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Vakar Visų šventųjų parapijoje, Roselande, prasi-1 
o “Draugo” jubiliejinis vajus. Vyksta talka, kad šio- 
kolonljoje daugiau Išplatinti vienatinį lietuvių išeivljo- 
tautftkos dvasios katalikišką dienraštį “Draugą.” 

ra vilties, kad šis darbas bus sėkmingas. Tik reikalin- 
'ienhigas lietuviams katalikams veikimas, o viskas J
.•siekta.

DIKTATORIŲ TRAUKE IR 
MARKSIZMAS

•Prancūzų žurnale “Jllus- gas bil liško orientalizmo ir
i**' ,’tion” buv. premjeras Tar-j vokiškos tradicijos” mišinys.

VISOJ RUMUNIJOJ PASKELBTAS KARO STOVIS
BUOMĄ PLATAUS SANKALBIO PRIEŠ 

VYRIAUSYBE

,du įdėjo eilę straipsnių a-j 
' pi« valstybių konstitucinį kri-, 

Vienam straipsny Tar■
*u rašo: “Nuo Keino iki 
imtojo vandenyno tautos 

’sigrižo nuo prancūzų kul- 
įros pagrindų. Asmens lai
kės vietoje jos įsikūrė as- 
ienų diktatūras ir pavergtų

• iliečių sistemas. Visi šie 
’iktatoriai ir jų sistemos iš
augo iš vienos šaknies: iš 
marksizmo.

Maskvos bolševizmas skel-I
naši esąs marksistinio mok
slo Įkūnijimas. Komoje visi 
fašistų parėdymai dvelkia ta 
>ačia marksizmo dvasia, nors 

|ie nesisako, kad remiasi 
marksizmu. Berlyne nac. — 
Socialistai kemša socialistus j

Pirmą po Fkdite ir Hėgelio 
sukūrė tą valstybės teoriją? 
kuri dabar tarp diktatūrų 
pagrindu. Leninas, Mussoli- 
nis, Hitleris tik kartoja jų 
■teoriją.

Azijatiškas principas
Žiūrint krašto vietinių są

lygų, skelbiama klasės ar par
tijos. asmens ar proletarijato 
diktatūros, bet esmėje visos 
jos yra lygios.

europiečiai,

principas 
- netinka.

-sa- 
Mes 

o šis prin-

“Munis šis 
ko Tardien - 
esami
cipas yra grynai azijatiškos
kilmės.

Prašau Staliną, Mussolinj 
ir Hitlerį man atleisti — ra
šo Tardieu, — bet masės or-

kalėjimus, be-t jų metodai vis ganizavo ir valdė daug geriau 
dėlto yra jje.mažiui markais- kaip jie •— Atilla, Mahome- 
tiški, kaip Stalino ir Mnssoli-I tas, čingis-clianas ir Tnmer-

s valdymYj sistemos 
vienos porus, tai Ik

tėvo vaikai
pasakius, visos 

— j<‘i 
lient vie- 

vaikai. .Jie turi ir 
(•pigomis, kurie trum- 

esnį laiką tegyvavo ir ma- 
5ipu pasisekimo teturėjo! 
?rimo de Riveia, Yenizelo- 
as, Pilsudskis, Kenml-paša, 

'•ų Pats Marksas — “ypatin- 

V—

lnnas. Anais laikais nežino
ta jaėeikų, profesinių sąjun
gų bei korporacijų. Ordos 
santvarkos visiškai pakakda
vo: nesistengta kuo nors pri
dengti smurtas. Valdytojai 
buvo visagali valdžia ir ne
norėjo būt kuo kitu. Tai bu
vo tasai dinamizmas, kurs 
veikė prieš statiškąją gyveni
mo aplinkumą tų tautų, kn- 
rios tikėjo teise.”

Sterilizavimo įstatymas Vokie
tijoj bus modifikuotas

BERLYNAS, <r. 31.—Sau
sio m. 1 d. Volietijoj įsiga
lioja įstatymas, kuriuo re
miantis apie j usė milijono 
asmenų turi būt. paduota ste
rilizavimui, kad tuo būdu 
“pagerinti” vokiečių tautos 
rasę.

Sterilizavimu Mirimą pada
ryti nevaisingais visus nepa
gydomomis ligomis sergan
čius, idijotus, arba linkusius 
prlo idijotizmo ir visus ki-

1. Senatorius R. S. Copeland iš New Yorko ir W. G. Campbell — maisto ir vaistų ad
ministracijos galva, tyrinėja atmestus kosmetikus ir vaistus. 2. Bedarbių moterų vaikšty
nės New Yorke. 3. Gen. L. Cardenas, būsimas Meksikos prezidentas.

MOTERYS IR SMUKLES

Chieagos majoras paskelbė! 
sumanymą, kad miesto tary
ba įstatymu uždraustu mote- 
rims lygiomis su vyrais lan- VA-|itivtj 
kvti smukles ir bendrai su! 
jais vartoti svaigalus stačiai 
prie barų.

Majoras pareiškia, kad mo- 
■terys žemina pačios save lan
kydamos smukles. Jei jau 
yra reikalo užeiti, sako ma
joras, tai galima joms atsi
sėsti prie stalelių.

PRANCŪZIJA PRIEŠ J. V. , 
PREKYBA

PARYŽIUS, gr. 31. -
Prancūzijos vyriausybė ima

J. Yalstvbių prekių! lietuviams 

! importui varžymus, 
kvotos obuoliams, kriaušėms 
ir taukams. Kai kuriom pa
didinti muitai.

PAGERBĖ PATRIJOTO 
ATMINIMĄ

Cliicas^oj gyvenantieji fili
piniečiai pageriu“1 savo patri- 

! joto kovotojo už laisvę dr. J. 
Rizalo atminimą pastarųjų 
trijų dienų iškilmėmis. Iš-

riamvU sutinka tai nrorlifi-'i kilm,’s 

kuoti" Tokiu būdu bus at.!'1'™! sn Sv. Ališiomis SvS. 
siekias sutartinas Bažnyčios | Marij°s p- '“^oje 
su valstybe veikimas.

Kas tas modifikavimui ski
riamas dalykas, laikraštis ne
paaiškina.

PREKYBOS SUTARTIS 
JAU SUDARYTA

-----------
Chieagos prieiMiesty Elrn- 

burst katalikų parapijoj ati
dalytas socialia jaunimui cen
tras.

Prekybos sutartį Lietuva 
tos įtartinus ne pilnai sveiko su Latvija sudarė šiomis die- 
proto esančius. | nomis. Paskutiniu metu ji

Katalikų Bažnyčia smerkia bus diksliai suredaguota, ir 
abi!t>s rūšies įstatymą, o Yokie- 

ijos katalikai sukėlė griež
tuosius protestus.

Vokiečių kata iki} laikraš
tis “Germania" dabar prn- 

■ neša, kad vyriausybė sutiko 
minėtų įstatymą modifikuoti. 
• Sterilizavimo įitntymas, ra- 

“Germanio, ’ nėra prin
cipas, bet teisė a priemonė, 
kmaos tendenciją patvirtina 

|ikų teologai. Tik ne
dalytai priešinasi ir vy-

Rytinėse vaalstvi^se siau
čia dideli šalčiai. Apie 120 
asmenų mirė.

ją, manoma, pasirasys 
pilnos derybų komisijos. Lie
tuvos delegacija pageidauja, 
kad ją pasirašytų abiejų val
stybių užsieniui reikalų minis- 
toriai.

BITENOS AIRES, gr. 31. 
— Radikalų sukilimai pasi
reiškė keturiose Argentinos 
provincijose. Ne visur dar 
nustelbti. Veikia žinių cen
zūra. iT i

Susprogdinta bomba karališ. 
kam pavilijone

BUK AREŠTAS, gr. 31.— karališkam pavilijone suspro- 
Ruinunijoj p::.kelbtas karo gilinta bomba. Gal tas kara- 
stovis ir įvesta spa.i ’ai griež-Jiui buvo taikoma. Bet spro- 
toji cenzūra. Vyriausybė gimo metu nieko nebuvo pa-
bijo, kad premjero Dnca nu
žudymas ar tik nebus pla
tus sankalbis prieš vyriausy
bę. Tas dar neišaiškinta.

vili jone.

RUMUNŲ PREMJERO NU
ŽUDYMO PRIEŽASTIS

Nužudyto premiero lavonai- 
iŠ Sinaia atvežtas Bnkares- 
tan.

Nužudytojo svainis Radiu
Poligu nuvvko kalėjimai! ii ,

ten žudiką nušauti. I P^mjern nužudęs dėl pastamėgino
Tačiau šaudamas 
ir tuojau išginkluc-tas.

Sinaia geležinkelio stoties

SINAIA, Rumunija, gr. 31. 
— Suimtas Rumunijos prem- 

i jero Duea žudikas, studentas 
Radu Constantinescu, sakosi

nepataikė | ro’°
lankumo.

žydams pa-

URUGVAJAUS ARKIVYSKU
PAS ATLANKĖ LIETUVIUS

Iš Urugvajaus sostinės
Montevideo praneša, kad ten 

išeiviams minint 
Skirtos (Vilniaus pagrobimo 43 metų 

sukaktuves pas juos atsilankė

girdėjęs iš gen. Daukanto 
Montevideo universitete.

Arkivyskupas reiškė nuoste- 
bc.s, kad lietuviai Urugvajuj

NORS KARTĄ

\YASHINCITON, gr. 31.- 
Darbo departamentas paga
liau nusprendė, kad porų su
situokimai per telefonus tarp 
J. Valstybių ir kitų kraštų 
yra neteisėti ir užginti.

PAŠALINTI DU ŠUNIUKAI

ANGLAI NORI PREKYBOS 
SUTARTIES SU 

LIETUVA
Anglų prekybos ministeris 

Žemuosiuose Rūmuose parei
škė, kad Anglija artimiausiu 
laiku pradėsianti derybas su 
Pabaltijo valstybėmis preky
bos sutarčiai sudaryti.

WASHINGTON, gr. 31.— 
Vidaus reikalų sekretorius 
Ickes paskelbė, kad Šiandien 
dirba apio 5 milijonai darbi
ninkų, kurie vien vyriausybės 
fondais apmokami.

Nesenai Rumunijoje taip 
vadinama “geležinė” sargy
ba pradėjo veikti prieš žydus, 
kuriuos žudikas vadina di
džiausiais visų tautų priešais. 
Premjero Duea vyriausybė 
tuojau sutriuškino tą sargy
bos veikimą. “Geležinė” sar
gyba skaudžiai nukentėjo.

Tada buvo nutarta būtinai 
I r tas

per trumpą laiką tiek daug 
sukūrė. Apač dėkojo Lietu-į nužUrlyli premjerą.

.1. E. arkivyskupas J. P, Ara-!vog arktv,.skMpui j. Skviroc-!
gene, lydimas savo kapeliono j kui už atsiuntimą į 

ir lietuvių kunigo T. Ra- kun. T. Radžiaus, 
džiaus. įėjus arkivyskupui j
salę, kun. T. Kadžius jį pa- 

i sveikino, dėkodamas už prie
lankumą lietuviams.

Arkivyskupas pasakė lietu
viams gražią kalbą. Jis pa
gyrė lietuvius, kad jie ir sve
tur pasilieka geri katalikai, 
neužmiršta savo tėvų tikėjimo 
ir tėvynės, apie kurią jis yra

Urugvajų 
kuris su

maniai vadovauja lietuvių ka
talikiškam ir kultūriškam vei
kimui.

.Prerąjeras Duea buvo libe
ralas. Premjero pareigas ė- 
jo nuo pereito lapkričio mėn. 
12 d.

Po įvykusios žmogžudystės,
Arkivy skupas suteikė pa-' karalius Karolis tuojau pas 

laiminimą, susipažino su lic-| PavP pakvietė seniausįjį mi-
tnvių klubu ir pasikalbėjo su 
atskirais veikėjais.

nisterių kabineto narį Ange- 
leseu ir kitus ministerius. BaJ 

Lietuviams tas arkivyskupo Šveicarijos atšauktas
užsienio reikalų ministeris Ti- 
tulescu.

atsilankvmas turi didelės reik- •
smes.

\YASHINGTON, gr. 31. - 
Iš Baltųjų Rūmų pašalinti du 
iš prezidento šeimos šuniukai. 
Jie pradėjo kandžioti ten at
silankančius interesantus.

KAUNE SUSISIEKIMĄ 
PERIMS SAVIVALDYBE

Ibaikraščiai jau seniai rašė, 
kad Kauno miesto savivaldy
bė pasiryžusi iš koneesininkų 
susisiekimą perimti į savo 
rankas. Šiam reikalui pla
nas jau parengtas. Savival
dybė koneesininkų autobusus 
atpirks. Manoma, kad susi
siekimas kiek atpigsiąs.

TUŠČIOS INSULLIO 
PASTANGOS

tinkamiau. Sausio mėn. 
d. Insullis bus pašalintas 
Graikijos.

31
is TRYLIKOS METŲ POLITI

NĖS ŽMOGŽUDYSTES

PARYŽIUS, gr. 31. — Čia 
vieši Graikijos užsienio reika
lų ministeris D. Maksimos. 
Jis pareiškia, kad R. Insullio 
pastangos ilgiau pasilikti 
Graikijoj yra tuščios.

Yalstybės taryba, kuriai

NEW YORK, gr. 31. —
Per tryliką praėjusių metų
sekančios svarbesniosios poli-

Įtinės žmogžudvstės atliktos: 
DUBLINAS, gr. 31. — Ai-’

ritj fašistu organizacijos va-' Nužudyta:
<te Cronina militarinis Ida-1 1920 “ Mek»ilto» pr«l<fen-

tas Carranza.
1922 — Airijos provizijona-

IŠTEISINTAS IR 
NUBAUSTAS

jis apeliavo, gali kartais ir mas išteisino dėl išdavikišku-' 
reikšti palankumo Insulliui, mo kaltinimo. Tačiau jį pri-! .
sako ministeris. Bet ta pa- pažino kaltu už priklausymą,

■Ii taryba nieku būdu negali fašistų organizacijai, iš ku- 
įpareigoti vyriausybę, kad S. rios yra atimtos veikimo tei- 
Insullis nebūtų pašalinamas sės.
iš Graikijos. Šiuo atveju vy
riausybė elgsis taip, kaip jai

10 ASMENŲ 2UV0 SUSIKŪLUS 
LĖKTUVU!

BRIUSELIS, Belgija, gr. vielio telegrafo stiebą ir su 
31. — IŠ Koelne per Briuse- sitale, 
lį skridęs į Londoną keleivi-1 
ni8 anglų lėktuvas Apollo per! Lėktuvo 
rūkus smogė j Ruysselde keleiviai ir
,(tarp Ostendo ir Bruges) be- padėjėju.

TARNAUTOJŲ RIAUŠES 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, gr. 31. — Ke
liolika šimtų valstybės tar
nautojų sukėlė demonstraci
jas istorinių rūmų priešaky, 
įsikišus policijai, pasireiškė 
riaušės.

Daug riaušininkų sužeista 
vairininkas su'ir daugiau kaip 200 areštuo. 

Ita.

liepsnose žuvo 8

1922 — Tvenki jos prezidė’ 
tas I. Narutavičius.

1928 — Meksikos preziden
tas elektas Obregonas.

1982 — Prancūzijos prezi
dentas Paul Donmer.

1932 — Japonijos premje
ras įsukai.

1933 — Peru respublikos] 
prezidentas Cerro.

1933 — Chieagos miesto 1 
majoras Cermak.

1933 — Afganistano karvl 
liūs Nadir 6ah.

1933 — Rumunijos premje
ras Duea.
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LIETUVOS GYVENIMAS
SODEČiy DAINA APIE 

DARIŲ IR 6IRĖNĮ
Nors mūsų tautos didvyriai 

Darius ir Girėnas norėdami pa 
garsinti Lietuvę žuvo, bet vis 
dėlto jų žygį reikia laikyti at
liktu.

Šitai liudija didvyrių var
dai bei jų žygio istorija gi
liai suaudrinus lietuvio sielų,

DIENOS KLAUSIMAI
1934 METUS PRADĖJUS

Mūsų tautos himne yra pasakyta: “iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”. Tuos 
žodžius reikėtų turėti galvoje peržengus nau
jųjų metų slenkstį ir darant planus ateities 
veikimui. Jei mūsų tėvai ar mes patys pra
eityje l^ų nors gero ir naudingo Bažnyčiai 
ir tautai esame padarę, tuo galime nuoširdžiai 
pasidžiaugti, susistiprinti ateities darbams. 
Bet jei mūsų darbuose įvyko netikslumų, klai
dų ir iš jų mokėkime pasinaudoti, pasisteng
ti jų kiek galima vengti.

Skaitydami Katalikų Bažnyčios istorijų, 
matome, kiek daug žmonių, kovojusių dėl 
Kristaus dieviškojo įųokslo, dirbusių aukš
čiausiam žmogaus gyveninio idealui —. Die
vo garbės kėliniui, savo galvas paguldė. Bet 
tas jų pasišventimas Bažnyčiai davė šimtus 
milijonų narių, pakeitė žmonijos išvaizdų, su
vedė juos su Dievu ir praskynė kelius į Jo 
karalystę. Jų pavyzdis, tai gyviausias mums 
akstinus dirbti ir savo ir artimo sielų išga
nymui.
* Mūsų tautos istorijos lapus atskleidus 
ilgi rasime sau gražiausių ir gyviausių pa
vyzdžių, kaip reikia dirbti ir pasišvęsti tauT 
tos gerovei ir garbei kelti. Nereikia net to
limos praeities ieškoti. Juk tik dar pernai 
(1933 m.) vyskupas T. Matulionis ir visa 
eilė mūšų tautos kunigų grįžo iš Sovietų Ru
sijos baisiųjų kalėjimų kankiniais dėl tikė
jimo, dėl Kristaus. Juk tik pernai mūsų tau
tos didvyriai dėl savo mylimos tėvynės gar
bės perskrido platųjį okeanų ir padarę pui
kiausių distancijos rekordų, garbingai žuvo. 
Jų tas žygis, jų pasišventimo ir drąsos pa
vyzdis mums ir mūsų ainiams sakyte sakys: 
lietuvi, dirbk, pasi^vęsk, kariauk dėl Kris
taus ir savo tautos!

Taigi, ir iš praėjusių metų mūsų pačių 
tautoje įvykių galime pasisemti sau kilniau
sių pavyzdžių ir stiprybės ateities darbams.

• • •
šie, 1934 metai, yrs dienraščio “Draugo”

jubiliejiniai metai. Dienraščio vedėjams, jo 
rėmėjams ir bičiuliams teks daugiau negu 
paprastai padirbėti, kad “Draugas” taip 
sėkmingai tarnavęs lietuvių katalikų visuo
menei Ir visai tautai per 25 metus, būtų la
biau remiamas ir būtų kasdieninis svečias 
visuose lietuvių katalikų namuose. Tam tiks
lui dabar yra vedamas vajus — kontestas, 
kuris eis per keletu mėnesių, kad duoti pro
gos dienraščio rėmėjams daugiau pasidarbuo
ti. Dėl to 1934 m. veikime “Draugo” jubi
liejus neturėtų užimti paskutinę, bet vienų
iš pirmųjų vietų.

• » •

Šventieji Metai baigiasi tik balandžio 
mėnesyje. Vadinas, dar turime tris pilnus
mėnesius, kad pasinaudoti didžiojo jubilie- naujai sužadinusi beplėstančių 
jaus teikiamomis dvasinėmis malonėmis. Dėb^y®®8 ine^ę- Kaime $ar vis 
to išnaudokime tų brangų laikų, patys susi-Į Pla®*ai tebešnekama apie kar

žygių pasiaukojimų, o kai kur 
net yra sudėtos dainos. Tiesa, 
šitos dainos nepasižymi for
mos tobulumu, bet vis dėlto- 
parodo jautrių lietuvio sielų. 
Vienų tokių dainų Šaltinėlių 
k., Nemaniūnų vaisė., Alytaus 
apskr. jaunimo dainuojamų 
čia paduodu (gaida kaip, ei
na garsas nuo rubežiaus):

1) Kilo aidas iš Branburgo 
Liūdna, oi naujiena 
Du lakūnai svaikiai žuvo 
Darius ir Girėnas.
2) Jie norėjo mūs tėvynę 
Plačiai išgarsinti 
Ir taip didžių žemės tautų 
Greta pastatyti
3) Kilo jie arais galingi 
Perskrido Atlantu 
Tegu, sako, tau Lietuva 
Gyventi bus lemta.
4) Šiuogi žygiu išgarsino 
Mūs tėvynės vardų 
Tačiau žiaurusis likimas 
Pakirto lyg kardu.
5) Tegu lengva Jums ilsėtis 
Žemėj gimtinės 
Dėl kurios žuvot didvyriais 
Vargus atsiminė.

i

stiprinkime ir kitus stengkimės stiprinti dva
siniu atžvilgiu, keldami jų religinę sųmonę.

Mūsų parapijos, katalikiškos organizaci
jos, mokyklos ir spauda ypatingu būdu turė
tų pasidarbuoti, kad Kristaus dieviškuoju 
mokslu apšviesti kiekvieno lietuvio protų ir 
širdį, kad visų mūsų visuomenę įjudinti Ka
talikiškai Akcijai.

Laikas labai yra brangus.
• ♦ •

1934 hietais vasarų Kaune įvyks visos 
Lietuvos Eucharistinis kongresas. Tai bus 
pirmas toks visuotinis visos Lietuvos įvykis 
— kongresas. Lietuvos katalikų visuomenės 
vadai su vyskupais priešakyje jau pernai pra
dėjo rengtis prie to reikšmingo ir istoriško 
įvykio. Gulima laukti, kad į Eucharistinį ko
ngresų Lietuvoj suplauks keli šimtai tūksta
nčių žmonių. O mes, amerikiečiai, ar būsime 
ten atstovaujami? Mūsų veikimo centras — 
Federacija turės pasirūpinti suorganizuoti a- 
merikiečių ekskursijų į Eucharistinį kongre
sų Lietuvoje, lies tai bus vienas svarbiausių 
įvykių mūsų tautoje. Tiesa, šiemet bus ir 
Tarptautinis Eucharistinis kongresas Argen
tinoje, tačiau jis mums sunkiau bus pasie
kiamas. Būsime laimingi, jei bent keli iš 
mūsų ten nuvyks. Lietuvos kongrese keli ši
mtai galėtų dalyvauti. Rengkimės!

reikalų atlikti piliečiais tokia 
kalba kokia šis arba ši pašto 
valdininkų prakalbina (ir da
bar, jau po dviejų ir trijų me
tų nuo mano ano pastebėjimo, 
lygiai tas pats mūsų pašto į- 
staigose tebesideda).

Tikėkit man, aš nesu jokis 
šovinistas arba vienas iš lie
tuviškų ura - patriotų, bet 
kaip sau norite aš labai pikti
nuosi tuo kad mūsų pašto val
dininkas lyg mato tikrų reika
lų mokėti jo klausiančio pilie
čio kalbų, o nenori giliai įsi
tikinti tuo kad reikalauti iš 
visų piliečių mokėjimo valsty
binės kalbos — tas juk nėra 
jokis šovinizmas, bet yra leis
tina kiekvieno piliečio parei
ga. O čia — kreipiasi kas G u

Lietuvos pašto (o ir kitų vi- utis. Ieškoma būdų ir 
sų įstaigų dar) valdininkams nių sudominti šiuo reil 
reikia dar daug daugiau per- sų visuomenę, 
siimti sveika valstybine min
timi, kad Lietuvos valstybės 
kai kurie, gal nevisai jų ger
bianti, piliečiai nelaikytų jos 
lyg kokia nors niekviete, su 
kurios tvarka ir reikalavimais 
nėra reikalo skaitytis.

Arėjas Vitkauskas

DRAUDIMO REIKALAI 
LIETUVOJE

Dabartiniu laiku Lietuvoje 
veikia penkios draudimo įstai
gos: draudimo draugija “Lie
tuva

iui
AlmėtaisKų neužsimosime šiais naujai 

dirbti, nedaug tenuveiksime, jei būsime me
nkai organizuoti. Dėl to, kiek galėdami, stip
rinkime savo vienybę, visas organizacijas ir 
draugijas 35^raukime į Federacijų. Vienybė
je dirbdami šiais metais daug galėsime nu
veikti ir Bažnyčiai ir savo tautos gerovei. 
Juk suprantame, kad vienybėje yra galybė!

• ' $ *« S
Brooklyno ir apylinkių lietuvių katalikų 

visuomenės vadai pradėjo leisti naujų laik
raštį “Amerika”. Gavome jo 2 nr., kuris 
daro gero įspūdžio. Nors mažesnio yra for
mato, negu kiti mūsų laikraščiai, tačiau tu
riningas; Matyt, kad prie naujo laikraščio 
susispietė gerų ^bendradarbių būrelis. Reikia 
linkėti “Amerikai” pasisekimo, o jos leidė
jams ištvermės.

OP! - PER VANDENYNU... — Farewell!.. — nes aš juk jau iš 
pat Kauno buvau “pasinešęs” “į Ame-

Vikingu uoste
Kai nori važiuoti Amerikon iš Lietu

vos uosto Klaipėdos, tai vienintelis kelias 
yra per Švediją, ir Švedų - Amerikos Li
nija patarnauja nuo pat Klaipėdos savo 

ivu “Borgholm”, kuris turi tikslų ut- 
Tžtį lietuvį iki Kalmur — seno vikingų 

to.
Išnyksta iš ūkių Kluipėdos pajūris su 

maloniais miškais ir smėlėtu krantu. Tai 
— ne Švedijos Goeteborg uostas, iš kurio 
išplaukdamas Amerikon mačiau tik vie
nus akmenis, arba tikriau — vienų akme
nį — krantuose... Taip jait, gražius Lie
tuvos krantus matė šios vasaros lietuviai 
1 k-kuršininkui iš Amerikos, kai Švedų - Į 
Amerikos Linijos antrus didumu laivus , 

• Giipsholin” atvežė juos prie Kluipėdos, 
(l». t į uosių neįėjo). Tuos pačius neak- 
iiieniniits krantus matė tuomet Amerikos 
li' lnviai. Gal tie krantui kam nors kul- 
hėjo į širdį džiugesį savus krantus ptttiiA- 

bet man šį kartų jie sakė:
— Lik Bveikas! —
O gal ir;

110

cm?

rikų”...
Jūra, paniurusi, kuip pasukų boba, 

kuri vilioja vaikus, kad juos nupenėjus 
suvalgyti, pagriebė mane j savo rankas 
ir nebeleido ilgai gėrėtis savo krašto kran
tais, kurių juk nežinai ar teks pamatyti... 
Juk guli gi utsitikti taip, kad kuip tyčia 
ruošies, skubi, į tų laivų, kuris turi nu
skęsti. Ne Liek iš baimės taip sakau, kaip 
todėl, kad suprantu tų jausmų, su kuriuo 
Goeteborg uoste žmonės pulydėjo didelį 
baltų “Gripsholmų’ų”. Juk, šiuip, ar taip, 
jierplaukti vandenynų, tai ne šonų pasi
kasyti! Juk gi neveltui laivuose pridėta 
išsigelbėjimo priemonių, ir pirmomis die
nomis keleiviui pamokinami, kaip užsidė
ti išsigelbėjimo prieraišų, kud netektum 
be sųlygų vundenyno glėbiui...

Aštuoniolika valandų kelionės (ir dar 
kokios kelionės!), utneša į tų kraštų, ku
rio sūnūs praeityje siekdavo Lietuvos kra
ntus, kud (jas i medžioti gintaro ir gal net 
vaidilučių... Vikingų tėvynę pamatome.

Miestukas netaip dalelis, bet uostas 
juu utrodo didesnis už Klaipėdos.

Antradienis, sausio 2

VOLDEMARO KNY<U 
PRANCŪZŲ KALBA 3

Voldemaras parašė Z į: .
.kalba knygų apie Lietuvo

Buv. Lietuvos niiuistrris pi| 
rmininkas ir užsienių nikai 
ministeris prof. Augustina 

prancūzu 
vai

s problemas. Knygų išl 
įeido viena stambi prancūzų 
leidykla Paryžiuje. Jonas Ne 
vakas “Lietuvos Aide” para
šė aštrių tos knygos kritikų, 
kurių išleido atskira knygele. V 
Prof. A. Voldemaras “Tauto'-1

valstybinė apdraudimo į parašė savo pasiaiški-J
i on/iv 1I>» * * T ini narrvo ___ —__  - -įstaiga, apdr. dr. “Lietuvos 

Lloydas”, apdraudimo sųjun
ga Kopeiaeija ii piimoji',rnag nepasįekė skaitytojų: v-- 
Lietuvos ūkio savitarpio ap- riftn8ybė tų “Tautos Balso

_________ draudimo draugija. Šių visų n.rį kollEiskav0j gi redaktorių
diškai, atsakoma Gudiškai ista’^^ veiksmas yra normuo- sniarkiai nubaudė. Savo kr 
(daugiausia taip kreipiasi tjn. jamas tam tikrais įstatymais, tikoj p. J. Navakas smerk

ninių dėl p. J. Navako k l iti t 
kos, tačiau tasai pasiaiškini-,

Jas prižiūri finansų ministeri- 
sumetinių nenorį mokintis Lie^a’
tuvių kalbos žydai), kreipiasi j ^uo tarpu daugiausia yra 
Vokiškai ir atsakoma pagal Į praktikuojamas draudimas 
valdininko sugebėjimų — taip nu° ugnie^- Jis sudaro visų

gį ar gal dar dėl kokių norsj

pat, ir taip toliau.
Nagi puinėgink tu kokios

ir prof. A. Voldemaro asmen

M0KEB6IAI MOKYKLŲ 
STATYBAI

Daugumu Lietuvos pradžit 
mokyklų telpa nuomuojamo^

draudimų 96 nuošimčius, 
tos draudimo sritys yra pa

liestos labai mažai. Diaud- Pus ūkininkus patalpose Nu)

Ki-

a niuojpiuos patalpos nėra, dri-< 
taikintos vaikų mokyme.'- ir '

I

noiH kitos šalies, kuri vadina |mo ugni(Js kasuR.t
save kultūringa, ,»što arba i5duodluaa apie 56>000 polisų
panašios jsSigos tarnautoj.;. luažJaug WXI milijonų ,Uų v(,_ sveikatos reikalams, .- 
prakalbint kitaip tai jis, ge-l^ Ul[.tui premi surenka.. per tamsios, per ankštos. Mo- 
rtausiu atveju, tiktai lauks ma apk, )itų jr jkyklų statyba dabar ym vie-r
kol tu susigraibysi pakanka-18r0 nuostoli„ iįlnokalua apie nas svariausių Liet,Tos rt-į 
mai suprantamos jam, tos ša- 4509000 jįį,, pėsčių. Vyriausybė mokyklų į
lies valstybinės, kalbos žodžių,

j o kitaip tai taip ir nešiesi lau-! Draudimu daugiausia domi-
kan nieko negavęs, nors tas.8* miesteliai. Ūkių tuo tarpu aajaavaiio> .
valdininkas ir žinotų kitų kn-!yra apdraustų tik 31,176, kas n*e kįek įurj ¥
lbų, be saviškės (mat, parei- sudaro visų Lietuvos ūkių vosl u-iau luokykių

statybai skiria lėšų nedaug 
Visa tad našta krinta savival- * 
dybėms, kurios pinigų taip

Švilpa

SVETIMOS KALBOS PAŠ
TUOSE

ga ir tvarka yra viena, o mo
kėjimas ir žinojimas yra 
kas kita)*

Ir taip yra ne tiktai tokio-

dešimtų dalį. Dėl ko sodžius 
vgj taip mažai domisi draudimu, 

pasakyti sunku. Buvo mano
ma įvesti privalomų druodi
nių ir tuo reikalu buvo išsiu-

se šalyse kaip Vokietija, P, a- ntinėta vaWiams ank,,ttli (a. 
ncūzija, Anglija ir kitur, bet 
juk net tarptautinio pobūdžio
valstybėje, Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungoje, ir

čiau iš 252 valsčių už priver
stinų draudimų pasisakė tik 
21. Išeina, kad kaimas priver
stino draudimo nenori..Jau prieš kelis metus buvau

rašęs Amerikos laikraščiuose 1 tai tose respublikose, įneinan- 
apie tai, kad Kauno pašte (o čiose į tų sąjungų, kuriose y-
ir kituose Lietuvos paštuose) ra paskelbta kokia nors kai-Į kapitalai dabar siekia tik 2,5 
yra daugiau kalbama svetinio
mis kalbomis negu lietuvių. 

Priežastį tam paduoda pa
tys Lietuvos pašto valdinin
kai, žinoma, pasiviai, patys 
pirma kuria svetima kalba be
sikreipiančius į juos piliečius 
prakalbindami, o atsakydami 
ir kalbėdamies >u atėjusiais

'Visų draudimo įstaigų savi

ba valstybinė ten to yra ir milijono litų. Iš visų draugi- 
laikomasi, ir kitaip ten niekas'ju daugiausia yra išsiplėtusi 

viešose įstaigose nesikalba. į valstybinė apdraudimo įstaiga. 
Mat, jau vien tvarkūs atžvil-

tybos reikalui labai aktualiam, j 
buvo pasiryžta lėšų kiek dau- t 
giliu surastų Panaikinus ino- 
kesčids, škirtUs išlaikyti žygV ! 
nianis arkliams, kilo mintieji 
dėti lygiai tokio pat dydžio ' 
mokesčius mokyklų /statybai.

Šiomis dienomis/šį klausi- , 
mų svarstė ninis^erių kabinę- j 
tas ir nutarė leisti savivaldy
bėms tokį mokestį imti. 
šis mokestis sudarys pagrindi
nių valstybinių mokesčių tik i 
5 nuošimčius, tačiau per kurį 
laikų visgi susidarys žynies-

giu niekur negali būti to kad 
iškarto būtų galima visas ko
kioje nors gyvenamoje vieto
je atsirandančias; kalbas var
poti. I
---------------------- )------------------

Jį visų polisų išduoda apie Įneš sumos taip svarbiam mo-, 
75 nuošimčius ir priklaus^ jaiĮkyklų statybos reikalui. Taigį, 
apie 60 nuošimčių apdi^nsto reikia tikėtis, kad po metų k U
turto sumos. 

Draudimo išplėtimu
pradedama jau daugiau rūpi-' klomis.

tų Lietuva praturtės keliomik 
dabar 1 moderniniai Rengtomis moky-

Tsb.- i

Tokia tyli muitinė, taip sklandžiai Į suplaišėjęs sauso jūros dugno šmotas... 
pro jų praeini, kad net nepastebi. (Švedai Tai prieš septynius šimtus metų buvo ten 
ir vizos neieikalauja Švedų - Amerikos Į uostais, prieplauka... Dabar jūra nubėgo
Linijos keleiviams). 1S manęs — Žurna
listo — painia jau gana gausingų kores
pondencijų persiųsti savo lėšomis (radau 
galimybės jau kai kų parašyti, nors naktį 
laive turėjau “oi-oi-oi!..” — taip, “dė
kui”, supo...). Bet ant laivo nepykau, nes 
vis dėl to rūpestingumų patyriau: ir val
gyti, ir gerti galėjau, kų norėjau. Kapi
tonas, taip sakunt, prie savo stalo sodi
no. Vadinas, galiu buisaai didžiuotis, nosį 
aukštyn riesti... .{ laivo albumų pasira
šiau... Matote, koks aš didvyris; (Albume 
radau lenkiškų ir kitokių įrašų, o kai kas 
ir iš Lietuvos brėžė ten savo filosofijas: 
tai būta kokių studentų, kurie dalyvavo 
ekskursijoje į Švedijų).

Kus gražu iš Linijos pusės, lai tus, 
kud, esant trumpai valandėlei laiko, ne
reikėjo tuščiui ir nuobodžiai laukti trau
kinio, o malonus jų palydovas, tų progą 
išnaudojant, nuvedė visus, (kai kų ir nu
vežė) į čia put esančių Nerių pilį (jos sie
nos matosi iš pat uosto).

Keista, žiūrint amžių žaidimų... Pra
einame pro Urantinę2 už kurios matosi

toliau... Jr pilis buvo natūraliu būdu jū
ros vandens aplink apsemta. Dabar daug 
darbininkų kasa tuos griovius, kad pada
ryti senoviškų vaizdų. Štai, kaip švedai 
vertina savo senovės paminklus!

Perėję per pilies tiltų, įeiname į var
tų urvųį kuris užsuktas taip, kud neįlėk
tų šoviniui į kiemų. Kiemas, su plačiu 
šuliniu, išmūrytu ir apdengtu puošiančiu 
stogeliu, į vidų platesnis, tuojau primena 
pasakiškų pilių vaizdų. Juk ir pirmojoje 
lietuviškoje operoje “Gražinoje” pilies 
kiemas vaizduojamas dekoracijose su pa- 
našiu šulinėliu per vidurį.

Kiemo grindinys, kurio dar apsčiai 
yra Kauno gatvėse, ir pilies sienų vaiz
dus, žiūrint iš kiemo, primena tų grau
džių apysakų apie Vokietijos senų pilį, 
kurioje buvo kankinamas kalinys, kurį 
sujungė su pasauliu stebuklingus slyvos 
medis (taip }wt vadinasi ir toji apysaka), 
kurio šaknys atėjo į belaisvio pogrindį...

Pilis statyta iš akmenų, viduje tinku 
išlyginta ir apdažyta viršuje kraštų pavi
dalais, lyg šių laikų trobesyje. Bet pjjly-

gios sienos išduoda akmenų paslaptį...
Čia gyveno Švedijos karaliai. Patra

nkos aplink pilį, fortuose saugojo jų ga
lių! Ir malaį, kuri karaliai visur mokėjo 
“pagyventi”! Randame kambarį, kurio 
sienos išdabintos kruopštaus darbo me
džio mozaiškomis inkrustacijomis. Iš *tC 
kambario ir vaizdas į kiėmų primena 
polcono pilies Malmezono tokį pat vaizd 
į kiemų. Toliau matosi jūra, ji buvo ay 
unais laikais; kyla mintis, kad kokia na! 
karalienė, kaip Napoleono Zozefina, žiiV^ 
rėjo pro tų langų...

Aukštai ant sienos paveikslus, vaiz'J. •* 1 vduojųs vienų kuralių, kurį puola medžių 
klėje šernas. Tas karalius turėjęs Ir prl-’ 
kergtų' vardų, surištų su šernu. Man ta/ 
galvoje sunkiai derinasi, nors aš aiškiui 
žinau, kad, štai, kitame kambaryje, ns, , 
savo akimis, matau Gustavo Adolfo, kurį 
nesenai spaudu minėjo, lovų!.. Plati, me- 1 
dinė, trumpoka, primena Napoleono guo
lius Mulmezone ir Liudviko Versaliuje., 
Kažin kodėl tie karaliai buvo vis potrum- 1 
pini ir^ sprendžiant iš lovų platumo, 
storiai?!

(Daugiau bus)

I
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ŠVENTOJI BERNARDETTA
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metų gruodžio 8 dienų. Nekalto 
o Švenčiausios Panos Marijos 
lomoje įvyko įvyko Bernade- 
rū (Soubirous) kanonizacija 
s Bažnyčios paskelbimas Šven

to laiko turime “Stebuklo Tven

as per švč. Marija Panų padarė 
tų mergelę garsių rr šveutų. Baž- 
skelbė mums tų malonų ir gailes- 

Dievo darbų. Ji parodė, kaip Pie- 
pakėlė nuolankiųjų“ mažutę, “nu- 
nuo sostų galinguosius.” čia mato- 

kaip didžiai skiriasi Dievo darbai nuo 
nių, Jo sprendimai nuo šio pasaulio 

endimų.
Pasaulis dažnai kelia padangėsna net 
ikusius nenaudėlius, Pievas iškelia 

jguje ant sosto ir pasaulyje duoda 
sų vardų mažutėliams. Kas būtų mi- 
ęs pasaulyje Bernardettos Subirti var-
jei ne šis Dievo Apvaizdos darbas t 
Dievas panaudojo jų tik trumputę va 
ėlę ir padarė jų garsių ir šventų. Jis 
davė aštuoniolika regėjimų švč. Dievo 
dnos. Tuomi Jis pakėlė mažutės sie- 
ir surišo jų su dangumi ir davė pra-

nesibaigian tiems stebuklams ant 
jes. Per jų, kaip ir kokį instrumentų, 
iško iš žemės šaltinis, kuriuo, keli pra- 
je lašai, dabar virto gausia versme, 

tiri neturi savyje gydančių dalelių (pa- 
al medicinos mokslų) o vienok gydo 
įkstančius įvairiausių ligonių kūnų, o
a daugiau sielų.
Naujoji Šventoji ištikrųjų yra “Ste- 

ūklo šventoji.”
Ar ne stebuklas, kad vietų, kurios 

iekas pirmiau pasaulyje nežinojo (kas 
am buvo galvoje, kad ten kur apie Py- 
eniejus užkampyje, yra kokis ten Liur- 
as) dabar kas savaitę lanko apie ketu- 
ios dešimtys tūkstančių maldininkų? Jų 
augybė pelno kūno ir sielos sveikatų. Ar 
le stebfiklas, kad užkampyje, neturtėlių 
pgyventame, išaugo liažnyčia (bazilika), 
okių pasaulyje mažai rasi? Ar ne ste- 
flklas? Ar ne stebuklas, kad pasaulio 
lidžių mokslinčių galvos nuolankiai links
ta prieš statulų tos, kurių Bernardetta 
•egėjo ir Jos pasirodymo vietų parodė? 

XŪ8lpa£inkime su nauja šventųja. 
Bernardetta gimė 1844 metų sausio 

’ d. Liurdo Lapaca distrikte. Ji buvo pir- 
nasis kūdikis iš astuonių, kuriais Dievas 
ipdovanojo moterystę Pranciškaus Su
birti su Liudvika Kasterot. Ji buvo pak- 
krikštyta vardu Bernarda, bet dėl jos men 
kūmo ir silpnumo ji paprastai buvo va
dinama “Bernardetta.” Ji nuo mažumos* 
sirgo dusuliu.

Iš mažų dienų ji buvo piemeniukė. Ji 
ganė avis. Ji buvo ir labai gera “zakris
tijone.” Ji iš akmenėli!} pasistatydino 
gražų altorėlį; jį dangstė brangiausiais, 
kokius turėjo, užtiesimais ir puošė pui- 
iausiomis, iš visur surinktomis, laukų ge
nais. Visa tai jos buvo daroma Marijos 
urbei.

Dievo skirta regėti Švč. Panų Mari
jų ji turėjo ir tam tinkamas akis. Jos bu
vo didelės, tamsios, gilios ir labai rimtos. 
Jos plaukai buvo tamsiai juodi, veidas 
pvalus, pilnas kaimiško skaistumo.

Atėjo 1858 metai, šeši tų jos amžio 
me»tų mėnesiai padarė perversmų jos Ta
niame, paprastame gyvenime ir pakliuvo 
istorijos lapus.

galvos. Kaip ji buvo prastutė ir nuolan
ki dukrelė šeimynoje, tai dar nuolankesnė 
pasiliko po didžių apsireiškimų, kokių ji 
susilaukė iŠ Dievo Motinos.

Būdama vienuolijoje ji nieku neduo
davo pajausti kitoms seserims vienuo
lėms, kad ji yra regėjusi Dievo Motinų, 
kad jai priklausanti kokia ypatinga pa
garba. Ne. Ji jautėsi tik Marijos tarnai
tė ir visur troško patikti Marijui, sekda
ma jos dorybėmis.

Taigi ji buvo labai pavyzdinga ligo
nių aprūpintoja.

Beto, jai būdavo daug džiaugsmo, 
kad jai buvo leista laisvesniame laike pa
gelbėti zakristijonei. .Ii, kaip matėme 
ankščiau, nuo jauniausių savo metų mėgo 
zakristijonauti. Tas pamėgimas niekuomet 
jos neapleido,.

Patarnavime prie altorių, Dievo na
muose, ji išliedavo visus savo kūdikiškus, 
meilingus jausmus Dievui ir Mirijai.

Laisvomis valandomis jį rašė savo 
atsiminimus, kaip jai buvo nurodyta, ap
rašinėjo savo regėjimų įspūdžius ir darė 
savo išganymo planus.

Taip pat ji gana dažnai rašė laiškus 
savo giminėms. Tų laiškų keli užsilikę iki 
šiai dienai.

Liurde turėjo mokyklų Seserys (vie
nuolės) iš Nevers. Toje mokykloje mokėsi

juosta. Ant jos rankos kabo rožančius bals Bernardetta iki savo įstojimo į vienuolv- 
vų žirniukų. Bernardetta įsmeigė į Jų sa- nų. Tai įvyko liepos 4 d., 1806 in. Ji įsto- 
vo skaisčias akis. Apsireiškusioji padarė jo į savo mokytojų vienuolijų, Neverse.

j

X'r. Bernardetta

ant savęs kryžiaus ženklų ir pranyko. 
Bernardetta papasakojo tų įvykį na-

mieje. Visi iš jos pasijuokė, kad ji dienų 
vaikščiodama sapnuojanti. Bet jai buvo 
visiškai nejuokai ir ji po trijų dienų nuė
jo atgal į tų pačių vietą.

Padarius profesiją gavo vardą sesuo Ma-
' rija Bernarda.
I Kaip sesuo vienuolė ji ėjo pareigas 

ligonių prižiūrėtojos ir patarnautojos. Tą 
nelengvą darbą ji dirbo su visu uolumu

i ir savęs atsižadėjimu.
Šį kartų ji nuėjo ir nusinešė švęsto 1 

vandens. Prisiartino drąsiai prie pat vie
tos, kurioje buvo pasirodęs Apsireiškimas. 
Ir dabar Jis pasirodė. Mergaitė tuojaus 
Jį pašlakstė švęstu vandenimi, kalbėdama: 
“Jei ateini nuo Dievo, prisiartink.”

Apsireiškimas nusišypsojęs pažengė 
žingsiį pirmyn ir tuojaus pranyko.

Trečiasis Apsireiškimas įvyko vasa
rio 18 d. Šį kartų su Bernardetta buvo 
ponia Millet ir Antanina Peyret. Pasiro
džius Apsireiškimui Bernardetta atkišo 
jam gabalėlį popieros ir paišelį, kad Jis 
parašytų, kuo vadinasi.

Švč. Dievo Motina jai tarė: “Kų aš 
turiu tau pasakyti, nėra reikalo užrašyki. 
Tik pasižadėk man, kad čia da ateisi per 
15 dienų. Po to — Aš prižadu padaryti 
tave laimingų ne šiame pasaulyje, bet ki
tame.” Toliaus Ji pasakė Bernardettai: 
“Aš noriu, kad žmonės čia ateidinėtų.”

Vasario 19 d. Bernardetta prie. uo
los labai verkė, nes ji mačiusi, kad Apsi
reiškusioji verkė.

Vasario 20 d. Apsireiškusioji turėjo 
veide šypsenų, kas suramino ir palinks
mino mergaitę. Šeštasis Apsireiškimas į- 
vyko Vasario 21 d. Šį kartų tūkstantinė 
minia buvo susigrūdusi ant abiejų upelio 
krantų. Regėjimui besitęsiant staiga užge
so jos žvakė, kurių ji laikė rankoje.

Vasario 23 d. Apsireiškusioji pasa
kė Bernardettai: “Pasakyk kunigams, kad 
aš noriu, kad jie Čia mano atminimui pas
tatytų koplytėlę.”

Per aštuntąjį apsireiškimą vasario 
24 d. buvo duotas paraginimar melstis už 
nusidėjėlius.

Vasario 25 d. Apsireiškusioji pasakė 
Bernardettai tris paslaptis, kurių ši nie
kuomet ir niekam nepasakė. Po to jai lie
pė gerti vandenį ir valgyti žolę, kuri bal
svai žalia stebuklingai prie įdubimo pasi- 

Vasario 11 dienų ji, jos sesuo Anta- ' rodė. Toliaus jai Apsireiškusioji įsakė
ina ir draugė Joanna Abadie išėjo pasi- 
nkti šakučių prakuroms. Jos vaikščiojo 
>elio Gaio krantais, nes ten daugiausia 
, geidaujamo dalyko. Upelis buvo smar
ki nusekęs, itin ties indnbusių uolų, pa
rastai vadinama “Massabielio uola.” 

kadangi ties ja buvo daug šakų, tai An
tanina ir Joanna, nusiavusios savo šliu-

pakrapštinėti žemę. Ji tai padarė. Ištriško- 
vanduo. Pradžioje pasirodė mažutė, drum 
sta srovelė. Ji augo ir virto dabar neišse- 
rnamu šaltiniu.

Toliau ėjo visa eilė apsireiškimų 
Kovo 25 d. Apsireiškusioji, neapsa

komai gražiai ir dievotai sudėjusi rankas 
pranešė šv. Bernardettai: “Aš esu Ne-

“Ir Alai J.valgžd/1, kurią bu
vo matę Rytų Salyje, £Jo 
pirm Jų, kolei atėjus mintojo 
vlrSuje virtos, kaino buvo 
valkelis. Pamatę žvaigždę 
Jie džiaugėsi labai didžiu 
džiaugsmu. įėję J namus. 
Jie rado valkeli su Jo moti
na Marija. Ir parpuolę pa

Roma, Italija,
Via Corsica 3.

“Draugo” ir “Laivo” Redakcijoms, 
Administracijoms ir Skaitytojams.

“Laivo” ir “Draugo,” mylimųjų | 
mano laikraščių, Garbingąsias Redakci- 1 
jas. Administracijas ir Skaitytojus svei
kindamas su Šv. Kalėdomis ir Naujai
siais 1934 Metais, šiuomi reiškiu savo 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, kad gražiai 
ir rūpestingai mūs Romoje, toli nuo Clii- 
cagos gyvenančius, supažindina su Ame
rikos lietuvių, o ypač skaitlingi} Chicagos 
ir jos apylinkių kolonijų, gyvenimu ir 
veikimu. Rodos, patsai dalyvautumci

IŠSIILGĘ RELIGINIO GYVENIMO
INDIJA. — Ten, kur upė Gangas su 

Bralnnaputra susijungia, rytinėj Indijos 
pasaulio dalyje, Dacca mieste katalkius 
valdo vyskupas Crovley. Jausdamas in- 
diečių norus ir meilę išvidiniam religi
niam gyvenimui, jis parsikvietė iš J. A. 
Valstybių uždaro gyvenimo seseris vie
nuoles pranciškones, šešios sesutės pra
dės naujų Indijoj religinį židinį. Atida
rys naujokyną ir stengsis patenkinti mer-

Kūdikistės liga jos neapleido. Dusu
lys jų visuomet vargino. Vėliau aplankė 
jų kojos skauduliai. Ji kentė viską kora- 
miausiai.

Ypatingai pabrėšta, kad sunkioje li
goje, prieš mirtį, jos visuomet ypatingai 
skaisčios akys, žėrėjo nepaprastu aišku- 

! mn ir skaistumu. Jos atsisakė pasiduoti 
ligos įtakai.

Mirė Bernardetta 1879 m. balandžio 
16 d., Didžiajame Trečiadieny jo 3:15 po 
pietų. Ji buvo palaidota Šv. Juozapo kop
lyčioje Neverse.

Bernardettos šventumo tyrinėjimas 
prasidėjo nuo liepos 28 d., 1858 m. Jis 
supuola su tyrinėjimu visų apsireiškimų 
teisingumu. Tame darbe dalyvavo įvai
riausi mokslininkai — daktarai, geologai, 
chemistai ir mistiškosios teologijos profe
soriai. Jų visų Rūdijimais ir išvedžioji
mais remdamasis vyskupas paskelbė, kad 
apsireiškimai buvo tikri ir kad apsireišku 
šioji buvo Švenčiausioji Pana Marija.

Nuo to laiko daromi buvo vis nauji ii 
nanji tyrinėjimai. 1909 metais įvyko ati
darymas Bernardettos karsto. To liudi
ninkais buvo du daktarai, tribunolo na
riu, ir Vyskupas. Kuomet švininis karsto 
antvožas buvo pakeltas, jokia puvimo kva 
pas nepasireiškė. Bernardetta gulėjo ne
paliesta. Kūnas kiek-ne-kiek susitraukęs, 
bet veidas ir rankos buvo kaip gyvos.

Pasitaikė tuomet būt ten poetui Al
fonsui Bonrgoin. Jis, pamatęs mirusiąją, 
gavo kilnaus įkvėpimo ir parašė švento
sios garbei eiles-poemą “šventoji, Ku
ri Miega.”

Seserys vienuolės aptrynė kūnų min
kštais prietaisais, aprėdė naujais rūbais, 
įdėjo į naują karstą, buvo pridėta stikli
nė bonka su visais viso proceso dokumen
tais, Vyskupo antspaudu pažymėta. Kar
stas taip pat buvo uždarytas, užcemen- 
uotas ir Vyskupo antspaudu pažymėtas.

Keturiems metams praslinkus, Ber
nardetta buvo paskelbta “Palaimintoji.” 
Šįmet gruodžio 8 d. pripažinta “Šventą-

r

ja- H V. K.

garbino .1). Paskui jie atldenifA 
savo turtus ir atnašavo Jam do
vanų: aukso, smilkalų Ir myri* 
Gavę gi sapne perspėjimų nebei
ti atgal pas Erodų. Jie kitų ke
ltu sugrįžo J savo krafttų."

(Mato 2. J —12).

nuolatiniuose susirinkimuose, kilniuose 
sumanymuose ir jų vykdyme! Taip vaiz
džiai ,taip aiškiai “Drauge” ir “Laive” 
pasireiškia Amerikos brolių ir seserų 
veikimas, kurio aprašymus skaitant, ro
dos, skaitai savo mylimųjų rašomus as
meninius laiškus, bei pranešinėjimus iŠ 
jų gyvenimo. Tė “Draugo” sidabrinio 
jubiliejaus gyvavimo metai jo Redakci
jai ir Administracijai bus geriausiais ir 
amžinais metais.- skaitytojų skaitlingumu 
ir sandarbininkų dauguma.

Tegyvuoja “Draugas“ ir “Laivas.” 
Valio!

Kuo. L. Draugelis. M. I C.

gaičių veržimąsi į dorybės ir tobulumo 
aukštumas. T tą pat vyskupijų atvyksta 
iš Amerikos Šv. Kryžiaus knuigai-vienuo- 
liai ir vienas brolig-vienttolis. Visi mi
si jonieriai buvo sustoję Ryme ir priimti 
pas tikėjimo platininio prefektų kardino
lu Eumasoni Biondi. Gavo taip pat ypa
tingų priėmimų pas šv. Tėvų. Jie da
bar tęsia kelionę toliau vvkdarni į nežino
mų kraštų sunkiam darbui. Meilė ir 
pasiaukojimas viską nugali.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietųs,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konver|us,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Ukes, perbrido kiton pusėn. Jos šaukėsi kaltas Prasidėjimas.” 
lernardettų, kuri, būdama nesveika, svy- Bernardetta buvo dvasios pagavime.

ir(!lvo, ar gera bus nusiavus bristi, nes Jos ranka kaž kaip pakliuvo ant žvakės 
jtuoraet buvo dar užtektinai šalta. Mer- liepsnos, bet ugnis nieko jai nepakenkė, 
gaitės krėtė iš jos juokus, vadino jų bai- Liepos 16 d. įvyko aštuonioliktasis ir 
lc. Jau ji buvo 1 gaunanti vienų šliurę, paskutinis apsireiškimas. Apsireiškusioji 
kaip staiga išgirdo smarkų sušlamėjimų, dėkingai palenkė galvų Bernardettai ir 
lyg nuo smarkaus vėjo. Ji pakėlė į tų vie- pranyko ant visados.
tų tavo akis. Žiūri. Arti grottos krūmas Po visų apsireiškimų Bernardstta ne- 
praaiskečia. Visas įdubimas uoloje nuš- ilgai gyveno pasaulyje. Ji įstojo į vie- 
vinta. Prie krūmo ant briauna*, mato, nuolvnų. Ten rami, labai ^lusni išgyveno 
stori Dievo Motina. Jos kojos basos. Jas iki 3G savo amžiaus metų.
papuošia rožių Žiedai. Jos kūnas aukštas Kad ji buvo regėtoja ŠveNŠšauaion 
ir liesas Jų dengia baltas apsiaustas ir Dievo Motinos ir Jos tarpininkė tteTpIBše- 
gobtuvas. Jis perjuostas mėlynos spalvos vo ir žmonių, tas jai nieknome r

P. 8. Kas nori pamatyti tas stebuklin
gas vietas, kur Šv. Bernardettai apsireiš
kė Švcnč. Panelė ir kaip tūkstančiai mal
dininkų ir daugybė ligonių laukia stebuk
lingo pasveikimo — bus rodoma krrta- 
mnosiuose paveiksluose “Liurdo Stebuk
lai.” Filmą traukta pačiame Liurde: Pa
veikslai labai įdomūs, verta kiekvienam 
pamatyti.

Rodys po Nauju Metų lietuvių koloni
jose Antanas Peldžius.

VOKIETIJA. — Kristaus Karaliaus 
šventėje Korine penki šimtai katalikų val
dininkų organizuotai dalyvavo iškilmin
goj ftvČ. Sakramento proceaijoje. Tų 
valdininkų dauguma buvo įvairių sąjun- 
įgi; pirmininkai, ar atstovai, suvažiavę į 
šatro visuotinį susirinkimų, žmonės gro- 
ižėpsi aukštų asmenų pamaldumu ir mei- 
Hk Knatui.

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

:ll
J k
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DHAPOA 8 Antradienis, sausio 2 d., 11

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS ROCKFORDO LIETUVIU ŽINIOS
MONOTLIS

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Gruodžio 17 d. Literatinė

dų Joanna Marija. Krikšto tė- penktadienis. Pamaldos prie- 
vai: Ag. Jankiūtė ir St. Kali- gVt Jėzaus Širdies bus 7:30 

' nowski. Lai V. Dievas laimi- va| vakare. 7 d suu,a
,. , . .. , u . "«* 8“8ina Joanna Mariia ir su jslalvmu Sv. Sakramento. I
uiai buvo priimti klebonas ir teikia jos tėvams džiaugsmu. ,

‘ 1

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

vartok wel.ix>na tabli 
Apttekoee. Knygutė eu pad

lala 24 puslapių “Mlstory or ’ 
uinatlam" dykai. Kreipkis J:'

UELDONA COItl’.
8, Atlantic City, N.

antram ir treciam skyriui teks! 
nemažai pasidarbuoti. Ragino j 
ir kitus pagelbėti štabui, rei
kalui prisiėjus.

i Kun. I)r. P. Biskis, M. 1. C., 
paskirtas laikraščio redaklo-

KALĖDŲ IŠKILMĖS
----------- ivarg. A. Stulga. Tų. pačių die-

Htš. Petro ir Povilo bažny-1 ną, labai draugiškų sutaisė Va
ciuje 5 vai. ryto, iškilmingose,' karione P. ir A. Deltuvai, šia- 
piemenėlių Mišiose, vietinis me pokylyje draugiškai priiiu-

Ris.

parapijos sodaliečių choras, ti ir vaišinami klebonas, p. A
rimu L-.u i knn m- l 1 *um‘ ^un’ tik I vadovaujant veikliam muzikui Stulga ir kiti įžymūs svečiai,
urnų, kuij atidarė kun. Ui. J. i,,n, (iMrhni it- tinVn T < mv ................. tai d 11 * \ - vargonininkui Antanui Btu- ketvirtadienį prieteliškų va-

lgai, gražiai, keliančiai dva- karienę pataisė P. ir P. Riin- 
sių į aukštybes giedojo. Mo-Į kai. šioje vakarienėje vaišin- 
kyklos mokinių choras, kuriam 1 gai buvo vaišinami klebonas 
taip pat vadovavo varg. A.1 ir jųjų senasis pažįstamas va- 
Stulga, 8 vai. Mišiose malo-' rg. A. Stulga. Rockfordė yra 
niais balseliais širdį kėlė prie;daug geraširdžių žmonių.

cija laike mėnesinį sustrin-

avickas, M. 1. C., su malda, jaunimą, jį gerai pažįsta 
Amerikoj yra susitvėrusi o- prįsį1-uošęs kiekvienam reika- 

ganizaeija, kuri rūpinasi au- le jam patarnauti. Gerb. re- 
kštesnes mokyklas lankančia faktorius pasiryžo kiek galė- 
itudentija ir sendraugiais, t. gį^s pasidarbuoti ir prašė ki- 
r. kurie baigę mokslus. Ta- tų paramo8. Tik kada visi
?iau nekreipiama ypatingo dė- prįsįdės prie darbo, jis susi-i n. c n „i urs; '

i nrndrTnc n.nV-vUln vni 7 , . , . . i DieVO. SuillOS 11 Vai. MlSlOSe !nėšio i piadzios mokyklų \ai- }auks atatinkamų vaisių, 
us. O pradžios moky klų lan- Tikimasi su Naujais 'Metais

cantiems greičiausia, teks ae- įojuraštėli i&loiMti Vardas kol ________ _____ _______ ,
<ti ir užimti senesniųjų vie- kag nepasirinktas, tačiau jau d°j°‘ Sluuos Mlsl0se vargoni', ntėje yra labai girtinas ir Į 
sis. Kaip jie galės tani dar- 'duota keletą suraanymų ir bus nm“1U^. y_arKo»mm e ’ krikščioniškas paprotys vienas1
ui tinkamai pasiruošti, jeigu renkamas parankiausias. Ki- ■ kitam linkėti laimės, nes pa-
vteikiania jiems reikalingos tos smulkmenos bus paskelb- Į Visas Mišias celebravo mū- ties Aukščiausiojo įdiegta žino
agalbost Lankantieji lietuvi- toa vėiįau> Įsų kleb. Tėvas A. J. Andriu-

Sekmadienį, gruodžio 31 d., 
tuojau po sumos, parapijos i 
svetainėje, 1538 S. West St., i 
gerb. kun. Sugintas sakė įdo
mių kalbų iš Brazilijos lietu
vių gyvenimo. Jis supažindino 
su ten gyvenančiais lietuviais. 
Įdomu buvo pasiklausyti.

Nuo Išsinarinimų
Kuumet jums pesuaiko nikatelėti ko

jos riei). išsinarinti ranką ar gauti 
dirgli | pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo. tai išsitrinkite su 
ANCŪOK i'ain-Exprilcriu ir apdcngkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

j kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirš 6') meti) An--hor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—aKirtineo didumu hmikutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklj.

mokyklos mokinių choras mu
zikaliai kalėdines giesmes gie-. i

Sekmadienį, gruodžio 31 d., 
7:30 vai. vakaie, parapijos 
svetainėje, Moterų Sąjungos 

Nauji Metai 'kp. surengė balių su pasilink-
Šiandie prasideda naujieji sutinimu senųjų melų išleidi- 

1934 metai. Naujųjų Metų šve- inuį jr naujųjų sutikimui.

PAIN-EXPELLER

kas mokyklas šiek tiek aprū
pinami, tačiau kas bus su tais,

gauk gydant] antiseptiką Žemo— 
•augus. Aptlekosa. 16c.. «5c-
5100.

10PIECE COSAiETIC 
SĖT $1.97

Thls Is n Pamenu Vlvanl Bot and In- 
dudes faro powder. 11.00; Rotige. 75c. 
Tlssuo Crram »l.00. Dopllntory 51.00, 
Facial Astrlngent 51.75, Bath Balt 1.00. 
Tollet Water 51.75. Perfume 52.76. Brll- 
Uantlno 75o, Skln IVIiltener 75c. Totai 
Value 515.00. Speclal prlce, *1.57 tor all 
ten pleces to lntroduca tiria liną.

Vardan ..................................
▲drtaaa ...................................
Siunčiame per paStą COD 

Pinigą* grąžinami. Jei 
nepatenkinta*.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, į 
Išbėrimais, spuogais 

kitais odos negerumais Tik
Naujųjų Metų dienoje, įvy

ko parapijos choro, komitetų 
ir veikėjų privatis pasilink
sminimas mokvklos kambary.

ir

gaus širdyje pačiam siekti jos 
ir kitam jos linkėti. Kiekvie
nas žmogus stengiasi ir rūpi
nasi būti laimingu, viena var
gų po kito leisdamas, tikisi 
geresnės ateities. Leisdamas 

ir

Toliau įvairių laikraščių ko-,šis ir kiekvienose pasakė, Ka- 
respondentai išdavė savo ra- Adonis pritaikintų pamokslų, 

urie lanko viešąsias mokyk- Įportus> “Studentų Žodžio” re! Ijabai dauS prisidėjo varg.
|as? Kaip-gi tie gali dirbti ' daktorhis p.‘J. Pilipauskas pa- A. Stulga prie Kalėdų iškil
ia i u visuomenei, kurie beveik l gymgj0, jOg sausio mėnesio in*d -'avo sugebėjimu vesti cho 

kad negirdi ir nesupranta J “Studentu Žodžio” leidinys rQ ir muzikaliais giedojimais dienas, savaites, mėnesiusI: i<
lobios kalbos. bus išleistas Marianapolio Ko- bei kalėdinėmis giesmėmis tei metus vis tikisi geresnio gy- 

Matydami šių apleistų pa- legijos kuopos lėšomis. Todėl, kč meniškų grožį, kuriuomi ro- veninio. Ir žmogus nenurims, 
Į kol prieis prie savo galutinės 
; luimės Dievo.

•ti, Marianapolio Kolegijoj jįs pareiškė, dera studentams, cklordiečiai labai 
• 'to mintis leisti jaunųjų lai- kad jie. pasirūpintų, kad šis 
našlelį ir tuo būdu pasiekti numeris būtų atatinkamas, 
pradžios mokyklų lankantį jau | “Laivo” pranešimų išdavė 
liimų, ir, kiek galima, jį pri-
Įengti prie tolimesnės lietuvy-

fas.
Bendrais bruožais matosi

gėrėjosi.

Sausio 5 d. pirmas mėnesio' Bea Van 5*’-3d* Avenue. N«w Yo«fc

is dirvos -- Studentų Orga
nizacijos.

Susirinkimui atsidarius, ku-

Vaišės
šeštadienį, gruodžio 23 d., 

J. ir O. Grigalevičiai iškėlė 
V . Sabas, ‘ Draugo A. Mi dideles kūčios ir sekmadienį 
ciūnas ir Garso ’ S. Orą-ljsuruo^ gerus pietus ir abie

jose užsikvietė vietinį klebo
nų ir p. A. Stulgų ir svetin- 

jog darbas visur patenkinan- gftj nuoširdžiai pavaišino. Pi-v • • • • V J •

Naujųjų Metų šventėje, HŠ. 
Petro ir Povilo bažnyčioje pi
rmos Mišios buvo 8 vai., o an
tros II vai., kaip ir sekma
dieniais.

Trečiadieni, gruodžio 27 d. 
E. ir R. Nelsonų dukrelė, gi-.'ligas Navickas pirmini šia nuo čiai varomas ir visur ryžtasi nnajįenį, Kalėdų dienoje pui- 

lugniai išaiškino šio laikras- tų dailių kaskart geriau išto- kįus pietus surengė J. ir O. muši rugsėjo 7 d., gaudama 
Įėlio tikslų, suteikė planus bei bulinti. ^*ain^ susirinkime bu- Naujūnai. &ioje puotoje malo- krikšto sakramentų, gavo va”- 
>riemones ši darbų pavaryti vo taųx>sgi išrinktas korespo-

tuo pačiu ragino visus pri- udentas naujam laikraščiui 
lidėti prie šio kilnaus darbo, “Amerikai”. Korespondentu SKAITYKITE
’radžia, pareiškė kun. I)r. Na- paskirtas J. Dambrauskas.
liekas, gal bus sunkoka, ta- -----------
liau su laiku susilauks platės- Gruodžio 22 d. baigėsi kvo- 
lės paramos ir darbas spar- timai ir tuomi pirmas mokslo 
Įiai varysis. J metų laikotarpis. Mokiniui iš-
I Kalbėjo ir p. J. Pilif&us? laik«; Įjaskutinius kvotinius 
|kas, šio sumanymo inieiato-1 ruošėsi atostogoms. Bematant 
ius. Savo kalboj gerb. inoky- į piftnų ir antrų dienų kole
gas iškėlė šių, klausimo sva- gijai gerokai ištuštėjo. Pasi
jų ir pažymėjo, jog pirmam, liko vien tik broliai 'Marijo- 

——————————— nai ir tie, kurie gyvena tole-
[SUGRĄŽINTCITE JAUNYS

TĖS DIENAS
' Nl'GA-TONE yra pastebėtinas vals-

■ dėl ligoni,) ir silpnų žmonių. I’o 
kaip .jus jj vartosite vienį, savaitę, 

gru ir toliaus vartosite, jus atgail
ite savo normalių sveikatą ir spėkų “Vėlini stciir<itc mnkvklns Jokie kiti vaistai neturi tokių pa- » CHU1 stt.lgsllt IllOKtKias

Sėtiną istorijų kaip NVCA-TONE j,. hu>nvčiH« kurtu neturir 45 metus jo gyvavimo milijonai " ”azn\tias .jei KHIIU ntlllie-
Loterų ir vyrų atgavo savo sveikatų ^įjp ^firirin Jikvbinill Isik-mŠ f spėkas. NCOA-TONE parduoda- 11 lipnų 11K\O1I1IU IHIKras-

vlsosc vaiktinyčiose. Žiūrėkite, /.j,,” 
gautumėte tikrą Nl.'GA-TONE. l - '

pavaduotoJų- nt" jtc yru| Pijaus XI mintis

liau nuo kolegijos ir neturėjo 
progos važiuoti pas savuosius 

A. J. Miciūnas (L. K.)

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRASOIUS:

“DRAUGAS”, vieninfėlis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., ciiicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadtvay, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadtvav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. 
J užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi- 

cagos ir apieliukinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti maue mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį. !

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- i a TI-T A M YANTEP
nis Žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00.1 1 AJ'ADt I CK

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, SO. HALSTED ST.
4736 S. AVood St., Chicago, UI. Metams $2.00. Tel.: YARds 0801

Emil Ficdlcr

žemo
■ o R s lt ; i .O< ii ATI ,-sl s

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

7
 DIENAS

Į LIETUVĄ
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 

garlaivio Bremerhavene užtikrina 
labai patogią kelionę į Lietuvą

Informacijų klauskite pas vietintos Kgcntcte, fFrbar^L^*"1

NORTH GERMAN LLOTD
130 W. Randolph St., Chicago

•ociety’s favorite
Tik atvyniokite ketvirtal- 

nl.Akų. baltų kaip sniegų 
"Phlladelphia” Brand Oream 
Checse — duokfte jj kaipo 
Užkandį su marmaliadomis. 
keksiukais ir kava! "Phila- 
delphla”, darytas iš saldžios 
grietinės, grynas. Ir delikat- 
niu-skonlu. buliai sotinantis, 
yra labai naudi'ngas vaiku
čiams. Valgykite jį tankiai!

Frcsh . . . in thie 3 oc. (ilver-
(oil packate Nmt uU in

no, kad krikščionybė taip sau įvyksianti • mo. Bė to, visuose mūsų nusiteikiinuo- . ir atome iš to, kaip plečiasi nedoras ir
.   1 ar kad krikščionybę kaip rūbę galiniu j «e, mūsų j materialinius smagumus įpra- ! visiškai bedieviškas galvojimus tų pučiųJHSIS ZlDOgUS i apvilkti ant senojo, nekrikštyto žmogaus, , tusiame kūne ir silpnoje mūsų prigim- i krikščionių tarpe. Ne, tai nėra jokia te

Paulius laiške el'eziečiams ragina, nU- 
ilkti senąjį žmogų,” ‘‘atnaujinti nti- 

upsivilkc: rauju zmogu-
livilkt
įteikimus” it

Reikia jmsteliėti, kad Paulius šias 
hiiiti- nuolat kurtoja. Panašių minčių, 
Iprias jis pala'iė įvairiuose savo laiš- 
[r-ise tikij.tiesien s ir kuriomis jis nori 

ro’kšti svarbiausius dalykus ir inoty- 
us galėtumei rasti labai daug. Iš tik- 

rj.iu tasai išir i itingus tų pagrindinių min- 
lių kartojimas rodo Paulių buvusį ge-
liau-iii krikščioniško 
|i<> žinovu.

. Tanai žmonijos

gyvenimo atstaty- 

nt statymai pagal
ir Jo dvasių reikalingas trijų (la

kų: pametant senąjį žmogų, atnuuji-
Įaiit nusiteikimus ir sukuriant naująjį 

igų. Paulius nuolat tvirtindavo, kad 
b ikščionyltės dorovi lis uždavinys gali
ui tik per perkeitimą. Vietoj s -no gal

iojimo reikia statyti naujių. Ir jaigal tą 
l'aują galvojimų turi būti diri>atra ir 
prendžiania, tik pagal jj turi būti pa- 
įrjsii žmonių santykiai. Tai yra pisi- 
įtauia. Ji reikalauju darbu.' Ir kas ura

tas klystu. Krikščionybė yra dalykas, 
kuris įsigauna į vidujini žmogaus galvo
jimą ir joks širdies kampelis lieka nepa
liestas. .Ir tas persikeitimu, kiek jis pa
žengęs priekin, reikia matuoti, krikščio
niškumo laipsniu. Ne kitu kuo. Krik
ščioniškų bendruomenių organizacijai rei
kalingos visos tarnybos ir laipsniai. Ga
li būti popiežius, kardinolas, vyskupas, 
klebonas, diakonus, subdiakonas ir pa
saulietis. Ir popiežiaus krikščionišku
mas matuojamas pagal tai, žinoma, tai, 
pritinku tik Dievui, kiek jis senų žmonių 
“išvilko’’ ir naujais “apvilko.” Kitais 
žodžiais, kaip giliai tasai persikeitimas 
yra įsigavęs į jų nusiteikimus, galvojamo 
ir darbus. Kiekvienam žmogui, vysku
pui, popiežiui ar pasauliečiui, svarbiau
sias uždavinys yru savo gyvenimo per
keitimas, kuris, kaip naujame žmoguje, 

pusi reikštų “tikru teisingumu ir dievo
tumu.”

. laibai daug reikia “senųjų žmonių” 
perkeisti “naujais žmonėmis.” Ir tas 
perkeitimas negalimas iš karto. “Senojo 
žmogaus” staigus perkeitimas negalintas 
visu pirma dėl -tokiu gyvenimo papruti-

tyje tašui senasis gyvenimas turi pa
spirties-. Įteikia tvirtos valios, kad jį pa
šalinus. Kas jį nori pašalinti turi žings
nis po žingsnio nuo jo tolintis. Reikia 
daug reikalaujančios kovos, tvirtos vu- 
lios ir jėgų. Kartais jis neapleidžiu sa- • 
vo pozicijų savaitėmis ,inėnesiais, o ne
retai ir metais. Jis laukia tik tinkamos 
progos, taikia -tik mažiausio neapsižiūrė
jimo ir susilpnėjimo^ ir žiūrėk visai neti
kėtai ,ps prasiveržia aikštėn. Pagalvo
kim, pavyzdžiui, tik apie tai, kiek pugo- 
niškunio, gyvuliškumo pasireiškė per 
karą ir po kariniais metais. O tai ištik- 
rųjų pasireiškė ne vien kuro metu. Kas 
tik save mažiau stebi ,kas nelaiko vertu 
dalyku savo minties, motyvus ir norus, 
įvairius judesius ir veiksmus kontroliuo
ti, tas nustemba, kad mumyse yra visa 
eilė instinktų, kurie gali priklausyti tik 
žiauriems barbarams, bet, jokiu būdu ne 
krikščionims. Mes tik pagalvokim apie į 
tai, kiek daug nusižengimų, žiaurumų ir 
niekšiškumų neša diena iš dienos atpa
laiduotos palitinės aistros. Senoje pa- 
goniškoje Romoje negalėjo būti įtaisiau. 
“Svaasis žmogus” dar sutvirtėjo. Tai

išnaikinitnu senųjų žmonių blogybių. 
Naujasis žmogus turi nešti naujų galvo
jimą, naujus gyvenimo dėsnius ir naujų 
gyvenimą. Naujasis žmogus turi būti 
tvirtus, veiklus, pasiruošęs kovoti ir lai
mėti. Naujasis žmogus turi rodyti žfno- 
nijai geresnį, kilnesni, aukštesnį kelią. 
Tikras naujasis žmogus turi būti veiklus 
apaštalas i rtvirtas kovotojas.

‘senuoju zmo-ori ja, kad “velkainasi” 
gumi.”

Toji teorija juo labiau teisinga, jei 
Paulius aukštesnio buvimo ir dvasios pa
žangos sąlyga laikė nusiteikimą perkei
timą. Ištikrąjų galima klausti: “ku
riam tikslui toji pažanga?” Gyvenimas Turi būti sukurtas naujas gyvenimas, 
yra judėjimus. Ramybė — mirtis. Taip Teorija turi pastivirtinti praktikoje; 
ir sielos gyvenime. Žemyn traukiančios parašyti žodžiai — į gyvendini na ir! 
jėgos visur veikia. Negalima kitaip elg- Mokslus — gyvenimu, paskelbimas *— iš
tiš kaip tik joms pasipriešinti, neveik mintingu liudijimu! Visos kalbos apie 
tinginiauti, kad pamažu nebūtume nu- ; “naująjį žmogų” bus įtuščios, jei pas an
tra ūkti žemyn. Užimtųjų pozicijų apsau- lis neturės progos sakyti: “Žiūrėkite, 
gojiinus yra galimas tik jėgoms kelian- Štai naujasis žmogus.” Pasaulis turi 
čiorus aukštyn; reikia teikti atsvaros. Tų jau perdaug prunaŠų, bet jam trūksta 
pasipriešinimo jėgų varomoji jėga yra gyvų naujasis nusiteikimais .ąauju gal- 
nusiteikimuose. Jeigu jie nėra tvirti ir vojimu ir nauja meile pavyzdžių. Kti-
ganėtini, jei į variklį nejpilamu naujo 
ltenzino, “ada |Misipriesintmo darbas be 
pagrindo.

'1'ačiuu reikia tiek išleisti, kad “se
nojo žmogaus” veržimąsi priekiu su jo 
žalingu galvojimu snlaikyit. Reikia kur
ti “naujasis žmogus.” “Senąjį” “nu
vilkti” yra tik pradžia. Tikslas — nau
jus žmogus. Negulima pusiteakįutį tik

šiandien dirba tai, kad krikščionybė taptų 
gyvu spindančiu darbu, padeda žmonijai 
išsigelbėti iš jos karčių vargą. Taip pat 
kas ir nedideliam • saviškių būry yra 
naujas, Kristaus pašvęstas, gyvena Kvan- 
gelijos dvasia, tas yra Dievo apaštalas 
ir pasiuntinys.
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

GRANO RAPIDS, MICH.
LINKSMA ŽINELĖ. — JAU- 

* NIMO PAŽANGA

Malonu aprašyti plačiai A 
merikos lietuvių visuomenei | (j2iuu,rsmas 
kilnius mūsų kolonijos jauni- j. 
įuo darbus. Vž tai jaunimas niaijuį 
yra vertas pagyrimo. gdonu, apėjo savo parapijo-

>r- s, t. i w i Atsimink, brangus jaunime, nug išnešiodamas plotkeles ir
ūsų. v. e to ir omo kad kų jūs veikiate ir kur e- sul-įnko virš porų šimtelių do- 

parapijoj, yra gražaus jauni-Į len ir meg su jumis

madieniais vienuoliktų valau- j trokšta savo vaikelius išauk

. , . - lerių, kuriuos įdavė seserims
mo: susipratusių mergaimų ir; Doug tokilJ yra> k„rie „oMlJ u- a|okinim<l vaikelių Ta a„.
aaunikaicių. Vieni pasižymėję i junl8 pagelbsti, bet jiems jau ka 8eservs ,ižiaUĮęiasj jr visie- 
sporte, kiti gražiu giedojimu, v5la. Jienl8 įvairio8 „piink, Nors
treti organmatyv,am darbe „ b,,s ,lc|ei(lžia. T(xlfl|, ku|.bj
t.t. Jeigu kas parapijoj \ei- skite, didėkite viltyje, stiprė-
kiaina, tai visi L \ ii no \ei , kitę jūsų jaunutėse jėgose, o geros girdys yra papratusios visi džiaugkiinės, 
kia, kaip kareiviai. 1[Dievas jus palaimins.

Prieš kieM^įaiko suorgani
zuotas Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos choras. Jis gieda sek

dų Mišiose. Girdėjau du kar
tu giedant, net miela klausy
ti.

Štai, Kalėdų dienoje, per 
Piemenėlių mišias giesmes 
taip maloniai, jautriai giedo-

GRABOR.IAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GBABOEIUS
Patarnauju laidotuvėse kunplgiaoirta 
Reikale meldžiu atelėaukti. n manr 

darbu busite uicanėdlntl 
ToL CAJtal 3818 arba 3818

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas YARda 11*8

lėFTNADflUS
Sno.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už 926.00 ir ankftAiau

Modemiška koplyčia dykai.
808 W. 18tb Ht. Tel. CANal 6174

Chicago, III.

I.J.ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

____  VED4JAB
1646 WEST 46th STBEET 

Tel. UOCIevard 630*—*419

Tnl. CICERO 394

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas patarnavimas 
galimas ui |15.00 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 R. fiftth Av#.. (Jie*rn. Tll

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką ju savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Zudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue

tas metų mūsų mažutėlius au
klėja.

Bedarbės metu daug žmonių

te vienijo su Dievu, tiražus Vttrgų našta. Mūsų nenuilsta- 
giedojimus, kurį dabar gintim, nįįg darbuotojas ir visų gerb. 
yra didelė Dievui malda. klebonas J. Lipkus deda pas- 

lodei, brangus jaunime, šis (angų ir dirbu, kiek gulėda- 
gražus Dievui darbas tebūna lnag palaikymui parapijos. Jo 
jums gyvenime palaima ir darbus Dievus laimina. Prieš 

o-**—“ jūsų tėveliams, gv. j^u|^jas patsai su komite- 
une susirenka į bažnytėlę tuig> p A piaškiu ir M. Ba-

jo, kad žmogaus sielų vieny- kolonija ir dabar neša didelę liūs ir gėleles, kurios išduoda
tokį puikų kvapų. Tai tau pa- gos kaina bus mažesnė už po-

Auka Seserims Mokytojoms

Užtat, brangūs parapijonai, 
bet kų-gi padarysi. Lietuvių brangioji jaunoji mūsų karta, 

kad mūsų
nors ir mažų trupinėlį pusiau'geri darbai Dievui yra malo- 
laužti ir duoti savo artimui. | nūs ir mieli geram žmogui.

Mūsų parapija yra didelėj Didžiausia pažanga šiais me-, Radome saulutę, mėnulį, žvai- 
Kiekviena susipratus šeima ^ais mokslo srityje, taį įstei-J gždeles ir visų tų paliksime, 

girnas dešimtojo skyriaus. Šis o kų rasime, Dievas vienas te- 
skyrius .daug reiškia moki žino!lėti katalikiškoj mokykloj, 

kad užaugęs pažintų Dievų irjnįanis, kurie, baigę pradžios 
savo tėvelius senatvėje mokė- mokyklų, eina aukštesnį mok
ių tinkamai priglausti. O to
ki mokslų teikia tiktai jiasi- 
šventusios Šv. Pranciškaus i

Kalėdų Vakarėlis

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

(Tiriu automobilius visokiems 
eikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUl 

Chicago. UI

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS.. 

Koplyčia Dykai 
1830 WE8T 15tb STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-3

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR B ALSA M UOTO J AP 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL MOTfroe 8877

Tol. LAFayette *873
J. Uulevlčlus

Grahortaa 
tf

Babamuotojas
Patarnauja Chl- 

eegoje Ir aplells 
ktje

Didelė ir grali
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

D R A U O JL
vienuolės, kurios čia jau kele- nikaitį, gražioji panele, dabar KNYGOS IS PLIENO

stok j savo tėvelio pėdas ir 
varyk tolyn pradėtų gražų da
lbų!! Didink Dievui bažnyčių

Edisono pareiškimu, plieno 
išdirbimas pasiekė tokios to- 

A menkoj suvargo, o labiau-j ir mokyklų. Podraug, apžiū- bulybės, kad greitai bus gaii- 
siai lietuviai. Grand ltapids’o (rėk visus tuos gražius mede- ma spausdinti knygas su plie

niniais lakštais. Tokios kny-

liko tavo tėvelis.
Tik gero tėvo name, rasi

gerų tvarkų. Šeimyna klauso. 
Tėvų myli ir gerbia, nes jis 
moka pagaminti savo šeimy-! 
nai planų ir gražiai atlikti.

Panašiai ir Šv. Petro ir Po- 
v ilo parapijoj. Gerb. kleb. J. 
Lipkaus tvarka gera. Finan
sinė atskaita išduodama kiek
vienam parapijonui kas sek
madienis, kuo aiškiausiai at
spausdinta. Todėl visi klebonų 
myli ir gerbia.

slų.

Todėl, laimingos ateities, 
kuodidžiausių sėkmių ir klo
ties linkime 1934 metais gerb. 
Šv. Petro ir Povilo parap. kie

ti ruodžio 17 d. Šv. Petro ir bonui, parapi jonams, seserinis į Tr«čla<neniai8 ir
Povylo svetainėj suruošta va
karėlis. Jį suruošė seservs Pra 
nciškietės. Vakarėlyje dalyva
vo labai daug žmonių. Kiek
vienus atjautė seserų gerumų 
ir atsilankymu joms suteikė 
paramų. Skaitlingas būrelis 
mokinių labai puikiai išpildė 
įvairias programos dalis. Ant 

1 galo parodyta prakartėlė ir 
Šv. Šeimynėlė.

Vakaro vedėjas, P. A. Bla 
Škis, per pertraukas prijuoki , 
no žmones pasafeomiSFM. Ba- 
gdon, apskrities įiišt. pagel 
Liniukas, daug pagrąžino sce
nų spalvuotomis šviesomis. 
Ant galo kalbėjo klebonas; dė 
kojo publikai už užuojautų se
serims. Vakarėlis buvo įspū
dingus.

Adventų Pamaldos
Mūsų klebonas visuomet ste 

ngiasi dvasiniai aprūpinti pa- 
rapijonus. Prieš Kalėdas į pa
galbą buvo pasikvietęs kun. 
V. Vaišnoraitį ir kun. S. Ku
čų. Kun. V. Vaišnoraitis gruo 
džio 20 d. vakare pasakė gra
žų pamokslų, o po pamaldų 
abu svečiai klausė išpažinčių.

Parapijoj žmonių ūpas yra 
l labai geras. Parapijonai susi- 
Įpiutę. Vienybė didelė. Paren- 
! girnų daug. Visos įeigos ski

riamos parapijai. Žodžiu, daug 
I dirbama, mažai giriamosi.

Parapijos Priežiūra 
i Praeitais metais, ačiū kle- 
I bono ir gerų parapijonų trū- 
| sui, pribudavota, aptaisyta it 
puikiai nuvarsuotas Sesučių 
vienuolynas, klebonija ir daug 
atlikta pataisymų mokykloj ir 
naujoj bažnytėlėj. Ištikimi pa- 
rupijonai tų darbų atliko dy
kai. Dabar parapijos nuosavy-1 
bė išrodo kuo puikiausiai, o 
vasarą, tarsi, rojus: visokių 
medelių, eglelių ir įvairių gė
lelių žydėjimus net akį veria. 
Gera priežiūra visą tui daro. 
Jaunųjų kurtą džiugina. Se-, 
nieji jau j>ailso, kiti paseno, 
pražilo; daug, daug, ypač I>er 
šiuos kelis metus, išmirė, liet 
jų triūsas mums liko atmin-
y* 2 * •ciai.

Todėl, vertinkim jų palik- 
j tus gražius darbus. Tu, jau-

Pranciškietėnis ir mūsų my
limai jaunai kartai.

Rudens Ąžuolėlis

GARSINKITE^ "DRAUGE’
Ofiso Tel. CICKRO 4ft 
Rcx. Tel. CICERO 3658

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 1 

miestelio pi r- 1 
mus Sveikatos 
Koinisijonle- 
rius (ir laikė 
t.-j srurbes ofl- 
sy. per 10 me
ti,) yra gerai 
Clcerfečlams 
žinomas per 
27 metgs. Da
bar speciali
zuoja eydyme 
Plaučiu, Šir
dies Ir Reu
matizmo ligų. 
Valandom

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo z iki 4 
vai. popiel ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

šventadi'cniais pagal susitarimų..
4930 West 13th, Street 

CICERO, ELL.

G R A B O R 1 A I:

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Endeikiai^ ypMlškaN palarnuvtmn*. yra puicnkinę* tūkstančius be
velk 30 nu li). — VlenlnU-lis Lietuvi- Grahorius vartojantis noder- 
nlAką. clektr„-i vaionu,. karnlM.iu, hii šoninėm ihirim. -- Jeigu <11- 
džiunjaliS. <lallun.il ir tauĮ&inrti lahlotinėM-. -- įtaraukite............ , . .

REPUBLIC 8346 ir persitikrinsite

telpąs tiideikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC' 8340
(Nblurinm wj.ryi<it) su flrtnu tuo pačiu vardu)

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.3100

pierinės. 4000 puslakščių kny
ga bus nestoresnė kaip du pi
rštai ir ji svers nedaugiau 
kaip 500 gramų.

Arėjas Vitkauskas

“DRAUGAS0

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas! x 
Teisingas!

Naudingas! 
Pamokinantis!

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo I ik. 8 vai. vakaro

Seredomis ir nedėliomis parai 
sutarti

Pbone GROvehlU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

sekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

•859 SO. VVESTEKN AVĖ. 
Chicago, III.

BOVIevard 7589
Rez. HE.Mlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakaro

Tel. Ofiso BOUIeiard 5918—14 
Ilez. VICtory 2343

DR. A. f BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:19

Office Fhone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2280 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ•
PHYSICIAN and SURGEON

| 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.

Sunday by Appolntment

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. G KO v oh UI ĮSOS

DR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 1-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų Ir Nedėldlenial 

tik susitarus
3422 W. MAllŲLkTTE BOAD

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
VaL; 1—4 Ir 7—9 vai. vakaro

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0403

Office Phore 
PKOspect 1038

Res. and Offi'ce 
8859 8o. Leavlit SL

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėlioinis pagal eutartj 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Narnu tel. PROspect 1930

Tct BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
D E N T I S T* A S 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Va).: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6123

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2261 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
Nuo 1 fkl 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

ĮTAIKŪS D II T AK AI;

Fhone 
ENGlewood 6641

Offlc* Phon* 
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street
ROOM 210

▼ai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFI.SO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. N ėdė Įlomiu nuo 10 iki' 12 
valandai dieni).

Telefonas MIDway 2880

Offlc*; Rea.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. *▼. Kryllaus Ligoninėj

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 49 th CT., CICERO, IL1
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

*147 SO. HALSTED ST., CH1CAG4 
Paned.. Sered. Ir Sube.L S—9 vai

Dienoms Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

I DR. A. J. JAY01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Office Tel. KEPublic 7090 
lies, Tci. GROvehlU 0017

4917 & WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGA3 

3423 W. MAKQUETTE KOA1) 
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt* 

NedėlioJ susitarus

Pilone CANal 6133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ir CHt»URQA»

2261 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—S vak. 

Seredomis ir Nedėliovnia pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas KEPublic 7868

TeL CANal 0257 
Res. PROspvct 663»

DR. P. Z. ZALAIORiS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH KALSTEI) STtiFlšT
ktoczideucrja 6000 So. Artublan n ve. 

Valandos: II ryto iki 4 popiet 
6 lkf S:SO vakar*

Ofiso: Tel. CALumet 4089 
Res.: TeL UEMloek 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai. vak 

Reaidvneijoe Ofisas: 2660 W. 6Wth Sk
Valandos: 16—19 ryto 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sut

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Ofiso TeL VICtory 6*98 x
Res. Tek DREaei *131

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St

kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. »l 
Nedėliomis ir fiventadieniais 10—.11

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM
Tel. YARds 0994 

Rc».: Tek PLAsa 3200 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. 9b 
Nedėldienials nuo 10 iki 19 dlang

Skaitykite ;r pfatinkit 
dienraštį “Draugę” 
remkite vsus tuos pi 
fesionalus ir biznierii 
kurie garsinasi jame.

2506 W. 63rd St.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kart

WIS$IG
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VIHAR LIGAS VYKU IR MOIILRV PKR »» METUS NteHUlUS* 

KAIP UŽSISEKf:JUHIOH Ir NEIŠGYDOMOM JOS YRA 
Bpeclailtkal gydo llgaa plivio, plaučių. Inkstų ir pūslė*, utnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, talsdas, neiimatlsma, galvos skausmus skausmus nug*- 
roj*. kosėjimų, gerklės (^sudėjimų ir paslaptingas Ilga* Jeigu kiti ne
galėjo Jus lAg’dytl. ateikite čia ir persitikrinkite k* jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dacug"li metų Ir iftgydd tūkstančius ligonių. Patelį 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kos«ie nuo 10 iMMo* ryto IMJ
valandai ir nuo I—8 valandai vakar* N*dė”omla nuo 11 vyto iki 1

iaetor Av*. XoL (7RAwf<wd «SU

lallun.il


C H I C A G O J E

SKAITYTOJU BALSAI
S A. L. R. K. FEDERACI 
OS PRIEŠMETINIO CHI- 
CAGOS APSKRIČIO SU

SIRINKIMO ORUO 
DŽIO 6 D.

i priešmetinį susiną, kuriame 
buvo renkama valdyba 1934 

■ metams,
Valdybos rinkimas

Gerb. Vincuko naujoji (tie- 
i$ą sakant) tojį pati senoji val
dyba buvo paskelbta. Todėl 

(čia tik pirm. rinkimą pnknr- 
:losiu.

“Drauge” gruod..13 d. til-Į ,nž A žvirblis, demokra- 
žinute is Apskričio susirin-Į Įį-kniii0 sumetimais, ir norė

ją0, .Ji, man atrodo, P°riru- (jan,as ^ar šviesesnės ateities 
pa, kaipo is priesinetinio su-; pw|er> Apskričiui, patarė iš
inkimo. Pasirašė Vincukas.'
Kadangi Feder. Apskričio, 
dp ir visu centraliniu orga- 
sacijų apskričiu, susinus, 
įprastai, lanko tik kolonija,

n r xrrnx m

Kinosakimura, Japonijoj, gaisrininkų komanda, kurioj, be vyrų, priklauso ir moterys, 
ir dėvi tas pačias uniformas.

Antredienis, sausio 2 d., 1954

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

nčio ryšio. Mūsų Katalikų Ba- gorų arklių rasti neteko. Ma
inyčiu nukentėtų. Pridėk ran- narna, kad mūsų arklių eks- 
ką prie darbo dabar, vajaus portas j Angliją pngyvėsiąs. 
metu, ir neduok tai nelaimei —
atsitikti! PARDAVIMUI PIGIAI

_ ________ *___ Siūtai, overkautai ir įvairūs
MfiCĮ j adizi |A| GFDF9MI i muzikos instrumentai.MUSŲ ARKLIAI GtKtbNI FRANK KUZMARSKIS

sirinkti naują pirmininką; lai
vo griežtai atsisakęs ir nuo 
kandidatūros j pirmininkus.

Visiems dalyviams pageida
vus, inž. A. Žvirblis sutiko pa-

der. skyrių bei vietinių <b'-jiHikyti kandidatūrą. Kiti du 
atstovai-ės, o ne visa visuo- j<an(jidatai taipgi pasižymėję

?nė, todėl man ir atrodo, kad 
?der-jos priešnietinį sus-mą 
ikėjo plačiau aprašyti “Pr-

visuomeniniam darbe. 
Balsavimo rezultatai:

Žvirblį balsuoja visi;
už A. 

už A.
skaitytojams ir v*suoinP* j Jacevičių ir už A. Janušauską 
Pasitikiu, kad tuomi «A-lj)UVO priversti bals u o t i

po antrą ir tre
tį sykį.

Taip visa senoji Feder. Ap
skričio valdyba pasiliko 1934 
metams.

Džiaugėsi visi Apskr. sus
ino dalyviai. Aišku džiaugėsi 
ir visuomenė, kad Feder. Ap
skr. valdybą sudaro gabūs as
menys.

Kai kam gali ateiti klausi
mas: o gal nebuvo iš ko Ap
skrity sudaryti valdybą, kad 

reikėjo balsuoti net po tris 
sykius. O ne. Visų dalyvių no
ras buvo turėti tą pačią val
dybą, kadangi kiekvienam da
rbuotojui iš seno priprastas 
veikimas daug lengvesnis.

Feder. Chic. Apskričiui ga-. 
rbingų ir pasišventusių dar-

msime, kur pasirodys jums pe-1 
rsunku. I

Federacijai užmetimai

Šokantieji užmetimai galėtų 
reikšti dvi prašini. Pirma lyg 
būtų uždrožimas Federacijai. Į

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
RADIO

NAUJŲ METŲ RADIJO 
PROGRAMAS

UŽ LENKŲ

Pasiustieji mūsų arkliai i 
Angliją ten buvo labai gerai 
Įvertinti. Import įninkąs, į
tuos arklius nupirkęs, pasisa
kė, kad jam Lenkijoje tokių

FRANK KUZMARSKIS 
2635 W. 39th Place
(prie Archeą Avė.)

Telefonas LAFayette 1347

žygiu gerb. Vincuko murz
insiu.
Dalykas 
»tovai
<avo kolonijas bei dr-jas pa- 
eša pilnas žinias, o prane- 
mai spaudoje kai kada telpa 
■rtrumpi. Todėl nesvkį įvy
ta nesusipratimai. Aiškumo 
iliai manau užteks sekančio 
i vyzdžio.
Kada buvo ruošiamos! prie 
etuvių Dienos Chieagos Pa
ulinėj Parodoj, kun. IT. J. 
ūčflnas iš Cicero, Ilk, viena- 

Feder. Apskričio sus-me 
iežtai net tris sykius prašė 
jakymo į klausimą: “Kokią 
lią atstovai turi parnešti į 
vo kolonijas?” Aišku, kad 
savo kolonijos atstovų iki 

dienos nieko tikro kun.

/
štai kame. Ne visi 

iš Apskričio sus-mų

Gimimo P. Šv. mokyklos rė- 
imtis daugiau veikimo, antra mėjos rengia baliūnų šoki ne
atrodo lyg būtų nebe pagalių, kmadienį, sausio 7 d., parap. 
bet rąstų kišimas į Feder. ve- salėj, 7:30 vai. vnk. įžanga

Šiandie 7 valandą vakare, 
Peoples Furniture Co., duos 
Naujų Metų rūdijo programą

... stot‘p« WGEK, 1360 kilo-
ž.imo tekinius. Taigi čia ų- ba-Įt'k 2.»c. Girdėjau, kad bus Itt-ų.yųjp, 
ndysiu ištraukti tuos rąstus iš'bni gražus šokis, tat seni, jan- 
Feder. vežimo tekiniu.

Programoj dalyvaus 
visa eilė rinktinų dainininkų,

1934

RADIOS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas BTAte 7M0 

Valandos 0 ryte Iki t popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyfiloc 
vakarais « Iki 0 

Telefonas CANal #123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utirnlnko, Ketverge Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 0 

Telefonas KEPublIc 0«OO

Kai kada tenka užgirsti Fe
deracijai (sykiu ir Centrui ne- 
apleidžiant nei “Pr-go”) ne
malonių ir neteisingų užmeti
mų, iš kurių čia pora pami
nėsiu, būtent, “kodėl Federa
cija neduoda pirmenybės jau 
nimui?” ir “kam Federacija 
daug kalba ir rašo anie reli
gija 9”

šiuos, ir čia aplenktus, už
metimus padarė jaunuolis lyg 
būtų kalbėjęs jaunimo vardu.

Lietuvos Vyčių ir visų ka
talikiškojo jaunimo organiza-

... .. ~ Knotojif nestokit, nors ir dar. Taigi j,, a,'galima išsi-
įcunas nugalėjo sužinot,. To bo ||<>s|i(|.n h. vi< (|nu.,

ir ryžosi pats būti
skr. sus-me i r viską 

ti.
Bet Č.ia valdybai pasirodė, 
d ji yra spiriama prie sie- 

nereikalingai. Valdyba at

m, ypatingai šokiu mėgėjai, _ -- ,, . ,
.. . , , v. v pagarsėjęs Peoples radijo kvapasitaisykite pusbačius. Oi, so

ksime, tai šoksim! Nepamirš
kite: bus ir “aguonėlės” šo
kis ir kiti lietuviški. Atsilan
kykite. Rėmėjos visų lauks.

Panevėžietė

CICERO

rtetas ir duetas. Dainuos so
lo operos dainininkė 11. Bar- 
tush, O. Skeveriūtė, A. Cinpas 
ir kiti. Kalbės daktarų drau
gijos pirmininkas, Dr. P. Zn- 
latoris ir kiti. Bus rinktinos 
muzikos ir daug kitokių įdo
mių dalykų pasiklausymui 
Todėl, kad pradėjus linksmai 
Naujus Metus, nepamirškite'Dėl šalčio ir sniego, kuris

pradžioje Sios savaitės užgulė iw«kl»>«yti ««■ programos 
Cbicagą ir apylinkes Skiriū- 
tės mokinių muzikai is vaka
ras, kuris turėjo įvyktifgruod.
27 d., parap. svet., tapo nu-

Rep.

LIETUVI KATALIKE!

riju, obalsis: “Visą atnaujinti įkeltas ant toliau. Gerbiamieji, 
Kristuje”, “Dievas ir Tėvy; kurie atsilankėte į salę ir nie-

Fedcr ...... . ........  ................. .........  įvaizduoti, kad virš minėti už-
suži-' RU ’* ^aug,au- žinoma, ir metimai galėtų paeiti iš kata- 

" i darbuotojų skaičius daugėja
ir daugėja.

Palyginimas
Organizacijoje valdyba rci-. 

škia tą patį, ką laivui vairi
ninkas, arba sansžemiui vežė-

ūrė keblioj padėty. Pnsida- 
nebeatinezgainas mazgas.

.kartoti praėjusiu susirinki- jfts‘ Vairininkui ii vežėjui vi-
nutarimus, gal'hfd, valdy- ska" l’llikiai knl aTOi-

i atrodė prieš mandagumo. kas la,vas alha 'ežimas. I.yg 
rm. liaudį, pasitrnukti „uo;l,k lai™ nr kaa nw’
lo ir prašo kad kas kitas a,,KM"la a"iaž,a- '»•'« vai- 

igtu susirinkimą. Pasidarė,r,nink" «'•« v*** ir Je™“
jauku ir sus-nio < lalvviams. sios P«s<an«os .lau nebegelb-
knn. Vaičūno užpakaly sėdi 
si Cieeros atstovai ir tyli. 
da L. šimutis paprašė ir 
ėmė iš valdybos buvusių 
s-mų nutarimus ir ,wrskai- 
ištisai, kurie baigėsi šiais 

lžiais: “ Federacijos Apskrl 
s visų kolonijų Feder. sky- 
j ir dr-jų prašo atsakyti į 
sos klausimus: prie Lietu
ty dienos Pasaulinėje Paro
je ar rengtis, ar ne? ir kaip 
ngtis?”
Tada gerb. kun. Vaičūnns 

sijuto esąs savo kolonijos 
stovų nerangumu apviltas, j 

už Apskr. valdybai pada
rius nesmagumus ne atsto- 
ai, būdami kaili, atsiprašė,
t gerb. kun. Vaičūnns. 
Skaudu buvo tai visa maty-

sti.
Priežodis sako, kas daug ve

ža, tam daugiau ir kraunamo. 
T’aip yra visose organizacijo 
se, taip yra ir su jumis, gerb. 
šių metų valdyba. Jūs pasiry
žote vežti Feder. Apskr. veži
mą. Bet dar daug liko dar
buotojų, kurie ne pagalius ki
šimo į jūsų traukiamo vežimo

iikiškojo jaunimo širdžių. O 
jei katalikiškojo jaunimo tar
pe įsigalėję tokios ir panašios I 
mintys, tai kaltas pats jauni- i 
mas ir jo vadai, o ne Fede-! 
racija. Federacija šaukia po 
savo vėliava visus: senuosius 
ir jaunimą lygiai. Atsitempė- 
liams prievartos nenaudoja 
taip, kaip ir Bažnyčia. Kas 
atsitempia, ar atbulai eina, ei
na prie neatsiekiamo niekad 
tikslo. Bet tiek to. Grįšime 
prie užmetimų,

(Bus daugiau)

ko neradote, nenusiminkit. Va 
karas bus vėliau suruoštas.

j žinys

Pasvarstyk, kas būtų, jeigu 
rytoj “Draugas” sustotų ė- 
jęs. Amerikos lietuviai kata
likai netektų didžiausios pa
ramos ir stiprinusio sujungia-

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Roekwell Street)
Telefonas REPUBLIC' 4544

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iš k n

tekinius, bet gclbėsime ir stu-jtalikų tarpo.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku!

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O BKT U R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TBUIMflCMC PAMATUOTAI) BIZDI8 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Yra daug tobulesnės. Išduo
da tyrą ir aiškų balsą. To
dėl kas nori t m ėl i gerą ra- 
dio, kuri perduoda progra
mos aiškiai, patariame iš
mainyti ant naujos radios.

Budriko krautuvėje jūs 
rasite visas vėliausias ma
dos žvmių išdirbįsčių PH1L- 
CO, ZENITU, R.C.A. VIC- 
TOR, ATWATER KENT, 
CROSLEY.

Budriko krautuvė priima 
jūsų seną radio ir už ją duo
da didelę nuolaida.

Kada dabai) vra INVEN
TORIAUS IŠPARDAVI

MAS Budriko krautuvėje,
jūs galite pirkti piginus. 
Jūsų seną radio sutaiso 
Budriko patyrę inecbanikni.

Jos. F. Budrik, Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos 

Krautuvė.
3417-21 So. Halsted St

JEWELRY KRAUTUVĖ
Sutaiso laikrodėlius ir per

dirba žiedus.
3343 So. Halsted St.

Budriko Radio Progrnmai:
\V.C.F.L., 970 k. kas ne- 

dėldienį nuo 1 iki 2 vai. po
piet. W.H.F.C., 1420 k. kas 
ketvergą 7:30 iki 8:30 vak.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO,.
12132 UNION AVĖ.

Cliicago, Ilk

Phone PULlman 8296
Dabar laika.4 prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chtca
itf.r

ChĮcaro. UI.
TFL. ItfcpUBLK

Katrie perkate anglis IS dral- 
verh), siųskite Juos ) CRANE 
COAL CO. Uaualte geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
Pocahnntas Al. R. liktai 07.00 
tonas.

PEOPLES COAL GO.
Visados Garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, Ilk

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš 
Peoples Coal Co.

Poehy M. R. 
Kent. M. R.
Lnmp ...........
Black Rand
Egff ............
Lump ............

I, 2, ar 4 tona 
a tona or mon 

. 07.70 07.95
05.75
05.76

0A.5O
0M.76

05.45
05 25

0H OO 
05.95

Jr tai visa įvyko, rodoR, dėl 
jrtrumpi) žinių Rpaudojc ir 
tstovų apsileidimo.
Todėl, gerb. “Dr-go” skni- 

rtojai. Akivaizdoje praeity 
•ykusių tokių ir panašių ne- 
lidonumų, ir ryžtuosi plačiau 
akalbėti ir apie šių metų}

tN OUR OFFICE




