMO SUMANYMAS

LONDONAS, vas. 13. — ,An 
glijos parlamentas balsų dau
guma atmetė darbo partijos su 
manymų nacionalizuoti 
glių kasyklas.

BERLYNAS, vas. 14. — 
Žiniomis iš Varšuvos, išalku
sių darbininkų riaušės įvyko 
Maskvos priemiesčiuose, sov. 
Rusijoje.

Lenkų katalikiškas laikraš
tis Maly Dziennik Varšuvoje 
praneša, kad vienam Maskvos 
priemiestyje riaušininkai pra 
dėjo pulti maisto parduotuves 
šūkaudami: “Šalin Stali
nas!”, “šalin komunizmas!”

Apie 50 riaušininkų vadų 
suimta. Jie yra jau dingę. 
Pranešta, kad suimtieji yra 
Trockio sekėjai.

Kitoje žinioje pažymima, 
kad užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas padaręs pasta
bų Stalinui, kad komunistų 
vadų šaudymai skaudžiai at
siliepia užsienių komunistų 
organizacijose. Stalinas atstu 
kė, kad Rusijos vidaus reika
lai yra svarbesni už užsie
nius.

an-

SUOMUOJ RENKAMAS 
PREZIDENTAS

GIMĖ BŪSIMAS SOSTO 
ĮPĖDINIS

HELSINKIS, vas. 14. — 
Suomijos seimas rytoj popiet 
renka respublikos prezidentų. 
Yra keturi kandidatai: kon
servatorių, agrarų, liberalų ir

aklai uždarius Madrido radi- darbiečių.

POPIEŽIUS LAIMINA 
AMERIKOS KATALIKŲ

UNIVERSITETU
| VATIKANAS, vas. 13. —
' Šventasis Tėvas Pijus XI su
teikė audijencijų Amerikos 
Katalikų universiteto rekto
riui mons. J. Corrigan. Jo 
Šventenybė laimino įsteigtų 
šiame universitete socialės ap-
draudos studijų mokyklų.

Popiežius pareiškė nuoširdų 
dėkingumų 32 kardinolams, 
kurie vakar dalyvavo pa
maldose Siksto koplyčioje ry
šium su Popiežiaus vainikavi
mo 15 metų sukaktuvėmis.

Prieš tai Šv. Tėvas pri
pažino Italijos soverenumų E- 
tiopijoje ir suteikė apaštališkų 
laiminimų Italijos karaliui ir 
Etiopijos imperatoriui Emanu 
eliui.

Jo Šventenybė gavo Hitlerio 
palankų pranešimų ir reiškia 
vilties, kad pagerės Vokietijos 
santykiai su Šventuoju Sostu.

Apie 700 mandag
iai žuvo teatre

Tokijo, vas. 14. — Antun- 
ge, Mandžiuke, švenčiant nau
jų metų šventę kilus gaisrui 
teatre žuvo apie 700 mand- 
žiukų (mandzūrų).

658 lavonai jau ištraukti iš 
teatro griuvėsių ir nuodėgu
lių.

ATSTOVAS NACIONALIS
TAMS — AMBASADO

RIUM

BERLYNAS, vas. 13. - Vo 
kietuos vyriausybė savo atsto
vų Ispanijos nacionalistų vy
riausybei paaukštino ambasa
dorium.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO ALMERIJĄ

ROMA, vas. 13. — Italijos 
sosto įpėdinio princo Umberto 
žmonai gimė berniukas, būsi 
mas sosto įpėdinis.

Ties Rioosevelt road ir Ca
nal gat. du traukiniai susid&u 
žė. Keliolika asmenų sužeista.

POPIEŽIUS PRADEDA 
VAIKŠČIOTI

VATIKANAS, vas. 14. — 
Vatikane sukeltas nepapras
tas įspūdis.

Neseniai Čia reikšta nuo
monė, kad du mėnesius sun
kiai sirgęs Šventasis Tėvas 
Pijus XI vargiai galės vaik
ščioti.

Šiandien Jo Šventenybė su 
slaugų brolių pagelba apleido 
savo specialę kresę ir nepa

laikomas pats vienas nužen
gė keletu žingsnių. Sustojęs 
atsiliepė į dr. Amanti ir ki
tus ten esančius:

“Matote! Už tai Dievui 
garbė!”

O dr. Amanti patarė Popie
žiui, kad jis nieku būdu ne
apleistų kresės ir savo jėgo
mis nemėgintų stovėti.

Popiežius neklausė.

Baayčiose skaitytas kardiiolo laiškas 
misija reikale

VOKIETIJA NENORI KA
RO: NORI KOLONIJŲ

BERLYNAS, vas. 13. — 
Gausingam susirinkime propa
gandos ministeris J. Goebb- 
els kalbėdamas pareiškė, kad 
Vokietija nesiveržia karan ir 
karo nepageidauja. Ji pagei
dauja tik visų kolonijų grųži- 
nimo. Jei kas karo pageidau
ja, tai pirmiausia amunicijos 
gamintojai, Maskva ir žydai. 
Jie visi tikisi daug laimėti iš 
karo. Nors Vokietija nuo ka
ro šalinasi, bet niekas negali 
drąsinti s jų pulti.

Maskva, Anglija ir Prancū
zija šaukia, kad štai, Vokieti
ja ginkluojasi, kalbėjo Goel- 
bbels. Taip, ji ginkluojasi. Ne 
karui, tik savo šalies saugai.

Ministeris Goebbels ir Vati
kanui padavė sugestijų, kad 
jis nutrauktų oficialius ryšius 
su Ispanijos radikalais ir for
maliai pripažintų nacionalistų 
vyriausybę.

Vatikanas nereikalingas Vo
kietijos patarimų, jis žino, kų 
daro. Bet Goebbelso žodžiai 
aiškinami, kad jei Vatikanas 
nutrauks ryšius su Ispanijos 
radikalais, Vatikano santykiai 
su Vokietija pagerės.

VALENCUA’, Ispanija, vas. 
14. — Radikalai skelbia, kad 
nacionalistų lakūnai bombar
davo Almerijų, kur link pas
pruko radikalai iš Malagos. 
Daug namų sugriauta, daug 
žmonių žuvę.

Radikalai sako, kad pabėgę 
iš Malagos milicininkai Alme- 
rijos apylinkėse tvarkosi, kad 
* ‘ pasi priešinti ’* žygiuojan-

Chicago arkivyskupijos baž
nyčiose vakar skaitytas Jo E- 
minencijos kardinolo Munde- 
leino, Chicago arkivyskupo, 
laiškas tikintiesiems misijų 
reikale.

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 21 d., bažnyčiose įvyks ko- 
lektos naminių ir užsienių mi
sijų reikalams.

#•
r*

riavimo dvasia pasireiškė vie
nu žygiu 8tt jos, Bažnyčios, gi 
mimu. Pirmųjų Sekminių die
nų nespėjus saulei nusileisti, 
kaip pirmieji Bažnyčios misio
nieriai pasiskirstė pasaulį ir 
pasirengė apleisti Jeruzalę. 
Po trumpo laiko Tomas misio- 
nieriavo Indijoje, Povilas A- 
tenuose, Jokūbas Ispanijoje, 
Morkus Egipte, kiti tolimesnė
se vietose. Jie skelbė Evange
lijų tų kraštų gyventojams. 
Iki Kristui įžengiant į Dan
gų, šie misionieriai buvo pras
čiokai, bemoksliai žvejai, gy
venę ant mažo ežero ir jo pa
kraščiuose Judėjoje. Po Sek
minių — Šventosios Dvasios

DARBININKŲ RIAUŠES 
ANDERSON, IND.

Min. Goebbels karčiausiais 
žodžiais puolė Maskvos ir Is
panijos bolševikus

ITALIJA DIDŽIUOJASI SA
VO KARIAIS

ROMA, vas. 13. — Laikraš
tis Regime Fascista pareiškia:

Jei Ispanijos radikalai tvir
tina, kad nacionalistai be ita
lų pagelbos nebūtų paėmę Ma

ANDERSON, Ind., vas. 14. 
— Vakar čia pasireiškė kru
vinos riaušės tarp unistų ir 
neunistų darbininkų, dirban
čių Guide Lamp Co. ir Delco 
Remy Co., fabrikuose, Gene
ral Motors korporacijos sub
sidijuojamuose.

Padarius paliaubas Detroi
te šie fabrikai atidaryti ir 
tuojau kilo nesutikimai tarp 
darbininkų.

Prisiųsta karionmenė nu
irs Išino riaušes. Visoj apskri
ty paskelbtas karo stovis. Po- 
’icija ir kariuomenė sustabdė 
iš kitur darbininkų antplūdį. 
Norėta gelbėti vienai ir kitai 
kovojančių darbininkų pusei.

atsiuntimo gi, jie leidosi į j- 
vairias pasaulio dalis. Jie ten 
kas sau vyko ne trokšdami 
šiaip sau keliauti, bet Kris
taus įsakymų vykdyti Jiems 
įteiktame Viešpaties mandate 
buvo pažymėta: “Mokinkite 
visas tautas, skelbkite Evan
gelijų kiekvienam sutvėri
mui”. Šis Bažnyčios misionie 
riavimas vyksta Ir šiandie* 
'vyYsToliau.

Visose pasaulio dalyse šian
dien galima rasti katalikų ku
nigus misionierius. Jiems rei
kalinga pagelba, kuri yra dve
jopa. Pirmoj vietoje malda, o 
paskui — medžiagiškas rėmi
mas. / . •

** V • •
Jo Eminencija ragina tikin

čiuosius nuoširdžiai remti mi
sijas ir misionierius, turtuo
lis, taip vargšas turi progų bū 
ti misionieriavimo dalyviais 
remdami misijas. Kas turi dau 
giau, teaukoja daugiau; kas 
mažiau, teduoda mažiau. Bet 
tegul visi teduoda šiam kil
niam reikalui — tikėjimo pla
tinimui.

KATALIKŲ UNIJOS SUVA
ŽIAVIMAS

Illinois Katalikų Unijos me
tinis suvažiavimas šįmet įvyks 
Carlyle, III., gegužės mėn. 9, 
10 ir 11 dd.

PLIENO PRAMONES 
DARBININKAI BUS 

ORGANIZUOJAMI

DETROIT, Mich., vas. 14.- 
Paskirų pramonių darbininkų 
organizavimo vadas J. L. Le
vais pareiškia, kad, apsidirbus 
su automobilių pramone, da
bar bus stengiamasi suorga
nizuoti ir patvarkyti plieno 
pramonės darbininkus.

Plieno pramonės darbinin
kai seniai reikalingi galingos 
unijos.

lagos, tai Italija turi didžiuo- 
tiema pirmyn nacionalistams, tis savo karių narva.

ST. PAUL, Minn., 14. 
— Visi keliai sniego užpus
tyti v .".karinėj Minnesotcj ir 
rytinėj Lakotoj.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian

dien debesuota ir kiek Šilčiau.
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gyvenimo Jėgų šaltinis yra tik krikščiony
bėje.

DĖL BBTOMsftMO SOVIETŲ BU3IJ<U

Daktaras Jonas Basanavičius

Londono laikraščiai praneša, kad Rusi
joje eina stiprus nepasitenkinimo bruzdėji
mas prieš esamų sovietų vyriausybę. Būk 
tai studentų būrys padaręs Maskvoje demon
stracijų, kurioje pasigirdo šauksmai: “ša
lin Stalinų!“ Policija mėgino demonstran
tus areštuoti, bet tie nepasidavė. Kilo susi
rėmimas, kuriame žuvę 15 studentų. Taip 
pat eina paskalas, kad Stalinas jau nebepa- 
sitiki civiliniais komisarais, kuriuos, kaip1 
faktai parodo, urmu likviduoja. Jis dabar 
apsistotus raudonosios armijos vadais ir sa
vo valdžiai palaikyti remiasi vien ant mi- 
litarizmo. Dešinioji Stalino ranka yra vy
riausias kariuomenės vadas generolas Voro- 
šilovas. Tai gabus militaristas ir geras or
ganizatorius. Stalinas labai su Vorosilovu

Jo mirties 10 metų sukak 

tuvėins

Vasario mėn. 16 d. visa Lie
tuva ir viso pasaulio Lietuviai 
iškilmingai mini lietuvių tau
tos atgijimo patriarcho dakta
ro Jono Basanavičiaus mirties 
10 metų sukaktuves. Taja rei
kšminga proga, reikalinga pla
čiau pažvelgti j daktaro Jono

_. . .... . . ... 1 skaitosi, gal daugiau negu Vorošilovas su
LkIuvm spauda j4ac». ..1.^)0 Ark.-1 ju„ Pa5t„JlM>ju ,aiku kada rySiumi 5U .. 

vyt* ūpo Jurgio Matulevičiaus, Marijonų
Kongregacijos atgaivintojo, 10 metų mirties 
sukaktį, “ Šaltinis ” net specialų nuiherį iš
leido. Minėjo Arkivyskapo mirties nukakt} 
k tautininkų organas dienraštis “Liet. Ai- 
t?Ms”. Katalikų dienraštis “XX Amžius” į- 
dėjo prof. M. Biržiškos straipsnį, kuriame 
tarp ko kito rašoma:

f- “Kai dabartinis popiežias Pijus XI bu
vo Šv. Sosto atstovu Lenkijoj, vienų kartų 
jis atvyko į Vilnių ir žadėjo aplankyti kai 
kvtias įstaigos. Vysk. J. Matulevičius ir man, 
kaip lietuvių gimnazijos direktoriui, prane
šė, kad lauktume aukšto svečio. Atėjus ar
kivyskupui Achilles Salti, aš lietuviškai jį 
pasveikinau, o mokiniai padainavo kelias 
lietuviškas liaudies daioetes. Tokiu priėmi
au Nuncijus buvo labai patenkintas. Tada 
aš pastebėjau, kud vysk. J. Mat Ulevičius ta
ri au juo labai gerus ir artimus santykius.

“Paskutinį kartų aš mačiausi su arkiv. 
J. Matulevičium 1926 m. gruodžio mėn. Nors 
jis žinojo, kad aš esu nutolęs nuo religijos 
ir katalikybės, bet religiniais klausimais mes 
tmkad nekalbėjome ir nediskusavome. Arki- 
vysA^tpas J. Matulevičius vien savo sielos 
taurumu ir li«nawskumu mane tiek yra 
pavokęs, jog aš dabar, jdapgiauria jo dėką, 
vėl tapau oficialia katalikų Bažnyčios na
riu”.

mokslininkų” byla buvo suareštuota 10 ka
riškių, Vorošilovas smarkiai susikirto su 
Stalinu, ir kariškiai dėl to nebuvo likviduoti. 
Neseniai Maskvoje įvykęs kariškas paradas. 
Raudonarmiečiai demonstratyviai sveikinę 
Vorošilovų, gi į Stalinų nė dėmesio nekrei
pę. Tuos visus gandus sovietų vyriausybė 
griežtai užginčijo.

Šias žinias atpasakojęs “Darbininkas” 
daro tokių pastabų:

“Taip jau priimta, kad valstybės už
tyli ar užgir.čyja nemalonias įvykius savo 
viduje. Ypačiai sovietai yra įgudę užginčyti, 
nes jieiųs labai dažnai priseina tai daryti. 
Taigi užginčysimas dar nereiškia, kad to
kių faktų nėra buvę. Gal jie netaip atpasa
koti ar smulkmenose nepilnai atitinka tik
rovę, bet kad kas panašaus galėjo atsitikti, 
tai pati gyvenimo logika nurodo. Nagala

Basanavičiaus gyvenimų ir jo 
didelius darbus, kurie visi bu- 
vo skiriami Lietuvos nepri
klausomybei iškovoti ir lietu
vių tautai išvesti į laisvų ir 
laimingų gyvenimų. Tai buvo, 
galima sakyti, vienintelis tau
tos patriarcho gyvenimo tiks
las, kurio jis visų laikų atkak
liai siekė ir kurį jam pavyko

višku dainavimu labai pasipik
tino drauge važiavęs II klasės 
mokinys Vincas Kadirka, ku
ris, jau persisunkęs lenkiška 
dvasia, Jonų Basanavičių iš
vadino mužiku. Bet vėliau Vin
cas Kudirka visados sakyda
vo, kad šis įvykis buvo pirma- j 
sis akstinas, kuris jį paskati
no daugiau galvoti apie lietu
vius, steugtis suprasti jų sie-

tųjį kraštų. Jonui Basanavi 
čiui nemažas įtakos turėjo irį
jo lietuviškųjį susipratimų dar Į 
labiau stiprino įvairūs istori-1 
niai raštai, kuriuose buvo iš
kelta ir išaukštinta didingoji 
senosios Lietuvos praeitis. 
Baigdamas gimnazijų, .Jonas 
Basanavičius jau buvo tvirtas,

įgyvendinti bei susilaukti nore Rųjooningas ir susipratęs lie- 
dalinių savo darbų vaisių. tuvis patriotas ir tokiu dide

lius patriotu jis pasiliko visų 
gyvenimų.

BaMutavičiaus gimtū&i

Jonas Basanavičius gimė 
1851 m. lapkričio mėn. 23 d. 
Vilkaviškio apskr. Bartininkų 
valse., Ožkabalių kaime. Graži 
ir poetiška Ožkabalių apylinkė, 
išmarginta piliakalniais, gausi

Basnetavičins Maskroj

1873 m. imdenį Jonas Basa
navičius pradėjo studijuoti 
Maskvos universitete. Iš pra
džių jis studijavo istorijos —

senųjų žmonių padavimais, da- filologijos mokslus, bet vėliau 
rė didelę įtakų būsimųjam lie- paėmė medicinų, jų baigė ir 
tuvių tautos atgijimo tėvui, daugelį metų vertėsi gydytojo
Jis pats apie tai 
k i ame dailiame.

sako: **To- praktika. Tais laikais Mas- 
kalnuotame kvos universitete lietuvių stu-

krašte, su daugybe dar “kry- deatų buvo labai ioažia, ta-
žiokiškų” tradicijų, aš esari čiau ir tie buvo lenkų įtakoje, 

binti dvejais atvejais po keliolikų komrmis- gimęs ir užaugęs, ir ši aplinky- Jonas Basanavičius lietuvius 
tų vadų, tai negali praeiti be skaudaus pspū- liė, be abejo, nemenkų į mano studentus pradėjo jungti į 
džio į komunistų visuomenę. Rusijos pilie-j dvasių, įtekmę turėjo5’. Pir-1 vienų būrelį bet jokios lietu
čiai, tiesa, yna nežmoniškai ujami ir apea- nenorius mokslus Jonas Basa-'viškos draugijos negalėjo įs- 
prutę su visokiomis baisenybėmis, bet yra'navį&ug i»ej0 pas kaimo “da-Teigti. Mokvdmasig universite-
sukrėtimų, kurie su nieku nesiskaito. Husai kurie anais
klusnūs ir nepaslankūs, bet sykį, išjudinti, buvo madoje Ue!tuv<)je.
jie moka gaivalingai sukilti”.

Žodžiu skant, ne viskas ramu bolševi- 
kijos fronte.

te, Jonas Basanavičius pasi
reiškė ir spaudoje, rimtai na- 

Tačiau “daraktoriai ” maža grinėdamas Lietuvos praeitį 
kų teišmokė jaunąjį Jonelį, jir lietuvių tautosikų. Tai, ži-
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Rytoj minėsime dr. Jono Basanavičiaus, mūsų tautos pat
riarcho, mirties 10 metų sukaktį.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Ktm. Ant. M. Karužiškis

TrararouMAs be meilės _ salta 
JĖGA

nelaimės painių, teikiant nu
sibojusiems kokį meilų žodį 
apsvarstyti, linksminant ko
kių sielų jos keliu čia že
miau; Išganytojau, sustiprink 
manė tikėjimų ir mano tiks
lus., leisk man atnešti skriti- 
nius į sielų pjūtį, ir amžiny
bėms besitęsiant vis leisk man 
liudyti už Jėzų, mano Kara
lių. — Morta Capps Olirer.

Vasario Penkiolikta Diena

“Nes Kristus yra nian gy
venimas, ir mirtis yra man 
pelnas”. — Pilyp. I, 21.

Gyvenimas dėl Jes&as
Ateityje visų mano širdies 

dievotumų, brangusis Išgany
tojau, aukoju Tau; meilė, 
kaip tėkmė berybių jūrų, ky
la mano širdyje, pertekanti 
ir liuosa; gelmė į gelmę mano 
dvasioje šaukia, giesmę po 
giesmės aš džiaugsmingai gie 
du, Tasai kurs atpirko ma
ne nuo žemiškos vergystės — 
Tasai yra mano Išganytojas, 
mano Mokytojas, mano Kara
lius.

Sustiprink mane, Tėve! G, 
padaryk mano širdį jautrių, 
pagelbėk man surinkti pra
puolusius, kurie klaidžioja, 
pagelbėk man parodyti jų 
Vadų ir Gynėjui, Jėzų, jų Iš
ganytojų, kurs liepia jiems 
pareiti namon; pagelbėk man 
surinkti nuliudnsius ir aplei
stus, mokinant jų balsus nau
jiems giedojimams, besisten
giant jų širdis ir jų sielas iš
budinti, l’ūdi.jant visad už 
Jėzų, mano Karalių!

Mokink mane maldauti klai 
dnnų, kurie klaidžioja, pa
gelbėk man išvesti juos iš

jau pranešė A. Višteliauskui 
ir J. Mrkšui. ftie abu veikėjai 
jo nusistatymui karštai prita
rė.

Pi trosais laikraščio klausi
mo jrunktaa buvo medžiaga. 
Dr. J. Basanavičius jau turėjo 
šiek tiek prozos ir poezijos. 
Vienų kitų dalykėlį naujam 
laikraščiui laivo jmrašęs ir 
VišteKauskns bei kun. Nar- 

ikevič.ius. Be to, dar buvo pasi
žadėję bendradarbiauti ir kiti 
susipratę lietuviai: d r. J. šliu
pas, dr. V. Pietaris, V. Dagi
lis ir kiti. žodžiu, laikraščio

(Nukelta ant 3 puri.)

“Tavo žodis žiburys mano 
kojoms ir šviesa mano ta- * 
kuose”. — Psalm. CXVIII, 
105.

“Vaikščiokite, kol turite 
šviesos”. — Jono XII, 35.

Aš norėjau matyti anglia
kasius einančius namon su 
jų lempomis ant jų kepurių. 
Mačiau juos ir parsinešiau 
namo su savimi lempų kaipo 
atmintį. Aš manau būtų iš
mintinga, jei mes pasirinktu
me tiesų ir nešiotumės jų vi
sad su savimi, kaip angliaka-- 
siai savo lempas. Kaip pati
ktų šeimynai “Mylėkimės vie 
ni kitus!” (1 Jono IV, 7).. 
Kaip Išeitų mūsų gyvenimo 
darbe “Daryk kitiems, kaip 
tu norėtumei kad tau dary
tų!

Tėvoi, jį norėdami matyti ku-!uoma, jį iškėlė į Maskvos stu
dentų viršūnes, o jie pats į 
save atkreipė rimtų moksli
ninkų dė««ėsį. Kartu jis sekė 
kiekvienų Dėtuvių gyvenimo

nigu, lėkio į aukštesnius moks-
----------- Jus. Pirmiausia jis įstojo į

SomlfcsUi, savo laiku atvirai paaisakę LnkRi)J mokvkb,,
pnes nepilki a usoanos Lietuvos idėjų, agitavę
nė cento Lietuvai neduoti, dabar ieško me-

VIS TIE KUNIGAI

Po Katalikų Veikimo Centro Lietuvoje 
konferencijos, kurioj dr. Maceina skaitė re
feratų apie socialinį teisingumų ir tuo refe
ratu sukėlė savotiškų sensacijų visame kraš
te, Letuvoje prasidėjo savotiškas sųjudis. 
tSpanda plačiai ėmė gvildenti aktualius so- 
ci&Knius ir ekonominius klausimus, } ku- į kunigų pareiškimų.

o jų baigęs ir turėdamas jau
. . . , ... . . .. . 1TBny.1,lc 115 metų amžiaus įstojo j Mari-i reiškinį, pats džiaugdamasis

dziagos, kad galėtų įrodyti, jog tais Lietu- . / . A i • ...’ b 11 j » j © , -------- n. -i------- *n-: i-: bet kuriuo, nors ir visai mnz.u,
lietuvių laimėjimu. 1879 m.

vos nepriklausomybės priešininkais buvę ku- •la,nP° v’s g’Uinazijų. Tais ai- 
nigai. Bet tos medžiagos jiems trūksta, dėl (aukštesnės^ mokyklose 
to nuolat kartoja nudėvėtų pasakų apie kaž- viešpatavo lenkiška, dvasia bei 
kokį “Tėvynės Sarge” 1900 metais tilpnsį Mokiniai buvo stengia-
kunigų pareiškimų. niasi snponinti, kad jie sfcirtu-

rinos atsiliepė ir “P. G.” bendradarbis J. I Socialistai, žinoma, norėtų išbraukti iš &i nuo savo kaimiečių tėvų ir 
IritvMo iam oaIta* V it4nruAb Jvu<ini«iLn iv Rtarulvai r/n v*«iza -SuGs., kAris tarp kitko sako:
Socialinis klausimas istonjoje yra per- 

roansBtttkas, quasi amžinas. V. J. Kristus 
yra pasakęs: “Vargšų savo tarpe visada 
turėsite”. Tuo mūsų Išganytojas priminė, 
kad J« sekėjai visada tarės socialinių pro
blemų ir kantatyvinių rūpesčių bei pareigų 
ir kad krikščioniškoji artimo meilė niekuo
met -{kri istorija pereis į metaistorijų) ne
nustos savo aktualumo. Taigi aišku, — kas 
nereaguoja į aktualiųsias neteisybes, tas ver
tas bausmės kartu su. tos neteisybės dary
tojais.

Istorikų Ed. Meyerio ir Th. Mommseno 
teigimu, socialinių klasių kovų ir revoliuci
nių klasių kovų ir revoliucinių sųjūdžių bu
tu atikineje Graikijoje ir Romoje. Iš L. 
Karsavino “Europos k«ltūro6 istorijos’’ ma
tyt, kad rewti«einių sųjūdžių apsčiai būta 
ir vKLuranririkm. Taigi klasinės kovos dėl so
cialinės teisybės nėra naujųjų laikų socia
listų ar marksintų išradimas. Kol bus socia- 
Itnlo Betcisaagame, tol bus ir socialinio re-, 
volriicioimteio

Be krikščioniškos artimo meilės negali 
ma įgyvendinti socialini* teisingumo. Tei- 
ringaliftu* be meilės yra šalta jėga, o aoeia-

Lietuvos istorijos dvasininkų ir bendrai ka- brolių, pamažu nuo jų nutoltų 
talikų nuopelnus Lietuvai. Jų fanatiškomis ir išėję mokslus gimtajam
akimis žiūrint, ne tik visa eilė kunigų knyg
nešių, rašytojil, poetų ir kitokių tautos dar
bi ninku, bet vyskupas Valančius ir kiti to
kio didelio masto tautos veikėjai Lietuvai 
nieko ger© nėra padarę. Tačiau faktas pa
silieka faktu, kad vieno vy^rupo Valančiaus ' 
nuopelnai laetuvai yra keleriopai didesni, 
negu visų socialistų ir šiaip laisvamanių 
krūvon sudėjus. Tenka dar daugiau pasa
kyti, kad jokie socialistų darbai nevedė mū- 
.sų tautos į nepriklausomybę. Jie tik trukdė.

kraštui jokiog naudos negalė
tų duoti. Drauge į mokyklas 
skverbėsi jau stipri rusinimo 
srovė, kuri taip pat norėjo pa
traukti lietuvius mokinius ir 
ilgainiui juos surusinti. Šios 
abi įtakos, be, abejo, buvo la
bai pavojingos ir slidžios vi
siems lietuviams mokiniame 
Jiems reikėjo įgimto lietuviš
ko jausmo, kad galėtų visiems 

SLA aukodamas 400 dolerių HJiupo ik grindimams atsispirti Bet Jo
tinės Kultūros Draugijai ir Sus-mo organo nas Basanavičius visas sveti- 
“Tėvynės” gynimas Šliupo darbų aiškiai ltm8 įtakas pajėgė atstiuiiti ir 
parodo, kad laisvamaniai ir socialistai, ūžė- jau gimnazijos būdamas pasi
ritę tos cvganiaacijoe vadovybę, jų išnaudo- reiSk- giwipratuftiu ]ietuviu, 
j, bedievybės platinimui lietuvi, tautoje.' . he8i(Ionlinfiu Hetuli 
■\utaiLkaj, kurių lt, organizacijoj yra gana ka|ba lietuvi5k ja lilcr8t0. 
daug, turėtų prieš tai užprotestuoti. Jei i
SLA priimami ir katalikai, tai neturėtų bū-, r<L rodo, k«l ir toks pa
ti užgauliojami jų įsitikiBimei ir jausmai ' iJonui Basanavičiui e- 

- ir taip pat neturi būti jo pinigais remiama Kfln^ šeštoje klasėje, paleidus
Velykų atostogoms, iš vienon 
apylinkės .susirinkusių gimna-

Jonas Basanavičius l»igė Ma
skvos universitetų ir tapęs gy
dytoju apsigyveno Bulgarijo
je. Toje svetingoje šalyje jis 
išgyveno 25 metus. Čia jisai 
parašė eilę mokslo veikalų iš 
medicinos srities, čia jie pra
dėjo rūpintis ir Lietuvos bei 
lietuvių tautos likimu. Pir
miausia jis }>asidarė nuolati
niu ir artimu Prūsų lictuvi- 
v i n in k ų laikraščių ‘ ‘ N au jo jo 
Keleivio” ir Lietuviškos Zei- 
tungos” bendradarbiu. Bet ši
tie laikraščiai buvo daugiau 
religinio turinio ir į tautinius 
lietuvių klausimus mažai tesi- 
giHao. Dr. Jonas Basanavičius 
Bulgarijoje išgyveno ligi 1882 
metų. Tais metais jis persikė
lė į Čekoslovakijos sostinę 
Brolių, kuri yra tampriai suri
jusi su pirmojo lietuvių tauti
nio laikraščio “Aušros” pasi
rodymu.

Mintis “Aušrų” steigti 

laikraščio “Aušros” steigi-

U

bedievvbė ■ * « M • •
mo mintis ei r. J. Basanavičiui

m gyveiHttMii reikia ne tik teisybės, bet šiomis dieoeniM Rusijoj tolimojoj L'toj zis tų būrelis pasamdė ratus ir buvo kilusi dar 1881 metais.
Jis tada pradėjo susirašinėti 
su A. Višteliausku ir J. Mik
sų. Tačiau dėl daugybės kliū
čių šis klausimas negalėjo bū
ti greitai išpręstas. Pagaliau, 
1882 m. pabaigoje, jau gyven-

ir medes ari tūnos. Artimo medės atžvilgiu mirė prof. Liubavskis, kuris visų savo gyve-'^,. Vilkaviškį išvažiavo į Bar
toji gražu ne visi katalikai ir ne visada yra j niuių paaukojo Lietuvos praeities tyrinėji- .
ideolinėj aukštuntoj, bet su ateirtišku ko- ! mui. Jis yra parašęs keletu mokslinių bei j 11 ’ a u
.......  p“x:.............. «»♦: istorinių koygų apie Lietnvų. Iš jo knygų *«»iaviciuH pasiūlė draugams

matjti, kad Lietuvos praeitį jis yra yra iš- įsidainuoti ir irfc-ko nehmkda- 
studijuvęs nuodugniai ir jų gerai pažįsta. IliaK ėni6 traukti: “Augin tė- 
VeHonis, kaip “senojo režfcmo istorikas” iš
Maskvos universiteto buvo pašalintas ir pa- 
skutiniųsias savo dienos liaigė atskirtas nuo 
rookslo židinio tolimojoj U£oj.

iiiunizmu ir fašizmu dar blogiau: ten arti
mo meilė ne tik nesudaro principo, bet dar 
į jos vietų išstatoma klasinė ir nacionalinė 
neapykanta, o neapykanta jokių atžvilgiu 
nėra ir negali būti socialinio gyvenimo šil- 
dytoja, o tuo tarpu gyvas žmogus privalo 
gyvo žriiegatn meilės rr užuojautos, o šitų

va« du sūneliu, du šuneliu r Pralsije, dr. J. Basmia-
angindamuH laitai džiaugės, Ja-'rišius gautinai nusprendė lei- 

bai džiaugės”. Nelauktu Ucįuosti “Aušrų”. Apie tai jie tno-

„ ___

A, šviesa apreiškia! An* 
gliakasiiųnpif reikalingos jų 
lemiąs žemai kasyklų tamso
je, o mes esame tamsos pa
saulyje, ir mums reikalingos 
lempos. Yra labai žymus po
sakis Psalmėse, kurs sako: 
“Tavo žbdis žiburys mano 
kojoms ir šviesa mano takuo
se”. Džiaugiuos, kad jis sa
ko kojoms; tas išrodo, kaip 
šviesa pareigai, ne smalsu
mui. “Nes širdimi tikima dėl 
nuteisinimo”. (Roui. X, 10). 
Yra visad gana šviesos pa
rodyti mums kų daryti, o tai 
širdies reikalas daryti. Visad 
yra šviesos teisingoms sielo
ms. — Margorieta Bottome.

Aiaip iškalk šias pamokas 
ant savo sielos — Vilties, Ti
kėjimo ir Meilės — o rasi sti
prumo, kuomet gyvenimo ba
ngos žiauriausiai ritasi, švie
sos, kuomet kitaip būtumei 
aklas. — U vokiško ii Schil- 
lerio.
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P. Vaičiūnas.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
NE PUŠYS VAITOJA

(Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo proga)

Antanas Smetona Šventoji Šeimynėlė
Antanas Smetona gimė Už- 

ngiry 1874 m. rugpiūčio 10 d. 
Tai toks Lėno ežero kraštas 
už girių Ukmergės apskrity j. 
Jo tėveliai ten Užulėnio kai
me teturėjo žemės ketvirtį va
lako, kai visi broliai pasida
lijo. Vadinas, turėjo labai ma
ža žemės, o vaikų daug, tai 
iš ko čia išleisi juos j mok
slų? Vienas jų vaikas, Anta
nas, betgi įsimušė į galvelę 
Šventojo Rašto žodžius: “Pra
šykite ir bus jums duota, ieš
kokite ir rasite.” Giliai tikė
damas, kad Dievulis teisingas, 

ų pažada, tai ir padaro, An
driukas karštai melsdavos, 

kad tasai Dievulis, davęs jam 
geros sveikatėlės, dar pridėtų 
didelio didelio mokslo. Ir ė 
mė mokytis. Ilgai ilgai ruo
šės čia savo Taujėnų valsčiaus 
pradžios mokykloj, čia Uk
mergės, čia Liepojos, čia Pa
langos miesteliuose, kol pate
ko į Mintaujos gimnazijų.

Mokytis Antanukui bent 
kiek padėjo jo klebonas Jonas 
Balvočiusš rašytojas, Geručiu 
prasiminęs. Padėjo ir broliai, 
bet ir patys jie buvo betur
čiai. Tai daugiausia teko pa
čiam .užsidirbti mokslui, ir 
Antanas jau nuo trečios kla
sės vargsta, padeda kitiems 
mokytis ir pats mokos.

Sunku be skatiko svetur gy
venti. Kad bent iš šalies nie
kas nekliudytų! A. Smetona 
mokės tais laikais, kada rus- 
kiai taikės lietuvius praryti — 
priversti, kad visi lietuviai 
rusiškai kalbėtų ir melstųsi. 
Kai to pareikalavo iš Mintau
jos moksleivių, jie susitarė ne
pasiduoti. Vyresnieji tvarkė 
jaunesniuosius. A. Smetona 
tada buvo jau aštuntoje kla
sėje. Tai buvo lyg vadas ma
žiesiems.- telkė vienybėn, pas
kui dykai juos mokė, kad pa
varyti neatsilitetų ir nesugaiš
tų metų, rašė prašymus vy
riausybei. Na, dirbo, ir už tai 
pavarė prieš pat baigiatį gim
nazijų. Gimnazijos baigti ga
vo nuvažiuoti į Petrapilį. (Tai 
toks miestas (buvusi Rusų 
sostinė.)

Čia pat įstojo Į aukštųjų 
okyklų, į universitetų, mo

kytis advokatauti. Vėl dirbk 
duonai, kad galėtum mokytis! 
Vėl tau pilna visokių kliuvi
nių!

Ruskių valdžia labai nemi
go, kai žmonės imdavo bu
riuotis.- vis manydavo, kur 
du trys šnibždasi, ten prieš 
valdžių tariasi. Nemėgo ir kai 
studentai buriuojąs, tai ėmė 
ir uždraudė jiems .taip daryti. 
Studentai pasipriešino. Antn 
nas Smetona taip pat ir vėi 
buvo pavarytas iš mokslo, pa
sodintas į kalėjimų ir ištrem
tas iš Petrapilio į Vilnių.

Po kiek laiko sugrįžo į uni
versitetų. Jau baigia. Štai vėl 
nelaimė. Ruskiai pasiryžo iš
gaudyti visus lietuvius švie
suolius, tad jie neberašytų, 
nebespausdintų draudžiamo
mis savo raidėmis. Prikibo ir 
prie A. Smetonos dėl menk-

niekių, dėl knygelių, vėl pfu 
sodino į kalėjimų. Atsėdėjęs 
baigė mokslus ir dirbtų su
grįžo J savo mylimų Vilnių...

Gyvai dirbo Mintaujoj mok
sleivių lietuvių “Kūdikio” 
draugijėlėj, dar gyviau Petra
pily studentų lietuvių draugi
joj. O Vilniuj ir visai pasinė
rė į draugijų darbų. Čia jų 
dygo kas metai. Čia lietuviai 
šviesuoliai spietės, čia sau lai
kraščius leido, knygas rašė, 
čia meno. parodas darė. O 
darbščiausias visur buvo A. 
Smetona.

Teko gintis nuo ruskių, nuo 
lenkų, net nuo saviškių, ku
riems Lietuvių Tautos dalykai 
nerūpėjo. Gynės drųsiai ir su
maningai. O saviesiems ruošė 
mokslo vadovėlius. Aplink jo 
šeimynėlę spietės didumas Vil
niaus lietuvių galvotojų ir ta
rės, kų čia vis nauja, vis nau
dinga prasimanius. Antanų 
Smetonų tada girdėjo visa 
Lietuva, ir kai užėjo sunkieji 
karo metai, jam teko ir bė
gančiais nuo vokiečių rūpintis 
ir Lietuva nuo tų pat vokiečių 
ginti. Paskui jį gi padarė pir-1 
mosios Lietuvių Valdžios 
(Valstybės Tarybos). Galva. 
Valstybės Taryba paskelbė 
Lietuvų nepriklausančių nuo 
Rusų ir nepriklausančių nė 
nuo ko (1918 m. vasario mėn. 
16 d.). O kitais metais (1919 
m. balandžio mėn. 4 d.) iš
rinko Antanų Smetonų pir
muoju Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Po šešerių metų 
pertraukos Antanas Smetona 
ir vėl, štai, mums viršinin
kauja, Tėvynės gerove rūpi
nasi.

Vaižgantas — J. Tumas.

(Sausio mėn. 11 d.)

— Prannk, kų tu ten vartai? 
— paklausė viena iš būrio žai
džiančių vaikų prie stalo sė
dintį su knyga gimnazistų.

— Naujųjį 1931 m. kalendo
rių.

— Kokia rytoj diena? — 
teiravosi tas pats Jonukas.

— Argi nežinai, kad sekma
dienis.

— Sekmadienis, tai sekma
dienis, bet kokio šventojo die
na? — nerimo Jonuks.

— Palauk, tuoj pažiūrėsiu. 
Rytoj... sausio m. 11 d... bus 
šventosios Šeimynėlės diena.

— Rytoj šventosios Šeimy
nėlės šventė? Pernai tų dienų

nais metais Jėzaus tėvai eida
vo į Jeruzalę švęsti Velykų 
švenčių. Ir Jėzus turėdamas 
12 metų išėjo kartu su tėvais. 
Pilnas miestas žmonių — di
delė kamšatie, kad atsiskyrus 
nno savųjų, sunku vėl susiras- ( 
ti. Šventės jau baigėsi ir vėl1: 
•keliai buvo pripildyti grįžtan-1 
čių namo žmonių. Išėjus ūž 
miesto, Marija pastebėjo, kad 
su jais nebėra sūnaus. Visų 
dienų ieškojo tarp pažįstamų, 
bet niekur nerado. Marija su 
Juozapu sugrįžo į Jeruzalę. 
Išvaikščiojo visas gatves iš
ieškojo visus kampus, bet vel
tui. Įpusėjus trečiai dienai,

Ne pušys vaitoja ten audrai pabudus, 
Ne vilnys čiurlena upelio gilaus...
Ten graudžiai tik verkia motutė nuliūdus 
Ant aukšto kapelio, sūnelio meilaus...

Jausiausias jis buvo motutės senosios.
Į karų išleidus vis meldės už jį...
Bet žuvo sūnelis prie upės Šventosios, 
Tėvynę begindams žiauriame mflšyj...

Ir kur ašarėlė nubyra senosios,
Gėlelė išdygsta tyra ir daili...
Jos verksmas, it balsas gegutės raibosios. 
It mažo paukštelio dainelė gaili...

— Vai, kelkis gi, kelkis, sūneli tu mano... 
Ilgai pamigai tu kapelyj ankštam.
Jau gėlėg sužydo, upeliai čiurlena... 
PrabUavo beribė danguj jau aukštam...

— Pagriuvęs ant šono arklužis tavasis, 
Nuliūdęs artojaus vis laukia jisai...
Ir žvengia liūdnai vis žirgelis bėrasis... 
Jau skamba linksmųjų paukštelių balsai..

Ramina motutę čia jaunas berželis,
Kur auga prie kapo bernelio arti. 
Kukuoja gegutė. Nesikeis bernelis,
Ir krint ašarėlė ant kapo karti.

TAIP MAN TEKO MOKYTIS

Seniau, dar prieš Didįjį Ka- ant pirkios stalus. Mat, tuo-
rų rusai visose mokyklose Lie
tuvoje mokė vien tik rusiškai.

Norėjo mus lietuvius surusin
ti. Ir net daugiau — kad mes 
priimtume stačiatikių tikėji
mų. Šituos jų norus lietuviai
suprato. Todėl tėvai į mokyk- 

užsuko į bažnyčių. Viename ,ag gavo vaMiŲ neleido. Mo_ 
prieangyje besikalbančių, pri- (kė namie g]aptai mamos 

kunigėlis Angelo Sargo vaiku- siartmo arčiau ir pažino, kad mokytojaj> vadinami darakto-

so

Koks Darbas, Toks 
Pelnas

ir

Tadas ir Ignas — sodininko 
sūnūs. Malonų gegužės rytų 
tėvelis abiem po vienodų obe
laitę tardamas.:

— Globokite, darbuokitės. 
Nuo jfidviejų pareina kiek kat 
rns vaisių sulauksite.

čiams pasakojo labai daug ir 
gražiai apie tų šeimynėlę, — 
įsikišo Marytė.

— Aš dar nežinau, kų jūs 
vadinate šv. Šeimynėle! — ne 
drųsiai išsitarė mažiausioji 
mergaitė Onytė.

Šv. Šeimynėlę sudaro Jėzus, 
Marija ir Juozapas, — paaiš
kino Marytė.

— Pernai kunigėlis sakė, 
kad Jėzulio ir Marijos globė
jas Juozapas buvęs dailidė. 
Jis labai sunkiai dirbdavęs, 
kad net rankos pūslėtos buvu
sios ir per kaktų bėgdavęs 
stambiais lašais prakaitas. 
Marija attikdavusi visus na
mų ruošos darbus....

Nebaigus Marytei pasakoti 
apie Marijų, susiįdomavusi O- 
nytė paklausė:

— O kų veikė Jėzulis, kai 
buvo dar mažutis?

— Mažutis Jėzus atbėgdavo 
prie Juozapo, pažarstydavo 
skiedreles, imdavo į rankas 
pinklų ir norėdavo piauti. Bet 
šv. Juozapas neleisdavo: 
“Mielas Jėzuli, dar esi per 
mažas, kai paaugsi, tada galė
si man padėti. Geriau padėk 
motinėlei. Ji turi daug darbo 
— vienai reikia viskas apžiū
rėti”. Bėga. Jėzulis pas Mari
jų. Ima šluotų ir šluoja aslų; 
tai nubėgęs į tvartelį pašeria

tai kunigų esama. Nedrįso jų 
nė užkalbinti, vis tiek jie ne
padės surasti dingusio. Tik 
štai ūmai būrelio viduryje iš
vydo garbiniuotus plaukus ir 
žvilgančias Jėzaus akis. Kuni
gai kalbėjosi su Marijos sūnu
mi apie Šv. Raštų. Klausinė
jo Jį ir Jis taip išmintingai 
atsakinėjo ir tokius sumanius 
duodavo kunigams klausimus, 
kad net tie stebėjosi. Marija 
pašaukė Jėzų vardu. “Sūnau, 
kam mums taip padarei? Štai 
tavo tėvas ir aš su skausmu 
ieškojome tavęs”, tarė Mari
ja. “Kam manęs ieškojote? 
Argi nežinojote, kad turiu rū
pintis mano tėv<Treikalais?”

— Aš žinau dar daugiau, 
bet jums dabar nesakysiu, nes 
jūs vis tiek gimnazistas, kad 
pasirodytų daug žinančių, 
nors tų istorijų kažin ar žino
jo tiksliai. Ld. Py.

nais.

Kartų kaimyno Jonas atbė 
gęs pranešė, kad rusų žanda
ras atjoja. Mūsų mokytojas 
suprato, ko jis čia atjoja. 
Tuojau mums liepė bėgti į 
tvartų ir pasislėpti. Į tvartų, 
o ne namo liepė bėgti todėl, 
kad einančių nepamatytų. Mo

met suolų dar nebuvo. Mes sė- 
sėdėdavom- už stalų.

Žandaras nieko nerado: nei 
mokinių, nei mokytojo.. Moky
tojas sumetęs stalus ant vir
šaus, apsivilko sermėga ir išė
jo į skiedrynų malkų kapoti. 
Žandaras perėjęs visų kaimų 
ir neradęs niekur lietuviškos 
mokyklos, pasakė: “Niekas ir 
nemokykite namuose vaikų, o 
ypač lietuviškai, neg uždraus
ta. Jei kas mėgintų lietuvio 
kai mokyti, tai tuojau išvešiu 
į Sibiru”.

Kada žandaras ieškojo mo
kyklos, mes visi vaikai sėdėjo
me tvart ir kalbėjome apie

neleidžia mums mokytis. Besi
kalbant Jonukas, mūsų visų 
didžiausias, pasiūlė pasimelsti, 
kad Dievulis duotų rusams 
proto ir leistų mums mokytis 
lietuviškai. Mes tuojau visi 
suklaupėm ant šiaudų ir pus
balsiai sukalbėjom “Tėve mū
sų” ir “Sveika Marija”. Jo
nukas ir kiti didesni vaikai 
daugiau meldėsi. Mes dar tik 
tiek temokėjome, todėl toliau 
tyliai sėdėjome.

Džiaukitės, vaikučiai, kad 
jums mokantis nieko nereikia 
bijoti ir kad visur turime sa
vas lietuviškas mokyklas.

P. Paukštelia.

kytojag su šeimininku užnešė rusus, kokie jie negeri, kad PLATINKITE “DRAUGI”

Našlaite

JUST KIDS—A Bad Excase.

asilėlį, tai paukščius lesina...
Ignukas stropiai darbavosi:!

—1:_,------x-------------- ) — Tokius menkniekius tai ir
jūs atsimenate, bet ir žinote,

•kasinėjo aplink medelio žemę, 
laistė ir kirminus nurinkdavo. 
Jis buvo tikras medelio globė
jas.

Tadukas savo medžiu visai 
nesirūpino.

— O kai augs, — sakydavo, 
— be mano darbo* užaugs.

Tik rudenį, atsiminęs savo 
medį, tačiau nerado nėviemio 
obuolėlio. Nusiminęs eina žiū
rėti Ignuko obelaitės; kų gi 
mato? Medelis pilnas gražių, 
raudonų obuolių. Eina pas tė
vų ir skundžiasi:

— Man, tėveli, davei netiku
sį medį, o Ignukui tokį gražų. 
Tėvelis atsakė:

— Judu gavote vienokius 
medelius. Tgnukas padėjo me
deliui augti, o tu nežiūrėda
mas, tinginiaudamas savo me
delį sunaikinai.

Koks darbas, toks ir pelnas.
Br. R.

Jau gęsta saulė vakaruos, — 

Šešėliai tiesiasi laukuos,

It tylūs, slaptus milžinai.

O ten kalnely, ant kapų,

Kur baltas kryžius tarp beržų 

Mergaitė meldžiasi karštai.

Ten ilsis tėtis ir mama,

O ji našlaitė čia viena 

Į 'dangų šaukiasi maldoj. 

Jos maldą priima dangus, 

Ramina širdį ir jausmus; 

Mergaitė šypsos vienumoj. 

Jai tėtis — Jėzus, o mama —

kas būva su Jėzumi atsitikę, 
kai jis turėjo 12 metų? — pa
klausė vaikus gimnazistas, di- Bangaus Marija nekalta;

džiuodamasig gavo mokytumu.

— Kodėl mes nežinosime, 
žinome? — atkirto Jonukas 
— Ir apie tai pernai mums 
kunigėlis pasakojo. Kiekvie-

Mergaitė mato, jaučia juos... 

Ir ji laiminga pamilta,

Ir nors pasauly pamiršta, — 

Globėjus turi ten... Danguos...

By Ad Carter
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Vladas Kupris, Gelvonai.
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administraeijos suiaužirao iš
aiškinti ir pirmykščiai padė
čiai atstatyti. Tačiau Švenčio
nių starosta į paskirtį susiti
kimų atvy kti atsisakė.

Jei ne rytų, tai vakare.

Jei ne rylų, tai vakare
lakiniu vartojimu svaigimu,.' .Pir'"“ M*

orimų visa sistema yr«lB| S,nUrt« b“''° padary-

Žmonių Prietelis
> Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Vilniaus krašte ir nepaprastai 
aštri prieš Lietuvą nekreipta 
lenkų spaudos radio propa
ganda. Viso šio įvykio akyvai-

kaip ir visi ligi šiol padarytie- lenkai pasielgė visiškai sauva- 
ji jų smurto žygiai išprovo- liškai, pavartodami smurtų ir
kuoti lietuvių neatsargesnius kulkosvaidžius. Tsb.
veiksmus, žinome, Lietuva vi- LENKAI „E.

TEISĖTAI PERjfcJĘ 
DEMARKACIJOS LINIJOS

Gėrimas
Mano dėsnis yra, gerk, kuo čių H 

inet esi ištroškęs ir neper-1 įvaryta į netvarkę, paktas, 
daug ant syk. Niekad negerk kars neturi būti perpigiai pri-
bevalgydamas: verčiau gera 
prieš arba po valgymo.

Šios yra senos sveikatos re
gulos, bet kaip daugybė ki
tų šiose dienose jos daugiau 
neužlaikomos. “Didelis gėri
mas yra paprotis, o ne gam
tinis palinkimas“, kaip yra 
gudriai išreikšta.

Jei žmogus pasvarstys, kad 
žmogiškas organizmas guli 
būti palygintas su aukščiau
sia lūšimi gabios mašineri
jos, kurioje kiekvienas suju
dimas, nežiūrint kaip mažas, 
sukelia nesutikimų, jis išsyk 
supras kad perviršiu ir nuo-

imtas. Nenuosaikus gėrikas 
užtraukia ant savęs daugybę 
ligų ir sunegalėjimų.

Išrodo negalimu, kad sutvė-

tas sausio mėn. 18 d. rytų. Ta
da irgi didesnis Lenkų karei
vių būrys buvo mėginęs tų pa
čių gairę perkelti į Lietuvos 
pusę. Tai matydamas, ėjęs 
sargybų Lietuvos policininkas 
iššovė į viršų, šaukdamasis

rimas, apdovanotas protu pagelbos. Netrukus atvyko 
kaip žmogus yra, galėtų pa- daugiau Lietuvos policininkų 
pildyti tokį piktų, matant, jr fatĮa lenkai pasitraukė. T.a- 
kad kitaip jis ima tokį atsar- (v.į.au. 8aVo smurtų jie įvykdė 
gumų dėl savo sveikatos,. Pa- |og pačios dienos pavakare.
mokslininkas, tačiau, kalba į 
kurčias ausis, kuomet jis pa
liečia gėrimo dalykų, nežiū-

Lenkai provokuoja lietuvius

Lietuvos vyriausybės sluok- 
rint, kad kiekvienos dienos sniuose šis smurto aktas lai- 
patyrimas parodo mums šios komas Lenkų provokacija, 
susivaldymo stokos pasekmę. Pastarasis elgėsvB yra greti- 

— Kun. Kneipp namas su ankstesniais lenkų 
išsišokimais prieš Lietuvų,

Plačiau apie smurtą demorka-
cijos linijoj

■
Lenkams pagrobus Vilniaus ]>aliko saugoti lenkų sargybi- 

kraštų, taq> Lietuvos ir Len-jniai su kulkosvaidžiais, susi- 
kijos yra nustatyta laikina jungę telefonu su savo štabu, 
valstybių siena, vadinama de- Iš Lietuvos pusės ten liko taip 
Inarkacijos linija. Tarp abie- pat pastatyta sustiprinta sar- 
jų kraštų nesant jokių sanly-Jgyba. Tuojau po š:o įvykio'

kaip lietuvių

zdoje Lietuvos visuomenė ra- somis pajėgomis gins savo 
ginama parodyti reikalingų laisvę. Tačiau šiuo kartu vi
sai takrau j iškurnu ir pasitikėti siems lietuviams reikia mokė- 
direkty vonus tų, kurie stovi j ti parodyti reikalingų apdai- 
tautos ir valstybės laisvės sar Į rūmų, nepasiduoti provakaci- 
gyboje. Lietuvos vyriausybė nėms lenkų meškerėms ir su gausio 16 (L, apie 50 lenkų pa

GAIRg

KAUNAS. — Kaip žinoma,

rengiasi padaryti viskų 
tybės teisėms apginti.
Provokacijų visam Vilniaus 

krašte

vals- lietuvišku šaltumu veikti tei
sės ir teisybės pagrindais. 

Tegul žino visas pasaulis
Žinia apie lenkų provokaci

jų ties demarkacijos linija su-

sienio kareivių, apsiginklavu-

AKHJ GYDYTOJAI

Skaudi žinia nuo demarka-
.... ... .... kėlė didelio susidomėjimo vi-cijos linijos sulaužimų giliai , .

įžeidžia kiekvieno lietuvio šir- saJ^ Pasa >ie- kiaštų
radiofonai jų tuojau plačiaidį. Juk pastaruoju laika len

kai labai energingai vedė pro-
vakaeinę politikų visame Vii- x A ....

. .. • i i I taikos metu kiekvienas ma-niaus krašte: areštai, kratos,1 v. . •„ ;J _x , t .
lietuviškų organizacijų ir kul

paskelbė. Tai suprantama, nes 
šiuo įtemptos politinės nuo-

tūros įstaigų uždarinėjimai ir 
t. t. Pagaliau sulaukta naujo 
nesiskaitymo su valstyliės te
ritorinėmis teisėmis. Prieš vi
sa tai Lietuvos visuomenė kuo 
griežčiausiai protestuoja. Tai 
naujas skaudus siuudto aktas,

persekiojimas turintis tų patį aiškų tikslų,

žiausias incidentas yra labai 
l>avojingas ir šioji lenkų pro
vokacija sukelia pasipiktini
mo visuose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTO.MKTKICAI.I.Y AKIŲ 
SP+JCI Al, INTAS

PalengT’nM aklų įtempimų, kuri 
eatl priežaatlml galvon «kaud.|»t 10 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, (įkandamų akių k« hII atraiM., 
trumparegyntę Ir tollregystę Priren
gta talalngat ukliilUH Vimiiomp ųi.-ri’l

šių dviem kulkosvaidžiais, Za
rasų apskrity), uetoli Dūkšto 
ežero išgrovė administracijos 
linijos gaioę ir jų perkėlė apie 
4- metrus į Lietuvos pusę. 
Prieš tai užprotestavo Zarasų 
apskrities viršinijikas, kuris 
paragino Švenčionių Storasta 
atvykti prie šios gairės ir vi
sų reikalų ištirti vietoje. Po 
visokių išsisukinėjimų Šven
čionių Storasta su Zarasų ap
skrities viršininku prie per
keltos gairės susitiko sausio 
mėn. 25 d. Po trijų valandų 
užtrukusio pasikalbėjimo, Šv
enčionių Storasta pripažino, 
kad demarkacijos linijos gai
rė ištikrųjų buvo ueteisėtai 
perkelta į nepriklausomosios 
Lietuvos pusę. Storasta čia 
pat įsakė pasienio sargybos 
kareiviams tų gairę perkelti į 
senųjų vietų, kas tuojau ir bu
vo padaryta. Tuo būdu, sau-. klmuose egzaminavimai daromas hi

SHUgUItlU.* if taika elektra, parodančia tita/iuiibtaa klal-
susirūpinusiuose sluoksniuose, I mokykuS^^aikuv1’' Kr«n^Lk'yK’iti-1 mėn. 16 d. lenkų išprovo- 

... tat«M}mn«. Valandom ntK> 10 iki * v 'Dabar lenkai savo elgesį aiš Nedėlioj nuo U Iki 12. Daugely at-
, BHIklfi.Ų aky m atituln.HU,.- >m- .Kintų

kiną noru išlyginti deniai- kaino. pigia*, kaip pinnian. 
kacijos linijų. Bet išlyginimų'4712 SO. ASHLAND A Vt. Į duetu, 
jie galėjo dary ti ramiai, susi-1 Phone Boulevard 7589

knotas incidentas prie demar
kacijos linijos laikomas lik-vi-

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELI 
OF BITTER WINE

tarę su atatinkamais IJetuvos 
valdžios organais. Gi daliai LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

kių, demarkacijos linija yra 
aklai uždaryta bet kokiam su
sisiekimui ir stipria,’ saugoja
ma tiek iš lietuvių, tiek iš 
lenkų pusės. Tačiau lenkai jau 
nė kartų kėsinosi sulaužyti de
markacijos linija ir užgrobti 
vienų kitų metrų Lietuvos že
mių. Šios lenkų provokacijos 
pareikalaudavo aukų iš Lietu
vos policijos, saugojančios de
markacijos linijų. Ne kartų 
lenkų provokacijos nuskambė
davo visoje Europoje ir len
kams dėl jų tekdavo aiškintis 
Tautų Sųjungoje.

.? kilometrus į Lietuvų 
Viena tokia, tik didesnio 

masto, lenkų provokacijos prie 
demarkacijos linijos buvo sau 
šio mėn. 15 d., kada apie 50 
lenkų kareivių su dviem kul
kosvaidžiais, prisiartino prie 
demarkacijos linijos Zarasų 
apskrity, Salako valse., apie 
3 kilometrus į pietus nuo Dūk
što ežero. Lenkų kareiviai pa
ėmė demarkacijos linijų žy
minčių gairę, jų perkėlė maž
daug 3-4 metrus Lietuvos pu
sėn ir ten jų įtvirtino, nepai
sydami Lietuvos policijos pro- 
testavimų. Perstatytų gairę

Zarasų apskrities viršininkas1 
paprašė Švenčionių sturostųj 
susitikti sausio mėn. 17 d.

Nebūkit

Nevirikinimo
*• * .<*? J

Vergais

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA
i Gegužes 29 d. laivu* “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija
į Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

TelepluMie: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
I, l ET L’iv IS A DV() K AT A,S 

4631 South Ashland Avenue 
lies. 6515 S. Kockwell Street 

Telephone: REPublic 97^3
Namai: 6459 S. Rockvvell SL 

Telef onąą REPublic 9600

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Prospect 101>
ZARETSKY

ATTORNETS AT UW 
esaa So. Westem Avc.

kasdien nuo S:Se no plet 
r. vak. BubatoJ m c 12 Ik 

t:00 vakare
■ 188 W. Raudnlith St. 

Valandos: kasden nuo a:0U ryto 
lkl 1:00 po ptet

CLEMENT J. SVILOW

▼alandos 
tki S:S0

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

telefonuokite CANal 7790

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. * yra atsakomingi pardavėjai vartotą 

karų, kaip ir naują Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerią užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas — ’

EMIL DENEMARK, lu.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 ______

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0583

ĮVAIKŪS DAKTARAI

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare Išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
■ CHICAGO, lpL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—1 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
_________ pagal sutarti-__________

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieninis 

nscrsl snsitsrims

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų įr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po piętų, 7—8 v. vak 
i&skyrus geredomis ir gubab-tnis

Į Tel. Ofc. REPublic 74»«
t Melrose Park <30

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Rogd
Antrad., ketvlilad. Ii uenktadtenlal: 

9-12 v. rytų; 1-6 p. p.; 6-9 v. v.
Šeštadlenluln nuo 9 v. r. Iki 1 P. P-

161 Broadway
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

AeAtadleniaia nuo 2 v. Iki 9 v. v
Sekmadieniais pagal sutarties

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T«L TARda 0M4 
Raa.: TaL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 x. ryto; 2-8 ir 7-8 v, vak 

IA to

DR. SEGAL
ofisas

4729 So. Afihland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Talafonaa MIDiray 2880 

OFISO VALAmX)8: 
vakaro. Nedilionda nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4

no 7 8:30 v. v

4AV SUGRItO IM KALIFORNIJOS

BR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų 

ltoURMiU«BMw Ir jllrrile* llg<M Jo
Valandoa 7-g r. M.

Gyveaimp vieta 16U 80. 60 Are. 
Phona Cicero ta 64

ozoes amo w«t laito

Ros. •
2453 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 628C

DK. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vaL: 10-12 A.’,M.

S 8-9. P. M.
Trečiadieniais tr Sekmadieniais 

pagal sntarti «

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th a., Cicero, UI.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.

{ Res. 6924 So. Talman Avė.
Rae. Tel. GROvenill 0617 
Office TeL HEMiock 4848DH. J? T. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Maręuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv tr Nedėliomis susitarpa

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St.

________ Tel. CANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandoa: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sntarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. and Office TeL CANa' 0267 .
Ree. PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arleaian Av*.

rvto iki 2 popiet

Office Phone
PROancct 1020 2359 S. Leavltt Nt f
Vai. 2-4 pp. Ir 7-« vak. CANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom lr Trečludlenluilu
.' l’uffal Sutarti

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointraent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGB0V

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valandoa

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
NedNliomia pagal antartj

Ofiao Talef. BUOlevard 7820 
Namų Telaf. PBOapect 1930

VALANDOS: 11
6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUlavard 7042

DR. D. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo T ryto iki 8 vakare
______ Seredoj pagal antartj___

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS

Tai. Ofiao BOUIevard 5918-14 
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1—3: nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street

GYDYTOJAS a
2201 W. Cermak Road

Valandoa: 1—3 ir 7—8 
8eredomie ir Nedfil. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

IqM(UW &6PabUc 7848

Ofiao Tai. VIRginia 0036 
Reaidence Tol. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 80. Olaremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M
Na44lw«i» pa<al RtaHla
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Daktaras Jonas Basanavičius
(Tęsinys iš £ pusi.) 

medžiagos klausimas buvo 
maždaug išspręstas. Su admi
nistracija ir gi nebuvo didelių 
kliūčių, nes Prūsų Lietuvoje, 
Ragainės miestelyje, gy venęs 
J. Miksas ]>asiėinvė eiti admi
nistratoriaus pareigas. Netru
kus pradžiai atsirado ir pini 
gų. .tuos sumetė J. Basanavi
čius, Šernius, A. Višteliauskas 
ir kiti. Už tuos pinigus ir bu
vo pradėta sj>ausdinti “Auš
ra”. 1889 m. sausio mėn. 28 d. 
dr. J. Basanavičius parašė 
“Aušrai” istorinę ir nepa
mirštamų prakalbų. Apie tai 
jis sako: “Parašęs jų ir skai
tydamas žodžius, kaip aušrai 
auštant nyksta ant žemės nak
ties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia”, 
grandžiai apsiverkiau ir iš a- 
kių byrančiomis ašaromis su
šlapinau rankraštį. Tartum aš 
tuomet prajaučiau, kad šitie 
iš gilumos širdies k lusieji žo
džiai užgaus jautresnių lietu
vių širdis ir sukels juose tėvy
nės ir savo kalbos meilę be 
kurios nei koks tautos atsigai- 
veliavimas negalimas”. O toj* 
prakalba — tai yra šaukimas 
į tautų, tai lietuvių tautos de
klaracijų, kuriai tuomet kiek
vienas susipratęs lietuvis nė 
kiek neabejodamas būtų pri
siekęs. Tai lietuvių tautos at
gijimo testamentas. Jame ra
šoma: “Per ilgus tuos amžius, 
mūsų giminė buvo paniekinta 
ir prispausta, jog už tiesų dy- 
vytis reikia, kad tik per Vieš

paties malonę ji iki šiolei dar 
gyva liko. Senovės gadynės 
apgyvenus k«one dvigulių že
mės phrtų, ji šiandien taip di- 
dei visose šalyse susimažino, 
jog prilygsta tiktai šešėliui 
senosios mūsų Lietuvos. Tas 
sunykimas mūsų tautai nusi
davė ypačiai dėl to, jog dau
gumas lietuvių pnrutH'šiuose 
su kitomis tautomis gyvenan
čių jiasksavino per ilgus am
žina daugumas kalbas“. ir 
kiek toliau sako: Juk ir mes 
cisame tokie pat žmonės, kaip 
ir mūsų kaimynai, ir norime 
visomis teisybėmis, prigulin
čiomis visai žmogystei, lygiai 
su mūsų kaimynais naudotis. 
Tarp tokių teisybių pirmutinė 
būtų ta, kad Lietuvoje lietu
viai mokslų ir apšvietimų lie
tuviškose mokslinyčiose gautų.

toliau istorinėje 
rašoma:” Jau

daug šimtų metų praėjo, kaip 
paliovė Lietuvos giedrotose 
palangėse spindėjus žvaigžde
lė, kuri mūsų tėvų tėvams švie
tė; tamsi, neperegima ūkana 
apsiautė mūsų linksnių seno
vėje- žemę; visokie vargai ir 
sunki ilga verguvė išdildė iš 
atminties mūsų paminėjimus 
laimingesnio ir nevargingo 
gyvenimo; kuomi mes senovė
je buvome ir tiktai retoje dai
noje ar pasakoje randi pamin
klų minavotų, iš praeities mū
sų. Liko dar kalba mūsų gar
binga, apie kurių mes galime 
drųsiai su mokintu vyru iš
tarti : Kalba yra mūsų istori-

“I)ar kiek 
prakalboje

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ -o-------

Suvirš 50 metų prityrimo
- o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

- 1 o —
Mes attikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORtOeŠTERN AVE.
arti Orand Av*.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois *

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS 

T

ja”, šiaip — viskas pragaišo, 
o ir tas mūsų vienintelis skar- 
bas — kalba, taipgi nyksta”.

Sugėlė tikrų revoliuciją

Pirmas “Aušros” numeris 
Lietuvoje sukėlė tikrų dvasinę 
revoliucijų. Kai kurie susipra
tę lietuviai dr. J. Basanavi
čiui tiesiog rašė: “Ačiū, šimtų 
syk ačiū už žodžius, parašytus 
tokiu gražumu lietuvišku lie- 
žiuviu, kokį skaityti ir sapne 
nesapnavotiM'... Ačiū Viešpa
čiui, kad nusidavė mūsų gyve
nime regėti “Aušroj” prabū- 
dinimų iš miego arba letargiš
ko sapno l Jetuvos ir lietuvių: 
galime mirti, pamatę aušrų 
mūsų atgaivinimo, apie kurį 
mes tik dūmas dūmo jame ”... 
Pirmasis “Aušros” numeris 
ir mūsų tautos himno autorių 
d. Vincų Kudirkų gruzino lie
tuvybei. Neatsiliko ir Lietu
vos ūkininkai. Štai Raseinių 
apskrities ūkininkai bendra1 
nusiuntė laiškų dr. J. Basana
vičiui, kuriame rašė, jog mt.«- 
dauja Viešpaties palaiminimo 
naujam darbui. Žodžiu, visur, 
kur tik buvo gauta “Aušra”, 
kilo džiaugsmas, gimė nauja 
dvasia, naujos įdėjus, kurioms 
jau nebuvo lemta pražūti. 
Prasidėjo lietuvių tautos nau
ja gadynė, jos istorija pakry
po daug švieaesnėn pusėn. To 
džiaugsmo sujaudintas dr. J. 
Basanavičius buvo parašęs 
laiškų net Rusijos vidaus Rei
kalų ministi »iui grafui Tolsto
jui, kurio prašė Įrišti lietuviš
kų laikraštį spausdinti Vilniu
je, arba Kaune ir prašė leisti 
spausdinti knygas lotyne rai
dėmis. Žinoma, į tai jok’ -j at
sakymo nebuvo gauta.

1883 m. pabaidoje “Aušrų* 
p radėjo redaguoti kitas as- 
niuo, tačiau Basanavičius ir 
toliau liko artimu šio laikraš
čio bendradarbiu. 1884 metais 
jis vėl persikėlė į Bulgarijų, 
kurioje dirbo kaipo gydytojas 
tvarkė savo surinktas lietuvių 
liaudies dainas, įvairias pasa
kas, rinko ir rašė istorinius 
straipsnius apie Lietuvos ir 
lietuvių tautos praeitį. Prasi
dėjus rusų — japonų karui, 
dr. J. Basanavičius nudžiugo 
ir nekantrai ėmė sekti karo ei
ga, nes žinojo, kad, jeigu ru
sai karų pralaimės, tuomet jų 
pavergtųjų tautų sunki politi
nė būklė turės nors kiek suš
velnėti. Karo laimei krypstant 
japonų pusėn dr. ,J. Basanavi
čius ėmė skubiai likviduoti sa 
vo turtų ir 1905 metų pavasa
rį išvyko į Lietuvų.

(Bus daugiau)

CICERO kare į svetainę pasiaukoti ant 
savo tautos aukūro.

Kurie savo sielos neauko- 
ja Dievui, tie negali būti iš
tikimi sūnus bei dukterys sa
vo tautos darbe. Kur nėra ti
kėjimo, ten ir tiesos nėra. 
Kas nesilaiko tiesos, tas ne
gali būti ištvermingas gera
me, tam Tautos gerovė tik 
žodžiuose, bet ne darbuose — 
pasiaukojime.

J—. Izidorius.

Antradienyje, vasario 16 d.

Ciceros lietuviai iškilmingai 
minės Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę, vasario 16 d.
Ryte 8 vad. Įiats klebonas 
gerb. kun. H. J. Vaičūnas at
našaus šv. Mišias už Lietu
vos gerovę ir pasakys tai a- 
peigai pritaikintų pamokslų.
Vakare 7:80 parap. svetainėj 
įvyks turiningus programas:
Kalbės gerb. Mikas Bagdo
nas, Lietuvos konsulas Chiea- 
gai. adv. Savickas, pernai va
sarų iš Lietuvos gryžęs, gerai ūiūsų tautos Nepriklausomy- 
pažįstųs Lietuvos padėtį ir šventė, 4tli July. Nuošir- 
gerb. A. Valančius, Kat. Fe- džiui visus šios kol°-

lietuvis toje dienoje, 
tinkamai pasiaukoti Tė-

deraeijos vietinio skyr. pir
mininkas. Parapijos koras po 
vadovyste A. Mondenkos ir ! 'T11®8 meilei. Antradienia ry- 
parap. mokyklos vaikučiai iš- ^e’ ® vak Antano bažny-
pildvs muzikalę dalį progra
mo. Jžanga į svetainę veltui.

Ciceros lietuviai visuomet 
tinkamai minėjo ir mini visas 
Lietuvos šventes. Turima vil
ties, kad Lietuvos Nepriklau
somybės šventės 19 metų su
kaktį šiemet ypatingu pasi
šventimu patrijotingai minės. 
Todėl antradienyje, vasai io 
16 d., savo namus papuoškime 
Amerikos ir laetuvos vėlia
vomis, ryte rinkimės į Dievo 
namus-bažnyčion, o vakare 
parapijos svetainėn su drųsia 
siela ir dvasia, kaip tikri kri-

jie Dievų myli ir Jo Tiesos 
laikosi.

Kun. H. J. Vaičūnas.

VARŠUVA, vas. 9. — - Pra n 
cūzijos aini Misūriu užpuolė 
žiurkės, taip kad ambasada 
nukelta į kitus namus ir palik 
ti namai bus valomi su nuo
dingomis dujomis.

ESTIJOS KATALIKAI SU-

sekravo vyskupu. Naujas vys
kupas paskirtas arkivyekuptt 
Estijoje.

ATNAUJINAMA ČEKOS- 
LOVAKŲ ŠVENTOVE

PRA1IA, vas. 13. — Vde- 
lirode remontuojama garsioji 
bazilika, žinoma čekoriovukų 
katalikų šventovė.

SUSILAUKE ARKTVYS- 50 METŲ BAŽNYČIOS SU- 
KUPO KARTUVES KINIJOJE

TALIN.AS, Estija, vas. 13. NANK1NGAS, Kinija, vas.
— Jo Eksc. arkivyskupas A. 13. — Čia paminėtos vietos 
Arata, Popiežiaus nuncijus katalikų bažnyčios 50 metų su 
IJetuvai, Latvijai ir Estijai, kaktuvės.
šio mėn. pirmomis dienomis! ‘ '• ------ =
kun. E. Profitlich, S. J., kon- PLATINKITE “DRAUGĄ”

čioje bus Šv. Mišios Lietuvos 
intencija, vakare 7:30, para
pijos svetainėje įvyks gražus Į 
programas, Lietuvos Neprik
lausomybės 19 m. minėti. Vi
si susirinkite. Mūsų tautų ki
ti tuomet žinos ir gerbs, kuo
met mes patys jų pažinsime į 
ir tinkamai gerbsime.

Kas savo privačiame ir vie
šame gyvenime — Dievo Tie
sos — Tikėjimo dėsnių nesi
laiko, tas savo sielų žudo. 
Kas tautos darbe savo asme
niškų garbę bei savo partijų 
aukščiau už savo Tautos rei-

kščionys, mylį Dievų ir Tė- kajyg įr gerovę stato, tas sa-
vynę. - *

Kas Dievo yra, atiduokime 
Dievui, mūsų sielų, antradie
nio ryte, Mišiose paaukokime 
Dievo meilei Ir su ta gryna 
Dievo meile rinkimės 7:30 va-

vo tautų priešui parduoda, tas, 
yra savo tautos didžiausias 
priešas.

Katalikai todėl savo tautai 
daugiausia ir aukų sudėjo ir 
savo gyvybių paaukojo, kad

PADMD0H»....................

A. * A
KAZIMIERAS KETERI3

kuris mirė vasario 9 d., ir tapo palaidotas vasario 13 
<1., 1937 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo jį į 
tų neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes utmindaiiii ir apgailėdami jo prasišalinimų 
iš mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. 
klek. A. Skripkai, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielų ir pasakė pritaikintų pamokslų, bažnyčioje, 
kun. Statkui už pamokslų kapinėse ir kun. Juškui, ku
ris taipgi atlaikė šv. Mišias. Dėkojame šv. Mišių au
kotojams, gėlių aukotojams, vargon. VI. Daukšai už 
gražų giedojimų ir kapų užvaizdui p. J. Krušui už 
gražių tvarkų kapinėse. Dėkojame laidotuvių direkt. 
J. F. Eudeikiui, kuris savo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o minus pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau a. a. Kazi
mierai, lai Dievas suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka Moteris, Dukterys, švogeris, Brolienė 
ir Giminės.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St, 
Phone BOtJlevard 4089

J Lachawicz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I BALTI MORE, M d., vas. 12.

— Muzikininkų unija paskel
bė streikų, čia simfonijos or
kestrui, kadangi iš orkestro 
keturi rnuzikininkai paleista.

1.
I. LiuievicKis 4348 So. Califomia Ave. 

Phone LAFayette 3572

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
3^ DIENĄ J R NAKTĮ SAUKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 46054)7 S. Hetmitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:tM) v. v. iš W.iI.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Haltimieras.

Chicago šiltas oras — apie 
50 laipsnių aukščiau nulio.

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 

skaityti tiems, kurie to laik

raščio neturi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OAKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

O«r1a.ual*a pi — Moteris patartie u Ja.
•SV W. 15th Ave.'

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

8340

ANTANAS P. WAB0L ,
Mirė vasario 12 d., 1937 m., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 43 me

tų amžiaus.

Kilo ii Seinų apskričio, Šventežerio purapijos, Mikyčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliildime moterį Stelių, j»o tėvais Stanke

vičiūte, brolį Petrų, dėdę M atėnių Wabol, tetų Antaninų Kamins- 

| kienę, jnisbrolį Antanų Radžiukinų, pusseserį Marijonų Šuleienę, 

dėdę Simonų Piliackų, fivogerius: Petrų Šlogcrį ir Vincų Klimų, 

noivius Andriejų ir Marijonų Stankevičius, ir jų icimynas; o 

Lietuvoj dėdę, pamotę, brolį, seseris ir tetų Marijonų Radžiu- 

kinienę, ir gimines.

Vėliotiia buvo narys American Legion, MeCormiek Post.
Kūnas |<asarvotas 7262 So. Talman Ave. Tel. PROspect 8197.

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 16 ti. JA namų 8:30 vai, 

ryto bus atlydėtas j Gimimo Pan. Švč. Marijos jtarapijos baž

nyčių, Marųuette Park, kurioj įvyks gedulingos jiamaMos už ve

lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoiirdžiai kviečiame visus gimines, tlraugus-ges ir paiysta- 

mua-as dalyvauti Šiose lalidotuvėae. ,

Nuliūdę: žmona, Brolis, DMA Teta, Pusbrolis, Puseeserys, švo- 
ftrUl, UoAvi&i ir Giminės. __

Laidotuvių direktorius J. K Eudeikis. Tel. YARds 1741.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Fhone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

S. C. LaMcz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

A. Petkos
S. M. Skodas

Ezerskis ir Šuns

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cieero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

U
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Marquette Park 
Žinutes

Mflsų kolonija šįmet iškil
mingai apvaikščios Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, va
sario 16. Rytą mokyklos vai
kučiai turės programą moky
kloje, o vakare 7:30 bus ap- 
vaikščiojimas svetainėje. Po 
vadovyste muziko B. Janu
šausko, didysis ir mažasis 
chorai padainuos tautiškų dai 
nelių ir išpildys solo beį du
etus. Mergaitės pašoks tauti
škus šokius. Kalbės vietinis 
vikaras kun. P. Katauskas, 
taipgi adv. J. Borden - Bag- 
džiūnas, kuris praeitą vasarą 
bavo Lietuvoje. Jis Lietuvoj 
gimęs ir ilgą laiką nebuvęs 
Lietuvoje. Jam buvo labai 
žingeidu ir malonu pamatyti 
savo tėvynę ir sužinoti, kaip 
ji dabar laisva išrodo. Iš jo 
galėsime išgirsti daug žingei
džių žinių apie Lietuvą. Visi 
ateikime ir pasiklausykime 
bei apvaikščiokime savo tau
tos nepriklausomybės dieną.

mai. 600 patalpos svetainę ir 
900 sėdynių gražiai papuoš
toj bažnytėlėj, kurioj randasi 
stebuklingo Šiluvos Šv. P. Ma 
rijos paveikslo kopija bei jos 
apsireiškimo Šiluvoj ant ak
mens paveikslas. Turime roo- 
der*jušką kleboniją. Bet už 
vis labiau turime gerus, die
votus, dosnius parapijonns, 
parapijonkas. Už tą viską tu
rime dėkoti Dievui ir Mari
jai. Tą padarysime per misi
jas, kurios prasidės vasario 
28 d. ir baigsis 40 valanlų at
laidais kovo 9 d. Misijų ir 
atlaidų pamokslus sakys kun. 
Albinas Drazdys, kuris atsto
vauja Lietuvos vienuolius sa
leziečius Amerikoje. Rap.

R. Andreliūno Nauja 
Krautuvė

Ilgus metus laikęs biznį a-

Vietinė L. R. K. Susivieni
jimo kuopa vasario 21 d. re
ngia įvairų programą. Elena 
Zogus rengia gražią muzika
lų programą. Kuopos nariai 
suloš juokingą komediją ‘Už
kerėtas Jačkus’. Bus ko iš
girsti ir pamatyti.

Gavėnios laikas, Dievo ma
lonių metas. Šįmet mūsų pa
rapija apvaikščios dešimtme- 
tinį jubiliejų. Turime padė
koti Dievui už gausias malo
nes ir pasisekimus įgytus per 
dešimtmetį. Nors turime dar 
skolos (o kas jos neturi?) ne
mažai, bet užtai turime dide
lį žemės plotą, gražią moder
nišką mokyklos patalpą, ku
rioje telpa dešimts mokyklos 
kambarių, seselėms pagyveni-

rios pelnas bus įteiktas Sta
tybos Fondui per metinę cen
tro vakarienę vas. 14 d.

Pramogon suėjo tiek žmo
nių, kad erdviuose namuose 
darėsi per ankšta. Iš kitų ko
lonijų dalyvavo centro pirm.
A. Nausėdienė, 2 skyr. F. Bu
rbienė ir K. Garuckaitė.

Komisija (pirm. Ogentienė,
E. Ogentaitė, O. Sriubienė, S.
Jurgaitė ir S. Bartkaitė) da
rbavosi, kad pramoga būtų 
pasekminga. Rėmėjų skyr. ir 
komisija dėkoja grab. Zolp 
už kėdes, o J. Klimui, P. Do- 
ršai, V. Mroweai (lenkė), E.
Gedvilienei, Petrukui Ogen- 
tui už dovanas, Budrikui už 
dovaną ir pagarsinimą per 
radio.

E. Ogentienė su dukrele 
Elzute n© tik daug rankdar
bių paaukojo, savo namus sve dinęs brolius ir seserį rado
čiams užleido, bet dar visus

dreeu 2650 W. 63 st. R. An- atailankurius pavaišino nžka- 
ndžiu. Kiek tik buvo žmonių, 
visi gavo po dovaną. Žmonės 
skaitlingai lankosi, kuomet re
gentai savo namuose rengia 
pramogą, nes žino, kad šei- 
mininaki maloniai priima ir 
apdovanoja. Dalyvė

dreliūnas, bizniui padidėjus, 
buvo priverstas ieškoti dide
snės vietos. Nauja vieta ad
resu 6324 So. Westem avė. 
(arti W. 63rd st.) yra daug 
didesnė ir patogesnė. Naujoj 
krautuvėj R. Andreliūnas, ša
lę gražnų, laikys ir visokius 
muzikalius įrankius.

Reikia pažymėti R'. Andre
liūno širdies gerumą. Kam 
jis nėra paaukojęs brangių 
daiktų, ypač draugijoms, Lab. 
Są-gai ir parapijoms. Ir jis 
pats priklauso daugeliui drau 
giji?- '

Laikydamies obalsio — sa
vas pas savąjį remkime sa
vuosius, kurie mus remia.

Naujoj vietoj buvęs

Gražiai Pavyko

*T0WN OF LAKE. — Va
sario 7 d., Ogentų name įvy
ko Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
1 skyriaus bunco party, ku-

Marijonu Seminarijai Aukos
Seminarijos Koplyčios Statyba Sulaukė Daug 

Rėmėjų, Bet Dar Daug Trūksta

MARIJONŲ VIENUOLIJA NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA VISIEMS AUKOTOJAMS

Pastarais Dviem Mėnesiais 
Aukojo Sekantieji

Rockford, III.
Antanas Kairys — $5.00.

Bloomfield, N. J.

Viktorija Remeika — $10.

Lawrence, Mass.

Westfield, Mass.
Monika Valskienė — $9.00, 

Ona Barinienė — $1.00, Ona 
Baliukonienė — $1.00, Petro
nėlė Gutkainienė — $1.00, 
Marijona Delveckienė — $1, 
Vincą Melišijonė — $1.00, Lo-

M ari j ona Krancevičienė — \7A Sabonienė — $1.00.
$1.00., I— ' - -------

West Frankford, Hl.

Viktorija Svinskūnietaė — 
$4.50, Mrs. Ten — $3.00, Mrs. 
Kaneti — $3.00, p. Margi — 
$2.00, And. Baranauskas — 
$1.00, Antanas Svinskūnas — 
$1.00, Ona Sidanavičienė — 
$1.00, Marė Vitunskiienė — 
$1.00, Agnietė Rasanskienė — 
$1.00, Magd. Andriukavičie- 
nė — 50c., Morta Ganevičius 
— 50c., Kazė Kuranskienė — 
60c., Konst. Noriušienė — 
50c , Anastazija Miglinienė — 
50c. _j_____ j

Visam Pasauly Lietuviai Roosias lietums 
Nepriklausomybes Sukakti Paminti

Visur Įvyks Prakalbos, Muzikalės Programos, 
Vaidinimai ir 1.1.

Antradienį, Vasario 16 d.

Paminėjimas Cice<roj parap. 
salėj, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Lietuvos kons. Cbicagai Dr. 
M. Bagdonas, adv. K. Savic
kus ir kun. H. Vaičūnas. Mu 
zikalę programą išpildys Šv. 
Grigaliaus choras ir parap. 
mokyklos mokiniai.

BRTGHTON PARK, Nekal
to Prasid. P. Š. parap. sa
lėj, 7:30 vai. vak. Kalbės Dr. 
A. Rakauskas, kun. A. Briš- 
ka ir kiti. Muzikalų progra
mą išpildys parapijos choras.

WEST STDE, Aušros Var

tų parap. salėj, 7:30 vai. vak. 
Kalbės medikas dr. S. Biežis, 
dentistas dr. Bložas, kunigas 
M. Urbonavičius, M. I. C., ir 
kiti. Muzikalų programą iš
pildys parapijos choras.

Vasario 21 d.
Paminėjimas įvyks ŠŠ. Pe

tro ir Pauliaus parap. salėj, 
West Pullman. Ruošiama į- 
domi programa. Kalbės Liet. 
kons. Cbicagai dr. M. Bagdo
nas, adv. J. Borden - Bag- 
džiūnas, kun. A. Linkus. Mu
zikalų programą išpildys cho
ras. Pradžia 3 vai. po pietų.

Waukegano Lietuvių 
Veikla

Ir vėl supylėme naują ka
pą toli nuo tėvynės. Vasario 
6 d. palaidojome* Marijoną 
Bardauskienę, sulaukusią 56 
metų amžiaus. Velionė buvo 
būrio vaikų motina. Palaido
ta po iškilmingų mūsų baž
nyčioje pamaldų. Dieve duok 
jos sielai amžiną atilsį.

Lucija Sutkiūtė šiomis die
nomis metė stenografės darbą 
ir išvažiavo į Columbus ligo
ninę, Chicago, lavintis į slau
ges.

Linkime pasiekti slaugių 
profesiją.

Gavėnioje savo bažnyčioje 
turėsime vakarais pamaldas: 
trečiadienių » vakarais Grau
dūs Verksmai ir palaimini
mas, a penktadienių vakarais 
Kryžiaus Keliai ir palaimi
nimas. Gavėnia — atgailos 
laikas. Geras laikas atlikti 
Velykinę išpažintį.

Bėgilas

SUSIRINKIMAI

Delei Gaisro 
Bridgeporte

“Draugo” 35 nnm. (ketvi
rtadienio dienoj) tilpo žinia 
apie gaisrą, kuris įvyko pir
madienio rytą, tik korespon
dentas neparašė kaip t'krai 
atsitiko.

Kaimyno sūnus, parėjęs na
mo apie 12 vai. nakties, rado 
šeimyną sumigusią, gi namas 
pilnas dūmų. Greitai prisiža-

paduškaitę ant sofos užside
gusią. Greitai atidarė langus 
ir duris, o paduškaitę įmer
kė į vandenį. Palaikius kiek 
laiko manė, kad ugnis jau 
užgesinta. Kadangi buvo lie
tingas vakaras, tat paduškai
tę padėjo lauke.

Šis dalykas įvyko per ne
žinojimą, bet ne per neatsar
gumą.

Patariama korespondentui 
prieš įtariant ką nors suži
noti tikrą dalykų stovį, o 
paskui rašyti laikraštin.

žinantis

parapijos bažnyčioje, per dvy 
liktines šv. Mišias, visus gra
žiai, maldingai nuteikė Luzzi 
“Avė Maria”, kurią puikiai 
pagiedojo mūsų parapijietė, 
daininkė E. Rakauskienė. Jos 
balsas skambėjo gražiai, šve
lniai. Dikcija aiški, kiekvie
nas skiemuo aiškiai ištaria
mas, suprantamas. Lauksime 
dažnesnių pasirodymų.

Parapijietis iš Rockwell g.

Pranciškus šeštokas, mūsų 
kolonijos vaistininkas, kalėd- 
ninkams iškėlė vakarienę. Vai 
stininko namuose rasta di
delis lietuviškas vaišingumas. 
Jam tenka palinkėti geriau
sios kloties

Trečiadienį uoliau atsidavę 
pamaldumui žmonės atėjo į 
bažnyčią rytą išklausyti šv. 
Mišių, o vakare pasibarsty- 
mui pelenais galvų, kad at
simintų, jog “dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi”, kad galėtų 
gavėnios metu deramai gy
venti, melstis ir pasninkauti.

f

Bažnyčioje Giedojo 
E. Rakauskienė

MARQUETTE park. — 
Užpraeitą seknyidienį, vasario 
7 dieną, Gimimo Panelės Šv.

PRANEŠIMAS,

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų per 
specialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDtOROS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

D. L. K. Vytauto draugija 
laikys mėnesinį susirinkimą 
antradinį, vasario 16 d., 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas na
rys būtinai privalo dalyvau
ti. Turime svarbių reikalų 
svarstyti. P. K., sekr.

NIMURA PRIPAŽINTAS 
VI3Ų LAIKŲ ŽYMIAUSIU 

ŠOKĖJU

Vasario Išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, lo
vas, radio, elektrikines ledaunes. 4 pėdų ledaunės $140. 
vertės, už $65,00 10 tūbų General Motor Radios 

p° *49.50 6 tūbų radios vertos $25.00

p° 14.50-

Gražūs didelės mieros Cedar chest verti $32.00
p° »17.50

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

UE1UVBK0S TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Nė vienas šokėjas nuo Diag- 
halieff Balleto dienų nėra su
kėlęs tokį interesą kaip Ni- 
mura. Jis padarė sensaciją 
International Dance Festivnl 
ir per praėjusius penkis me
tus buvo visur reklamuoja
mas Europoj, kur visuomet 
turėjo didžiausias audijenci- 
jas. Metus po metų jo vardas 
keliamas aukštyn artistų tar
pe.

Su Lisam Kay, jis pasiro
do iir duetuose, tuo būdu duo
damas pilniausią programa.

Šis šokui koncertas įvyks 
šį vakarą vakare, |S:3O vai., 
Civic Teatre, Waeker Drive 
prie IVashingfon St. Patarti
na tikietus įsigyti ii anksto.

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skanamų —

gaunamas tuojaua.

PAIN-EXPELLER
bonkutS tik 35c. Ir 70c. 

visose vaistine**.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsanimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Maaožai

VTRŲ MKTRIt‘1 MOTKRV RKY»1F«
l«fl* Clyhonm Are. IMI N. Hnl«»ed at.

*«•«■. Ant r. Ir Krtvlr.
• ryto Iki 8 vak. 

Mot ertu
_ ___ Pnlnmmitn 'a

akwr virtoor rrviR* t* mrtv
i

Ir
7:8* rrt. Iki IS rak. 
Airtr. Ir Onkt. 7:3* 

ryt* Iki « rak.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
AtV-ka Sg Darbus 

heat/th-mor
Matykite ti Šiandien t 

Reikia tik pakaukti CENtral 9051 
arba rafiytl Tal«k*. o HEALTH-MOR 
ekspertą* atvyk" f** i”". *» P«r ke
lia* minute* iftalMklnn HEALTH-MOR

//,— 4-*aarlka. Saukit* pardavėja J. F.
Room <18. >08 No. Wa-

baeh Avė., Chicago.
*=■" ....... ' ------- =

CLASSIFIED
5 Šmotų valgomo kambario setai verti $28.00

po M 3.50
2 Šmotų Mohair setai verti $100.00

P" *55.00

Jos. F. Budrikjnc.
• *

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boul. 7010—7011

Bndriko progrunai:
WCFL 970 K., Nedėlioję nno 7 iki 8 vai. vak.
WAAF 920 K., Pirmadieniaia ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 
WHMt 1420 K., Ketvirtadieniais nno 7 iki 8 vai. vak.

PARDAVIMTI NAMAS

• kambrlu narna*. Lota* 50’x1?0’. 
31 >00. 3>00 įmokėti. likusiu* 820 | 
mėnesi. Raukite CEDarcreat 1125 
dėl platesnių Informacijų. 10724 R. 
Whlppl* Bt.

RdKAI.AIMAMA DARBI N INK C,

Reikalaujama mergina skalbi m ui Ir 
protrtjlmul su maJUnomls. Box 508. 
"Draugu*.” 2884 Bo. Oakley Avė., 
Ch leago.

RETKATaATTJAMA margina pagelbė
ti prie nmų darbo Ir prt»lOrėti vie
no vaikučio. Saukite KEVatone 9754.

REIK AIjAI'J AM AR DARBININKAS

Relknlauleman vidutinio amžiaus 
darbininkas prityrė* OkAs darbuos*. 
Ro» 511. •‘Draugas." 28S4 Ro. Oak
ley Avė., Chicago.

PARDAVIMUI KAILINIAI PAUTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nai* — Greitam perdavimui 35.04. 
Pirm oslo* ateiti, pirmiausiai gau*. 
Economlcal Seetlon. Miller Fur Com
pany 148 N. Mlchigan Avė. Atdara 

I vakarais


