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Vokietijos vyriausybe praneša, kad ji nemokės karo skoi
RYTŲ EUROPaTpROJEKTUOJAMA 

“PREKYBOS NA”

Y VILNIAUS KRAŠTE UŽDARYTA 
DEŠIMTS “RYTO” MOKYKLŲ

Japonija ruošia atsakymą 
J. Valstybėms

BRUENING’AS DAR KARTĄ TARĖSI SU 
FAŠISTŲ VADU HITLERIU

VOKIETIJA NEGALI MO
KĖTI SKOLŲ

“PREKYBOS IMPERIJOS” 
PROJEKTAS

VILNIUS, saus. 9. — Vil
niaus mokslo apskričio kura- 
torija įsakė uždaryti dešimts 
lietuvių mokyklų, kurias išlai
kė lietuvių švietimo draugija 
“Rytas.” Lenkai susekė, kad 
tose mokyklose neprisilaikyta 
mokslo programų ir neteisėtai 
naudotasi pašaline pagalba.

Likusiems be mokyklų lie
tuvių vaikams lietuvių kalba 
pamokos užtikrintos lenkų vai

Kadangi laikraštis spausdina
mas gotiškomis raidėmis ir 
krašto tarme, tai Didžiojoj 
Lietuvoj jis neranda daug 
skaitytojų ir skaitomas beveik 
vien tik Klaipėdos krašte.

Redaktorius P. Ruseckas 
jau galutinai ruošia šią knygą 
spaudai. Todėl praši virus 
kas gali parinkti žmonės^ at

BERLYNAS, saus. 10. — 
Vokietijos kancleris Bruenin
g’as britu ambasadoriui pa-

PARYŽIUS, saus. 10. 
Prancūzų ekonomininkas F.
Delaisi’s paskelbė projektą,

reiškė, kad Vokietija negali j rytinėje Europoje Įsteigti taip 
karo reparacijų mokėti dabar, į vadinamą “prekybos imperi
nė negalės mokėti pasibaigus j .ią ”
vienerių metų moratoriumui, 
jei ekonomiškas pasauly sto
vis nepagerės.

KAS SAKOMA LONDONE

LONDONAS*, sauš. 10. — 
Anglijos vyrausybės sluoks
niuose nebetikima Vokietijos 
kanclerio pareiškimu, kad Vo
kietija negalės mokėti repara
cijų.

Spėjama, kad Vokietija tuo 
pareiškimu, matyt, nori derė
tis dėl reparacijų sumažini
mo.

TARIASI SU FAŠISTŲ 
VADU

BERLYNAS, saus. 9. —
Kancleris Bruening’as šiandie 
ir vėl turėjo pasitarimų su 
fašistų vadu Hitler’iu.

Dalis senovės didžiosios kinų sienos, kuriaja Mandžiūrija atskiriama nuo tikrosios Kini- , ,. . p vi p *•< 
jos. Parnešta, kad japonų kariuomenė, Įtenovydama kinus “plėšikus,” gal persikels per LZ in®se m° ?se' aclaI^
sieną ir įsiverž i Kiniją.

PRAPLEČIAMA MIRTIES 
BAUSMĖ CHICAGOJE PEIKIA PENSIJĄ VETE

RANAMS

Vilniuje suorganizuota speei- 
jalinės lietuvių kalboje pamo
kos taip pat vienoje lenkų 
mokykloje.

siminimu iš baudžiavojvos įdy- 
nės sykiu gi ir iš 18j?3 m. su
kilimo ir nebeatidė’fiojai.t su
rinktąją medžiagą jai: Atsių
sti šiuo adresu: Per ai. Ru- 
seekas, Kaunąs, Perkūno ai. 7.

BOMBIAJUS, saus. 10. — 
Britų valdžia Indijoj įsakė 
viso krašto teisėjams praplės-

stvbes.- Suomiją, Estiją, Lat- “ mirtics bausmę indams ka|- 
viją, Lietuvą, Lenkiją, Ungari {i"amicms v«kira" P™5 
ją, Jugoslaviją, Rumuniją, r'a"KV^- ,
Bulgariją ir Graikiją. PAS AmASnALV^ON-

Anot Delaasi’o, tose valsty-, SULAS
bėse gyvena daugiausia vals-________
tietiai ir ją daugumas žemą1 PARYŽIUS, saus. 9. -
apdirba senovės būdu. Nėra vienas italas stodentag žia pa 
ten nei geresnių kelią, nei ge- itah} konsul|} <j Oenti.
leiinkelią. ic.ą.

Tai visa reikėtų pagerinti, 
sako ekonomininkas. Reikėtų 
ir kai kurias upes ir perkasus 
pagilinti. Ūkininkams nurody
ti naujovines žemės kultivavi
mo priemones.

Ta imperija, anot ekonomi- 
ninko, turėtų aprėpti šias val-

LIEPĖ PASILIKTI VIETOJE

TOKIJO, saus. 9. — Japo
nijos imperatorius Hirohito 
nusprendė, kad ministerių ka
binetas pasiliktų savo vietoje.

8,000,000 BEDARBIŲ

AVASHINGTON, saus. 10.- 
Amerikos darbo federacijos 
prezidentas Wm. Green’as 
praneša, kfad šiandie visam 

JAPONAI RUOŠIA ATSA- krašte yra 8,000,000 bedarbių
KYMĄ

TOKldO, saus. 10. — Pra
neš^, kad japonų vyriausybė 
ruošia atsakymą į pastarąją 
J. Valstybiij notą.

ir privatus jų šelpimas nepa
kankamas.

SENATO KOMITETUI 
ĮTEIKTOS KATALIKŲ 

PAŽIŪROS APIE 
NEDARBĄ

IR DEJ 
ŽL

KRATŲ SUVA- 
JVYKS

CHICAGOJ

Demokraitų partijos krašto 
suvažiavimas skirti kandidatą 
j prezidentus įvyks Chicagoj. 
Prasidės birželio 27 d.

Tas įvyko ačiū majoro Cer- 
niak’o pastangoms.

6-ojo kariuomenės korpuso 
vadas maj. gen. Parker’is kal
bėdamas peikė pensijų mokė
jimo tvarką. Jis sakė, kad il
gi metai vyriausybė moka pen 
sijas ir tiems karo vetera
nams, kurie nėra matę kovų 
lauko.

DAR REFORMUOS VAL
DININKŲ ATLYGINIMĄ

MIESTE HONOLULU 
NERAMUMAI

TURKIJOJ ŠVENTA DIENA 
BUS SEKMADIENIS AVASHINGTON, saus. 10.-- 

Krašto katalikų gerovės kon
ferencijos teisių departamen
to direktorius Montavon’as

ANGORlA ,saus. 10. — Tur
kų vyriausybė planuoja pakei
sti savo kalendorių. Vietoje

x. ... aną dieną senato pakomitetui penktadienių švenčių non ski- , .
kurs svarsto bedarbių šelpi
mo klausimą, įteikė šio krašto 
katalikų vyskupų pareiškimą 
apie didelį nedarbą ir bedar
bių šelpimo reikalą. Pakomi- 
tetas pareiškimo išklausė ir jį 
įsegė į savo rekordus.

Šis pareiškimas pagamintas 
vyskupų suvažiavime, įvyku
siame praėjusio lapkričio mėn. 
11 d. AVashington’e.

rti sekmadienius.

MĖGINS PATVARKYTI 
KABINETĄ

PARYŽIUS, saus. 10. — 
Praneša, kad Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas Lavai’is 
mėgins patvarkyti savo kabi
netą, kad tuo būdu išvengus 
atsistatydinimo.

MUSSOLINI’S ATŽYMĖ
TAS

COOK’O APSKRITIES 
ATSTOVAI YRA PRIE

ŠINGI

ROMA, saus. 9. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI Italijos 
ministeriui pirmininkui Muss- 
oliniui suteikė Aukso Pentino 
atžymėjimą.

Dėl švenčių priedų nubrau 
kimo (jie palikti 25 proc. nuo 
pagrindinės algos tik vedusie- 

ms 1—11 kateg.) pasidarys 
sutaupų apie 2 mil. litų, nes 
seniau išmokėdavo Kalėdų 
priedų apie 3 mil. litų, o da- j 
bar tik 1. Velykų ir Kalėdų 

1 švenčių priedų drauge išmo
kėdavo apie 6 mil. litų.

Taip pat kilęs projektas su
mažinti valdininkų skaičių at
leidžiant iš valst. tarnybos

HONOLULU, Hawaii salos, 
saus. 9. — Praėjusį rudenį 

: penki nežinomi hawajiečiai 
šalia šio miesto nakčia pagro
bė ėjusią namo J. Valstybių 
karo laivyno leitenanto Mas- 
sic’o žmoną. Ją apmušė, su
žeidė ir kriminališkai užpuo
lė.

Areštuoti penki Įtariami pa
grobėjai. Teisme nepripažinti 
kaltais.

Policija dabar suėmė minė- 
žmonas, kurių vyrai tarnauja tų iritenantą, jo uošvę ir vie-

KOMUNISTŲ BOMBŲ 
SANDELIS

Cook’o apskrities atstovai 
valstybės rūmuose yra prie
šingi provincijos atstovams, 
kurie už finansinio plano pri
pažinimą reikalauja remti mo
kesčių už pajamas projektą.

200 ŽMONIŲ NUKAUTA i Cook’° atstovai nurodo,
________ | kad tai brangintinas reikala-

DJIBOUTI, Prancūzų So- vhnas* Cook’o apskritis yra 
malilandas, saus. 10. — Gan- reikalinga ne naujų mokesčių,
ta žinia, kad Somalilando - bet ^ansinio pertvarkymo. 
Abisinijos pasieny padermių 
kovose nukauta apie 200 žYno-i 
nių. 1

SANTLAGO, Čili, saus. 10. 
— Antofagaste policija vienuo 
se namuose susekė didelį ko
munistų bombų sandelį. Kele
tas komunisti} areštuota.

APVOGĖ POLICMONO 
BOTĄ

CHORO GALERIJA 
SULŪŽO

Vyskupai savo pareiškime 
pažymi, kad katalikų labdarių 
organizacijos turi pilnas ran
kas darbo — dideliausiu apė- 
miu vykdomas vargšų šeimy
nų šelpimas. Bet kai kuriose 
vietose to šelpimo yra per ma 
ža.

Ir jei tikėti Amerikos dar
bo federacijos paduodamam 
bedarbių skaičiui, kurs šių me 
tų pradžioje siekia apie 7,- 
500,000, tad ir reikalinga, kad 
federalinė vyriausybė tuojau 
imtasi priemonių apdrausti 
vyrų, moterų ir vaikų sveika
tą ir gyvybę. Vyriausybė tu
rėtų gelbėti šelpimo darbe 
valstybėms, miestams ir ki
toms krašto sritims, kurios 
pačios neišgali toliau vilkti 
šio ekonomiško slėgimo.

Rogers Park’o nuovados 
poliemonas Gibbons’as naktį 
su šeimyna ramiai sau mie
gojo, kada būtą apkraustė ne-, 
žinomas vagis. Paimta kiek 
tai pinigų, revolveris ir kito
kių daiktų.

BRESCIA, Italija, saus. 9. 
— Ponfedi Legno bažnyčioje 
pamaldų metu sugriuvo choro 
galerija, kur 16 giesmininkų 
giedojo. 3 asmenys sužeista.

ATSISTATYDINO FILIPI
NŲ GUBERNATORIUS

DAVVES’AS BANKININ- 
KAUS

Praneša, kad išėjęs iš amba
sadoriaus tarnybos gen. Cb. 
Dawes grįš į Čbicago ir užsi
ims bankininkavimu. Sakosi 
jis nenori būti jokiu kandida
tu.

Iš Pittsburgb’o praneša, 
kad tenai planuojama krašto 
bedarbių suvažiavimas, kurs 
įvyks bene Chicagoj.

taip pat valst. įstaigoj ir gau
na atlyginimą ne mažesnį kaip 
12 kateg. Jei nenorės išeiti 
žmona, galės tą padaryti vy
ras, — žada leisti pasirinkti. 
Tačiau tie projektai nelies tų 
į staigi; ir tarnautoji}, kurių 
neliečia nė švenčių priedų' pa
keitimas.

; Taip pat kalbama, kad nuo 
! ateinančių metų, jei tai tik 
pasirodys būtinai reikalinga, 
visiems valdininkams bus nu
braukti visoki priedai ir pa
likta tifc pagrindinė alga. ‘A.’

ną jūrininką. Visi trys kalti
nami žmogžudyste. Jie pagro
bė vieną kaltinamąjį ir jį nu
žudė.

* . . ♦Šio nuėsto gatvėse patro- 
liuoja kariuomenė. Numato

mos gyventojų riaušės.

GALUTINOS REFEREN
DUMO IŠDAVOS

VIETOJ VAINIKO ANT 
KAPO

AVASHINGTON, saus. 10.- 
Atsistatydino Filipinų salų 
generalinis gubernatorius Da- 
vis’as. Jo vieton gubemato- 
riauti siunčiamas T. Roosevel- 
t’as, Portoriko gubernatorius.

AVASHINGTON, saus. 9.— 
Senatorius Lewis’as kalbėda
mas senate apie prohibiciją 
Valsteado įstatymą pavadino 
bjauria šio krašto politikos 
kūno karpa.

Prekybos ir pramonės rū
mai Kaune, pareikšdami Kau- 546,332. 
no miesto savivaldybei užuo
jautą dėl miesto burmistrO( a. 
a. Juozo Vokietaičio mirties, 
vietoj vainiko ant jo kapo pa
aukojo miesto savivaldybei 

250 litų išdalinti Kauno mie
sto neturtėliams Kalėdų šven
tėms.

HELSINKIS, saus. 9. 
Prohibicijos referendume daly 
vavo 774,487 balsuotojai, ku
rių tarpe buvo 337,418 mote
rys.

Užl prohibiciją balsavo 
208.

Už modifikavimą 10,947.
Vi prohibicijos panaikinimą

SMERKIAMAS MOONEY’O 
NUBAUDIMAS

“LIETUVOS KELEIVIS” 
PASIEKĖ 6,000 TIRAŽĄ

Klaipėdoj išeinąs dienraštis 
“Lietuvos Keleivis” paskuti-

i AVASHINGTON, auna. 9. -
Senatui įduotas VVicker i;a- 
m’o komisijos reportar apie 
Mooney’o nubaudimą. Smer
kiama Mooney’o bylos eati- 
tinkama teisingumui procedū
ra.

Aplin viešbuty, 2 E. TTiWi 
rison gat. rastas nužudytas

niu laiku pasiekė 6,000 tiražą, kažkoks C. S. Jobns’as.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
I
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“D R A U G A S”
Ueina kasdien. Mskjrras sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — M-M. Pū
na* Metų -i- *>.*•. Trims Mėneaiami — M-M. Vienam 
Mlnentnt — 78c. Europoje — Metams |7.88, Pusei Me
tai — *4.88. Kopija .Ma

Bendradarbiams ir korespondentams raitų ašarų- 
laa. Jai neprašoma tai padaryti ir neprlsiuneiama tam

| taksiui palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:88 iki 18:88 eal. 
■kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publtsked Daily Eicopt Bunday. 
ŪUB8CRJPT1ON8: One Tear — *8.80. 81x Montb.

— >8.88. Three Months — M-M. Onn Moath — 78c. 
■uaape — One Tear — *7.88. 81i Months — *4.88. 
Cepy — .88c.

Advertislng tn “DRAUGAS” brtnga best resulta 
Adtararttarinf r&tee o n AppllcM.tlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., C.iicagc

į DIENOS KLAUSIMAI

IR AR TAI NEDAUGIAU KAIP 
PAREIGA?

išsiblaškiusį, Šeimos ir valstybės gyvenimų. 
Laikas, ir viso pasaulio katalikai jautrūs

tiems šūkiams. 4
Tik mes, lietuviai, apsileidę!
Ir labai apsileidę.
Mes tūpčiojam ir blaškomės viliojami, 

klaidinami visokiausių pranašų, kurie, prisi-

KIEK KAŠTAVO DIDYSIS 
KARAS?

Pirmadienis, Saus. 11 d., 1932

' cūzijoje, Belgijoj, Vokieti jo- Bet negali to padaryti. Kraš
te, Rusijoje, po namų 25,000 to gyventojai reikalauja to 
į litrų vertės, du hektaru žemės biuro.. Jei kurioj krašto daly 
i ir baldų 12,000 litų vertės. Be ; vasarų staiga ima veikti 

statistikos skyrius duoda to- ’ to, kiekvienai dvidešimties kenksmingi ūkiui ai- sodams
kius skaičius, liečiančius ka-j tūkstančių šeimų grupei būtų vabzdžiai, žmonės nesišaukia 
rų. Kiekvieno kareivio mirtis Į g^ūna dar pastatyti ligcninė, savo valstybių pagalbos, bei 
kaštavusi 178 tūkstančius ii-į universitetas, mokyklos ir ap visados kreipias į krašto vy
tų. Kiekvienam kariaujančios mokėti algas mokytojams, fel- riausybę. Šios pareiga ir yra 
šalies gyventojui karas kasta- ceriams, gydytojams i>- pi o duoti reikalaujamos pagalbos 
vęs: Amerikoje 2,000 litų, An- įtesoriams. ūkininkams ir kitiems. Ii- štai
glijųje 7,000 litų, Prancūzijo- i jeigu llies pervesime pa- darbas minėtam

nė vienas kalbėtojas, daryda-’je 8,000 litų, Rusijoje 2,000' dalytas kau, metu išlaidas į bil,rui’ biuro žiliOVai siuu’
mas savo pranešimų, nedavė litų, Italijoje 4,000 litų, Bei- darbo dienas, tai Šiomis lėšų- *ianū į nurodytas vietas ir ty-
tiek žinių, kiek jų davė tarp- gijoje 2,000 litų. Vokietijoje rinis būtų galima duoti Jai bu rinėja tuos ir kitus vabzdžius.

7,600 litų, Austrijoje 6,000 Ji-1 vienam milionui darbimnių, t>»t>ię jų kenksmingumų, šu
tų, Turkijoje 6,000 litų, ’Bul-! kurie, dirbdami ketunasde- rauda Prieš juos
garijoje 2,000 litų. Bet taiį šimts keturias valandas savai- ^ov°ti«
dar neviskas. Karo išlaidoms tėję, galėtų dirbti ištisus tris Tuo būdu biuras daug nau
dai įeikia pridėti įvairius su- tūkstančius metų. Arba, ki- uos atneša gyventojams. Žilio-
griovimus, sunaikinimus. Tik taip tarus, būtų galima duoti vai įsąmoniną žmones, kaip
vienoje Šiaurės Prancūzijoje darbo penkiolikai milionų be jie patys gali nuo tų priešų 

j, buvo sugriauta 790,000 gyvo- darbių, kurie galėtų dirbti iš- apsidrausti, kaip tuos priešus 
namų namų, sunaikinta — 65,- tisus dū šimtu metų. Taip at- naikinti.
000 kilometrų geležinkelių, rodo šie nuogi skaičiai. Ko- .
išsprogdinta 9,700 geležihke-i,nientarai čia nereikalingi. ' * n- *** nie ai amu

22O(X1 į y ’’ iaU'aal1 kova* su vabzdžiais.
■Kas metai naujų vabzdžių rū
sių iškyla. Jei nebūtų minė
to biuro, žmonės vargiai išgel- 

— . bėtų kiek javų, vaisių ar dar
a stybių žemės ūkio de- £ovįų nuo sunaikinimo. Visi 

se kraštuose, tai skaičiai bus , pirtamente yra vadinamas • žemgs ir luedžių vaisiaį tektų 
jau ne didžiuliai, o baisūs. į entomologijos biuras. Šiame vabzdžiauis ir žmones ištiktų

Kiekviena šio karo valanda biure dirba apie 900 asmenų, badas, 
kaštavusi 900 milionų litų. į Ir/ai ne bet koki tie žmo-į Wasliiugtouo,
Jeigu imtume vis» laik9, pra-, K“ne ™ J» apstai ■»-■pa.ia,u twlgrese atstovų tiu.. 
dedant Kristaus gimimo diena | ^mokslinę, is « daugelis yra yra kurie n
ir Baigiant mūsų dienomis, tai vatadsuy “novai. Jų darbas^ biurui fki).ti reikalingas ,s. 
išeitų po 200 tūkstančių kiek- -'•» k»™ti prieš visus kenks- Jįe kad
vienai valandai Per keti ris1 i“i ilguosius žmonėms vabz- .« ... -v,Vienai v aminiai, i ei nei., lis.................. . išnaudojimas išlaikyti ta biu-

- v - i .. , . , §i° karo metus Europa nete- G/aus ir išrasti atitmkainiau- ,, p ,
mitrųjį. Dėl ko? Klausk, jis nežino. Ot, taip budu per penkis kare metusi t jį buvo su- fe‘as tai kovai priemones. Šio ' 0 ’

Tūkstančiais žodžių į galų metų prabyla 
spauda, ragindama senuosius savo skaityto
jus ir ateinančiais metais nepamesti skaity 
to laikraščio ir dar paskleisti jį ir kitų tul
pe. Taip! Leidėjai taip ir privalo daryti, no
gėdami savo laikraštį gerinti, ko plačiau pas- 
klei šli savo idėjų.

Spaudų,. ,jgu visu spartumu dirba 1932 
metams savo reklamos darbų. Žadamos skai
tytojams visokios dovanos, viliojantieji lai
mėjimai, visokiariopi prasimanymai.

Mes Lietuvos katalikai, atsistojame 
prieš metų galų akivaizdoj viso šito spau
dos bruzdėjimo, jos viliojimų ir šūkavimo.

Kaip čia turim pasielgti!
Ar ateinantiems metams užsisakyti tų 

laikraštį, kuris daugiau dovanų žada, ar tų 
kuris yra mums, katalikams, leidžiamas, bet 
<?ėl mūsų pačių apsileidimo ir nesąmoningu
mo nėra dar pakankamai turtingas savo 
skaitytojus apdovanoti tūkstančiais pažadų/

Čia nėra abejonės.
Kas katalikas, ir gyvas katalikas, kas sa

vo vardo nenori tepti negražia dėiųe — tas 
užsisako katalikiškų laikraštį!

Senieji skaitytojai visi skaito, kaip ir 
skaitę ir dar išaiškina savo draugams, kų 
katalikai turi skaityti ir kų remti. Platina 
visur ir prie kiekvienos progos katalikiškų 
spaudų.

Ir iš tiesų, Lietuvos katalikai, argi dai
ne laikas atidaryti akis ii' pamatyti tų judė
jimų, tų milžiniškų katalikybės darbų visa
me pasaulyje, tes Bažnyčios pastangas grą
žinti Dievo Karalystę šiam naujojo pagomz- 

’nio amžiuj. Argi ne laikas išgirsti Kristaus 
Vietininko žodį, kuris ragina ko skubiausiai 
nešti Dievo šviesų į, daugiau negu Kada nors

r

dengę neitraliųjų vardu, žvejoja katalikų Neseniai Paryžiuje buvo nu- 
pinigus ir bruka jiems savo politikų. i siginklavimo kongresas, ku-

Kada visame pasaulyje eina didiauiė Kris- riame netrūko gražių kalbų, 
taus Bažnyčios kova už savo Išganytojo mok-! visi sakė vienų ir tų patį: bū
siu, tinai reikia nusiginki uot’.. Bet

kada tolimuose rytuose ir karštame pn-
siaujuje didžiausiam skurde miršta tūkstan
čiai besidarbuojančių misionierių,

kada, Kristaus meilei pasišventę, dilba į tautinės moterų sujungus de- 
milijonai viso pasaulio katalikų, i legatai. Tai sausi skaitmenys,

kada eina atgimimo judėjimas net užsi- Į be jokių komentarų ir pagra-
darėlių kinų, japonų, indų kraštuose, Lietu- žininių.
vos katalikai tartum to nemato. i Kiek kaštavo Didysis ka-

Bažnyčioj pasimelsti tai dar ne viskas! ras? Ar jūs žinntp, kad šis
Reik matyt, reik suprast visos šv. Petro karas kaštavo trylikų, nii’io- 

bendruonienės galingųjį siekimų, reik savo nų ržmonių gyvybių? Kuinus, 
pastangomis prisidėt prie didžiojo Kristaus niekados nesijaudinantys sta- 
Bažnyčios darbo. tistikai, mėgiantys žaisti skai-

O kuo šiais laikais daugiausia galime čįaįjį sako: jeigu paguldyti 
prisidėti ? greta vienas kito trylikos mi-; lių tiltų, sunaikinta

Katalikų spaudų remdami, skaitydami lionų kareivių grabus, tai šie! pramonės įmonių, 
savo laikraščius. trylika milionų grabų užini-

Spauda geriausias ginklas kovoj dėl savo tų šešis tūkstančius k turis 
programos. šimtus penkiasdešimts kiV.

Katalikų spauda tikriausias mūsų dienų metrų plotų, kuris būtų lygus 
ginklas už Kristaus Bažnyčios tiesų. plotui nuo Bordeaux iki Mask

Ir atsimerkime. vos*
Eina toks pat laikraštis, tie patys sky- šie trylika milionų dai

riai, tos pačios žinios iš ūkio ir kitų sričių, nevisos karo aukos. I)ar įei
ta pati kaina tik vienų leidžia patys katali- ^ia pridėti įvairių biokadų, 
kai saviesiems, o kitų, prisidengę nekaltais revoliucijų, nuskendusių laivų 
vardais Lietuvos katalikų saviems tikslams bombardavimų aukas. V isi 
žvejotojai, katalikų siekimams visai svetimi šie paskutiniai skaičiai dvide- 
gaivalai, ir mūsų katalikas kartais renkasi šimts keturis milionus. Tokiu

Tai tik vienoje Prancūzijo
je. Jeigu dar pridėsime sugrio 
vimus ir sunaikinimus kituo-

KOVA SU VABZDŽIAIS

tik sau. Dovanos pastarojo didesnės, ar kų. zuvo tnsdesimts septyni nu- kruopštugi) sutaupįusi 
Nesinorėtų tikėti, kad dėl dovanų. Juk vis li°nai žmonių. sų šimtmetį.

per vi biuro išlaikymas per metus 
atsieina bemaž trys milijo-

tik vienu kitu litu pakeisti savo brangiau- Kitas statistikas apskaicia- '■ Kų būtų galima padaryti nai dolerių, 
sius įsitikinimus, — rodos, dar mes, katuli- Vo, kad jeigu vųsi šie mirusio- su tais miliaidais, kurie bu- Kai kas protauja, kad šis 
kai, nesam tiek žemai kritę. jį atsistotų ir staiga pradėtų vo išeikvoti karo reikalams’ biuras nereikalingas, kad su

Ir gal tik Lietuvoj tokio nesupratimo eiti eilėmis po dešimtį, su dvie Sųžiningi statistikai ir čia vabzdžiais gali sau kovoti
katalikų tarpe galima surasti. Važiuok į A o- jų sekundžių intervalu ir jei-'mus nepalieka tamsumoje. Jie kiek nori kiekviena atskila 
kietijų, Beigijų, Šveicarijų, važiuok į Pran- gu jįe ^aįp eitų nuo saulės. apskaičiavo, kad už šiuos pi- valstybė, kad tas yra tik val-
cūzijų, Austrijų, Italijų, važiuok kur nori ir tekėjimo iki nusileidimo, tai nigus būtų galima paaukoti stybės'iždo eikvojimas ir t. t.
visur įsitikinsi, kad katalikai puikiai supran- jų ėjimas tęstųsi šimtų šešias- 
ta savo reikalus ir aiškiai atskiria, kas jų dešimts dvi dienas, 
draugai ir kas priešai. į Tarptautinio darbe biuro

Ir kam gi tada katalikiška spauda lei- ---- ----
Ūžiama' Ar bedieviams, komunistams, ar pa
galiau liberalams, žydams?

Kas gi tie leidėjai? Biznį sau nori pasi
daryt,pralobt, dvarus iš savo leidinių nusi
pirkt? :

g' cso atstovai pirmiau atsi
klaustų ūkininkų ir sodinin
kų, kų jie mano apie to biu
ro naudingumų. Bet jie to ne
daro. Politiniais sumetimais 
jie naudingiausius dalykus 
g l iauja.

A.

kiekvienai šeimai, gyvenan- Gali būt šiaip ar kitaip, 
čial Kanadoje, Amerikoje, Krašto vyriausybė gal ir no- 

i Austrai i joje, Anglijoje, Pran- retų nusikratyti tuo biuru.

DiJ LIETUVIAI BAIGĖ 

VILNIAUS UNIVERSITE
TO MEDICINOS FA

KULTETĄ

Mūsų leidinių darbininkai dilba vos ap- i 
mokami, patys laikraščiai vos išsiverčia.

Ir kokia neteisybė!
Vieni, tos pačios Bažnyčios vaikai, sten

giasi, rūpinasi, šaukia savuosius, ragina, o
Prašom pasiteiraut ir įsitikint, kokiais kiti į visų tai tik iš tolo žiūri ir lyg nenia 

dvarais kvepia katalikiškų leidinių iždai, to dedamų pastangų.
Tai ne tie iždai, kuriuos paremia galingi rė- Nejaugi katalikų šaly, kur 85 proc. Kris- 
mėjai. i taus Bažnyčioj krikštytų, gali skųstis kata-

bkų laikraščiai? Kų tada reikėtų kalbėti a- 
pie Vokietijos katalikus, kurių tik trečdalis 
tėra visos šalies?

Atidarykim akis ir jau pamatykiin kar
tų. . /

1932 metais išlaikykim Lietuvos kata tuviai studentai, baigę niedici- 
likai jau savo sųmoninguino egzaminus. Ga- ims- fakultetų. -- Marijona 
na gi jau nematyti to, kas ir taip akis svilina

“Pav.”

Pereiti} savaitę Vilniuje bu
vo iškibningai išdalyti baigu
siems medicinos fakultetų ab- 
soliutoriumo liudijimai. Jų ta
rpe liudijimus gavo ir du lie-

Karužaitė ir Petras Kunavi- 
čius.

UINI6AS (NEIPAS IR POPIEŽIUS
lEOIUSIIII

/ -

\ (ANEKDOTAS;
“1849 metų, vasario 14 dienų, pirma- 

enį, — rašo Povilas Marija Baumgar- 
tenas, — aš aplankiau Aukštojo Kam bal
iono Liordo, Monsinjoro Cagiano de Aze- 
vedo rūmus, norėdamas pranešti apie ku
nigo Kneipo atvykimų ir prašyti, kad Jo 
Malonybė išgautų jam audiencijų pas Po 
piežių Leonų XIII. Popiežius pareiškė 
norų matyti kunigų Kneipų ir aš maniau, 
kad busimoji audiencija bus trumpa. Ta
čiau įvyko visai kitaip negu a« maniau.’’ 

Kitų dienų kunigas Kneipas atsilan- 
, kė bazilikoj išklausyti iškilmingų pontr- 

I likalinių Mišių, pasiskolindamas tolre
gius operos žiūronus, kad ta proga ištirtų

\ Šventųjį Tėvų, kaip jis atrodo.
\ Apleidžiant bazilikų, kunigas Knei- 
Vpas buvo puklaustas:

— Kaip gi tamstai atrodo ftv. Tėvas 
Tėvas Kneipas, nesusimųatydanms,

tuojau atsakė:
— Labai gerai. Jis atrodo gražiam 

stovyje.

— Ir dėl ko tamsta taip manai?
— Dėl to, kad jo ausys turi sveiką 

išvaizdų ir tas visada yra geros sveika
tos ženklas.

Visi laukiantieji Popiežiaus audienci
jos turi paprastai laukti tronrūme, nebent 
kuris yra leidžiamas, pagal aukštų kil
mę arba didelį pasižymėjimų, įžengti į 
kitų rūmų, vadinamų antecamera segreta, 
kur susirenka Popiežiaus Sosto valdinin
kai. Kunigas Kneipas ir jo palydovas bu
vo monsinjoro Azevedo pakviesti į an- 
tekamerų segretų. Iš pat prudžių buvo 
suprantama, kad tai nebus trumpa pap
rastoji audiencija.

Popiežiaus Sosto valdininkai irgi su
prato nepaprastų reiškinį ir kiekvienas iš 
jų stengėsi susipažinti su kunigu Kneipu. 
Garbingo kunigo svečio palydovas, Povi
las Marija Baumgartenas, toliau pažy
mi visas smulkmenas, kai jis turėjo būti 
vertėju kunigui Kneipui, kuris tada jau
tėsi geriausiai nusiteikęs. Po dešimties 
minutų, kai varpus sugaudė ir kai jbuvo 
liepta įžengti dar į kitų rūmų pasitikti 
patį I’opiežių, kunigas Kneipas stropiai 
pažvelgė į savo palydovų ir tarė jam;

- — Pasitikėkim, kad viskas gerai pa

vyktų.
Pagal apeigų reikalavimų, kai buvo 

atlikta trys genufleksijos, Popiežius pra
bilo į palydovų:

— Baumgarten, avete portato sac. 
Kneipp? (Ar kartu atsivedei ir kunigą 
Kneipų?).

— Taip, Šventasis Tėve. Štai, yra di
dis vandens gydytojas ir žmonijos gera 
daris.

— Gerai. Tur būt tas pats, apie kurį 
aš tiek daug girdėjau. Prisiartink ir sės
kis šalia manęs.

Baumgartenas išvertė Šv. Tėvo kal
bų kunigui Kneipui ir, liepė sėstis krės- 
lan šalia Popiežiaus $osto. Iš pradžių ku
nigas Kneipas netikėjo tikrybei, bet, kai 
jam buvo pakartoti1 Popiežiaus godžiai, 
jis prisėdo ties krėslo galu ir, rodėsi, bu
vo netikėto nusilpimo apimtas.

Popiežius Leonas XIII buvo vikrus 
žmogaus būdo žinovas ir, kad duotų ku
nigui Kneipui atsigauti ir susikaupti, 
klausinėjo jį apie Worissb6fenų, apie jo 
parapijų, ligonines ir ligonius; į tai visa 
kunigas Kneipas, lyg prisibijodamas, ne 
kaip atsakinėjo. Tada palydovas pasakė 
Popiežiui italų kalba, kurios kunigas

Kneipas nesuprato, apie tai ,kų jis paste
bėjo apie Popiežiaus ausis. Popiežius bu
vo nustebintas ir prašė viskų paaiškinti.

Kai kunigui Kneipui buvo išverstas 
Popiežiaus prašymas, jis visas tuojau at 
gijo ir tarė:

— Kai širdis turi pakankamai ga
lios priversti kraujų telktis į mažakrau- 
jo gysleles galinėse kūno dalyse, tai svei
kata dar gera. Taigi, jeigu senelių ausys 
yra rausvos, tai yra geros sveikatos ir 
kūno tvirtumo ženklas. Tačiau, kai au
sys pasidaro gelsvos bei pasirodo nudri
busios, taria kūno sveikata pradeda jau 
silpnėti ir nykti. z

Ir I’opi«‘žius nejučiomis pats palie
tė savo ausis, kad įsitikrintų, ar iš tik- 

yra sveikos, pareikšdamas savo pa
sitenkinimų kunigo Kneipo teorija. Bei 
netrukus Popiežius pastatė nelauktų ne
paprastų klausimų:

— Pasakyk man, kų tamsta tikrai 
manai apie mano paties sveikatų?

Toks paklausimas, einantis iš aštuo
niasdešimt keturių metų senelio lūpų, ap
sunkintų ne vienb, norint duoti paten
kinantį atsakymų. Taip nebuvo su kunigu

Kneipu. Jis tvirtai atsirėmė krėslo ir rū
pestingai įsižiūrėjo i Popiežių nuo pat jtj| 
galvos iki kojų. Užbaigęs tyrinėjimą 
vo akimis, kreipėsi į palydovų ištarė
jam:

— Pasakyk, kad Šv. Tėvas dar 
geroji; sveikatoje.

Popiežiui buvo išverstas kunigo Knei- 
po atsakymas. Tada Popiežius pastatė 
jam kitų nepaprastą klausimą. Kiek metų 
beliko Popiežiui gyventi čia, žemėje. Ku
nigas Kneipas, nieko nelaukdamas, atsa
kė, kad jei Popiežių neištiks nenumaty
ta sunki liga, tai galėsiąs dar gyventi nuo 
šišių iki devynių metų. Ir Popiežius Leo 
mis XIII didžiai apsidžiaugė tokiu pa
reiškimu ir uždėjęs savo rankų ant kuni
go Kneipo peties, tarė jam:

— Aš dėkoju taiitstai už sprendinių. 
Dievas tetiukia, kad taip įvyktų. Aš nore 

Į čaau dar keletu metų gyventi, nes yra tiek 
daug darbų, kurią reikia nuveikti Bažny
čios gerovei; nors aš ir negalėčiau jų 
baigti, vis dėlto norėčiau matyti, kad bū
tų vykdomi gyvenimam

(Bus daugiau)

via
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MARGUMYNAL Geprgijos valstybėje Rober-

Ungurys sustabdė vandentieki 

Anglu miešti) AVallsend
ventojanis (J;., nei dvi paras 
išbūti be vandens ir tai dėl 
labai keistos priežasties. Į 
svarbiausią vandentiekio vam
zdį kaž kokiu būdu Įšliaužė 
didelis, dviejų metru ilgumo 
ungurys ir tuo būdu sustabdė 
vandentiekio veikimą. Ilgai 
buvo ieškota, kol vandentie
kio sugedimo priežastis buvo 
surasta. Pagaliau vamzdis bu
vo išardytas ir keista vandens 
tiekimo kliūtis pašalinta.

tas E. Burn’as. Jis yra kaž 
įkur rytinėse valstybėse. Po- 
i linija jo ieško. Jeigu jis bus 

8'-v‘ surastas, be abejonės, bus gra J bos. Kurie po tos
žinias atgal į Georgijų tęsti neguli paeiti, nuvelkami į nak 

vynės vietas, uždaromi ir pa-savo bausmę. Tai jau antras 
I jo pabėgimas iš tų sunkiųjų 
darbų.

Pirmą karią jis pabėgu 
prieš kelerius metus. Atvyko 
į (’bieagą ir įsigyveno. C'bi- 
i agoje jam buvo lemta apsi
stoti pas vieną moteriškę, ku
li žinojo jo praeitį. Ši mote
riškė jį privertė ją vesti. Jis 
ją vedė ir pradėjo leisti skel
bimų žurnalą. Jam gerai klo
josi, visi jį gerbė dėl jo ga
bumu.

draugas

TĖVAI JĖZUITAI
3

rno. Kiekvieną kartą duodi 
ma 10 smūgių. , Į

Taip nuplakti kaliniai ne-'trokšta duoti kiekvienoj ne
gauna jokios gydytojo pagiJ-

I

bnusmės
tuvių parapijoj misijas, bet 
dar neturi tiek misionierių, 
kad visur paspėtų. Dėl to no
ri nors rašytu įžodžiu visus pa

liekami. Nuplaktų kalinių de- siekti. O rašytas žodis kartais

to vardą įrašysiu į savo šir
dį, iš kurios jis niekad nebus 
išbrauktas.”

Užsakymus siųskit • 
adresu:

“žvaigždės” redakeij
Kaunas, Litiniai in

siuo

javimai ir aimanavimai nelei
džia kitiems kaliniams mie-

net geriau paveikia Į žmogaus 
gyvenimą negu sakytas, nes

goti. Ši tvarka kartojasi kas- pamokslai, nors ir gražiausi, 
dien ir nekeičiama.

Burns’as pirmą kartą pabė
go vieno kalinio negro pasi
gailėjimo dėka. Šis negras di
deliu geležiniu kūju sudaužė 
ant jo kojų užnertus retežius 
Nesužeidė nė kojų.

greitai užsimiršta, o skaity
mus gali kada tik neri pasi
imti.

LIETUVOS ĮPRAMONfiS 
GAMYBOS VERTE

, su — 11 mil. lt., alaus už P 
su puse įnik lt., spirito — 4 
mil. lt., mielių — 2 mil. lt., mė-

Lietuvoj dar nėra galutinai sos gaminių -- 22 mil. lt., mi 
Įvestos pramonės gamybos siu Itn 28 mil. lt., baltinių, mė
li--tik :s. Paviršutiniškais ap- zginiu, Įvairių galanterijos pro 

Į skaiėiiivimais, gamyba įmonių,! kili — 7 mil. lt., avalinės — 
kuriose dirba ne mažiau kaipjfi mil. lt., elektros energijos 

Į 5 darbininkai. Įvertinama a-j— 12 mil. lt., įvairių spausdi- 
! pie 3<Mt milijonų litų per me-Įnhj — 8 su puse mil. lt.
lūs. Svarbiausios mūsų prn- 

Anglijoj buvo padaryta svar Į moW. 5al;()s paga,niniUoUiai i

NAUJI VAISTAI NUO MA 
LIARIJOS.

bių bandymų su nauju vaistu, Į 
kuris galės pakeisti chininą,

Tam tikslui yra leidžiamas

eiga prie ,o pridėtume 
nors ir apytikris žinias apie 
gamybos vertę visų Lietuvoje 

Plytinės — 5 mil. lt., metalo esamų smulkių dirbtuvių — 
dirbtuvėlių bei amatininkų, 
tai visa gamybos vertė būtu 
žymiai didesnė, kaip čia a p 
skaičiuojami tie 300 milijonų 
litu.

sumai gaminių per motus;

fabrikai — 9 mik lt., mašinų 
fabrikai — G mil. lik, muilo
— 8 mil. lt., išdirbtų odų -- 
15 mil. lt., audinių vilnonių 
ir medvilninių — 1G mil. lt., 
miško medžiagos, raneros, ba- 
’dų ir kt. medžio dirbinių —
27 mil. lt., celulozos — 30 mil. __________
lt., kartono ir popierio — 4 j Į Kauną atvyko Lietuvos 
mik lt., saldainių ir šokolado Į generalinis konsulas New Yo-
— 9 mil. lt., tabako ir papiro-irke p. Žadeikis.

asmenų buvo įskiepyta malia 
rija, bet, uždavus naujo vais
to, nė vienas iš jų nesusirgo. 
Naujas vaistas sunaikina para 
zitus tuoj po užkrėtimo, o pa
prasta chininą gali sunaikin
ti parazitus tik po to, kai 
jie kelias dienas pasipiltojo j- . _ _ _ . _ v /

Šv. Jėzaus Širdies laikraštis, 
‘ žvaigždė”, kuris galima už
sirašyti išsyk b metams tik 
už 4 dol., o į Lietuvą gimi
nėms 5 metams tik už 2 dol.

Tuo būdu, kaip sako, bus 
atliktas kriukis: nerūpės nė 
kasmet atnaujinti prenumerr.

Įdomus archeologinis radinys
Ties Judžiais, Įsručio aps- įnirai’8'‘”" ^abar antrąkart jis pabėgo,

kr., Rytprūsiuose, rastas ak- j papirkęs vieną žmogų, turė-
meainis verpstas, ant kurio' Xelah«ė davė jam susipyk-1 jusį automobilį. Sargai vijosi
v ra kaž kokių paslaptingu, iki 11 su ž,nona- Jis jai pasisakė,'ir apšaudė, bet jiedu laimin- ____ .................... .......
iol nežinomų ženklų. Spėja- kad pratinas jos vedimas j gai paspruko. Georguos vai s- t~ “u Uetuva daug keblu- krauju-ie’ Dabar daromi bau* 

’ ' ‘ " lybės policija jo ieško, bet ______+„. dymai nustatyti reikalingam

P. ŽADEIKIS ATVYKO f 
KAUNĄ

verstinas
ma, kad tai būsianti senovės •'<un >S'a nelaimingas, nes jis’ 
prūsų rašto liekana. Iki šiol s°niau turgj° kit$ gražuolę. Ši 
dar nebuvo ištirta, ar dabartį- *M,ona iždavė Policijai. Tuo 
nių Rytprūsių pirmykščiai pri® J° Prikibo Georgijos
gyventojai, musų giminaičiai autoritetai. Parei- j.ra*^e Galimas daiktas,
prūsai turėjo savo rašybą. Ra- ka aida’ kad Phnoiso valsty;:kad šia išleista knyga pasi- 
dinį tyrinėja mokslininkai.; Jl’^uoą. llca^°J -Ps ba'| naudos komunistai savo pro 

žino,
daug kas paaiškės iš senovės! K.reipgsi i gubernatorių. Bet............. “ ...... .  b°’'

prūsų gyvenimo. i niekas negelbėjo. Jis apkau
stytas ir paimtas atgal į sun- 

Šiltakraujai žalčiai. ikiuosius darbus Georgijos vai
stybėje tęsti savo bausmę.

A ašingtone, Prjpg kelioliką mėnesių jis

regeli susekti.

Tokių smerktini) sunkiųjų 
darbų yra šiame kiiltūringa-

mm tyrinėja mokslininkai.; • J -J k _ |naudos komunistai savo pi
Galimas dalykas, kad, isskai -au® v r.aU^j *5 g pagundai. Bet pasaulis žii 
eina tą paslaptingą raštą,,aie \ prieš jo i avimą, j Rusijoj su žmonėmis b

Garsaus Caniegie instituto i 
laboratorijose,

ševikai, nepalyginti, žiauriau 
apsieina. Milijonus nekaltų 
žmonių jie nukankino, o kiek 
dar nukankins.

Akstinas.

mų, tai laiškai prapuola, tai 
paštas kainuoja, ir kitos ne- 
reiklingos išlaidos atsiranda, Į 
o šitaip (5 metams $4.00) 
daug pigiau ir patogiau. Vie- 
neriems metams lieka ta pati 
kaina $1.00. Tas pat ir su ‘‘Mi 
sijų” laikraščiu.

Jėzaus Širdies mylėtojai y- 
ra kviečiami į “žvaigždės” 
platintojus pagal žodžius, pa
sakytus Šv. Margaritai Mari
jai Alaėoquo: “Kas platins 
mano Širdies pamaldumą, aš

kasdieniniam minimumui nuo 
1 maliarijos apsaugoti.

padarytas labai įdomus moks 
liškas atradimas. Ištirta, kad 
žalčiai pitonai, kurie priklau
so šaltakraujų gyvių šeiniai, 
kai kuriais atvejais turi ankš
tą kraujo temperatūrą.

Instituto zoologai, stebėda
mi pitono patelę tame laiko 
tarpe, kai ji perėjo kiaušinius, 
raiĮlo, kad jos kraujo tempera
tūra nuolat kilo ir pagaliau

antrąkart iš ten pabėgo ir pa
rašė knygą apie savo vargus 
ir tuos sunkiuosius kalinių 
darbus.

Georgijos valstybėje jis nu
sikalto su kitais draugais, 
dalyvaudamas vienos parduo
tuvės plėšime. Jų buvo keli. 
Pagrobė vos 4 dolerius. Viri 
suimti ir nubausti. Ir jį teis 
mag nubaudė sunkiaisiais darprašoko kambarinę tempera

tūrą. Žalčio kraujo tempera- nuo d metų.

tfira buvo matuojama spėria 
Ii ai s elektros aparatais.

Pitonai yra labai dideli, 
nenuodingi žalčiai, kartais šie-

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

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

juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų j 

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

(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 Į 
! MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-1 

pų kraštais, kaina .......... ............................................... 75c. į
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, '

Jo knygos leidėjai, žinoma, su sagutėmis, kaina ................................................... $1
“biznio” sumetimais, padavė MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ..........$1.50
spaudai keletą bruožų iš tos MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
spausdinamos knygos. Ypač

kia 7 — 8 metrų ilgumo. Pi- įdomus jo aprašymas tų sun- 
lonų yra dviejų rūšių; gyve- kiųjų darbų ir kalimų vrjgo. 
na pietinėj Azijoj iki Himala
jų kalnų, Indijos vandenyno

Jam teko dirbti akmenų 
skaldykloje. Kiekvienas kali- 

ir darnių Indijos salose. Pito- nys dieną ir naktį turi ant 
nai deda daug kiaušinių, iš į kojų užnertus sunkiai pavelka 
kurių per porą mėnesių išsi- Į mus geležinius retežius. Sar- 
rita jaunikliai, Pitonus laiko !gai žiaurūs. Jei darbo metu 
žiurkėms naikinti. pastebi kurių kalinių apsilei-

Sąžinė prabilo. dimą darbe, vakare jie turi
1905 metu gruodžio mėn. 6iatsakyti‘ Po sunkaus di«- 

. Nancy mieste, Prancūzijoj, !nos darbo kaliniai kniūP8' 
Šv. Mikalojaus bažnyčiosi^om suguldomi, surišami ir 

nežinomas piktadarvs puvo- per nu^ j°kio Sailestin'

MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

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

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

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

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

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
gė .13 brangių bažnytinių indu ^urno P^akamk Plakimui nau-, gauti, nuo/jūsų kaipo dovaną,
ir relikviiu 1 dojami odos diržai apie G pė-j __ __

l aslinL 25 „.etai ir apie jd, ilgi. 3 ir a-| “DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
vagystę jau buvo beveik už-,pie vieną ketvirtį colio storu- 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.
miršta. Ir štai, pr. metų gruo
džio mėn. G d. atėjęs iš ryto 
į bažnyčią zakristijonas rado 
ant didžiojo altoriaus visus | 
anuomet pavogtus daiktus. Į 
Matyt, sąžinės kankinamas 
vagis nedrįso vogtų daikt i 
parduoti ir pagaliau, 26 me-1 
tams praslinkus, ryžosi juos 
grąžinti.
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BĖGLYS IS GEORGIA

New Yorko laikraščiai skel
bia, kad Vanguard Press fir
ma šiomis dienomis išleis kny 
gą antrašte “Aš esu bėglys 
iš Georgijos”. Knygą pąrašė 
pabėgęs iš sunkiųjų darbų

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuorn kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugą”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE PRR “MUSŲ VILNIŲ” Į 
SOSTINŲ VILNIŲ!

ŠVEDŲ KARININKAS APIE įlinkas įsako, kad lankant Lie- DAUGIAU PAVYZDŽIŲ.

ROSllAND, ill.

Sidabrinis jubiliejus.

LIETUVĄ. t
į kaip rūpestingai lietuviai pri-į Užuot šviestis, protingai nau

juos remia. Minėti kalbėtojai Nėra Lietuvoje kito tokio, Buvęs Švedų karo atstovus žiūri kapus, statydami mirų- dotis kruvinu prakaitu uždirb 
gėrėjosi parapijos nuveiktais žurnalo, kuris eitų kas 10 die-Į Pabalti jo valstybėse, pulki- siems gražius simboliškai iš-! tais centais girtuoklis prage- 
darbais praeity ir ragino lai- nU gražaus'didelio formato 24 įlinkas leitenantas C. liyde-

uvų, negalima nepastebėti,
BEMKITE TUOS PROFE- 

SIJONALUS IR BIZNIE
JI LŪS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.”

kytis tautiškumo, kad už 25 puslapių, yra tik vienas žur-
Gruodžio 27 d Visų Svon- švenčiant auksinį jubilie- ualas MLSŲ ATLNILS .

raižytus kryčius. Lietuviai e-| ria, kad suardytų savo gyve- 
berg, švedų šaulių organiza-,sų bendrai mėgstu menų, o y- niiuų, šeimynų, kad liktų be-' 

turčių. Peikime girtuoklius. į- 
rodinėkime jiems alkoholio

cijos laikraštyje “Landstoi m pačiai muzikų. Tačiau, ir ta-
tųjų parapija minėjo 25 metų taip pat skambėtų lietuvių “MUSŲ VILNIUS” ginu smaimen” įdėjo atsiminimus py boję bei skulptūroje jie jau 
sukaktuves. Jubiliejaus iškil- (j^įnos ir lietuvių graži kalba Vilniaus reikalus, rašo kuo apie Lietuvę., kurių jam gana isrutulojo savųjų išraiškų —; vartojimo žalų, ginčykimės, 
mes prasidėjo iškilminga su- savo Ul.pe “Draugo” vyr. plačiausiai Vilniaus vadavimo dažnai tekdavo lankyti. Įgana mistiškų, kaip bendraij neduokime jiems ramybės, kol
ma, kuru lakė klebonas kun. red> K giniutįy, didis Lietu- reikalais, deda daug gražių; Ne tik apiy daburties Lį J lietuvių tautos būdas esųs
J. Raškauskas. Pritaikintų tai votj ^.įjotas, kaip visur taip iliustracijų iš Pavergtosios ir>tttv* p Kydeberg kalba Jis mistiškas 
iškilmei pamokslų pasakė ir čia į kiekvieno širdį sodino Laisvosios Lietuvos. Jis • atvmaduoja skaitytojaIUfc.’ i4e.'

susipras ir įstos į blaivų žmo
nių eilės. Negerkime visiškai 

Baigdamas straipsnį, p. Ky- i tuo padalysimu
gert. pralotas M. L. Krušas. lietuvybės diegus> nu- dėjęs seka Amerikos ir kitų T atidėkoti' 'lakos kitiems-
Choras ir orkestras ptpudnt. rodydalnus, malonu ir kraštų Imtuvu, gyvenunų. 1^ ku. 'visiems ,ieUvi4k vaEin. Taigi) visų pil,
irsi inp.inin Znimiin hnvn i»»l. i________ ___ n u__ » • ................... . I . - . _ « Tgai giedojo. Žmonių buvo pil 
nutėlė bažnyčia. Visų veiduo

brangu yra lietuvių šeimose “MUSŲ VILNIUS” punk- rie riša Lietuvos ir Švedijos gumų, kuris tikrai esųs beri- 
tėvanis su vaikais kalbėtis tualus žurnalas. Jis pasirodo vardus. Taip — Gustavo Adol bis. 

se buvo matyti koks nepap- grafca lietuvių kalba, skaity- kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų fo kovų su Lenkų tarnyboje 
rasta džiaugsmas. Ypatingai ti lietuviškus laikraščius ir kiekvieno mėnesio. j buvusių lietuvių kunigaikščių
džiaugėsi tie, kurie Roselau- knygas įr palaikyti savo tau-de arvveno kada dar savos ♦ ” •, " '*• • • ”MUSŲ VILNIUJE” ben- Atadvdu» 1<aioli° ^U-jo ben-
ae gyveno, kada dai sa\oa tos meiię> papročius ir jos v w . dradarbiavimų su Sapieho-
bažnyčios neturėjo. Daugelis gražijg turtingų ir seniausių diadaibiauJa žymus publieis- ___  . ttm___  _y_
iš jų buvo parapijos organi- Europoj kalbų. Baigdamas
zatoriais ir vėliau rėmėjais reiškė vilties, kad lie
pei* visus 25 m. Tie žmonės tuviai išeivijoj nesiduos visiš- 
ir dabar džiaugiasi savo gerų kaį ištautėti, kad ir ateinan- 
aarbų vaisiais Dievo garbei. £įos į^-tos jausis, kad yra 

6 vai. vakare žmonių prisi- kilę iš lietuvių tautos ir jos 
rinko pilnutėlė svetaine n* reikalais turi rūpintis. Bai- 
visį stalai jau buvo užpildyti giant programų, choras sūdai- 
sv eolais. Sesutės Kazimierie- B»vo keletu gražių dainelių.

- , . . . . „ mis, Kauno ir Vilniaus ūžėtai, rašytojai, kaip prof. M. . ' .
Biržiška, V. Bičiūnas, Petras ndm4 *r L t.
Babickas, K. Berulis, J. A. j Suteikdamas žinių apie ne- 
llerbačiauskas, Liudas Gira, priklausomybės atgavimų, au- 
Liūdas Dovydėnas, K. lnčiū-! tonus konstatuoja, kad Lie-
ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus- 
kienė, Vygandas — d-ras J. 
Purickis, Petras Ruseckas, d- 
ras Rutenbergas, Matas žal-

v. . . vi r • • x- j- • čius, kan. J. Tumas-Vaižgan-dailiai išpuošė svetainę, Klebonas visiems širdingai J
Inu _T ’Z, tmnalrac rirnT Z

tęs
o stalus papuošė ir valgius dėkojo už jubiliejaus paren
pagamino Šv. Onos dr-jos na girnų ir visų gera, kas kuo y-
res, vadovaujant pp. iauksie- ra prisidėjęs prie sios iškil- . \ . /

i. jų.1 Redaguoja V. Uždavinys.nei ir Rubimenei. Buvo kai- mes.
bų, dainų, muzikos ir vai- Vietinis. “MUSŲ VILNIUS” žengia

dinimas. Pats klebonas vedė------------------- tvirtais žingsniais į penktus
vakarų ir protarpiais jaus- TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS metus. Jame rasite gražiausios 
nungai kalbėjo. Pirmiausia GAVĖNIOS METU medžiagos, gražiausių straips- 
puikiai sudainavo keletu dai- Nuo vasario 14 d. ligi 21 d. nių, gražiausių iliustracijų, vr
nelių jaunuolių choras, kuris New liaven, Conn., Šv. Kazį- siems artimų minčių, 
yra gerai išlavintas. Vaiku- nuero par. “MUSŲ VILNIUS” pigus
čių vaidinimas buvo labai į- Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. žurnalas. Metams kainuoja 7 
domus savo įvairumu. Viena Philadelphia, Pa. Sv. Jurgio litai, pusmečiui — 4 i tai. Už- 
mergaitė, išlindus iš po vai- par. Šleiniuose — 20 litų.

-po, įteikė parapijai nuo mo- Nuo vasario 29 d. .ligi ko- Vienų numerį gausite ne- 
kyklos mokinių 120 dol. kaip vo 6 d. Norvvood, Mass. Šv. mokamai susipažinti. Kas su- 
jubiliejaug dovanėlę. Po to Jurgio par. rinks 6 prenumeratas, tas sep
kalbėjo ir dovanų įteikė drau- _Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. tintų gaus nemokamai, 
gijų atstovai. Tretininkai 100 Paterson, N. J. Šv. Kazimie- Rašykite šiuo adresu: Kau- 
dol^ Šv. Kazimiero Akademi- rt> Par- nas, Daukanto g-ve 3. Skam-
jos rėmėjos 40 dol., Šv. Vin- Nuo kovo 14 d. Ugi 20 d. binkite telef. 10-88.
cento a Paulo dr-ja $51.25, Newark, N. J. Šv. Trejybės ■—---------
Šv. Onos dr-ja 30 dol., KaJ- par.
v arijos stacijų dr. 25 dol., Šv, Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
Petro ir Povilo dr. 20 doi„ Montello, Mass. Šv. Roko par.
Idealių Kat. Moterų neno (moterims).
kliubas 15 dol. ir Šusivicnyji- Nuo kovo 21 d. ligi 27 d. 
maa L, R. K. 33 kuopa 5 dol. Montello, Mass. Šv. Roko 
Elena Bartush savo gražiu par. (vyrams).
balselių visus puikiai links- Jei įvyktų kokios permai- 
mino, ypatingai daug prijuo- nos, pranešime vėlįau. Taip 
kino, kuomet apsivelko vy ro pat vėliau bus pranešta ir 
švarku, užsidėjo kepurę ir ū- apie misijas, laikomas po Vė
sus ir susilenkus, kaip diedas, lykų.
dainavo senio dainų apie ve- Gerbiamuosius Klebonus, 
dybas. Žmonės aplodismentais kurie norėtų susilaukti Tėvų 
jų iššaukė keletu kartų kur- Marijonų su misijomis, pra- 
totį, Vaičikauskių šeima visus šotne kreiptis šiuo adresu: 
stebino, kuomet mamytė su Marian Fathers 2334 S. Oak- 
trimis mažomis dukrelėmis ley Avė. Chicago, UI. Arba 
pradėjo įvairiais instrumen kurie norėtų gauti kurį iš 
tais griežti. Tai gražiausias Thompson, Conn. St. Mary’s 
kvartetas. Čiapas, visiems ži- College.
nomas dainininkas, sudama--------------------
vo keletu rimtų dainelių. Ro- ŠAULIŲ PATIKRINIMAS
zelandiečiai jam yra labai dė ----------—
kingi. Parapijos komiteto Prienai, Marijampolės aps. 
vardu kalbėjo M. Pavilonis j.. Gruodžio mėn. G d. vakare, at- 
ir Adolfas Bitautas buvęs it- vykęs rinktinės vadas norėda- Į 
gus metus trustistu. Adv. Mas- »»»« patirti, kaip čia šauliai 
tas visur ir visuomet gražiai pasiruošia greitam | >a r ei ka Iš
kalba, ypatingai gražiai kai- vimui, paskelbė pavojų. Pir- 
bėjo Jubiliejaus puotoje. Visi niuoju atvy ko ats. pulkininkas 
jam dėkingi. Iš kunigų klebo- kiltys O. Bucas, gyd. II Apy- 

h nų kalbėjo A. Liukus, K. Bič- «ardoj tarnavęs; antru šau- 
^auskas, J. Vaičunas ir L. Jasenauskas, 1 pėst. pul-

gi 
te

tas, J. Žiminskas, prof. Z. Že
maitis, M. Aldonis ir visa ei-

tuvos valdžia, tik valstybei 
susikūrus, pasiiūpino suorga 
mzuoti tinkamų krašto apsau
gų. Nors, Lietuvos — Lenkų 
ginčas daugiausia verčia Lie
tuvų laikyti stiprių kariuome
nę, bet ir šiaip lietuviai, bū
dami sveika žemdirbių tauta, 
linkę gintis ir apsisaugoti, o 
ne mesti ginklų į šalį.

Kelias savo straipsnio skil
tis pašvenčia kariuomenes 
dalių inspekcijai bei kariuo
menės iškilmėms. Jis nupasa
koja, kaip lankęsis atskiruose 
pėstininkų, kavalerijos bei ar
tilerijos pulkuose, kaip ins
pektavęs šaudymo, kirtimo, 
gimnastikos ir kt. pratimus. 
Taip kitko, giria puikius Lie
tuvos arklius, kurie esu žy
miai geresni už kitose Pabal
tijo valstybėse matytus ark
lius.

Charakterizuodamas Lietu
vos kraštų ir žmones* pulki-

MARIJONA
BEVIRSIENĖ

(Po tėvais Ituibikė)

mirė aausio 8, 1932 m. 7:25
vai. ryto, 87 metų amžiaus. 
Kilo lfi Tauragėn Apskričio, 
Eržvilko parai). Kimšų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris Petronėlę Bur- 
bibenę. ir žentit Juozapų Bur
bų, Marijoną. Brožienę ir žen
tą Izidorių Brožį, sun,ų Juoza
pą Bud,reckį, auukus ir gi-- 
minos, o Lietuvoj soseo Pran
cišką Šimkienę ir gimines.

Kuna.s pašarvotas 9942 Vin- 
cennes avė. Tol. Cedarcrest 
1959. Laidotuvės Jvyks utarnln- 
ko sausio 12. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Dievo Apvoiz- 
dos pąr. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Klanines, draugu^ ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuli' dr:
Dukterys, imtai, Sūnūs, .tuli

kai Ir OlmlnaV.
laidotuvėms patarnauja grab 
La<hawicz, Tel. Roos. 251S

■smn-

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
. linimentu

PAIN-EXPELLER

Naujos
Nadios

STANISLAVA
JASAITĖ

mirė sausio 8 d. 1932 m. 1:15 
vai. popiet 20 melų amžiaus.. 
Gimusi Cbieugoje, Gegužio 30. 
1911 m.

Paliko di.lv'lame nubudime 
tėvą Adonių, f.eserj Elzbietą, 
2 broliu: Julijoną 10 metų ir 
Edvardą 8 metų, dėdę Juoza
pą, tetą Marcelę, puseeerę E- 
leną, pusbrolį Juozapą Radžir.s, 
dėdę ir krikštotėvą Antaną 
Vilkį ir giminės.

Kūnas pašarvotas 831 W. 33 
.St ijuidotuvės įvyks Am. adi' 
nj, Sausio 12 d., 1932. Iš na
mų 8 vai. bus 'atlydėta į šv. 
Jurgio put. bažnyčių, Kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. pnntnl’u bus 
nulydėta Kazin'itro ka
pines.

Nuošir c.'i-t kviečiau ) virus 
gimines, dr» gUy ir pa'is1- imt s 
dalyvauti šios) laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tiįvas, Romo, Broliai Ir Giminės 
Ladotiuvėms patarnauja ginto. 
iHlipavičius, Blvd. 4139

Hitt and Runn

Prba. Visų kalboj buvo reli
ginio ir tauitško pobūdžio ir 
tnriningOH. Kalbėtojui reiškė 
džiaugsmą, kad mūsų žmonėm

ke vyr. pusk. tarnavęs; trečiu 
šaulys Makauskai ulonų pul
ke viršila, tarnavęs. •

Luikotarpy l-os 10-ties nii-
laikori vienybės, supranta J n učių pribūvi 1G šaulių iš ku- 
bainyčios ir tautos reikalus ir Irių 6 netarnavę kariuomenėje.

ma mes turi 
me savo gyvenimų laip sut- 

■ vaikyti, kad niekas iš jo ne- 
' galėtų paimti blogo pavyz
džio. Kų nori pasiekti naudin
go, darbas nepasilieka be vai
sių. Stenkimės negerti ne 
dėl to, kad neturime iš ko 
gerti, bet dėl to, kad* esame 
pažinę kitas linksmybės ir pa
sitenkinimų, krikščioniškųjį 
susipratimų. !

S. Lenkauskienė.

Trumpųjų baugų konvei -

tols $23.75-1>ridi- 
jus prie jūsų radio galimu 
girdėti Europų.

f

Naujas mažutis radio ve
rtės $60, už $26.00

Naujus console radios, pa
sirenkant: Philco,1 Boseli, 
Sparton, RCA Yictor. Pa
darytos parduoti po $100. —
“S $49.00

Radio ir pbonografas ko
mbinacija vertės $l«50., 9 tū
bų screen grid su elektriki- 
niu laikrodžiu ..
“ž...... . $75.00

Kitų radio kainos nuo
$19. iki $350.

Gražūs grojikliai pianai
$95.00

naujas išradimas
DE*KSN1U UAL1NGA MOST1S, 

kurios pasaulis per šimtus melų lau
kė jau yra gatava. Deksuio Galinga 
Moslis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto ‘ 
girių visokių medžių aliejų. Dėka- | 
tilo Galinga Mestis kaipo saulės sptn- į 
nuliai, pasekmingai gydo": Keuina- ! 
liziną. Kaukų, Kojų. Nugaros skau- I 
dėjimą, Kaunu, Kojų tupimą ir ar- j 
salusį kraują, mksteiėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai ua 
nežino apie tai.

IJeksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig > 
nauuos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nuautų taip kaip rašom, pinigus gru
zinam. l'arsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKKNS NEVV DIBCOVEKZ 
t'lNTMENT. Kaina 75 centai.
JJEAKJN'S ointment co.

baktdokij, conn.

AUVOKA1A1

JOHN B. BORDEN
IJonn Bdgdziuučtč jBorueuj

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 211?

Teiepbone Kandolpk <717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Teiepnons Kooseveit 9U9< 
Namą; 8 iki 9 ryto T«l. Kepub. 960#

A. SLAKIS
advokatas

Miesto Ofisą* 'i i W. VVashlngton 8t. 
Ko<xn 1503 Tel. Central 297b

Valandos; 2 ryto Iki 4 po pietą

vakarai*: (Jtarn., Ketv., ir Bubėtos 
— < iki 0 vai.

1166 Areiisi Ava Tel. Luleyette 7337

Namų Tai. Mydn Bark 3304

i«

los. F. Mik,
3417 So. Halsted St
Tel. Botilevard 8167-4705

Gražus lietuvių progra
mas duodamas Ncdėliomis 
iš stoties WŲFL — 970 kyl. 
— nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Ketvefgais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare. Duodumi JOS F„ 
BUDRIKO krautuvės.

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH 1A KALKE STKEET 
Koom 1984 Tel. Randolpta 0831

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
1241 So. Halsted St. Tol. V te tory 0443 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir subatoa vakafe

Tel. Kandblph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn.. Ketv. Ir Su-
batog nuo 7:80 iki 9 J

<200 8. HALSTED STREET
Tol. Wontworth 1181

It This Keeps Up We May Havc te Go Batk to the Lcai?
) MO*. HOCH--  * 1

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT

U
-CHEESE

KRAFT.PHENUC 
CHEESE COMPANV

PROBAK J
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 

—- arba grąRnaine
pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis į mus 
50c. už 5 — |i už 10

Sempells — lOo.

PRO8AK COKPORATtON

PATEK
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižinį ąr mo
delį arba rašykite dėl 

Nemokamos knygutės *Ho* 
to Obtain a Patent’ Ir 
‘Record of Invent.' formo*.

CLARENCE A. O*BR!EN 
Reglstsrsd Patent Attorney 

«-A ScisrMy Ssrion « CMoatenld
Bank BulKIn*

fDIrcctly serais Street (rom Pstent OflM) 
WAnilNOTON. P. e.

asikrattoit
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje tor 
Geidėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
leis Ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore thraat, muacmlar rben- 
matic ach**A paim^pply Mue- 
terole, the "counter-irriUnt”

AT ALL DRUGGI3T9

d? HITT

[kcslee

(Ar
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DIEVO APVEIZDOS PAR.

Draugijos. Baigiantis se
niems metams ii- prasidedant i 
naujiems metams, Įvyko svar- j 
būs metiniai draugijų susirin- ; 
kiniai, kur darbštūs nariai vei 
kūjai dėjo pastangų ir pasi
ryžimų veikliau darbuotis

Tel. Cicero 67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n 11 s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9 Cicero, III. x

u a k r a k a

Kalėdų šventės.

Dievo Apvaizdos parapijoje Bažnyčiai ir Tėvynei. Tos dr- 
jvyko iškilmingos pamaldos jog išrinko savo atstovus į 
Kalėdų dienų, kurių buvo lai- Federacijų, kad palaikytų 
kytos ketverius mišios. Be su- glaudžius ryšius visuonieniš-
mos neužmirštinos pasiliks kame katalikų veikime. ' Tik kų iš spaudos išėjusio- du nesutiko pačiais sunkiau-
Piemenėlių Mišios, kurias lai-Į Vincento Paulio lab H0 buvusio Prancūzijos prezi- siais melais. Clemenceau stem
kė kun. P. Uasiūnas, o įspū- į .' . . . denio K. Poincaie atsiminimų gėsi Joffre’ų “suėsti”. Tiesa
dingų pamokslų sake pats kle- <il\uir>iniinn klin p,. į knygoje apie 1916 metus ran- ne jis vienas toks buvo. Ver
bonas kun. Pr. J
tis. Altoriai buvo gražiai pa
puošti gyvomis gėlėmis geri). " ~ „.“."“7 . • i ninku santykius ir sunkaus santykius su Joffre: “Clėmen,............... _ .. kaltis nenuilstančiai darbuoja-1 j . . .
seserų kazimienecių rupesniu, i . . . . , karo eiga. Si Vlll-toji Poni- ceau priėjo net prie to, kad_............< , ,. i si toje srity ir visiems rodo, ® *’ . .
bažnyčioje įrengta ypatinga . 'care atsiminimų knyga pa va- pasakė: vyriausias
elektra, kuri nušvietė savo n;tiX7Ov i; t dinta “Verdun”. Joje buvęs yra kriminalistas”,
šviesa ne tik pačių bažnyčių,
!

KAS BUVO PRIE6 15 
METŲ?

meneeau. Tikrai abudu šie1 
vyrai daug prisidėjo prie ka
ro laimėjimo. Tačiau kaip juo '

Tel. Canal 0267 Rus. Prospect 6659

DR. P. I, ZALATORIS
(lydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Hftidenrlja #609 S Artesiar A • 
Valandos: 11 ryto' iki 4 po ptet 

I Iki 6:80 vakare

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

-------------- ------6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-
Rea Repubiic 5J5o ti. Tel. Boulevard 7820. Na

mai: 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

.. ., . . sų parapijon įvedė kun. Pr. J.
\axtUcai. VaitukaitįSj ikį -io, api,_,I daine įdomių dalykų, kūne urnio muilo melu Poineure

... v . v , i nušviečia ano meto sujungi taip rašo apie Clemenceau40 seimų, ipac kun. V aitu-1 ° r

let ir tėike švintančios nuo-. nrryaodijt7 .. v • 4- • D 4-r i 1,100,000 BEDARBIŲtaikos žmonių širdžiai. Betlie-, ’ .» »
. * , .. . ... I ILLINO1SEjaus prakartele teike džiaugs- į . 1 . . „ . \YASH1NGTOX, saus. 7. —

niingų žavios Kalėdų nakties .
Senato pakomitetui pranešta,

nuotaikų, angelams giedant: . .... . , . . ..e’ ° ° kad Illinois o valstybėje sian-
“ Garbė Dievui aukštybėse ii (jįe vla daugiau kaip 1,100,000

Prancūzijos valstybės galva Poincare atsiminimuose nu- 
paduoda daugybę dokumentų, pasakoja daug liūdnų įvykių,

Tel Canal 67 64

OR. A. RAČKUS
UlunuJAt, CHlUbRGAB 

IK UBSTKllUkAS
oydu staigias Ir chruniškus ilgu, 

vyrų. moterų u va.kų

U Aitu Oi'KRAGU Aa

lagotnus priima KasUiuuų uuu 
pietų iki 6 vai. vakaro.

Nedchuuiis Ir seiedoiuib tik 
iškulno susitarus

Ui įsas. Laboratorija ir A-Kay

2130 VVES8T 22nd STKLE1
CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 237 4

DR^J. P. POŠKA
3133 S. liALSlLD fo±RLLi’

Antras ' ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2«03 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern A venų*

Tel Prospect 1028
rtrsidencija 2 359 So Lea.ili " 

Tel Ganai 2330
aiaudos. 2:4 po pietų Lr 7-9 .

Nedelioj pagal susitarimą

tei bu (ay eite 67 93

DR. A. J. JAVOIS
* si 2 Iki a po pietų j iki » «

Off.ce; 4459 S. Califorina .A >
Nedėlioję pagai -.Uiaiu

ramybe zeineje 
žmonėms.”

kurie rodo svarbiausius ano daug nesantaikos, kuri karo 
meto rūpesčius. Čia aprašo- metu buvo aukštojoje Pran-1 
mas Cepelino skraidymas ties cūzijos politinėje ir nūlitari- 
Paryžium, Rusijos netvarka nėję vadovybėje. Jis primenu, 
ir ginklų stoka, parlamento in propagandų, kurių prieš jį

5eros valios'bedarbių. Jiems reikalinga tie- Į «denta,, kovos tarp Jol'fre ir respublikos prezidentų varė

DR. S. BlEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 229x Vtėst 22nd Street
Gor. Su. Leavitt St. Tel. Ganai 6222

Slogins vyriausybės pagali,a. ^lemsnosau, nors po karo a- kai kurie parlamento auto- a„lde„dJ,; „ aiohmooa
______________ ____ _______ i biem šiem vyram Prancūzija vai. Kartų jam buvo prikišta Avenue tu. Kepuuiic vsus

GCABOR1A1:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

pastatė paminklus. 1916 me- kad jis norįs tik sau 
tais didelis sųjungininkų rū ir savo artimiesiems .
pestis buvo aprūpinti Rusijų ordinų. Nėra jokio abejojimo, 
ginklais. Tada rusai žmonių kad tokia nesantaika silpni 
turėjo beveik neribotus ištek- no Piancūzijų ir galėjo būti

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Isedelioj: 10 — 12 ryto

DR. MAURICE KAHN

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vale. Antro Uf. Vai.; Kuo 3-6 po 
piet. L tarn. ir Subat. Nuo 3-9 vau. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Urovehill 1595

DR. A. L YUSKA
G.JUllUjAS IK GlllitUlcUAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauoims po pietų ir Nedeid.ema:.-, 

tik susitarus
2422 W. MAKUUKTTE RuAD

Laidotuose pa ._ • ' Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.tarnauju geriausia , ,
Ituik'tin m oi rimu y tviQ:inktt mann

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal 617 4 
SKYRIUS: 3238 So

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516
2314 VV. 23rd PI., Chicago

Halsted Street, Tel. ; — 
Victory 4888.

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

I Gydytojas ir Chirurgas
Uitis, bet ginklų jiems labai labai pavojinga. Tačiau po ka ų631 ASHLAND AVĖ.
trūkdavo. Štai kp savo dieny- ro Poincare dar daug l’ran- 
ne rašė Poincare 1916 m. sau- cūzijai pasitarnavo. Ii šian- 
sio 4 d.: die jis yra vadinamas pian-

JoiTre labai susirūpinęs mu- *'ūzų franko išgelbėtoju. Tie
sų susisiekimu su Rusija. Nuo Ba> būdamas finansų ministe- 
uabar beveik per visų žiemų smarkiai pašlijusį fran-
susisieknnas su šiaurės uos- kų jis griežtomis priemonė- —

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Pluza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
N uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

PhJne Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč*-* dykai.

Tunu automobilius viso 
ulėms reikalams. Kaina pner 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
u RA L ORI U S IR

tais yra nutrauktas, lačrhu mokėjo stabilizuoti ir nuo 
reikia kaip galima greičiau ^at^a fhancūzijos finansai iki 
mūsrų sųjungimnkams pasiųsti šiai dienai yra. tvarkoje.

BALZAMUOTOJ AS medžiagų, kurios jiems trūks-

DEM I ĮSI Al

3307 Auburn Avenue
--------------------V___ :__________

EZERSKI
LIETUVIU GRABO RlUI

O f 1 ■ B ■

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7591

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819j

UR.H.RARIUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. ilALETED STREE. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

Kės. Pitone 
Engicwood 6641 
Aeunvuiti. <3090

Office inout 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREE'l
Vai 2-4 lr 7-9 vai. vakar.

I

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDY iujAJS ir LUinu KGa8 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 3f JStreet

Valandos; 1-3 po ptet, 7-8 vak. 
Nedėliotais ir šventadieniai."

10-12

OFISAI:
4901 - 14 ai 2924 W uolu lig U'.
• -12. 2 4, 1-9 - 12-2, 4-6, UKb

issanluni ael.eige po ploti, 
uiceio uu. le. ixv.tiz.le 24o6 -t

UK. & A. UUWlAI
ulDllUJAČ 1X\ LHIRLLLuV 

* veži den ei ja

t./w Vvesl L2 iN eUeiAuuiš.
cicero bUHilartu

DR. (1HARLES 3tGAL UK. (, DlInUULIS

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Bouleyard 9177

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yarda 1138
Chicago, m.

ta. Pirmiausia didelius šautu
vų kiekius, kurie jiems paver
ti Prancūzijos ir Italijos (900, 
000) ir kurių tik maža dalis 
(±30,000) atvyko į paskyrimo 
vretų. Sibiro geležinkelis da
bar lieka vienintelis kelias 
šiai medžiagai pasiųsti. Vy
riausias generolas reikalauja 
Jūrų ministerijos kuo greičiau 
šiai išstudijuoti sųlygas, susi- Į 
tarus su Britų admiralitetų,

MIRĖ KALTINĖNŲ 
KLEBONAS

Kaltinėnai, Tauragės apskr. 
Gruodžio 17 d. 1931 m. mirė 
Kaltinėnų parapijos klebonas 
kanaun. ,J. Gudzinskas, sulau
kęs 80 metų amžiaus. Šioj p;i- 
rapijoj velionis iškunigavo 15 
metų, ir įsigijo didžiausios si
mpatijos savo parapijiečių.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
‘ ,D E N T i S T A fc>

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

1

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tb lr Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■p
*

*

AMBŪtANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
į Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų) 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Sč CO.
JŪ9Ų GRABORIA.I 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

AKIŲ GYDYTOJAI:

kuriomis galima būtų siųsti SŪGRJžO IŠ LIETUVOS

šių medžiagų į Dainįj. Vieniu-1 
telis kelias į šį portų, rodos,! 
yra per Atlantu, Kanadų ir 
Ramųjį Vandenynų. Jis rodo- • 
si greitesnis, nekaip kelias1 
per bueco kanalų.

14 sausio Poincare rašo: ' 
Mes tiriame, kokios me-1 

džiagos galėtume pasiųsti ru- i 
sams. Nutarta jiems pasiųsti '

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

100 pabūklų 120 mm. ir 2-3 111Ū akių aptemimo, nervuotu-
.... z, m0, skaudamo akių karštį. Nuimu^ų gaili. 1O.J 1U. Gailiem, K U- cataractue. Atitaisau trumpą regys-

ris, kaip ir Joffre reikalavo prtrengiuVI'sE? akinius visuose
šito sutvarkymo, juokdamasis aUit*kimuoee. egzaminavimas daro- 

’ mae su elektra, parodanča mažiau-
piidėjo: “p. Clemenceau ma- 8la» klaida*
no, kad yra nusižengimas lOu klos vaikučiam*
siųsti į Rusijų. šiaip galvo- nu0 10 * 8 *•

| jaut, mes visi esame krimi kreivasakisatitaisoi’Trum- 
iliKtoi” LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU

* Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
., . tol. . , **• akinių. Kainos pigiau kaip kitur
(icnerolas Joitre pasiūk1

['pasiųsti į Rusijų 40,(KM, šau- 
tuvų 19,,7 m. ir prie jų ;pri- 
dėti 560,(MM, šautuvų 3-jų pa 
vyzdžių, kuriuo^ jau mes pa
siuntėme. Tačiau ministerių

4712 S. ASHLAND A VE.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. 6. i. BL0Ž1S
D H N T 1 S T A S

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutart.

FerKeie su. v g 01104 po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECJJALISIAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėiiomis 10 iki 12 

Telefonas Midvvay 2889

K/llSeUs Tol. LfluVoL^iš Uoli

ties. b < U i £>. Aru-siuii

Tel. Grovehiii 0t>l< I

DR, J. J. SIMONAITIS
GY1?Y1UJAIS IK cUlitbltljAa 

2423 VVesi Marųuetle Koad 
Vai. 2-6 ir 7-9 R. M. Ketv. 9-11 

▲. M. Nedalioj auaitarus

.lUUuJAū iii UHiilbKGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: XI ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

telefonai dieną ir naktį 
Vlrgiuia 9936

A. L. UAV1UUNI5, M. U.
4919 SO M1CH1GAN AVLNbK 

Tel. K.eZTwood 619.
Valandos:

Nuo 9 iki ii valandai ryte:
N uo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni

Boulevard 7»«9
Rea. Hemlock 7 69x

OR. A. P. KAZLAUSAtt

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
. (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Koad

VALANDOS:
9 iki 12 rylo, 7 iki 9 vak. 

litam, ir Ketv. vak. pagal nutarti

Tel. Hemlock 8709
Rea Tel. Prospect 0619

DR. B. AfiON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

D E Al i a i a a 
«i±2 feo. Asmand Avenue 

vai.: Kuo re ryto tai s vasara

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ra>

LILI G V1B UkiCi i1BTAB 
kasdien nuo 19 v. ryto iki 

vai. vakare
Nedėllomis ir Saredomls susitarus 

4847 VV. JL4 ST. Cicero, 1U.

vai.

DR. P. P. ZALLt S
DHMT1BTAB

30 EAST lUth.STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. P ui i man 0866 
Oesas. X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2061

DR. SUZANA A. S LAKI Si
Speciaiibte Motery lr Vaiky Ligy >

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 19 iki 12 ryto, 4 iKi 6 po pietų.

(Vakarais: .Utarmnke lr Ketverge iki 1 vai.).
Sercuoniis ir Ncdšliomis pagal susitarimą.

Jtiso Tel. Latayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339 J

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 5913 Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
Vat: 1-1 ir 4:99-9:99 vai vak. Vai.: 9-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedeliuj aus.tarų. Meitėlio) susitaręs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. G. RAKAUSKAS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
kabinetas mano, kad šiuos 40,- lietuviu akių specialistas 

i i 000 šautuvų reikėtų palikti
serbų armijai atsargai.

Iš tij Poincare paduotų.do
kumentų matyt, kaip sunku 
buvo rusams 1916 metais.

DR. JOSEPH KEliA
L E N T 1 B T A S 

Gae Bztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

9619 BO. WEHTBRN AVM.

I Laimėję karų, praacOt u la
bui pagerbė Joffre ų u C'*'

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 36th STREET

Kampan Halsted St 
Valandos: nuo 19— <: nuo 9—9 

nedėllomis; nu* it iki i*.

Di». C.K. Kliauga
DENTIKTA8,

Utarntnkals, Ketvergaia lr Bubėtomis
2420 W. Marrjuclte Rd. arti WcNt*srn 

Avė. Phone Hemlock 782S 
l'anedėllats, Seredoms ir Pėtnyčloins 

1831 Bo. Balsted Btreet

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais. ketvergaia lr pėt 
nyčioinis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovchill 3282

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėllais, seredovnls lr su- 
batomlg nuo 1 Iki 4 ir nuo I iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso te

Tel. Central 7079
Rez., Longbeach 9463

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutart]

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 6 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittafleld Bldg., 55 E. VUasblngton St., Chicago, Iii.
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aDRAUGO JUBILIEJINIS
KONCERTAS

Sekmadienyje, Sausra-Jan. 24 d. 1932 m.
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street

t
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku

rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno
. • r - _ ' ...... . .

pajėgos.

k :BS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOJE TIRS ŽMO
NIŲ GABUMUS

Lietuvoje labai dažnai gir
dime nusiskundimų bei prie
kaištui, kad valdininkai nesą
žiningai dirba; daugiau aima
nuojama dėl kvalifikuotų dar
bininkų stokos, dėl amatinin
kų darbų netinkamo atlikimo. 
Kituose kraštuose kitaip: kų 
Lietuvoj dirba keliolika asme
nų, kitur užtenka kelių. Iš ki
tos pusės — iš dirbančiųjų 
nusiskundžiama, jog ne tų dar 
bų pasiėmė, to darbo nemėgs
ta, tiek darbas, tiek ir dar
bininkas vienas kitam netinka. 
Tie sunkumai yra tiek papras 
tiems, tiek dar labiau kvalifi
kuotiems amatininkams, o taip 
gi ir inteligentams. Ir ypač 
šiandien, kada jau darbo kon
kurencija isibriovė Į visas sri
tis,'net ir Lietuvoje kiekvie
nas stengiasi susirasti sau tin
kamų darbininkų.

Profesijos pasirinkimas kaip 
ir pati profesija norima ra
cionalizuoti, o todėl ir klausia
ma, kų gi šiems reikalavi
mams laiduoja šių dienų moks 
lai ir jų pritaikymas.

Šiems reikalavimams paten
kinti daugiausia žiūri j psi
chologijų, kuri eina j praktiš-
kasias gvvenimo sritis. Šių die , ' T' , e ■ •f 1 steigiama Lietuvos profesines
n„ psichologija tiekia para- oriCTtadjoa (lrallgija, Uuri „ž. 
mos bei atsakymų daugeliui dl)rėjSia Siaos ,iks|as. a) pd 
pritaikomųjų mokslų.- pedago- chologij09 įvairiy profeaijlJ tv 
gikai, knminalogijai, socialu- ri,na, b) profaaiKrafijų suda. 
gijai, medicinai ir kitiems, o rvmag p) ž„mni|J ichigkll v. 
taip gi ir tų mokslų pritaiky. ir jvaj.
mui. Vienų naujesniųjų pritai- riema (larbama tyrimai d) 
komosioa psichologijos p«ų fe„ionalinio mokymo mokini„ 
y ta psichotnchnika. . eigos sekimas ir visa eilė kitų.

Psicboteebnika kaip tik ir. Šiems tikslams atsiekti sklei- 
iinasi tų uždavinių, nuo kurių džiamos žinios apie psirbotech 
pareina minėtojo obalsio įgv- nikų per spaudų, ekskursijas, 
vendiniams — “tinkamų žino- kongresus: steigiami institu- 
gų tinkamon vieton”. Psicho- tai, laboratorijos biurai ir ki- 
technika stengiasi iš vienos pu ta. Kaune jau imamasi orga- 
sės pažinti objektų, t. y. dar- nizuoti kontakte su prof. Va
lių — thrbo procesui ir darbo balo-Gudaičio laboratorija psi 
produktui reikalingąsias jė- ebotecbniškų tyrimų ir 
gus, paties darbo struktūrų, o patarimų institutas. Be 
iš kitos subjektų, t. y. darbo žinomųjų mūsų mokslininkų j 
proeesnn ikinkomųsias funkci- aktingų darbų žadami * {traukti 
jas ir darbo produktui eikvo- šveiearietis psiebotechnikos 
jamųsias jėgas. Iš dariai ob- K och, buvęs Ciuricho politecb 
jekto ir subjekto pažinimo nikos instituto bendradarbis, 
duomenų ir nustatoma tie ra- pedagogas psichologas J. Lau- 
cionalaus darbo reikalavimai, žikas, prof. V. Gudaičio moki- 
Taipgi čia ir glūdi visa eilė nvs, specializuodamasis nžsie

atskirų momentų, kurie psicho 
technikos pagalba yra atsklei
džiami.

Psichoteclinikos laimėjimai 
šiandien jau nebėra tik moks
lo institutų tyrinėjimai, bet y- 
ra jau išėję i platųjį sociali
ni pasauli. Psicho techniš
kiems tyrimams bei profesi
nei orientacijai šiandien yra į- 
sisteigę visuose kultūros kraš
tuose atskiri psichoteclinikos 
institutai, psichoteclinikos 
draugijos yra periodinė ir ne- 
piriodinė tais klausimais spau 
da ir kitokios tyrimų ir pri
taikomosios sritys.

Profesinei orientacijai biu
rai ar psichoteclinikos institu
tai kultūros kraštuose yra vi
suose kiek didesniuose cen
truose.

Profesinės orientacijos ir 
psichoteclinikos reikalas ir Lie 
tuvoj yra ne tik jaučiamas, hte 
tuo ir rūpinamasi nebe šian
dien. Kelerių metų galvojimai 
ir užsibrėžimai šiandien jau 
imamasi realizuoti. To dar
bo imasi mūsų žinomieji moks
lininkai prof. Šimkus, prof. 
Vabalas-Gudaitis, doc. Blažys, 

: priv. doc. Lazersonųs, pulk. — 
gydytojas Ingelevičiug ir kiti. 
Tiems uždaviniams realizuoti 
minėtųjų asmenų iniciatyva

niuose susipažinęs su psrclio- 
technikos darbais Šveicarijoj, 
Austrijoj ir Vokietijoj ir ki
tur.

LAUKINIŲ ŽOLIŲ IR VAI
SIŲ NAUDINGUMAS 

ŽMOGUI

(Ar susilaikymas nuo mėsiškų 
valgių yra žmogui 

sveika?)
Vaistinių augalų dar ir da

bar bobutės žino, o seniau 
žmonės jų daug žinojo. Dabar 
medicinos mokslas susidomė
jo visais vaistiniais augalais.

Visi atsimenam pasninkus, 
apie kuriuos senieji žmonės 
daug pripasakoja. Dabar pas
ninkų mažiau. Tačiau senes
nieji žmonės, kurie labiau už
laikydavo pasninkus, buvo 
sveikesni už šių laikų žmonės.t
Dėl ko? .Tie būdavo toki dėl 
to, kad per visų žiemų neval
gydavo mėsiškų valgių, o jų 
vietoje vartojo daugiau dar
žoves ir augalus. Šitie augalai 
ir kai. kurios daržovės turi 
gydomosios galios. Jų valgy
mas žmogaus kūnui yra tuo 
naudinga ir sveika, kad jie 
pravalo kraujų. Pavasario me 
tu vaisių sultys ypatingai ge
rai veikia ir valo kraujų.

Ypatingai patartina vartoti 
kraujo valymui jaunų kiaul
pienių ir stravažolių sultis. 
Kai kurie žmonės dažnai deda 
kiaulpienių ir kitų žolių prie 
salotų. Kiaulpienės turi daug 
geležies ir kitų reikalingų žmo 
gaus organizmui medžiagų, 

i kurios gerai veikia į virškini
mų, didina apetitų ir gydo 
tulžies, gyslų ir žarnų ligas.

Rūkštynės taip pat yra la
bai sveikos. Paryžiuje per me
tus rūkštynių suvalgo apie 2 
mik kilogramų.

Krienai taip pat kraujų va
lo. Juos dar kai kurie žmo
nės vartoja prieš visokius iš
bėrimus bei skaudulius. Be
veik tokių pat gydomųjų ga
lių turi ridikai ir ridikėliai. 
Ridikėliai vartojami reuma- 
tiškoms tulžies ligoms gydyti. 
Juodųjų ridikų sultimis gydo* 

į ma tulžies akmenėliai ir inks- 
į tų kruopos. Bavarijoje net 
prie alaus visada duodama ri
dikėliai.

Vaikams labai sveika mor- 
jkos ir ropės. Šios daržovės ne 
Įtik labai maistingos, bet ap

saugo vaikus ir nuo kai kurių 
vaikų ligų.

Varškės baltymai gydo ir 
sutrūkusių odų bei gleivinės 
odos uždegimus. Cukrus kuris 
dirbamas iš runkelių, saugo 
nuo puvimo. Su cukrumi į- 

j virti vaisiai, kaip žinome, ue- 
j pūva.

Citrina irgi turi gydomosios 
galios, Citrinos sunka plauna
ma burna sergant koserės už
degimų ir kaklo susirgimais. 
Šiltuose kraštuose citrinų var
tojama apsisaugojimui nuo 
inalerijos ir kitu šiltųjų kraš
tų ligų.

Minkštiems viduriams laiky 
ti žmonės su dideliu pasiseki
mu vartoja virintas braškes, 
bruknes ir obuolinę košę 
Šios uogos dabar labai var
tojamos vaikų ligoninėse vai 
karas gydyti. Pietį} kraštuose 
labai daug vartojama cibulių 
ir česnakų, kų galima ir mū
sų krašte pas žydus pastebė
ti. Pažymėtina, kad cibulis y- 
ra kaip dezinfekcijos priemo
nė apsaugojanti nuo užsikrė
timo kitomis ligomis. Česna
kai ir paparčių sultys apsau
go nuo kirmėlių viduriuose.

Prakaitavimui vartojama 
liepos ir ramunėlių žiedai.

“M. L.”

SUIMTA DAR VIENA ŽYMI 
KOMUNISTŲ VEIKĖJA

1 Kriminalinė policija padarė 
'kratų pas studentę humanita
rę Rozų Šmitaitę, gyvenan
čių Kaune. Per kratų pas šių 
studentę rasta labai įdomios 
medžiagos. Būtent pas jų ras
tas susirašinėjimas su Viena 
ir Berlynu. Viename rastame 
laiške tarp kita ko rašoma, 
kad kažin koksai Vienos ad
vokatas Eduard Fliegel girių- 
sis pasiuntęs mūši} teisingumo 
ministerijai telegramų, kurio
je prašoma, tarptautinio ju
ristų susivienijimo Austrijos 
grupės vardu — “sustabdyti 
Jono Kasperaičio žudynes”. 
(Jonas Kasperaitis žymus ko
munistas, pasmerktas mirti). 
Kitame laiške, adresuotame 
šio susirašinėjimo centrui Zū- 
riche tas pats advokatas Flie
gel praneša apie šios telegra
mos išsiuntimų “tikėdama 
sis, kad susivienijimas prieš 

i tai niekas nieko neturės”. An
tra vertus, pas Šmitaitę rasti

| ir kiti laiškai, iš kurių maty- j 
ti, jog ir Berlyno raudonoji 
pagalba (vadinamasis MOP- 
R’as) taip pat dariusi žygių 
Kasperaitį užtarti. Ji savo 
laikraščiams buvo tuo reikalu 
suredagavusi net aliarmuo
jančias žinias..

Skaitydamas šias eilutes ne 
vienas nesupras, kokiu būdu 
visi šie laiškai pateko pas 
kažin kokių studentę? Pasi
teiravus, atitinkamose įstai
gose sužinota įdomi šių doku
mentų atsiradimo Šmitaitės 
bute istorija.

Pasirodo, kad ir Lietuvos 
komunistai turi susiorganiza
vę savo MOPR’ų — raudonų
jų pagalbų, kurios svarbiau
sias tikslas yra teikti pagalbų 
suimtiesiems ar pasmerktie
siems “draugams”. Lietuvoje 
MOPR’o vedėja yra suimtoji 
Šmitaitė. Kadangi Lietuvoj 
ši “raudonoji pagalba” nega
li veikti, tai ji kreipėsi į Vo
kietijos MOPR’ų, prašydama 
padaryti žygių, kad Kaspe- 
raitiš nebūtų pasmerktas. Vo
kietijos MOPR’as šio prašy- 

, mo išklausė. Jis davė savo or
ganams įsakymų padaryti kai 
kuriuos žygius. Tų žygii} apy

skaita ir buvo atsiųsta Šmi- 
įtaitei kaip mūsiškio MOPR’o 
vadovei. Iš kitos pusės, rastoji 
pas Šmitaitę inkriminuojanti 

i medžiaga aiškiai parodė ir 
J tarptautinio juristų susi vieni- 
įjimo tikrąjį veidų. Pažymėti
na, kad šiuos laiškus, polici
jos užklupta, Šmitaitė norėjo 
sunaikinti, bet jai tas nepasi
sekė. Sunaikindama laiškus 
Šmitaitė tikėjosi išgelbėti sa
vo užsieniečius bičiulius nuo 
kompromitacijos mūsų visuo
menės akyse.

BERNAI IŠDEGUTAVO 
MERGINĄ UŽ SEIMO*

ARDYMĄ

N. Elminkai. (Utena). Ne- 
persenai vienas šio kaimo ū- 
kininkas, turėdamas žmonų su 
penketu vaikų, šeštų sušilau

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namų po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusių mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Donglas Pk. ‘L*. 
1622 So, 51 Avė. Cicero, Ilk

kė iš tarnaitės. Prikalbėtas 
tarnaitės jis išvarė žmonų ir 
gyveno su tarnaitė. Vietiniai 
gyventojai, nepatenkinti tokiu 
reiškiniu sumanė iškrėsti špo- 

įsų. Keletas bernų, apsirengu- 
1 šių moteriškais drabužiais, 
pasidarę kaukes ir pasiėmę 
pakulų teptukų ir deguto ku- 

Įbilų, merginų išdegutavo. No
rėję dar padegti, bet ji pas
prukusi pro langą.

Maža to, sumanė savotiškus 
dzinguliukus, kuriuos lipina 
ant stulpų ir dainuoja. “Vei
kėjus” taikos teisėjas nubau
dė, o “katarinka” kasdiena 
garsiai skamba.

E XT R A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

1931 Metais

Nuotraukas Darė
C. G. LUKŠIS

Kų Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami

paveikslai
Bus pirmų kartų rodomi 

Amerikoje

Pan ir Ut. Sausio 11, 12, 1932
Krenčiaus salėj Wood ir 48 
St. Chirago, Hl. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 35c., Vai
kams 10c.

Seredoj ir Ketv. Sausio 13,
14 Lietuvių Auditorijoj 3133 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
35c., Vaikams 10c.

Pėtny&oj Sausio 15, 1932
Liberty salėj, kampas 14 ir 49 
avė. Cicero, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 35c., Vai
kams 10c.

Subatoj Sausio 16, 1932
Šv. Petro ir Povilo par salėj 
12259 So. Emerald avė., Wcst 
Pullman, Hl. Pradžia 7:30 v. 
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c

NedėUoj Sausio 17, 1932
Parapijos salėj, Ind. Harbor, 
Ind. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 35c., Vaikams 10c.

Ut. Sausio 19, 1932 Meldą 
žio salėj 2244 W. 23 PI. Chi
cago, Ilk Pradžia 7:30 vak 
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c.

UŽSIDARĖ “NAŠE ECHO”

Šiomis dienomis baigė savo 
dienas rusų dienraštis “Naše 
Kebo. ’ ’

R. ANDRELIUNAS
(Marąnette Jewelry & Radlo) 
Plrkualejl pas mus už $5 ar d«

bua dyka* nufotografuoti.
2850 West 63 St., Chicago, 1 

Tel.
Hemlock 8880

t

Wm. J. Kareiva
Savininke.

Del geriausios rųMefl 
! Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEM VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis Svietlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių

it ii 80. PAULINA 8TRBET 
Tel. Boulevard 188»

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republie 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir
į kitus miestus.* ..

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1

M. ZIZAS
Namų Statymo Koutraktortue 

Statau įvairiausius namus prieiname 
kalas

7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemlock 66ž<

Telef. Republlo UM

D. GRICIUS
OENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki dldžlauelo. 
Kaino. prlelnamlaualoa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

įtapo. Tolof. 
Hemlock III?

Namų Telef 
Republie M88

. JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbaa pilnai garantuota. 

Kalno, prieinamos
3422 WEST 69th STREET




