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KATALIKIŠKOS MOKYKLOS J. YALS: 
TYBESE NĖRA PRIVAČIOS,

BET VIEŠOSIOS
NEVY YORK (per paštų).

•—Katalikiškas laikraštis Bro- 
oklyn Tablet dėl katalikiškų 
mokyklą likimo atviru laišku 
kreipės j šios valstybės bu- 
bernatorii/ Lehman. Tarp 
kitko rašo:

"Šios valstybės religinės 
riešosios mokyklos gyvena 

iki šioliai negirdėtų ekonomi
nį krizį.

"Seniau mes mielai buvo
me linkę vilkti šią naštą. Bet 
šiandien ekonomiškas stovis 
padarė tą naštą .jau nepake
liamą.

"Nedaug religinių mokyklų 
uždaryta, liet daugelis liku
siųjų vos laikosi.

"Mūsų mokyklos įsteigtos 
su šios respublikos įkūrėjų 
idealų ruožais ir su visiškuo- 
ju konstitucijos patvirtinimu.' 
Jos pasiduoda abelnajai visų 
kitų mokyklų tvarkai ir nepa
prastai daug valstybei pasi
tarnauja ir už tai dar yra 
prislėgtos dvilypiais mokės-' 
čiais.

"Mūsų mokyklos nėra pri

vačios mokyklos. Privačios 
mokyklos yra tos, kurios ve
damos pelnui. Mūsų moky
klos visais žvilgsniais yra 
viešosios mokyklos, įsteigtos 
amerikiečių, vedamos ameri
kiečių, su amerikoniškais ide
alais ir perdėm su ameriko
niško švietimo programa.

"Šios mokyklos yra reika
lingos pašalpos, šis reikala
vimas yra teisingas ir valsty- 
liės prievolė palengvinti kata
likams piliečiams jų velkamą 
naštą.’’

Religiniu viešąją mokyklą 
problema New Yorko valsty
bėje yra visit šio krašto vals
tybių problema. Šios mokyk
los yra daugiausia katalikų ir 
liuterionų. Jos nieko negau
na iš skiriamų sumų, bonų 
laidų ir užtraukiamų pasko
lų. Šių mokyklų rėmėjai ne 
tik jas palaiko, bet dar turi 
mokėti mokesčius nereliginių 
viešųjų mokyklų naudai. Šia- 
atsitikime didžiausia netei- 
syliė yra dvilypių mokesčių 
našta.

■
I

1. Dvi moterys lakūnės, F. Marsalis ir H. Richey, Mianti, Fla., padarė naują moterį) rekor
dą — pusdešimtos dienos lie nusileidimo su lėktuvu skraidė. 2. Per pastaruosius šalčius 
staiga užšalo Hudson upė ir ledais sukaustė vieną kubilinį laivą. .Jam kelią per ledus pra
laužė ledų laužytojas. 3. J. V. viceprez. J. N. Oarner, kurs pirmininkauja senatui.

ISPANIJOJ VEIKIA FAŠISTŲ 
ORGANIZACIJA

•BARCELONA, Ispanija 
(per paštą). — Nesenai čia 
susiorganizavo ispaną fašistų 
partija vardu Ispanijos socia
linė sąjunga. Žinovai sako, 
kad ši nauja partija turės pa
sisekimo, ji bujos ir pasieks 
aukščiausiųjų valstybėje vir
šūnių. Nors šiandien parti
ja teturi apie 2,000 narių, ta-

Tyrinėja pieni
ninkų smurtą
Federaliniai autoritetai pra

dėjo tyrinėti streikavusių pie
no gamintojų ūkininkų smur
to taktiką, kad tik užblokuoti 
pieno pristatymą »Chicago 
miestui.

Streikininkų organizacija— 
Pure Milk Association, kalti-I . 7
narna, kad jor nariai peržen
gė prieštrustinius įstatymus 
grasinimais ir pieno naikini
mu. Jie kaltinami traukinių 
sulaikymu ir puolimu ir įsi
kišimu j pašto siuntimą tais 
traukiniais, pagaliau pakenk
dami tarpvalstybinei preky
bai.

Toliau streikininkai kal
tinami, kad' jie keletą. pieno 
pirklių grasinimais privertę Į 
pasirašyti sutartį, kad jie 
pieną pirksią tik iš streikinin
kų organizacijos.

Minėti kaltinimai yra di
džiai rimti, ypač traukinių ir 
pašto reikale. Ir jei kafp, 
tai bus ieškomi kaltininkai. 
Kartais gali pakliūti pati mi
nėta organizacija.

čiau, manoma, kad narių skai
čius greitu laiku padidės.

Fašistų judėjimo vadu yra 
Compego Claret, dar gana 
jaunas darbininkas, bet labai Į 
geras kalbėtojas ir organizato-1 
rius. Jis giliai išstudijavo 
Italijos fašizmą ir Vokietijos 
socialnacionnlizmą ir tik tada 
ryžosi Ispanijoj pradėti orga
nizuoti tokią pat organizaciją.

Pinnus savo organizacinius 
žygius jis nukreipė darbinin- 
kuosna, kurią vargai ir rū
pesčiai jam gerai yra žinomi. 
Šiandien ir tarp pačių socia
listų jis jau dirba ir gauna 
sekėjų. '

Madride Šis naujas judėji-Į 
mas labai nota sekti. Ta
čiau Claret dėl to nenusime
na. Jis sako, kad judėjimas 
tik persekiojamas tegali sėk
mingai plėtoiis ir augti.

Diktatoriaus Primo de Ri- 
vera laikais Katalonijoj buvo 
užsimezgusi fašizmo organiza
cija. Tačiau ji greitai suny
ko. Neturėta gero vado.

NEGRAI IR KRAŠTO ATSTATYMO 
PROGRAMA

NEVVARK, N. J. (per rų būtimi, kad jos dirsteltų į 
paštą). — Iš vietos radijo j tą negrams daromą neteisybę, 
stoties \VOR National Radio kad surinktų visus tą daromų 
Forum valandą trys kalbėto-i neteisybių faktus ir juos pa
jai, iš jų du kardinolo Gibbon- skelbtų podraug su savo mi
šo Instituto pildomojo komi-j rodymais.
toto nariai, kalbėjo tema Ne
grai ir N RA. Kalbėtojai bu
vo kun. J. lai Fargo, S. J., 
laikraščio America pngelbinis 
redaktorius, ir J. J. Hoey, J.
V. vidaus mokesčių kolekto
rius, abu Kardinolo Gibbon* 
so Instituto nariai, ir E. A.
Canter, negrų gyvenimo žur
nalo Opportunity redaktorius.

Kalbėtojai pareiškė, kad 
depresijos laikais negrai dar
bininkai pirmutiniai palei
džiami iš darlm, o kada dar
ini sąlygos pagerėja, jie tik 
paskutiniai gali gauti darbą.

J. J. Hoey kalliėdamas ra
gino visas organizacijas ir įs
taigas, kurios rūpinasi neg-

Paskiau tos organizacijos 
ir įstaigos turėtų sukelti kam- 
panija tarp darbininku vačrų 

, ir darbdavių, kad minėta ne
grams daroma neteisybė ir 

; skriauda būtų perdėm išgriau- 
i 4a.

Anot kalbėtoju negrai dar-

Pardavimo
mokesčių

klausimas

NAUJAS PORTO R1CO 
GUBERNATORIUS

WASHIN(ITON, saus. 13. 
Naujit Porto Rico guberna
torium prez. Rooseveltas pa
skyrė gen. Blanton VVinsblp.

6 ŽUVO DIRBTUVĖJE
HARTFORD, N. C., saus.

14. — Eastem Cotton Oil Co.*
fabrike susprogo katilai. 6, 
darbininkai žuvo ir 7 sužeista.

PREZ. ROOSEVELTAS PASKELBS
PAREIŠKIMĄ PINIGU W»
*■%

NUMATOMA DOLER'O INFLIA
CIJA, SAKO ŠEN. HASTINGS

AVASHINGTON, saus. 14.: Nėra žinoma, kokius pln- 
— Vakar prez. Rooseveltas ( nūs turi prezidentas. (Jai ar-, 
pranešė, kad pasitarimai Bal-| taniausiuoju laiku jis pa
tuose Rūmuose pinigų klausi-1 skelbs savo nusprendimą, 
mu vyksta, bet jis negali nie->
ko nauja apie tai pareikšti iki
pirmadienio.

Pinigų klausimu preziden
tas tariasi su įvairiais tų rei
kalų žinovais. Sakoma, svars
tomas senatoriaus Borabo

NUMATOMA DOLERIO 
INFLIACIJA

GEORGETOVVN, Del., sau
sio 14. — J. Valstybių sena
torius Uastings. respubliko-

Kuboje saugo
jamos j 

ligoninės
HAVANA, sausio 14. —I

Kubos saloje vienam triukš
mui nepasibaigus, tuojau pa
sireiškia kitas.

pasiūlymas įsteigti centralinj i nūs iš Delnware valstybės, 
krašto banką. Svarstomas ir' pareiškia, kad prezidentas 
sidabro ir kiti klausimai, ly-! Rooseveltas nepildo savo ža- 
gini ir infliacija. įdėjimų, kad panaikinti, arba
-------------------------------------- • konsoliduoti kai kuriuos vy-

Prancūzijos ! rinusyliės biurus, komisijas 
ir Įmanius. Užuot to, sako 
senatorius, prezidentas Įstei
gė daugiau 32 biurus \Yasb- 
ingtone ir 22,603 tarnautojus 
daugiau pastatė dirbti tuose

premjenas susi
laukė

pasitikėjimo
PARYŽIUS, saus. 13. — 

Po kelių triukšmingi) dienų
Kubos vyriausybė nusprendė, Prancūzijos parlamentas pa- 

pairnti Kubos galiau dauguma balsų reiškė 
pasitikėjimo premjero Chau- 
temps vyriausybe. Tačiau tik 
su ta sąlyga, kad vyriausybė Į 
suras ir nubaus kaltininkus,

■ kurie prapuldė 61 milijoną do
leriu Bavonne lombarde.

savo žinion 
mediką federaciją, kuriai 
dauguma mediką nepriklauso 
ir dirba ispanų regi joninių
draugiją ligoninėse ir klini
kose.

Vyriausybė įsakė visiems 
medikams priklausyti minė
tai federacijai. O regijoni- 
nės draugijos nusprendė ver-

ir kituose biuruose.
Šiandien vyriausybė daug 

kalba apie ekonomiją, bet tuo 
reikalu nieko neveikiama, pa
žymi senatorius.

Kadangi valstybės ižde di
dėja milžiniškas nepriteklius, 
dolerio infliacija neišvengti- 
na.

čiau uždaryti visas savo ligo bininkai vra lygūs baltodžiams . ...... ...J - > nmes ir klinikas, negu turėti
darbininkams žmonės ir todėl 
turėtą būt duodama proga 
kiek tiems, tiek kitiems darbą 
gauti, kad tuo būdu pasida
ryti pragyvenimą.

Kun. La Farge užbaigė sa
vo kalbą ragindamas negrų 
vadus, kad jie daugiau rūpin
tųsi negrų jaunimo švietimu.

vyriausybės skirtus gydyto
jus.

Vyriausybė iššaukė kariuo
menę saugoti ligonines.

Vokiečių veikla 
Baltijoj

-------------------------------------  ; BERLYNAS t(per, paštą).
TRANSFERIŲ KLAUSIMAS — Čia nesenai turėjo paskai

tą Rygos Herderio instituto
Federalinis teisėjas AVilker- 

son užtikrino Chicagos mies- 
Chieagos par-:'to tarybos transportacinį ko-

prorektorius Gruener. Kal
bėjo apie vokietybės padėtį | 
Baltijoj. Pasak jo, .BaltijasŽymi dalis

duotuvininki) nusprendė išjmitetą, kari artimoj ateity' yra sena Vokietijos valstybės 
pirkėjų skyrium imti parda- miegte bus įvegti tran8J kolonija. Knygos, pastatai,

’ teisė, liuterionystė,vimo mokesčius.
Tas priešinga pardavimo

mokesčių įstatymui. Parduo- 
tuvininkai iš savo apturimo Į Kas turės gatvėkario trana
is pardavimo pelno turi mo-jferį, su juo galės imti viršu- 
kėti mokesčius.

Numatomi nauji
mai.
mės.

nesmagu- 
Už tai vra skirtos baus-

KĄ DARO PREKYBOS 
KOMISIJA

Ką daro Illinois prekybos 
komisija gazo, elektros ir gat-' 
vekariais važinėjimo pa p i gi
nimo klausimu?

Sako, kad ta komisija dir
ba. Ji kelinti metai tuos 
klausimus sprendžia ir nieko 
neišsprendžia, kad palengvin
ti žmonėms, ypač šiais depre
sijos laikais.

FAŠISTAS KONTROLIUOS 
POLICIJĄ

VIENA, saus. 12. — Aus
trijos kancleris Dollfuss pa
vedė fašistų heimvvhero vadui 
vicekancleriui E. Fey’ui kra
što policijos ir žandarmerijos 
valdymą.

Tas yra didžiai reikšmingas 
žygis. Heimvvhero fašistų or
ganizacija ne tik kovoja prieš
hitlerininkus, liet 
prieš socialistus.

ypatingai

MANDŽIŪKUO IMPERA
TORIUS

PETPINGAS, Kinija, saus. 
13.— Japonai jau yra padarę 
planus, kad ateinančio kovo 
mėn. 1 d. MandžiūKuo valsty
bės valdovą H. Pu-yi karū
nuoti imperatorium.

Po karūnavimo jaunas im-’ 
pointerius aplankys Japoniją 

; tikslu padėkoti japonų impe
ratoriui.

LATVIJA PATVIRTINO . 
SUTARTI SU LIETUVA !

BUS APGINKLUOTI 
DURKLAIS

BERLYNAS, saus. 13. — 
Vokietijos vyriausybė nu
sprendė Hitlerio 2,500/X)0 
smogikų apginkluoti durklais.

RYGA i(per paštą).—Prieš 
pat Kalėdas Latvijos seimas 
patvirtino Latvijos padarytą 
sutartį su Lietuva dėl smul
kiosios pasienių prekybos.

Latvių seime pareikšta,

Luebeeko
tai geriausi įrodymai, kad ši 
provincija yra vokiečių kolo
nija. kad ši sutartis prisidės prie

Baltijo vokiečius kalbėtojas (latvių lietuvių! ekonominių 
■tinį geležinkelio traukinį, pri-' vadino "vakarykščiais” šios santykių išplėtimo, 
mokant 3 centus. Su šio gi provincijos "mokytojais” ir 

"viešpačiais.” Jis nurodė, 
kad visose Baltijo valstybėse 
yra pravesta agrarinė refor
ma, kurios pasėka — Baltijos 
vokiečiu suproletarizavimas.
Tačiau vokiečių kariška va- 

Apartmentiniuose namuose,! dovybė karo metu, vokiečių

feriai gatvėkariams ir viršu
tiniams geležinkeliams.

traukinio transferiu be jokio 
primokėjimo bus galima va
žiuoti gatvekariū.

SPROGIMAS NAMUOSE

647 Sheridan 
sprogimas. 2 
žeista ir apie 150 asmenų tu
rėjo išsinešdinti gatvėn.

Plėšikai apiplėšė Shanesy 
Motor Co., 2825 Sheffield av.' dolerių.

FORDO NUOSTOLIAI

AVASHINGTON, saus. 13., 
— Pereitais metais pasireiš
kus bankiniam kriziui Detro
ite ir Miehigano valstybėje, 
Fordo automobilių kompani
ja prarado apie 45 milijonus

Oak Lavvne šalia kelio ras
tas nužudytas A. Stefaniak,

LIAUDIES KURSUOSE KALBĖS
KUN PROF

J. VAITKEVIČIUS, M. I. C.
road, įvyko j kovotojai su bolševikais su Šiandien lygiai 7:30 vai. kad kun. prof. J. Vaitkevi-
asmenvs su- stiprino čia dvasinį kontaktą; vakarą Aušros Vartų par. sa-' čius apsiėmė laikyti paskaitą, 

su Vokietijos valstybe, ftian- (lėj lietuvių liaudies kursuose neR tai yra žymus mokslo vy- 
dien Vokietija teikia paramą laikys paskaitą apie tikėjimo j ras, garsus pamokslininkas— , 
Baltijos vokiečiams, kad juos dalykus gerb. kun. prof. J. misijonierius, buvęs Lietuvos
sustiprinti ir jų dvasią atgai- Vaitkevičius, M. I. C. Kitą; universiteto profesorius
vinti. Naujas Vokietijos pa- paskaitą apie astronomiją

25 metų amžiaus, kurs kartą si tvarkymas gaivina Baltijos skaitys p. Pranas Gudas.
buvo areštuotas nŽ vagystę. Į vokietybės kultūrinę veiklą. Kursų vedėjai džiaugiasi,

Tikimasi, kad šį vakarą su
sirinks daug žmonių pasiklau
syti įdomią paskaitų.
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DIDŽIOJO KAPITALO VARGAI

Minnesotos valstybės legislatūra išleido 
įstatymų, kuriuo paskelbtas namų ir ūkių 
liiorgičianis moratoriumas. Morgičių savinin
kai, kurių dauguma priklauso didžiojo kapi- 

>~’4alo organizacijai, pašoko kovoti prieš tų į- 
statymų. Jie pareiškė, kad su kiekvienu mor- 
gičiu yra pasirašytas kontraktas. O šis do
kumentas yra neliečiamas. Nori nenori, kiek
vieno kontrakto sąlygos turi būt vykdomos
ir apie tai negali būt kalbos.

Morgičių savininkai ir kiti didžiojtPkapi- 
talo šulai tuo reikalu kreipės teisman. Pažy
mėta, kad minėtas Įstatymas yra neteisėtas 
— priešingas valstybės ir krašto konstituci
jai. Valstybės vyriausias teismas nusprendė 
jų nenaudai. Tad jie apeliavo vyriausiajin 
krašto teisman. Šis gį ūmiai pripažino, kad 
morgieianis moratoriumo pripažinimas yra 
teisėtas.

Vyriausiojo teisino nuosprendis keičia ne 
vienų Minnesotos valstybę, bet visų kraštų. 
Teismas aiškiai pabrėžia, kad kontraktų ne
liečiamybė moratoriumui v.is«įšk.ai nekliudo
ma. Padarytų ir pasirašytų kontraktų niekas 
negali griauti. Tačiau nepaprastais atsitiki
mais legislutūros turi teisę koBtraktų pildy
mų rilmtam laikui atidėti. Morgieianis mora
toriumas skelbiamas ne kurio vieno žmogaus, 
liėt visuomenės, naudai. Depresija ištiko ne 
kuriuos atskirus asmenis, bet visų kraštų. 
Tad viso krašto gerovei ir atidedamas mor-

leisntu nepasitenkinimo. Jos nepasitenkini
mas tuo didesnis, nes teisino nuosprendis už
jaučia ne kum kitam, kaip tik nelemtojo li
kimo slegiamiems darbininkams.

Darbininkus su savo šeima perka namus, 
aut kurių užtraukiamas morgičius. šis žino-j 
gus privalo prideramai namus užlaikyti, mo- ■ 
keti skiriamus mokesčius, savo kaštais ap- į 
drausti nuo ugnies, ar kitų kokių nelaimių i 
ir pagaliau mokėti didelius nuošimčius už 
morgičių, o retkarčiais dar ir Imties riiorgi-, 
čio dalis. Kų už tai žmogus gauna! Turi tik 
pastogę. Morgičių savininkui gi ima dide
lius nuošimčius ir neprisideda prie jokių iš
laidų. Nežiūrint to, namai priklauso ne pir
kėjui, kuris velka visas išlaidas, bet morgi- j 
čio savininkui. Kada gi pasitaiko tokia ne
laimė, ar pasireiškia nedarbas, ekonominė de
presija ir žmogus neturi iš ko mokėti nuo-!. . v • 1šilučių (palūkanų) už morgičių, morgicio sa-Į 
vininkas, remdamasis padarytu kontraktu, a-J 
tima iš žmogaus namus ir tada žengia visi' 
pastarojo įmokėti pinigai ir viskas.

Tad kad palengvinti vargšams darbinin
kams, kad iš jų nebūtų neteisingai atimama 
pastogė ir skelbiami morgieianis moratoriu
mai. Seniau apie šiuos moratoriumus daug a- 
bejota. Dabar juos pripažino ir vyriausiasis 
krašto teismas.

Dalis spaudos ir šaukia, kad tai netei
sybė, kad kapitalas ir be to turi daug vargų, 
kad tos rūšies sprendimais tampoma ir nei
giama krašto konstitucija, kad tas duoda pro
gos visoms valstybėms skelbti moratoriumus, 
nes, girdi, negalima teisingos linijos praves
ti tarp depresijos ir gerovės, tarp atskirų 
asmenų ir visuomenės gerovės.

Didysis kapitalas nepatenkintus prezide-4
nto Koosevelto vykdoma atstatymo progra
ma. kad pagerinti vargšams būtį. Dabar gi 
jum užduotas kitas smūgis. Keikia laukti dar 
daugiau.

LIBERALŲ ŠULO LAIDOTUVĖS

Rytiečių laisvamanių spauda praneša, 
ka*’ šiomis dienomis Brooklyne mirė Petras 
Mikolainis, jaunose dienose gana daug dir
bęs lietuvių spaudos reikalams. Jis sulaukė 
65 m. amžiaus. Gimė ir augo Vištyčio apy
gardoj, Suvalkijoj, kur jaunas būdamas pla
tino “Aušrų”, vėliau persikėlė prie spaudos 
darbų į Prūsijų ir atvykęs į Ameriką kiek 
laiko redegavo “Vienybę Lietuvninkų”.

Amerikoj gyvendamas P. Mikolainis vi
sų laikų darbavosi bedieviškose organizacijo
se ir toje dvasioje augino savo šeimų. Jis

Vargonininkų Sasnausko vardu choras, kuris dalyvaus '‘Draugo'* metiniam koncerte vasario 4 d., Cbi- 
•agos Lietuvių auditorijoj. 

DU NAUJI STEBUKLAI 
LIURDE vienrankiu kunigu atsisėdo 

ant suolelio ir mėgino susipa-

Tlie New World, savaitinis . .
.i i n i * r ' mot prasidėjo karas, jis tar- Clncagos anglų kalba katuli- 1 ' . ’ •’
. .v. , •, r- ,,n navo Raudonajam Krvžiujc.kiškas laikraštis, gruodžio 29 , • •’ ’
i kt • i-- * ..vėliau buvo nukeltas į dešini-d., 1933 nu, No. 52, įdėjo strai I .... 1

. , . , ... -v |tų artilerijos regmientų; pir-psni apie du stebuklingus iš-. ° i
mų sykį gavo geso gegužėsgijimus Liurde, Prancūzijoje: 

kunigas kuris buvo gavęs nuo 
Alingųjų dujų pasauliniam ka
re ir jaunas vyras, kuris per 
14 metų turėjo kiaurų kojos
Pat^* Į iš tarnybos, kaipo 35 nuošini-

Liurdas, gruod. 18 d. — Me-čiu invalidas. Sveikata jo kas-
dikalis biuras Litinio pripaži- i(art ėjo blogyn, 
no stebuklingų, išgijimų kun.l 1928 m. Clennont ligoninė; 
Lochet La Rocbelle diecezijos, į pripažintas nebepagydomu ir 
kuris turėjo jau užsiseuėjusių • išleistas mirti į jo gimtąjį ka- 
džiovų, kuri prasidėjo kuomet mpelpfm Kocbelle. 
pasauliniam kare jis gavo nuo1 Rugsėjo mėnesį, 1929 m., jis 

dingųjų dujų. Kun. |.0,.|„.t 1 Pi’''™’važiuoti j l.iur.h) pib

gatnlavęs valdžios pašalpų, kai

staiga

gičių mokėjimas ir kontraktai pasilieka kaip I nėjo su visa mūsų visuomene, bet dėjosi prie
buvę savo galioje.

Šis vyriausiojo teismo nuosprendis taip 
aiškus, kad apie tai nė aiškinimų nereika
lingas. šiuo nuosprendžiu pripažįstamas var
go žmonėms teisingumas. O kadangi nuospre
ndis yra priešingas morgičių savininkams, tai 
didžiojo kapitalo palaikoma spauda reiškia

žino, kaip jis tuos kalnuotus 
kryžiaus kelius ėjęSį nors lai 
ėmė pusę dienos, bet, apėjęs.

Grįšdamaš iš kalnų dar nu- 
mėnesį, 1915 m., antrų sykį ru-1 ėjęs prie grotto stebuklingos
denį tais pačiais metais. Ga
vęs pirmų sykį dujų, kraujas 
jam pasileido iš burnos ir bir-

kojos pade per 14 metų ture- tojai pasakė, kati vos kelios du ištraukė .iš vandenio ir ap- 
jo atdarų žaizdų. dienos jau bepaliko gyventi. Į rengė. Kuomet kun. Lochet su

Kun. Locliet prieš karų ėjo Bet, prieš išvažiuosiant iš Liu
klebono pareigas Bussacdes rdo užėjo jam noras apeiti
8a i rites mieste. 1914 m., kuo kryžiaus kelius. Kun. Lochet! žinti, bešnekučiuojant

sako, kad vienas Dievas tik Į ji lig elektra nukrėtė ir paju
to galįs giliau kvėpuoti, šau
kti, juoktis ir giedoti. Atsisto
jęs ir pajutęs, kari gali be la
zdos pavaikščioti.

“Nuo gegužės m., 1915 m.,
Panelės Šv. koplytėlės pasku . iki Šios dienos, t. y. spalių 7 
tini sykį pasimelsti, nes tų dic- , d., 1929 m”, sakė kun. Lochet, 
nų žadėjo imti traukinį ir iš- “nebuvo nei vienos dienos, 

želio 17 d., 1917 m., atleistas j važiuoti. Besimeldžiant jį nu- kad man iš burnos kraujas ne
krutės šiurpulys ir pradėjęs bėgtų, o dabar, nuo spalių 7 

smalkiai prakaituoti, kad net
visas sušlapęs. Jo palydovas 
pataręs nusimaudyti stebukli
ngam šaltiny. Kuomet įleistas 
į šaltinio vandenį, jis nesavo į Re diecezijoje” 
balsu sucypęs, nes manęs, kad

<1., 1929 m., dar nei vienų sy
kį kraujas nepasirodė; jau
čiuos visai sveikas, ir vėl ei
nu kunigo pareigas La Roche-

“ AflVUri*' BiliiH bttVo 13 'mo
jau atėjo paskutinė gyvenimo tų, kuomet paskelbtus pasauli 
valanda, ir pasakęs savo paly-

svb

stebuklingos Paneles šv
.vargais negalais ir

K a 
. I -V

dovui, kad jau įnirštus ir kad
padarė, ištrauktų iš vandens. I’alydo- 
ilpnas. j vui Į pagelbų atėjo taip pat 

jaunas velkinas A-; Spalių mėn. 7 d. jau rengė- kunigas su viena runka ir-gi 
chille Jlillet iš Amiens, kuris si apleisti Liurdų, nes gydv-ipasaulinio karo veteranas. JF

po šimto nuošimčių invalidas. „1 r .• e nors jau laivo
Kitas — jaunas velkinas A-'

los grupelės, kuri stengiasi mūsų tautų bedie
vybe užkrėsti. Matyti, kad ir prieš mirtį sa
vo nusistatymo nepakeitė, nes jo kūnas su
degintas Fresh Pond krematorijoj sausio 10 
d. Kiekvienų dorų lietuvį slegia tokia žinia, 
kad ir mūsų tautoje atsiranda žmonių, kurie 
liepia savo kūnus deginti, t. y. tokių, kurie;

rami

uis karas. Jis gyveno su tė
vais* Noyelles-les Vermclles 
Pas de ealais. Balandžio mė
nesį, 19118 m., kuomet ėjo sma
rkus iš oro bombų metimas, 
Achille buvo pasislėpęs vįe-

--------------------------------«-- ■ ... .. --------------- - ............. ......  ............ — . noj palapinėj. Pasitaikė, kad
nepripažįsta Dievo, atmeta pomirtinio gyve- į Slystant SLA. iš tautininkų rankų, jų viena bomba nupuolė visai ša- 
nirno tikrumų. Jei velionis kada kiek gero ir ' grupės vieni kitus pradeda kaltinti. Fašistai le tos palapinės, gurioje buvo 
padarė lietuviams, jo atmintį temdo jo da- ) sako, kad taip įvyksta dėl to, kad sanda- pasislėpęs Achille, sprogdama 
rytos pastangos, atitraukti žmonės nuo Baž- ! riečiai savo laiku buvo susidėję su socialia- sudaužė palapinės vienų sie-
nyčios ir tikrai liūdna gyvenimo užbaiga, liū- j tais, bet pastarieji atsikerta, kad fašistų užr nų ir smalkiai sužeidė Achil-
dnas jo artimųjų suteiktas jam paskutinis ! sispyrimas ir flu nieku nesiskaitymas prie to!k>; sulaužė dešinę rankų,'kuri
patarnavimas. privedė, čia kai}} tik tinka toji patarlė, kuri I vėliau buvo amputuota, sma- 

sako: puodas katilų vanoja, bet abu juodi. (Tęsinys 4 pusi.)

ALEKSANDRAS MAKEDONIETIS

Aleksandras Didysis, Makedonijos ka
rulius, todėl dažnai ir vadinamas Make
doniečiu, yra laikomas didžiausiu kuro va
riu pasauly, su kuriuo gali lygintis tik 
nedaug užkariautojų, kaip antai Haniba- 
!as, (V.aris, Tumerlanas, Napoleonas. A- 
hjksandras buvo Makedonijos karaliaus 
Pilypo sūnus. Gimė jis 356 m. prieš Kris
tų, o mirė 323 m., iš viso gyvenęs tik 
.13 metus. Tačiau, nežiūrint tokio trumpo 
amžiaus, jo nuveikti darbai yra milžiniš
ki.

Aleksamlras, dar vaikas būdamas, pa 
sužymėjo nepaprastu drąsumu ir sumanu
mu. Yra pasakojama, kaip jis apjodęs lau
kinį arklį Bukel'alų, ant kurio negalėjo 
atsisėsti net geriausi jojikai. Aleksandro 
mokytojus buvo didžiausius anų lnikų fi
losofas ir mokslininkas Aristotelis. Make
donija buvo nedidelis, kalnuotas klastas, 
į šiaurę nito dabartinės Graikijos, Balka
nų pnsiasalv. m. bu\-o užmuštas jo
tėvas Pilypas ir sostų paėmė Aleksandras, 
20 metų jaunuolis. Bet paėmęs valdžių, 
jis parodė toki veiklumą, kurio Iš jw nie
kas neni1ikAjo. Pilypui žibus, mnėjv uuv

Makedonijos atsiskirti Graikija, kurių Pi
lypas buvo užkariavęs. Tačiau Aleksand
ras greitai atvyko su stipria kariuomene 
į sukilusias sritis ir privertė pasiduoti. 
334 m. pavasarį jis pradėjo savo didžiau
sių žygį, kurs amžinai įrašė jo vardų į 
istori jų, būtent, Persijos užkariavimų. A- 
leksandias pradėjo šį žygi, turėdamas tik 
3(ŲXM) pėstininkų ir 5,000 raitelių kariuo
menės. (> tuo tarpu Persija buvo milži
niškus kraštas, gana gerai tvarkomas. Pe
rsų karalius Darijus surinko gausingų ka
riuomenę, kurios skaičius siekė pusės mi
lijono vyrų. Persų kariitomenėj buvo daip 
l»at ir graikų samdinių, kurie susidėjo su 
persais Aleksandrui nugalėti. Tačiau A- 
leksamlras tikėjo savo gabumais ir lai
me. Kelios.; kovose jis smarkiai sumušė 
persų kariuomenę, jiaėniė Persijos sosti
nę PersejMjlį ir jų smlegino. Po to jis už
kariavo Egiptą ir daug kitų sričių. 330 
m, prieš Kristaus gimimų jis galutinai 
nugalėjo karalių Darijų, korį užmušė, be
bėganti mm Aleksandro, jo pačio palydo
vai. Ali‘ksandras įsako Darijau* kūnų iš
kilmingai palniilnti. Nugalėjęs Darijų, A- 
luksuiidrus pasiskelbė Persijos valdovu. 
Savo sostine jis puairinko Babilono mieš
toj. .lis save apsiautė persišku puikumu ir 
daug aukštos kilmės persų padarė savo

artimiausiais jiatarėjais. Bet toks Alek
sandro elgesys neĮiatiko.niakcdcniečianis, 
kurie pyko, kad jis juos luiko lygiais su 
nugalėtais persais. Prieš Aleksandrų buvo 

- suruošti keli sųmokslai jam nužudyti. Ta
čiau visi sąmokslai laiku buvo patirti ir 
kaltininkai, net žymūs Aleksandro kuriuo- 
menės Kadai, buvo pasmerkti mirti. Tas 
dar labiau atstūmė Aleksandrų nuo saviš
kių makedoniečių. Todėl, kai Aleksandras 
suruošė ųaujų žygį į tolimųjų Indi jų, tai 
kariuomenė Indijoj pakėlė maištų ir at
sisakė toliau eiti. Aleksandrui teko grįžti 
atgal. 6d dienų ėjo Aleksandras su ka
riuomene per bevandenes dykumas. Var
gas buvo neapsakomas. Bet savo tvirta
valia Aleksandras rodė kareiviams pavy- I ėdamos atskirus, nepriklausomus kraš-
zdį ir taip pasisekė laimingai pavojingas 
dykumas pereiti. Grįžęs į Babilonu, Alek
samlras pradėjo savo valstybę tvarkyti 
viiluj, kadangi naujų karo žygių nenuma
tė.

Pradėdamas \ alsi vis; tvarkyti, Alek
sandrus rūpinosi užkuriuutus kraštus su
artinti ir silpažimiinti su aukšta graikų 
kalimu. Kodydamas pavyzdį, jis pats ve
dė įmt.-u karalaitę ir daug <avo karių pri- 
vertė tuip pat vesti persės. Tačiau make- 
doiiiečiai tokiais savo karaliaus durimi,

nebuvo patenkinti. Jie. jautėsi esu skriau
džiam'. Aleksandras pyko, matydamas 
kad jo artimiausi patarėjai jo sumanymų 
nesupranta ir jients nepritariu. Aleksund- 
ro santykiu1 su savo buvusiais karo va
dais ėjo blogyn. .Jis ėmė su jais nesutik
ti, tolintis nuo jų. Bet mirtis jau jo lau
kė. Po vienos puotos jis staiga smarkiai 
susirgo ir greitai numirė biiželio 13 d. 
323 m., eidnmua tik 33 metus.

Po Aleksandro mirties jo milžiniška 
valstybė greitai iširo, nes Aleksandrus 
nepaskyrė prieš mirtį savo įpėdinio, o jo 
vadai pradėjo tarp savęs kovoti. Tuojau 
atsiskyrė Graikija, Sirija, Egiptas, suda-

tus. D Makedonija, tikroji Aleksandro tė- i 
viškė, kurių jis taip išgarsino, vėl virto į 
nežinoma, mažyte šalim, kuria buvo lig 
Aleksandro. Tačiau istoriški Aleksandro • 
nuopdmii yra Tūba: dideli. Aleksandras 
siipažimlino ir suartino vakarus su rytais. 
Nuo Aleksandro laikų užsimezgė taip Eu- 
ropos ii Azijos nuolatiniai kultūros ir eko- ! 
nominiai santykiai, kurie jau niekad ne
nutrūko. Aleksandras įkūrė daug miestų, 
iš kurių žymiausias yra Aleksandrija E 
gipte. Kalbama, kad šmm mieste ir yi» 
palaidotas Aleksaiidiy kūnas.

Arėjas Vitkauskas

NAUJŲ METĮĮ VIENATVĖ
Už lango slenka nauji metai... **

Seni nubluko, nusitrynė...
Naujieji — kuip vundens veių»etui 
už lango vandenyne... y
m' . .. , .
Tyla tarp -sienų įsispraudė 
mane Čikagos kambaryje... j
Už lungo jau kažin kas šaudė, 
baugindamas jausmus širdyje...

Kaip šiandie — jau metus nepirmus 
nirdyje aš sulaukiu vienas...
Gal jie kitos bus firmos, 
bet tas Įiačias neš dienas...

Tuip pat, tur ImU ilgesiuos laimės, 
nedėsiu vienas susitraukęs — *•'
kaip jau nevienus, ne be Imimės, 
esu metus sulaukęs...

Kum žodžiui tie tušti! Kam žodžiui!.. 
Taip tariami — “Nau-jie-ji me tai!”— 
.Jeigu visus .sufys juoif godžiai 
gyvenimo šalti verpetai!..

Chicago, 111, 11015. XII. 31 d., namie — 
12 valandų naktį.



Į

Pirmadienis, sausio i5 d., 193+
H

DIEVO MINTIS ŠEIMOJE
!—fe"

Pirmą sekmadieni po Trijų karalių 
Bažnyčia skiria Šventosios šeimynėlės 
Nazarete pagerbimui, kurioje gimė ir au
go pasaulio Išganytojas.

Tai (tarydama, Bažnyčia nori duoti 
•visoms pasaulio šeimoms pavyzdį ir įti
kinti pasaulį, kad šeima yra iš Dievo, kad 
joje slepiasi gili Dievo mintis, kuri sie
kia ne žmogaus suvaržymo ir apsunkini-

Kada pasaulis pradėjo tvarkyti Sei
mų sulvg savo mintimi ir siekimais, o at
sitolindamas nuo Dievo minties, šeima 
virto ne gerovės ir laimės šaltiniu, bet vi
sokio skurdo ir vargo, nenuostabu, tat,

nesideda su jais į bendrų darbą.
Tikrai visi Dievo darbai yra gailes

tingumas ir tiesa, dėkokime tat jam už tą 
gailestingumą, kad suteikdamas mums 
visiems bendrą kilmę, surišo mus visus j 
krūvą į vieną didelę šeimą broliškumo ir 
giminystės jausmais ir ryšiais, o per tai 
palengvino mums išsilaikyti meilėje ir 
vienybėje su kitais ir apturėti tos nau
dos, kurios tik vienybėje yra apturimos.

Bet žmogus įžengia į šį pasaulį visiš
kai silpnas ir bejėgęs, reikia sugaišt daug 
laiko, pakelt daug vargų ir rūpesčių, kad 
iš mažo ir silpno vaikelio išauginus tvir-

]ei kaip kam pradeda atrodyti, kad šei- tą jr tobulą kūnu ir dvasia žmogų, kū
ma ne Dievo, bet pragaro įstaiga. Kad 
sugrąžintų, att, šeimai jos • gerą vardą, 
reikia grįžti prie tų minčių, kurios Die
vas paslėpė joje, ją sukurdamas.

Ar galima susekti tas* mintis f Dail
ina jas susekti tuo pačiu būdu, kuriuo su-*“ 
sekame darbininko mintį iš padaryto dar
bo. Eidami pav. per tiltą, neturime ma
žiausios abejonės, kad tas tiltas yra pa
statytas tam, kad palengvinus susisieki
mą tarp abiejų upės krantų. Imdami į 
ranką kirvį, peilį ar adatą, lengvai ir su 
▼įsu tikrumu spėjame, kokiems tikslams 

daiktai yra padaryti. Panašiu būdu 
Ijame ir Dievo mintį šeimos įstaigoje. 

Kokia yra toji mintis?
Liūdnas yra namas ir pilnas baugi

nančių įspūdžių, kuriame niek&R negyve
na, o priešingai, linksmas ir žavėtinas tas, 
kuris yra pilnas žmogiškos gyvybės, pil
nas įvairių papuošalų, pagražinimų, be 
kurių toji gyvybė neapseina.

Panašiai būtų atrodžiusi ir Žemė, jei
gu Dievas nebūtų apgyvendinęs ant jos 
žmogaus, dang ji būtų nustojusi iš savo 
gražumo, jeigu nebūtų gavusi regimo vi
sų matomų daiktų karaliaus. Tačiau, tam 
karaliui būtų buvę labai liūdna ir nesma
gu, jeigu jis būtų buvęs tik vienas, to
dėl Dievas sutvėrė pirmą žmogų ir sako, 
kad negera yra žmogui vienam, reikia, 
kad jų btų daugiau, kad visa žemė būtų 
užpildyta žmonėmis.

Tai Dievas galėjo padaryt įvairiais 
būdais, galėjo iškarto sutverti daugybę 
žmonių, kaip kad sutvėrė daugybę įvairių 
augalų, paukščių, žuvų ir kitų gyvių.

Tokiu būdu Dievas nenorėjo nžpil- 
dyt žemės žmonėmis,. nes tuomet žmonės 
labai būtų buvę vieni kitiems svetimi,

ris galėtų būt naudingas ir sau ir kitiems, 
ir galėtų užvaldyt žemę ir visas kitas 
gamtos galybes sulyg Dievo įsakymu, 
duotu jam rojuje.

Kak gi dabar apsiims ant savęs tą 
auklėjimo sunkų vargą ir rūpestį? Kas 
turės tiek meilės ir pasišventimo, kad 
atsižadės savęs, savo patogumų ir užsi
dės sau sunkią naštą auginti jaunesnią
ją kartą.

Čia Dievas pramatė ir tą sunkenybę 
ir nepaliko jos neaprūpinęs. Auginimo 
vargus ir darbus palengvino pirmiausia 
tuom, kad padalino juos ir uždėjo ant 
dviejų asmenų, lygiai užinteresuotų, o 
dviem juk yra lengviau nešti visokia naš
ta.

Kad galėtų veikti vienybėje ir sutar
tinai, Dievas įdiegė į jų dviejų širdis di
delį vieno prie kito prisirišimą, todėl Ado
mas, pamatęs Dievo sutvertą pirmą mo
terį, ištarė pranašingus žodžius, kad žmo
gus apleisiąs savo tėvą ir motiną ir pri- 
sirišiąs prie savo žmonos ir busią dvie- 
je viename kūne. Prad. 2, 22.

Kad tam prisirišimui susilpnėjus, vy
ras ir žmona neimtų svajot apie persi
skyrimą, Dievas ir čia atėjo į pagelbą 
žmogaus silpnybei, užkirsdamas kelią vi
siems persiskyrimams ant visados, už
mezgė moterystės ryšį, kurio niekam ne
valia atrišt, ar bus gera ar bloga, sykį 
surišti yra tuo ryšiu, turi jį nešiot liki
mirčiai.

Moterystė, kaip matome, yra iš Die
vo, joje spindi Dievo išmintis, jo geru
mas ir gailestingumas, noras užtikrinti 
žmonijai savitarpę meilę, vienybę ir ga
lybę, ir, jei <tik žmonės pildytų Dievo va
lią, toji įstaiga pasidarytų visokios gero-

Bunku būtų buvę užmegsti te palaikyti vės šaltinis. Net pašvenčiamoji malonė, 
tarp jų męilę, o toji meilė yra reikalin- | svlyg Dievo surėdymu, turėjo pereiti nuo 

’’ ' “* tėvų ant vaikų, jeigu pirmieji tėvai ne
būtų nusidėję.

Kada žmogus nusidėjb, prarado ne
kaltumą, o su juom prarado ir rojų, pra
dėjo gadyt: visas Dievo įstaigas, o tarp 
jų ir moterystę ir taip sugadino; kad pa
darė įš jos visokios nelaimės, yisokio 
vargo ir skurdo šaltini. Sutraukė pir
miausia moterystės ryšį, užvedė persisky
rimus, o kas baisiausia panaikino vieno 
vyro su veina motete vienybę, leido vie
nam vyrui turėti daug moterų, o vienai 
moterei daug vyrų, vienu žodžiu, toji įs
taiga, Dievo sukurta, taip buvo suardiuta, 
kad sunku buvo joje įžiūrėt Dievo geru
mo ir išminties žymes, pradėta mintyt, 
kad visa moterystė yra iš piktosios dva
sios, tamsybės galybių padaras.

Kristus ateina į šį pasaulį atitaisyti, 
kas buvo pagadinta, o taisydamas visas 
IHevo įstaigas, neaplenkė ir moterystės, 
nes ji yra viena iš svarbiausių.

Galėdamas ateiti į Šį pasaulį nesuau
gusiu žmogum, jis pasirinko mažo vaike
lio kelią, kuriuo žengia kiekvienas žmo
gus, jiR gema šeimynėlėje paties Dievo 
sutaisytoje, ją išaukština, išpuošia tokio 
mis dorybėmis, kad, padaro iš jos amži-

ga, nes žmonės, tik išvien veikdami, tik 
bendromis jėgomis gali išpildyt Dievo įsa
kymą; duotą rojuje.- “Užvaldykite žemę, 
viešpataukite jūrių žuvims ir dangaus 
paukščiams ir visiems. gyvūnams, kurie 
ktirta ^la^.^’ /Tjrad. 1, 28. Ton gi 
vienybės ir sutarties negalima gpturėt ki
tu keliu, kaip per meilę, o meilės vėl ne
bus galima išgaut iš žmogaus,; jeigu ŽinO- 
nėą jausis visiškai svetimi vieni kitiems. 
Dievas tat, norėdamasžmones labiau su
art uit, suvest į rienyjię, paliko Surėdy
mą, kad žmogus gimtų iš žmogaus, kad 
tuo būdu žemė užsipildytų žmonėmis, ku
rie yra surišti tarp savęs bendra kilme, 
kad visi, jaustų esą artimi broliai, vienų 
tėvų vaikai, o ne svetimi.

Kaip bendra kilmė artina žmones, o 
skirtinga skiria, galime rasti šimtus pa

-vyzdžių ir šiandie. Tuose kraštuose, ku
riuose tautoR užmiršo Dievo pamokinimą 
apie bendrą žmonių kilmę, žmonės susi
skirstė į įvairias padermes, gentis, kastas 

kitokias grupes, didžiuojasi savo pa- 
?rmėR garbinga kilme, šalinasi nuo ki- 

svetimų padermių, nekenčia jų ir ne
sideda su jomis į jokį bendrą darbą. Su 
savąja paderme, priešingai, gyvena tai
koje ir laikosi vienybės. Žydų tauta, ku
ri veda savo kilmę iš Abraomo, daug ge
riau išlaiko vienybę, negu kurios kitos, 
katros nežino savo artimesnės kilmės.

Štai kodėl Indijos patriotas Ghandi 
negali suvesti savo "tautos į vienybę, nes 
mokslas apie skirtingą kiekvienos pader
mės, kastos ar luomo kilmę neleidžia 
jiems vienybės, nes mano, kad vienyda- 
mies su tais, kurie yra kitokios, prastes
nės kilmės, suterš ir pažėmins savo pa-

Kokia tat neapykanta, kokios kovos 
viešpatautų tarp tautų, jeigu Dievas bū
tų užpildęs žmonėmis visą žemę iš karto, 
nesuteikdamas jiems bendros kilmės, o 
per tai tikro broliškumo ir artumo, sunku 
būtų įsivaizdint. Ar nesudaro skirtumų 
ir šiandien civilizuotų tautų įmonėse; jei 
kas skaito save už šlėktą, bajorą, aristo
kratą, kaimietį, mužiką, ar ubago vaiką?

Išganytojo apsilankymas vestuvėse 
Galilėjos Kanoje nėra taip pat Iki reikš
mės, tuom jis norėjo parodyt, kad mote
rystė yra iš Dievo, o ne iŠ piktosios dva
sios, o kas į ją stoja, turi stoti su Dievo 
pagelba ir palaima.

Pagaliau gyvu žodžiu uždranė divor
sus, persiskyrimus, daugpatystę, daug
vyrystę. Tam uždraudimui davė progos 
patys žydai, besiginčydami tarp savęs, 
ar valia žmogui persiskirti su savo mo
teris, dėliut betkokios priežasties. Kad va
lia dėl svarbios, jie neabejojo, nes Mozė 
buvo jiems davęs tokį leidimą jų nuomo
ne. Bet nelengva yra suraRti rubežius 
tarp svarbias ir nesvarbios priežasties, 
todėl kaip kam atrodė, kad gal užtektų ir 
nesvarbios priežasties moterystės ryšio 
sutraukvmui. Besiginčydatni tuo klau
simu, nutarė kreiptis prie V. Jėzaus ir 
jo atsiklausti, ar valia žmogui persiskir
ti su savo moterių dėliai bet kokios, reiš
kia nesvarbios priežasties. Atsako jiems 
Išganytojas: “Ar neskaitėte, kad tas, 
kurs pradžioje sutvėrė žmogų, padarė 
juos kaipo vyrą ir moterį ir tarė: To dė
liai žmogus paliks savo tėvą ir motiną ir 
laikysis savo pačios, ir du bus vienas kū
nas. Kątat Dievas sujungė, žmogus tene- 
perskiria.” Žydai, norėdami pateisinti 
savo persiskyrimus, teisinosi turį iš Mo
zės leidimą imti divorsus. Atsako jiems 
Išganytojas; “Mozė leido, jums paleisti 
savo pačias dėliai jūsų širdies kietumo’, 
pradžioje gi taip nebuvo. Taigi aš jums 
sakau: Kas nors paleidžia savo pačią, jei 
ne dėl svetimoterystės, ir kitą leda, sve
timoteriauja, ir kas paleistąją veda, sve
timoteriauja.” Mato, 19, 4-9.

Iš tų žodžių matosi, kad niekam ne
valia atrišti moterystės ryšio, Išganyto
jo žodžiai nepalieka jokio dvejojimo; “ką 
Dievas sujungė, žmogus t ene per.skiria.“ 
Kas jis ir nebūtų tas žmogus, ar jis bus 
karalius, ar prezidentas, ar kitas koks 
aukštas valdytojas, ar vyskupas, ar po
piežius, jis yra žmogus ir jam nevalia at
rišti moterystės ryšio, nes ne jis surišo, 
o Dievas, Štai kodėl katalikų Bažnyčia 
saugoja tą Kristaus įsakymą ir niekam 
neduoda divorsų.

Kristus ne tik atitaisė moterystę, nfi 
tik sugrąžino jai tą garbingumą, kurį ji 
yra gavusi iš Dievo, bet padarė dar dau
giau, suteikė jai sakramento šventumą, 
nes pastatė ją Dievo Sūnaus susivieniji
mo ženklu su žmogiška prigimtimi ir,su 
Bažnyčia.

Tik Dievo minties šviesoje, pažvelgę 
j moterystę, suprasime kaip priešinga šių 
laikų dvasia Dievo ir Kristaus mokslui, 
kuri nori užvesti divorsus te grąžinti šei
ma į tuos laikus, kurie buto prieš Kristų, 
reiškia tūkstančius metų atgal ir nori pa
vadinti tokį atgal ėjimą pažanga! Tegul 
žmogus su gyeiku protu bando suprast tą 
logiką.

Kun. J. Vaitkevičius, M. I. C.

GERAI NAUDOKIME, KOL BAUME
Nieko amžino nėra čia ant žemės. 

Viskas čia nuolatos keičiasi; tai gema, 
tai atsiranda, tai pasirodo, tai auga, tai 
vėl, žiūrėk, griūva, nyksta, miršta.

Žiūrėk čia žmogus statė puikins rū
mus. Jis buvo suplanavęs turėti juose 
«au ramią vietą ir užtikrintą pragyveni
mą. Gi štai jau jis ieško sau prieglau
dos pas kitus ir tamsi, liūdna ateitis niuk
so prieš jo akis, nes jo rūmus jan nŽėmė 
kitas.

Kas įvyko jam dabar, ne vienam ga
li įvykti vėliau.

Tik Dievas yra nesimainąs te amži
nas. Amžina visa, kas arti rišasi su Die
vu ir kas sudėta .To globoje

Taigi visa, kas neamžina, naudokime 
ną, nevystantį pavyzdį visiems laikams taip gerai, kad teptų amžina. Daryki
te visoms visų tautų šeimoms. Čia ras me tai, kol galime.
sau pavyzdį ir karališkos šeimos, nes šv. į Savo turtus, savo laukus Ir savo na- 
Juozupas ir P-lė Švenčiausia buvo iš ka- mus naudokime gerai, nes nežinome, 
rališkoR Dovido šeimos; ras pavyzdį ir kokR jų likimas. Jei mes juos panaudo-
tie, kurie, gyvenę kitados aukštybėse ir 
ištekliuje, aplinkybių yra verčiami ten
kintis mažiausiais dalykais, suvaržyt sa-

sime gerai, tai yra, taip, kad jų panau
dojimas bus suamžinintas, tai žinosime, 
kad jie padarė nors dalį to gero, kurį tu-

vo reikalus ir gyventi žemybėse; ras pa- , rėjo padaryti savo buvimu 
vyzdį darbininkai ir vargšai, kurie sun- | Jei mes jų nepanaudosime, kad gero 
kiu savo rankų darbu yra verčiami mai- atneštų, ir paliksime kitiems, kad jie šu
tyti savo šeimynėles; ras pavyzdį pate- jų pagalba gera padarytų, tai galime pa- 
viai ir pamotės, kaip ištikimai reikia pil- daryti labai didelę klaidą: gali iš jų ne- 
dyti tas pareigas, kurias yra paėmę ant būti naudos nei mums, nei kitiems.
savęs, nes šv. Juozapas buvo tik skaito
mas (V. Jėzaus tėvas, o pareigas atliko 
kaip ištikimiausias tėvas; ras pavyzdį ir 
tie, kuriems šeimos vargai išspaudžia iš 
širdies nevieną murmėjimą net prieš Die-

Nekurių vietų likimai būvą labai į- 
vairūs. Jų nekurtose pirmiau ėjo di
džiausia Dievui garbė ir, išėjus iš jų ir 
toliau ji skamba per pasaulį. Nekurtose 

buvo nuodėmių lizdas ir klaidinimo ir

kęRti dąug vargų, kelionių po svetimus 
Vieni šalinasi nuo kitų, jų neapkenčia ir kraštus, žmonių ir valdžių persekiojimus.

vo apveizdą, nes Šv. šeimynėlei teko iš- piktinimo versmė, dabar ten eina nuola
tinė Dievui garbė. Kitose — manoma 
buvo ramiai ir linksmai san gyventi, o ' bar yra apie 2,600.

dabar ten yra sveikos apšvietos sodyba, 
iš kur turi kilti minios Dievo garbės ne
šėjų, Jo vardo ir Jo mokslo skelbėjų ir 
tėvynės mylėtojų. Taip viskas mainosi 
pasaulyje.

PAVYZDŽIAI
Marianapolio Kolegija, Thompson, i'onn.

Ta vieta, kurioje ji dabar yra, pri
klausė milionieriams. Ne Dievo garliė 
jiems ten rūpėjo. Ne Jo garbei jie ten 
pastatė puikius rūmus, ištaisė gražiausią 
parką, išsodintą parinktaisiais, brangiais 
medžiais, krūmais te gėlėmis. Ne amži
nybės vaisiams nešti jie užvedė vaisinius 
sodus ir vynuogynus. Jų tai padaryta, 
kad turėtų ramią, gražią, puikią vietą
gvven<ti, linksmintis, ilsėtis.

Gal neskleidė iš ten piktybės ir pra
žūties nuodų, bet nėjo iš ten nei sveikos, 
skaisčios šviesos spindulini.

Žiūrėk, kokia atmaina! Milionierių 
rūmai patenka į neturtėlių vienuolių, Ma
rijonų, lietuvių rankas. Ten puikiausio
je jų salėje, jos gale stovi gražus alto
rius, antras mažesnis šalia jo. Raudonos, 
brangaus aksomo, kurtinos driekiasi ant 
langų, nuo lubų ligi žemes, salės sienos 
išmuštos raudonu šilku, sienų įdubimuo
se šventųjų puikios statulos, žydžios elek
tros šviesos pliskina nuo visų šonų. Ten, 
toje salėje, kurioje skambėjo pasaulinė 
muzika ir sukosi šokių sūkuryje besilinks
minančių žmonių poros; dabar rimtai 
skamba vargonai ir aidi per tą visą sa
lę, besiverždami iš jaunų krūtinių. Jauni, 
malonūs, skambius garsai: “lauda- 
mus Te, benedicimus Tibi, adoramus Te, 
glorificamus Te, gratias agimus Tibi... 
Domine, Jesu Christe...”

Keli metai "tik atgal, ar manė kas 
nors, kad ten toje vietoje taip bus? Kas 
laukė? Kas tikėjosi kad ten, po parką, 
mišką, gėlynus ir sodus lakios linksmų, 
lietuvių katalikų jaunuolių būriai?

Ar svajojo kas, kad ten,-milionierių, 
nekatalikų lizdo, susyk prasimuš apšvie
tos, ir tai katalikiškos ir lietuviškos, 
spinduliai? Kad iŠ ten, kaip šilti pava
sario gaivinantieji saulės spinduliai, jie 
skris po plačiąją Amerikos šalį, pasieks 
mažutę, bet brangią, numylėtą Lietuvą 
Tėvynę ir nekurtas kitas Europos šalis, 
ir šildys, net kaitins katalikybės ir lietu
vybės meilės jausmus.

Kąs galėjo pamanyti, kad ta vieta 
teps Jėzaus žemišku darželiu, kuriame 
Jis auginsis sau te savo numylėtai žmo
nijai darbininkus, apaštalus?

Marijonams reikia skubėti naudoti 
gerai ta vieta, kol galima, nes koks jos 
tolimesnis likimas, kas gali pasakyti?

8v. Lozoriaus Namai^Paryžiuje.
Tie namai pamatė pasaulį, ar, geriau 

sakant, pasaulis pamatė juos dvyliktame 
amžiuje. Tie namai per visą savo buvi
mą matė labai daug. Kad jie viską 
galėtų pasakyti, kas juose įvyko, kas ten 
jausta ir padaryta, tai jų istorijos lapai 
būtų užpildyti labai linksmomis ir neap
sakomai liūdnomis žiniomis. Bet daug, 
daug dalykų nusineša su.savim tų namų 
griuvėsiai.

Šv. Lozoriaus Namus pastatė vienuo
liai dvyliktame amžiuje. Kuomet Euro
pą naikino epideminės ligos, tie namai 
buvo paversti ligonine. Vienuoliai rin
ko užsikrėtusius ligomis žmones, gabeno 
į tuos namus ir ten slaugino nelaiminguo
sius iki jie pasveikdavo ar atsisveikinda
vo su šiuom pasauliu. Kitokiuose laikuo
se tie namai buvo užeiga ir prieglauda 
pakeleivingiems.

Keturiems beveik šimtams metų pra
ėjus, tie r.amai jau tarnavo kitiems kil
niems tikslams.

Tuomet Prancūzijoje gyveno šv. Vin
centas Paulietis. Jis, matyt, buvo Dievo 
išrinktas “įrankis” mažinti tų laikų kū
no ir sielos vargus. Šv. Vincentas di
džiai susirūpino vargšais, našlaičiais, ka
liniais ir tikybiniai apleistais. Tų gai
lestingumo jausmų raginamas, jis steigė 
prieglaudas, kuriosna rinko našlaičius te 
pavargėlius. JiR rūpinosi sielomis kali
nių ir pasmerktųjų sunkiems darbams 
laivuose.

Pats vienas jis negalėjo tų visų rei
kalų aprėpti. Taigi jis suorganizavo gai
lestingųjų Regelių kongregaciją ir įsteigė 
kunigų misionierių kongregaciją.

Šv. Lozoriaus Namai Paryžiuje pa
sidarė centras viso jo veikimo. Iš ten 
išėjo pasaulin Misijų Kongregacija (va
dinama Lazaridų arba Tėvų Vincentiečių 
Kongreg.).

čia J. A. Valstybėse yra jų dvi stam
bios provincijos. Viso tų Tx>zaristų da- 

Dabar jie veda auk

štąsias mokyklas, universitetus ir kunigų 
seminarijas. Dvasia, pražydusi šv. Iūso
riaus Namuose, Paryžiuje, skrieja par 
pasaulį ir ji ieško tinkamų širdžių ir, jas 
radus, josna nusileidžia.

Panašiai pasaulyje išganingai darini 
ir “Gailestingosios Seselės arba Šaritės,” 
kurios savo pradžią ir augimą gavo iš Šv. 
I/ozorinns Namų, Paryžiuje.

Matome, kokia graži buvo tų Namų 
pradžia, kaip šventi vyko juose darl>ai, 
koki puikūs ir daliu r gyvuojanti tą darbų 
vaisiai, bet pamatykime dabar, koks liūd
nas jų likimas ir galas.

1779 m. kilo Prane,ūži joje revoliuci
ja. Jai vadovavo žiaurūs bedieviai. Nuo 
jų kliuvo ir Šv. Lozoriaus Namams. Juos 
pasisavino revoliucionieriai ir pavertė ka
lėjimu. Tuomet tiems Namams ir teko 
matyti l>aisiausių dalykų. Ne vieną ne
kaltą žmogų juose nužudė revoliucionie
rių budeliai; ne vieną jie išleido per savo 
duris, kad tas Žūtų nuo galvoms kapoti 
mašinos, arba “giliotinos. Sustojo juo
se Dievo garbė. Skambėjo prakeiksmai 
kaltųjų ir tik tykios maldos nekaltųjų re
voliucijos aiikų.

Vėliau tie Namai tapo paversti mo
teriškųjų kalėjimu. Jį saugo jo vyrai, 
bet visą patarnavimą kalinėms teikė vie

nuolės. Jos ramino kalėjime esančias ir 
stengėsi pagydyti jų sielas.

Jame buvo uždary ta ir pagarsėjusi 
Didžiojo Karo metu šokikė, šnipė, Mata 
Hari. Ji Pranciizijos kmo paslaptis iš
davinėjo priešams, buvo galutinai su
čiupta, teismo pasmerkta ir nužudyta.

Dal>ar valdžios įsakymu tie Namai y- 
ra griaunami ir neša su savim visas sa
vo laimingųjų ir nelaimingųjų laikų pa
slaptis. .

Gerai, kad tuose Namuose išauginta 
sėkla ir dabar neša puikiausių vaisių, o 
l>o to, koks helaimingas ir negaibingas 
būtų buvęs jų likimas.

“'Gausinusi Dievo Malonė“

Šveicarijoje yra miestas Fryburgas. 
Jis įdomus. Per ji teka graži upė Sa
lynu. Jos krantai labai įvaidūs, kaip į- 

vairi yra pati Šveicarija. Ta upė vie
nur veržiasi per aukštus, kelių šimtų pė
dų aukščio, krantus, kitur turi ant kran
tų gražių lygumų. Taip yra ir Frybur- 
go mieste. Jo namų dalis stovi žemai, 
ant upės žemųjų krantų, kiti stūkso aukš
tai ant uolų, da kiti, prilipę prie uolų, lyg 
kregždžių lizdai.

Tame mieste vienoje uoloje biaurūs 
masonai bedieviai išrausė sau didžiulius 
urvus, kuriuose įsikūrė savo masonišką 
lizdą ir, ypatingai Didžiajame-Penktadie- 
nvje, keldavo ten bedieviškas orgijas, 
skiriamas niekinti Viešpatį Jėzų ir Jo 
atpirkimo darbą. Iš to pragarinio lizdo 
skleidžiama buvo į gyventojus pragarinė 
dvasia. Ten sugalvodavo ir gamindavo 
nuodus katalikų dvasiai ir juos skleisda
vo plačiai.

Vėliaus jiems teko iš ten išsikraus
tyti. Ten dabar yra įkurta katalikiško
ji koplytėlė. Joje eina nuolatinis, per 
dienas ir naktis, garbinimas, viešai išsta
tyto švč. Sakramento. Tą garbinimą at
lieka seserys vienuolės. Bet šalia jų, 
kuomet tik ten įžengsi, ar dieną, ar va
karais, ar vėlai naktyje, rasi nors keletą 
asmenų, uoliųjų garbintojų Jėzaus Švč. 
Sakramente.

(Viršuje įėjimo į uolos urvus, pačio
je uoloje stovi iškalti Šv. Rašto žodžiai: 
“Kur gausinosi nuodėmė, labinu pasigau- 
sino malonė.”

Bolševikija.

Yra, kur daug dalykų virsta kitaip. 
Daug buvo puikiausių cerkvių ir soborų 
ir gražių katalikiškųjų bažnyčių carinė
je Rusijoje. Bet štai toje šalyje įsiga
lėjo bolševikai (Antikristo veislė). Kas 
ten vyksta? Daugybės soborų, cerkvių, 
o ne viena ir katalikų bažnyčia paversta 
teatrais, susirinkimų salėmis, bolševikiš
kos apšvietos lizdais, viešaisiais sandė
liais, prieglaudomis ir panašiais dalykais.

Kur Reniau skambėjo Dievo garbės 
žodžiai, dabar skamlm bolševikiškų ble
vyzgų garsai. Dabar ten bedievių orga
nizacijos rengia priemones griauti iki 
pat šaknų tikėjimą žmonėse. Dabar ten 
auginama, stiprinama ir nuolat pakuratn- 
ma bianriausia neapykanta Dievo ir die
viškų dalykų.

Taigi, kol galime, naudokime viską, 
ką tik turime, gerai, tai yra, sutinkamai 
su Dievo valia, nes kam tarnaus vėliau, 
mūR dalia r turimi daiktai, nežinome. įam
žinkime juos geru panaudojimu. V. K.
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

MISIJOS HARRISONE, 
NEW JERSEY

ŽINIOS IS LIETUVOS kalėjimo, kitiems bausmės su- SUSIRŪPINO ŠULINIAIS . 
Į trumpintos arba visai atleis- _______

D0*’ į Sveikatos departamentas iš1
i Daugiausia prašymų išklau-( ~ ... siuntinėjo miestų ir apskričių
syta 192.> metais, susirinkus gydytojams aplinkraštį, kuriu-1

Kelių ženklus Reikia Pasta
tyti Ligi Pavasario

LIETUVOJE. Vidaus reika
lų ministerija išleido savival
dybėms paliepimų, pastatyti 

visus kelių ženklus ligi atei-
;aŠ turėjau laimės su savo gi
minaičiu arčiau su: ipažinti įr Lietuvos įstatymai laiduoja 
Įiasidžiaugti, kad gimęs ir au- teisę kiekvienam nusikaltėliui 
gęs Amerikoje, o tačiau savo rašyti malonės prašymus lies- 
tėvų kalbų taip gražiai moku, publikos Prezidentui ir prašy-

llarrisono lietuviu kolonija , , , , , .. , , ,, ,. . kad klausvdamas jį bekalbant
viena is didesniųjų. Kiek teko ... , T.. , ... . , , , sunkiai pagintume, kad ne Lae
girdėti iš paties klebono — .
? T tr • v i • • tuvoje gimęs. .kun. L. vaiciekausko ir jo pa-; ; . • - ,uu. ,d H 1 , parašo apie o,000 malones prallarrisono parapija apima y- 1 1 ’ r

KIEK PADUODAMA IR IŠ aviną, iškluusomi tik tų imsi 
KLAUSOMA MALONĖS kaltelių malonės prašymai, ku

PRAŠYMŲ jie parodo geros valios pusi- pinnajain Lietuvos seimui, ir „H. įsako patikrinti šulinius,
. 'taisyti, nubūti pavojingi vi- U/jJ - lO.djnetų laikoturpy, įs kurių žmonės ima vandenį. aaiv.io pavasuno. 

eiionittnei. Jš viso nepriklau- Dabar yra iš -.įsų Lietuvos Vandens pavyzdžius apskričių' 1 1
somoj Lietuvoj per 15 im-tų,'•0l,u-1 Išduota apie OHO j, miestų gydytojai pasius 
buvo paduota apie 180,000 ma; |ll«done.-> prassmų, daugiuusin SV(»įkatos departamentui ištir- 
lonės prašymų, iš kurių išklau iu'isikaltelių. Ku ji. Ikulus kokių nors žymių.

ti bausmę visai dovanoti arba 
jų sumažinti. Per metus vidu

tiniškai visokie nusikaltėliai

syta 35,825 prašymų; jų (ur.; Em.V;'turi teises lasyti malone.- įxU(į vanduo kenkia sveikatai,
pe dovanota 189 mirties bau-!prašym<l lll‘ pi‘r Sešlus M,6ne* i šuliniai iš kurių jis imtas, bus 

Tsb.-j panaikinti. Šuliniams laikyti
dėjėjų, iš viso prie parapijos
priklausančių šeimų priskai- patingai du miestu: llarrisonų si- -ui ♦
tomą čionai daugiau nei 500. ir Ke&rnę. Siame pastaiaja- ,__________________________
Labai galimas daiktas. Aš »»e gyvena daugiau lietuvių,
pats savomis akimis regėjau heKu Harrisone. Dėl tos prie- 
tiek daug renkančiųsį į bažny- žasties Kearniečiai ne labai pa 
eių žmonių, kad erdvokas ma- tenkinti tuo, kad ne jų mieste 
Idos namus nepajėgė visų kai yra bažnyčia. Nors tuodu nite- 
kuriomis dienomis sutalpinti. stu taip susiję vienas su kitu, ;
Daugelis turėdavo liktis už du kad specialisto reikia, kad ai- 
rų ir lauke melstis. I skirtų, kur baigiasi vienas

!miestas, ir kur prasideda ant- 
Kaduu eia daugeli savo pa- m • • , - -° * 1 .ras. laigi pradžioje, kai kure

zistanių dar iš Lietuvos. Pat-1 .. • , _ - ,. ... .« T i Parapijų, niekam ne 1 galvų
sai klebonas vra kilęs iš Tg-* ,* v ° neparėjo skustis tuo, kad bus
liaukos, visai netoli nuo Mari- įioje vkto> baž„vj..iai nepa. 
jampoISs. Jis dar būdamas Pe. I.anku Ta(,a vi>Ų ’ mintis
terburgo Kunigų Seminarijos , , ... . ... . .° ° J vo, kad tik turėtų savų baz-
klieriku mane gerai pažinojo. . j ,® 1 •’ nyeių. Dabar jau pradeda kai

švmų iš kurių jiaprastai apie

, n/v.n ... . 'sius vienų kartų.snies, 2,000 iki gyvos galvos) .______
nuteistųjų bausmė sumažinta -f vKITE IK PJ*ATIN ' " numatoma išleis-
iki 10 metų sunkiųjų darbų’’ KITĘ "DRAUGĄ” ; D speeiaies taisykles.

TOLOSEFAT
M tu M. lUtner «f Brooklvn. N. T. 

vritoa: “H*»e used Kra.ehen l®r tbe 
put 4 montb. and hnve not enly M 
ponad® būt fui »o mucb better In urery 
«ay. Kven for p.ople who don't care tu 
ruduu, Kru.ob.n tu irondrrfui to kuu* 
tbu ay.tuui husltky. 1 bclnf s naru 
•bauld know for I'»e trted m many 
tblngs bat only Kruschon anawered all 
purpom." (May 13. 1MB).

TO Iom fat 8AFTLY and HARMUE88- 
LY, take a half teaapoonful oi Kruschon 
Salta In a glass of hot vater ln the 
mornlng before breakfaat—don't mtaa a 
morntng—a bottle that lasts t veeks 
costa būt a trlfle— get Kruacben Salti at 
any drugatore ln America. If not Joy- 
fully sattsfled alter the first bottle— 
money back.

v..... • .

VASARIO-FEB.
Ir tarp parapijom; daugeli ut- 
rudau senovės savo pažįstamų. 
Net giminių ne vienus šioje 
vietoje yra apsigyvenęs. Be 
galo malonaus įspūdžio man 
padarė susitikimas su pp. Ke- 
mežių šeima, kurios galva yra 
kilęs iš to pat kampo, iš kur 
ir aš. Seni pažįstami ir net 
giminės. Kaip miela man bu- 
io išgirsti, kad vienas pp. Ke- 
mežių sūnus, Mvkalojus, pe
reitų vasarų baigė Kunigų Se
minarijų ir Įšvęstas kunigu. 
Jis dabar kol kas paskirtas 
vikaru p Patersonų prie airių 
parapijos. Kalėdų šventėme- 
buvo ir jis parvykęs pas tė
vus pasisvečiuoti. Ta proga ir

kurie nerimauti. Aš pats esu 
girdėjęs šitaip kalbančių pra- j 
tižiai nesigailėjau aukų, da
viau apsčiai. Daugiau bet ne
viliosiu, jei bažnyčia liksis šio
je vieloje. Taigi kun. J. Jukš-1 u
čio laikais išmūrintame rūsy
je (skiepe) ir ligi šiol laiko
mos pamaldos. Toliau varyti j 
pradėtąjį darbų nebandoma. 1 
Kaip ilgai taip tęsis’ — Nieks I 
pasakyti negali. Aš manau, Į 
kad pagalios taip ir liksis ba
žnyčia senoje vietoje.

Misijos ir Keturių dešimtų 
valandų pamaldos pavyko kuo 
geriausiai.

i
Kun. A. Petrauskas. M. I. C.:

DU NAUJI STEBUKLAI
LIURDE%

bet tas virpėjimus greit su ‘ 
stojęs ir nuo tos valandos su- ’ 
stojo koja skaudėjus. Nilo tos 
dienos koja sustojo pūliavus ’ 

Į ir visai sugijo. J. B.'
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

rkiui sužeidė dešinį šonų, bo- į 
mbos skeveldros su drabužiais ! 
buvo sulindusios į dešinę ko- 1 
jų ir į kairės kojos padų. Ain-« 
pūtuota ranka sugijo, dešinė 
koja, gydytojams išvalius žai
zdų, taip pat. sugijo, bet kai- 
rėsės kojos pado gydytojai 
niekaip negalėjo užgydyti.
Nuo balandžio mėnesio, 1918 
m., iki liepos -22 d., 1932 m., 
žaizda buvo atdara, baisiai 
skaudėjo, ir visų laikų pulia-j 
vo. Dėl didelio skausmo, kai-! ,7^7
pėses kolos ne,rHlėies tipi utį- ' Spr-idullsio kaip tik tokiame negvel- į 

kojos negulėjęs iki pu ;kll>i[n(,. nuga-Tone ) pa«tebėtlnni
siiudinti Vaikinas buvo bni-I tr'*'"PU ltl,k'* i>i«'uImo Kv.ikatų ir ut- . ijtiiiifiii. t uikiiius mito oui organlBiną prie nuturulMiiH šio-I
ŠIO! liadėtv (Jvdvtoiai utsisn-i NckunkInkItOH. pulyn i'r nekan- .io,| iivoviojui ui. I. u v;.vo draugų.’ Nueikite p,.« su-
k*' vilioti kokių nors pagalbų,' v" 1vu,",„,nlnkw- tr "* Vl, n,i l,ulto i f ir. r, i nuKlpu-kltc tueneuln) Ireutmenlų —,
nes blauzdos raumenys nradė- n’ ga-tonk parduodamas mu pima.

* 1 garantijų, p.» dvideAunts dlenjų gra-
jo džiūti. -------- ------ *

Gydytojų apleistas ir jisai 
stiinanė šauktis Šv. Panos Ala*- 
rijos pagalbos. Atvažiavęs į 
Liurdų liepos mėnesį, 1932 m.
Lit;|M*s 19 <1. pirmų kartų bu
vo įleistus į stcbukiingųjj ša
ltinį, bet kuomet įlipo į vun 
denį, pajuto tokį didelį skuus- 
jnų kairėj kojoj, kad .manęs 
nedalai k ysiųs. Jaepos 20 ir 21 
<1. nėjęs į tų šaltinį maudytis, 
nes bijojęs, kad vėl nepasika
rtotų tus didelis skausmas. Tu 
čiuu, liepos 22 d., truputį pa
miršęs skausmų, vėl nuėjo į 
tų slebuklingųjį šaltinį maudy 
tis. Šį sykį jau nebejutęs ko
joje skausmo, tik visa krūtį-į 
nė pradėjus smarkiai virpėtai

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TRS “DRAUGE’

Blogas Skonis .Burnoje
Vra įrodymu, k>i-l negi rui veikia vio- ' 
nūn u.r daugiau Kvarbi'.iusių organų. • 
Gali •• Iršklnirnus yni negerus, upeti- ; 
tas blogas, uilpna^ eliminacija, vidų- . 
riai nei egullurūs nenatūralūs miegas ' 
nerviftkuinas. Ir 1.1, viskas tas parodo 
reikalingumu gero ir tikro Toniko

Nuga-fone
rekoinendnnjuiuus Gydytojaus I

žinHimc pinigus, jeigu būsite neuž-1 
ganėdlntl.

JN OVR OFFICE
TEUU 'yfcuR. lMPkOMBt<
|MtS5 •ROSE
1—\ TO .Ste HltA. ,----- -

4 D. 1934
Visi Rezervuokite

DRAUGO
miAKS

V ‘ >, e ,

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus 
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

Iš anksto įsigykite bilietų iš savo kolonijos kontestinin- 
ku. * 'fe

. t

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

ni'iraČ.Viž

fcOSS , TKC-T^VS * 
^3 DAME OuT HER.E 

eOHM»T»SB 
— UulTK NOU J *.

15 5KE As 
F Al R. VVOt*lfc.U> 
__REt>.--------- -

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, ko<J<M jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Usterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
grąit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

fiAMBERT PHARMAGAL 
COMPANV

St. Louls, Mo.

USTERINE
promptly onds odors ordtnary 
antlseptics con’t hlde in 4 dnys

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

Thcy relieve and prevenr»cy
periodic pain and Associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pažo killer būt a modern 
medicme which acts upon the 
CAŲSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permaoetn 
relief. Sold byalldruggistf.

Americas 

favorite!

Pageidauju man skonis 
tikro inayonnHisc ir tik
rai senovižkas virfhtns 
"rtrcMstng" nutijoj kom
binacijoj!

KRAFT’S M1RACLE WHIP
SALAD DRESSING
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TRIUKŠMINGAS L. R. K, S, A. GH. APSKR. SUSIRIN
KIMAS, KOVA Už TEISYBĘ. NAUJA VALDYBA

Metinis, gana skaitlingus, Kadangi tie nuolatai utnikn-
Apskrities susirinkimas įvyko i rtotluiiii skundai ardo nariu 
gruodftio 30 d., šv. Jurgio pa-į santaiką;

Ir kadangi tie uusiskuiali-

binus — kusierius. Orguniza i101, 163 ir 48 kuopų skundų | rinkęs iš komunistiškų ir kitų 
toriai: J. P. Aukštaitis, Pr. prieš Centro raštininkų, pri-' laikraščių Amerikoj komunis

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

tų propagandos skleidimui į 
vairius išsireiškimus pasiuntė 
j L. K. K. A. S. organą “Gar-

rap., mokyklos kambary. Mū
sų organizacijos apskričio su
sirinkimuose visuomet daly
vauju daug žymių darbuotojų, 
taip i>at buvo ir šiame.

Sarstyta Susivienymo va
jaus reikalai. Paviršutiniai a- 
pkai bėjus palikta valdybai ir 
apskričio organizatoriams pa-

čižauskus ir A. J. Žvirblis! J į imta sekanti rezoliucija:
Federacijos Apskritį atsto į Kadangi L. lt K. S. A. elit
inis: A. J. Sutkus, 11. Grybas i u-į(|u,M|a mil tinų smūgį vi
ii' A. J. Žvirblis. įsoms fabrikuotoms,- neteisin-

Keiskia po septynių 1 goms žinioms apie sovietų Ku-
Nasivicnymo Cbicagos Apskrt sįjQ. Zujus gaudydavo me-'jįui atsisakius tas iš laikius-Į 
lies valdyba pasikeitė. Nes. jus npie sovietų Rusiją iš vi- čių komunistu propagandos,

są

Kadangi ‘Garso” redakto-

Tel GROvvhlll 1506

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
S.redouiut po pietų Ir Nedėldienlal 

tik nusitarus
9422 W. MAR4JUKTTK ROAD

mai lieveik visi vienos krip- , . . . ,, . ,
ti«, hfitvnl ...................... ų ' .AU'įsos Kuio|k.» soslamiesčių

kstaitis Apskričiui pirminiu sll džiaugsmu atspausdini 
kavo gi K. Rubinas rastiniu- (“Gurse”... Spausdinti straips- 
kavo. 'ui, sakeisi visoj katalikų visuo

ii’I skleidimui ištraukas į ‘‘Gar-j 
lavo są” talpinti p. J. .Jasevičiusniro raštininkas daugumoje at 

sitikimų nesiskaito su kuopų
raštininkais — neatsako į lai-, ...... . , , - . . . z
skus arba atsako tik po kelių L Zllll edaini J senosios valdv- .menėj nepalankią nuomonę, oje bereikalo išterlioja Sus-mo 
mėnesiu ar metu;. ,'>OS al)s'<1’c‘o darbuotę, mes ir parodysi, kad “Garsas” tik Į nario “Garso” redaktoriaus

Visi šio susirinkimo kuopa' Salime vien l>a-^^i. Ponas melus talpino apįe Svietų Bu vardų;

pasiuntė savo raštą į komunis
tų laikraštį su pastaba, kurio- j

atstovai apgailestauja tokį 5a-1 Aukštaitis, apskrities pinn., sijjj, tai uždarė mano raštuisitarti ir sudaryti tinkamą pro
jektų. { Jtų Centro rast. į Vakarinių ................. . ,

, , ... ii- v i ♦ i • v • • i dirbo apskričio ir visos musų kad Zuįus vra sąžiningas žino1 apskrities gvdvtoius pa-, A alstybių Susivienviiio kuopų ... . .. | •' .?z.uuu^ «nu
, . . .... i . • . i _ organizacijos gerovei su pilnu į m-g įi- laikiau ii natvrusiu irkviestas ir apsiėmė Dr. Jonas atsinesimų n valdau musų or- J 6 i®> laikiau JĮ patyrusiu ii

vardą ne. veltui nešiojo. Jis skiltis... Aš visuomet maniau,

Poška.
Įvairių kuopų atstovui ra

portavo savo kuopų darbuotę 
ir stovį. Kuopos, kaip pasi
rodė, visur tvarkoje.

geroves r
Ijame, kad Centras daugiau' 

skaitytųsi su kuopų valdybe-i 
mis ir atsakytų į laiškus”. 

Susirinkime dalvvavęs Cen-

gamzacijos reikalau-
širditigumu.

K. Rubinas, kaipo raštinin
kas, savo užduotį ilgi visuo 

teisingai ir gerai atlik-

teisingu publicistu.. Ponas M. 
Zujus teisingo publicisto kry
pties nesilaiko, ir 1.1.”

Kalba Susivienymo pirui. A.

Nors nemalonu, bet reikia tro pinu. p. A. J. Sutkus ža
pažymėti, kad net iš keturių 
tuopų buvo nusiskundimai 
prieš Centro raštininkų. Jei 
tik keturios kuopos skundėsi, 
taį atrodo, kad dalykai gerė- 
cagos Apskrities susirinkiniuo
se

met 
j davo.

Kova už teisybę
Valdybą išrinkus susirinki-v t

. į mas baigiama. Bet, štai prisi- tv atsirado asmuo kuris b<>n kuopų su Centru nesusiprati-1 . . ,, . . . .’ \ . • 1 nauo kuiis m n
]nus ‘ “imta, kad Apskritis neturi dradarbiuuja prieš tautybiniai

ir prieš katalikiškai spaudai.

dėjo stengtis išlyginti visus

Valdybos Rinkimai
] Apskričio valdybą 1934 

metams didžiuma balsų išrin-
nuolatai girdimi įvairių kta: J. A. Miekeliūnas — pi-

kuopų nusiskundimai prieš Ce nm, A. Bacevičius — vice pi-, ... . , . , . . .* * 1 i . ' vicius liendradarbiauja komu
na., Varakulis — rast., K. Ru ,luistų šlamštams, be reikalolitro rast.;

GRABORIAI:
LACHAWICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

Į

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauaia1 
Reikale meldžiu atslfeukti. o manu 

Uarbu būsite užganėdi'nti
Tel. CANal 2615 url>a 25IU

2314 W. 23rd PI, Chioa<o

1439 S. 49th Ct. Cicero, IU.
Tel. CICERO 5027

J. F. RADžttJS
iN.

LIETUVIU GRARORIUH 
Palaidoja už 82&.OO Ir aukftėlan

Ifodcrnlžka koplyčia dykai.
668 W. ISth NU Tel. CANal 6174

Chicago. III.

I.J.ZOLP

J. Sutkus ir visa eilė darbuo
tojų. Visi apgailestauja, kad 
Susivienymo Cbicagos Apskri

Kadangi p. ,J. Jasevičius ta
me savo rašte už nepalanku
mą bolševikų propagandai sme 
rkia visus katalikų laikraš
čius;
, (Tęsinys 6-tani pusi.)

Z
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAlayelte 7850

OR. F. G. VVINSKUNAS
GTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; S—4 Ir 7—• vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0409

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTISTA8 

l44B 60. 4»Ui CT., CICERO, IU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—• vai. 

>147 60. RALSTKD ST.. C1UCA4J4 
Paned.. Sarad. Ir Subal a—S vai

Dienoms Tel. LAFayette 67*3 
Naktimis Tel. CANal 0402

| DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutarti

korespondento. Vienas iš at
stovų koniplimentuoja už mo- A. J. Žvirblis sustato ir skai- 
ikėjimą rašyti ir stato į korės- to, štai, tokią rezoliuciją: 
į pondenlus J. Jasevičių. A. Ba »»L> R K s A Cbicagos! 
i ce\ icius paieiškia, kad .Tusę- Apskrities metiniame susirin-1 

kime, laikytame gruodžio 30

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
, Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cioeio, Dlinois 
Tel. CTCF.RO 2109 ir 859-T.

i
d., Kv. Jurgio parap. mokvk-! 

^šmeižia Susivienymo narius ir ,os kaillbary apsVarsčius p.’J.'
i niekina katalikišką spaudą. • Jusevič.iaus, 160-tos kuopos na 
'Kaipo tokis negali būti Aps-;r
k l ičio korespondentu. Tą pat 
pareiškia Pr. Cižauskas, J. A. 
Miekeliūnas, B. Grybas, p. Mi- 
kolainis ir kiti. Atsistoja pa-

io komunistų laikrašty tilpu 
sį raštą, priimta sekantį rezo
liucija:

Kadangi p. J. Jusevičius su-

siteisint Jusevičius. Vietoj tei ,<>(»«> Tei. cicero -»»

Tel. LAFayette 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliomts pagal 
sutarti

rtioue GROvebilI 04)27
Valandos: 2-4: 1-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

665* 60. WE6TEKN AVĖ. 
Chicago, 111.

Res. and Offt'c. 
it36» So. LeavUt SU 

CANAL 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Office Phoe. 
PROspect 1098

Offise Tel. REPublic 741*6 
1U». Tvl. GUOiuliUl 4MI17

6*17 8. WAhirrLNA\V AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CUIRUGA6

2423 W. MARQUETTE ROAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryVi 

Ne<16UoJ susitarus

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

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutartį 

OfLsu telef. liOLIevard 7824) 
Namų tel. PHO.spect 1*30

PboiM CANal 6129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA^ ;r CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Roftd
Valandos 1—S Ir 7—S Vak. 

8eredomis Ir Nedėliosuls pagal sutaid 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllo 7868

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDSJAS

1646 WEST 46th STREET 
Tel. BOUltvard 69M—MIS

Tel. CICERO 8*4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ak SI5.M 

KOPLYČIA DYKAI
3344 R. fiOth Av<u Čiobro. Iii

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavlinas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL HORrae M77

Tai. LAFayctte 6679
J. UulevIČius

GraborttM
U

Balsamuotojas

k4j«.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*9 Archer Ava.

sintis, pradėjo nurodinėti, 
kaip Rusijoj gerai (nors nėra 
buvęs) ir smerkti katalikiš
kų laikraščių redaktorius, kadi 
teisybės nerašo ir bolševikus 
įižtaruuič.ių .JustivįėiaiiF kore
spondencijų nctalpina.

Juscvičiui kalbant, vienas iš 
atstovų atsistoja ir reikalau
ja. kad jis trumpintų savo pa
šalui. Jusevičius, rodos, negir- 
dėdumas į reikalavimą nekrei
piu dėmesio — kalba toliau.6
Protestuojantis pareiškia, “pa 
siteisink ar turi tiesą Susivie
nymo narius ir katalikiškus 
luikraščius po komunistų šia- , 
mštus terlioti ir sėsk”. Juse-

Rez. Tel. C1CE

JOS. , M. D.!

bOLlevard 758*
Rez. HEMloek 76P1

DR. A, P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

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

Tel. U4)Llcvaid 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8 

4645 Šo. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki • vakar*
Beredoj pagal sutarti

Buvęs Cicero !___________________________________
miestelio pir
mus .Sveikatos Tel. Ofiso ROlilcvSrd 6*18—14 
HuH,iH<U°“imk..! VICU,ry 2343

-‘'DftA;l.BERTASHper 10 me
ti,) yra gerai 
Ciccn'eėlaius 
žinomas per 
27 metus. Dabi, r speciali
zuoja. gydyme 
Pinučių, Šir
dies Ir Reu- 
iiintizruo ligų. 
Valandom;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s Iki 4 
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare: 

Šventadieniais pagal susitarinuy.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:26

Office Fhone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospcct 2230 Phone Grov. 0961

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON

64)58 60. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

Tel. CANal 6129

DR. G. I. DLOŽIS
D E N T I S T A S

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo • Iki 12 ryto 

Nuo 1 (kl 1 vakare 
8ercdoj pagal sutarti

Tet CANal 0257
Res. PROspect 666a

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 6ULTU H.VL6TED 6T<ik'WS
tkealdcnctja 64)04) So. Arteala_ ava 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 lkf 8:80 vakaro

Ofiso: Tel. CALumet 4U3P 
Rus.: Tul. UEMlouk 6986

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Ealsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak., 

Reaklcnuljos Oftea*: 2666 U. auth 6k 
Valandos: 16—12 ryto 

Beredomls Ir Nsdėllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUS
TeL VLRginta 4)4)36

ItlIItl Dillitil;

GRABORIAI:
Rea Phone 

i ENGlewood 6641
Offlcs Phone 
TRlangle 04)44

Patarnauja Chl- i •»• ■ * ...eagoje Ir aplells- 'it'illR SUSlllIlliso ir buiglJl. J. i 

A. Mickcliūnui

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ (STAIGA

LIETUVIŲ
EUOEIKIS ir vėl nustebino publiką su 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 tų 
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 Modemiškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Diilysis Ofiaag

4605-07 South Hcrmitage Avenue

reikalaujant, 
skaitoma iš komunistų luikra 
ščio Junevičiaus rašinio keli 
paragrafai: “Straipsnį buvau 

|l pasiuntęs į LKKSA organą 
“Garsą’'’, rako Jusevičius, i 
“bet mano straipsniui “Gar-, 
sus” vielos nedavė. Jam vii1- ( 
tos nedavė, turbūt, dėl to, kadi 
jame sudėtos žinios, paremtos' 
grynais faktais apie sovietų ' 
Rusiją. Mat, teisingoms ži
nioms mūsų katalikiškos orga
nizacijos organe “Garse” vie- 

I tos nėra... M. Zujus mūsų Su-j 
i sivienymo narius per daug 
metų jienėjo visokiom melagi-j 
ngom žiniom ajiie sovietų Ru- į 
biją, o mano straipsnis, kaip 
ja. Kituose susirinkimuose 
mes girdėdavom iš daugiau 
kuopų skundų. Kadungi sku- 
pdas daug bereikalingo laiko 
apskričio susirinkimuose uži
ma ir pusėtinai nervuoja at
stovus, šiame Susirinkime iš-į 
nešta prieš Centro rast. seka
nti rezoliucija:

“L. K. K. S. A. Cbicagos 
Apskrities metiniame susirin
kime, laikytame gruodžio 30 
d., Hv. Jurgio jiarap. mokyk
los kambary, išklausius 100,

UOZAPAS EUDEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

LAIDOTUVĖSE.......PAŠAUKITE........

REPublic8340
534-0 So. Kedzie Avenue

(Neturime sų-rySių hu firma tuo pučiu vardu) _________

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. H&Lsted Street

vai.:
ROOM 210

2-4 Ir 7-* vai. vakar.

I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALAKUOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Kcdėlioinis nuo 10 Iki' 12 
valandai dienų.

Telefonai MIDway 2880

OCtaO TeL VIOtory 68U
Besu Tel, iHUCael Siti

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų * 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas Slst Stra.t 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. « 
Nedėli'omia Ir šventadieniais 10—>11

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. YARds d.»4 

Ito.i Tel. PLAaa 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to: 2-8 Ir 7-1 v. K 
Nedėldieniala nuo 10 Iki 12 diena

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

%
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. R E P. 3100
2506 W. 63rd St.

Offlc- RC
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2355 West 63 r d {Street
▼ai.: 9 to 4 Ir 7 to • P. H. 

K.tv. Ir Rekmad. pagal .utart) 
Ryto vai. flv. Kryllaua Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMloek 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasanliniams kars

Skaityklų ;r platinkite 
dienraštį “Drauge” it 
remkite v:sus tuos pro« 
fesionalus ir biznieriuą 
kurie garsinasi jame.

G WISSIG,
Specialistas lš 

. Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VTRIJ TO MOTERŲ PER 28 METUS NKtlURlNV 

KAIP IJtHlRlūNfcJUHIOH Ir N KIM1VDOMOS JOS YRA 
BpecIalIMLal gydo Ilga. pilvn, plaučių. Inkatų Ir pustė., uinuodljtmg kran- 
Jo, odos. Ilgas, talsdas, rvumatlsma, galvos skausmus, skausmus nuga
roj.. kosėjimą, gerklė, akaudejlmg Ir paslaptingas llgaa. Jeigu kiti 
galėjo jus lAg^dytl. ateikite čia Ir persltlkrlhklte kg jis jums gali p 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir tAgydč tūkstančius ligonių. Pal 
mas dykai OFISO VALAND4IM: Kasdle nuo 10 valandos ryto 
valandai ir nuo 6—6 valandai vakar. Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 

■ Mtar Ava. TaL OKAsrfosd

I

CTCF.RO


Pirmadienis, sausiu Ift .1., 1934

C H I C A G O J E
I

, didįjį miestų .šeštadienio vnka put paminė-jo visokius hurgo į žus Keibntis, matydamas mū
re ir atvykite j mažų miestu- mis, kurių dabar galima rasli kyklų patalpų apverktinų pa-

PASIKALBĖJIMAS SU 
P. NELSONIENE, KAP. 
S. DARIAUS SESUTE

Juozas Poška
(Tęsinys)

“Ponia Nelsoniene, nors mes 
jau skaitėme daug upie Da
riaus ir Girėno laidotuves, bei 
mūsų susidomėjimas tuo neina 
žėja. “Draugo“ skaitytojai la
bai norėtų išgirsti .Jūsų, kaipo 
kap. Dariaus sesutės, nuvyk it- 
sios jų sutikti Lietuvon įspū
džius’’.

“Mielu noru’’... atsakė p. 
NeLsonieno. “Bet tų įspūdžių 
yra tiek daug, esu tikta nusi
bos jums ir klausyti’’...

“Jeigu, jūsų tik nenuvar
gins tas, labai būčiau laimin
gas išgirsti pradedant nuo to 
kaip pradėjote jų laukti, kaip 
sulaukėte, laidotuves ir t.t.”

“Visa Lietuva laukė jų jau 
birželio mėnesį. Bet kaip ži
noma, oras jiems neleido pra
dėti tos didžiosios kelionės.

Kad jie skris — nebuvo jo
kios abejonės, tik niekas ne
žinodamas datos — laukė.

Liepos m. 15 d. šeštadienį, 
apie 4 vai. p. p. Lietuvų pa
siekė telegrama iš Amerikos, 
kad Darius ir Girėnas išskri
do tų. ryta apie 10 vai. (Kau
no 'laiku).

Sujudimas buvo didžiausias. 
Žmonių lūpose nieko kito ne 
išgirdai, kaip tik “Darius - 
Girėnas skrenda”. Kiekvieno 
širdis buvo pripildyta linkė
jimais ir viltimi, kad kelionė (• *
pasisektų.

Sekmadienį, liepos 16 d. žino 
nėse buvo dar didesnis įtem
pimas. Kiekvieno akys buvo! 
nukreiptos į laikrodį, kuriame 
jie skaičiavo valandas, mi’m-1 
tęs ir sekundes.

Apie 4 vai. p. p. žmonės pra 
dėjo rinktis aerodromam

] pavakarę visi keliai vedn-

dijo anaunseriai su mikrofo
nais buvo pasirengę pranešti 
Lietuvai: “šitai jie jau arti
nasi”...

Bet kažkodėl jie nesiartino.
Visi taip laukia, o jų nema- 

lyti — negirdėti.
Laikrodis tartum nenmnany 

(lamas nieko, suko savo rody
klę dešinėn. 1, 2, 3 vai. ryto 
— visi dar laukia.

“Gal jiems kas nors tokio1 
atsitiko, kad turėjo nusileisti 
kelioms minutėms ar Berlyne, 
ar kur nors... Bet jie vistiek
atskris”... ramino save minia.

Laikrodžio rodyklė rodė 7 
vai. ryto, o žmonės dar stovė
jo. Stovėjo ir laukė.

Dar viltis jų nebuvo aplei
dus. Bet ir baimė, baimė, kad 
kas nors turėjo atsitikti, pra-! 
dėjo juos apimti.

Tie kuriems reikėjo skubin
tis darban, nenoroms skirstė
si.

Po 8 vai. ryto, pradėjo *visi 
skirstytis.

Dabar jau tikrai žinojo, kad 
kas tai tokio Dariui -Girėnui 
atsitiko, bet kas? Kas galėtų 
atsitikti!

Mes nuvargę, neramūs, su
sirūpinę grįžome Kaunan. Da
riaus žmona ir duktė nerima
vo. Ypač dukrelė statė klau
simų po klausimo: “Kur yra 
tėtis!”

1 11 ■ ■■■ ą ' ' ■■

TRIUKŠMINGAS L. R. K. A. 
CHIC. AP3KRIČI0 

SUSIRINKIMAS

(Tęsinvs iš 5 pusi.)

kų pas linksmųjį jaunimų į. Peoples krautuvėse sausio mė 
šokiu vakarų. Nesigailėsite. Pa hies'O išpardavimo.

I suvadinkite draugus ir parein-
|kite Cieeros jaunimų. Žinutė Su tikru malonumu pereitų 

! sekmadienį teko klausytis pili

NUOŠIRDI PADĖKA I

PETRAS LENKAUSKAS
Mirė Sausio IS <t, 8 vai. ryte, 41 motų amilaiiN. Kilo Iš 

Sini.llų iMimpijos. Amerikoje lš*>v<-no 20 melų. Paliko <liik4la- 
me ntiliūtl 7* e moterį Ona. vieni) dukterį E|enorq IS mCne ly, 
tris brolius: Bi.»n| Vaičiui) Ir Mcvislov*, o I4e|i.ivnje MotinMv 
Kmllijt), l,ml| Amann. dvi varyti. Jofeltna Ir l-'elb-IJi) ir gtn-.r.u''.

Kūnus pašarvotas 5757 S. Carpenler Si., Tel. Normai 
AnlrtuLenyJe, Sausio 16 <1., 19.11 m., įvyks Iš iimiui
H vai. ryte Imis allydčls ) šv. Kryiius pnrapijtis hatnyl-li). ku
rioje pyks gedulingos p< maitins ui velkipip siek). p„ pantai- 
ilu Imis n.ilytlėias f šv. K ryliaus kapines.

Nrtšlrdiial ktiečtantc tisus rimines, dnr.ig'.ia-es ir(pai.v<- 
lAmus-nuis dahvauti šiose laidotuvėse,

' * • • »' 
Nuliūdę: Moteris, Duktė, “Iii' Ilgi ir G r.inėi.

laidotuvėse patarnauja moherius Juozapas K.Mle.ki-, te. 
llepublic K3IO.

kios Budriko krautuvės radi
jo programos iš WCFL sto
ties, nuo 1 iki 2 vai. popiet. 

Gilios padėkos žodžius reis-j Tok5p roprodukPij(

i

>s numeriui,
kianie visiems atsilankiusiems kaip ,<ipro 1Mrau>ko uriju jį
į mūsų mylimos u. u. Seselės 
M, Vivianos laidotuves ir pa
aukavusiems maldų ir šv. Mi
šių už josios sielų. Taipgi dė
kojame visiems dalyvavusiems 
.a. a. Seselės laidotuvėse

nierkos ir veikėjos B. Sucilie- įrapijos svetainėj. Sodalieija 
nės. Dalyvavo apie 1,50 kilnių! važiuos, kad parėmus idėjos

vpn-
I tingai dėkojame J. M. gerb. 
prnl. M. Krušni už pasakytų 
pamokslų; kun. J. Vaitkevi
čiui, M. I. C., kun. Pr. Vaitu- 
kaičiui, kun. A. Valančiui ir 
kun. M. švarliui už atlaiky- 
mų šv. Mišių; kun. J. Vničū- 
nui, kun. 'J. Kloriui, kun. V.
Černanskui ir kun. P. Luko- v- ' 
šiui už pagalbų; gerb. kun. J 
Jakaičiui, Marijonų Provinei

operos ••Aida”, Jono Butėno 
i iš operos ‘Sevilijos Kirpėjas' 
ir keletas kitų —- tai likta pa
žiba ne vien lietuviams, bet
ir kitataučiams.

tlėtį ir vaikučių vargus nuo-
■ mojiunose pradžios mokyk- 
i loms patalpose, Rokiškio aps
krities valdyboje surašė do
vanų aktų, kuriuo perleidžia 
apskrities valdybai savo dvie
jų ankštų nebaigtų įrengti di
delį gyvenama namų Rokiškio 
mieste su sųlyga, kad šiais 
1934 m. Ragelių bažnytkaimy
je, Rokiškio valsčiaus, jo gim
toje parapijoje būtų pastaty
tas pradžios mokyklai nuosa
vas mimas.

Makalai irgi sudarė tikrų 
vai’ola. Tokiomis 

1 programomis, kokiais mus vai 
1 šina Jos. F. Budriko korpo
racija, reikia tiktai gėrėtis. 
Be to, programos būna ir ket
vergi) vakarais iš AVIIFC sto
ties, 1420 kil., nuo 7:30r.on ikj

WASIIINGTGN„ saus. 14. 
—Am. Durim federacija rei
kalauja kongreso ištirti krašte 
svetimšalių vedamų propa
gandų.

SAN KALVAI>OR, sausio 
14.— Veržias Izalko ugniakal- 
nis.

svečių; jų tarpe matėsi geri). Į drauges, 
kleb. A. Linkus, grab. J. F.'
Eudeikis su žmona, p. Pužau
skas su žmona ir daug kitų.

Reikia pažymėti, kad buvo 
gera muzika, skanaus valgio 
ir gėrimo. Visi gražiai - links
mai leido laikų. Vakarėlio su
rengimu daugiausiai dirbo M.
Sueilaite, P. Milašius. Svečiai 
buvo pilniausiai patenkinti ir 
B. Sueilienei linkėjo ilginusių 
metų.

X Pereito sekmadienio va-

Nauja valdyba 1934 metams 
išrinkta: dvasios vadas kun. 
S. Jonelis, pirm. — S. Gude- 
naitė, vice pirm. — O. Norkni- 
tė, rast. — H. Gritaitė, fin. 
iašt. — F. Gudenaitė, knygy-

Beje, buvo pranešta. REMKTTF KATALlKIft-Budriko krautuvė, 3417 S. llu- .
KAJĄ SPAUDAjolui, už pareikštų mums didį. lsted st. šį mėnesį turi didelį 

! prielankumų gražiai aprašant (išpardavimų skalbiamųjų ma- 
ir užleidžiant žymiausių vieta pinų jp puilijų heveik už pusę 
“Drauge” a. a. Seselės mir- reguliarės kaino.-. Vertėtų pa
ties ir laidotuvių paskelbimu- sinaudoti.

no tvarkdarės S. Vitkauskai- ms; kun. Ig. Albavičini, kun. 
tė ir A. Preidaitė, sporto di-J A. Baltučiui, kun. .T. Mačiu-( 
rektorė H. Lipskaitė. (lioniui, M. I. C., ir kun. P.!

Buneo komisijon: R. Klitz, į Katauskui už dalyvavimų pa->
pirm., H. Karanauskaitė, F. ir 
A. Sadauskaitės, A. Preidai
tė, A. Sančūnaitė. Kiti daly-

kare, parap. svet. A. Peldžius kai atidėti, sekančiam susirin-
rodė gražiuk'judamuosius pa
veikslus apie Liurdo stebukli
ngas vietas ir dvi juokingas j 
komedijas. Žmonių prisigrūdo i 
pilnutėlė svetainė ir visiems 
paveikslai labai patiko. Kur

kiniui. Korespondentė

CHORO ŠORIŲ VA
KARAS

Nekalto Prasidėjimo parapi 
jos choras rengia'6 metinį šo
kių vakarų sausio 28 d., pa
rapijos auditorijoj.

Grieš dvi orkesįtros: Unive-

Ir kadangi p. Jusevieius jau ; Peldžius paveikslus rodys, 
pepirmų sykį tai daro; i patartina publikai skaitlingai

Dėl lo, L. R. K. S. A. f Iii-1 ateiti, nes verta pamatyti, 
vagos Apskrities delegatai bu-Į x Pradedant sausio 9 d., Į 
vnsio apskrities vice pirm. ei-, ^as antradienio vakarų, iki i 
gesį smerkia ir nutaria šių re- užgavėnių, parapijos svetainė- j rsity Nite OwLs,jįfine R°yal 
zoliueijų pasiunti 160 kp. dva
sios vadui taipgi Apskrities 
ir Centro dvasios vadams”.

mnldose; vnrg. A. Mondeikai Į 
ir J. Brazaičiui, pagelbėja-į 

šiems giedoti egzekvijas. Dė-' 
kojaine grab. Antanui Petkui i
už nuoširdų patarnavimų; grn- 
bneši ims ir ministrantains už 
jų patarnavimą. Visiems, ku- • 
rie dalyvavo pamaldose ir a. 
a. Seselės M. Vivianos kūnų 
nulydėjo į kapines. :r tiems, 
kurie Seselėms pntmnavo sa
vo automobiliais nuoširdžiai 
dėkojame.

Švento Kizimiero Seserys

Girdėjęs

ŪKININKO AUKA 
ŠVIETIMUI

Nuo Reumatiškų Skausmu
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinanti vidutiniu ištryni* 
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain*Kxpelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain F.spel* 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtina 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

Rokiškio valsčiaus Audru-j 
pio vienkiemio ūkininkas Juo-; PAIN-EXPELLER

IŠNUOMAVIMUI Įrengta už
eiga. Su vėliausios mados įre
ngimais. Geroj vietoj, renda 
pigi. Atsišauki!: FRANK UR
BIKAS. 4147 S. Kedzie Avė., 
Chicago, UI.

jc įvyks šokiai, rengiami pa-j^°ys"‘
rupijos naudai. Grieš Palilifl-j Choro menedžerius A. La

mo (Pliill Painius) orkestrą. Į- kas jau šešti metai, kai žiūri 
Rezoliucijų atstovai priima žanga tik 20c. I choro tvarkos; jis įeina į šo-

vienbnlsiai. J. Jasevičius re i-j X Sausio 14 d.,, parap. sve-'^^l komisijų. Dedama pnstan-
ntieji į aerodromų buvo pilni kalnuja, kad iš rezoliucijos .tainėje, Labdarių Sąjungos 10 ;IPb ^ad vakaras butų vienas 

1 u susijaudinusių būtų išbraukta pareiškimas, t k p. rengia vakarienę su pro-. sėkmingiausių

RftDIO
NORTHSIDIETĖS DAINI
NINKAS GRAŽIAI DAINA

VO PER RADIJO

arlinksmų,
žmonių. j kad jis tas komunistinės pro-

Aerdromas, abelnai labai di pagandos žinias kopijavo iš 
delis, pradėjo darytis per ma- komunistų laikraščių. Taipgi 
žas šiai nesuskaitomai miniai? pareiškia, kad jis už teisybę 

Pradėjo važiuoti įvairūs au- kovoja ir kovos. A. J. Žvirb- 
kštesnieji valdininkai. Jų žino lis giria Jasevičiaus už teisy- 
nos turėjo didžiausius bukie- bę nusistatymų, peikia už ko
tus gėlių, kurioms turėjo būti munistų laikraščiams bendra-j 
apiberti Atlanto nugalėtojai. I tlarbinvimų ir pastebi, kad už;

Apie 11 vai. minia buvo pa- teisybę kovodamas Susivieny-j &U PRAS P Š PARAP 
informuota, kad Darius ir Gi-J'io narių po komunistų šiam-; ® ’IUlU* f • IHIMM •»

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas KTAte 1660 

Valandos 8 ryta* Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredoa Vr Pėtnyčloc 
vakarais < Iki I 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos 
Vakarais T Iki 9 

Telefonas ItEPnb’.lc 9600

NAUJOS RAD1OS su truni 
pūjų ir ilgūjii bangomis. 
Vertės $29.50, už

$19.50
Pigiausios radios pasilink
sminimui tai yra gera radio 
su gramafonu krūvoje. Nau 
ja radio kombinacija, vertės 
$100.00 už

$49,00

JOHN SALZAK 
FIRST CLASS 

SHOE REPAIRINB
6349 S. MOZART ST.

Pataisome čevervkus gražiau
siai ir geriausiai — už ma
ži a v.sių kainų.

Praeitų antradienio vakarų 
radijo klausytojai ir vėl gir
dėjo gražių dainelių, gal būt, 
dar pirmų sykį dainuojant pei

,, .. radijo paneles; O. Juškaite, O.tuojau po pamaldų parapijos t" . .. . . Y . ’Ramoskiutę, A. Senutę, Ssvetainėj. Nariai prasonu ne
pamiršti sus ino ir skaitlingai

Korespondentėgrama. Komisijoje dirba žino 
mas veikėjas A. Žitkevičius ir Į
sako, kad šį kartų labdarių! Labdarių 8 kuopos metinis 
vakarienė “subytinš” visas ųį,susirinkimas bus vasario 4 d., 
tas buvusias vakarienes. Įža
ngn lik 35c. Kviečiama pub
lika skaitlingai atsilankyti.

R p. atsilankyti, ir atsinešti gerų 
pr naudingų sumanymų ir ne

Martinkaitę, taipgi Vincų Gi 
rvinskų. Malonu yra išgirsti 
balsus naujų dainos jėgų, ku 
rios rengiasi užimti vietas mū

rėnas perskrido Atlantu!
“Perskrido Atlantą! Lietu

siai! — uesuvaldydami savo 
džiaugsmo šūkavo žmonės.

“Dabar tai tikrai tik minu
čių laikas skiria mus nuo pa
matymo savo akims tų dviejų 
sparnuotų lietuvių” min
ties banga perbėgo tų minių.

Apie 12 vai. vidunakčio, vi
skas jau parengta pačiam nu- ganizacijos nariai komunistų1 Sodalietės susirinkusios cnt- 
sileidimui. Sknitlinga policija šlamštų neskaito ir parodo kad radienių vakarais daro viso-

BRIGHTON PARKštus bereikalo neterliotu.
|

Tai taip atrodė kova už tei- ;_______
sybę ir “grynus faktus” ko- Į ftv. Marijos mergaičių Soda 

munistų propagandos sapnais licija laikė susirinkimą sausio 
paremtus. Reikia dar ir tai 2 d., parap. mokyklos kamba-

pnmiršti atsivesti naujų narių, i k v. .....
G sų senstančių dainininkų n 

dainininkių. Dr. K. Kasputis

Dykai (i rekordai. 
Elektrikinė ledaunė ve 
$95.00 už

$45,00 J

B.

pasakė įdomių ir pamokinan
čių kalbų apie dantis, o I’. Ha-;

,T„. . ». ltimieras įdomino klausytojusVėlimuos sumanymas vyčių . . ,
H kuopos Ciceroj-e huvo - •»“ I**"*! I’1’11" )
ruošti šokių vakarų. Taigi ir k.°j’ ‘"«<lan,na paraudi p

CICERO 8 VYČIAI
---------A

pažymėti, kad jei ne vienas ry. Nauja narė įstojo į Sula- i turėsim, šokius, flintfti. kad k,,ri’ !'
atstovas, tai kiti visai būt ir licijų Ieva Noreikaitė. Daugi vnUaras huB nepaprastos, kad,’ald.škų dariu), 
nežinoję, kad p. Jusevičius į dalykų apsvarstyta. Sodnlicija !kjpkvjpnam u.;tįkrįnttt smagus Į Programa buvo duodama iš 
komunistų laikraščius rasinė- rengia didelį buneo party *o-,inįkas Vakaras buR sausio 20'WGES stoties, Peoples Kurni-1 
ja. Tas parodo, kati mūsų or- vo 13 d., parapijos salėj. parnpįjos sapije « valandų.ture Co. pastangomis. Progra-

t ės

MAYTAG skalbyklos, 
Model 10

$69.50
MAYTAG, Model 30 ketur
kampė, vertės $133.50 ,už

Vartota Maytag skalbykla
v

11Z

vaknre. Grieš “Royal Eddy’jmos vedėjas J. Kinkas pat i e-Į 
muzika. Jbė įdomių pranešimų iš lietu-

ir kariuomenė band' palaiky-1 reikalui esant moka už. teisy-(kilis rankų darbus, sulig nau-. chiengiečiai npleiskite vių draugijinio gyvenimo, tai |:
ti tvarkų.

Pakilo iš lauko lėktuvas, ku
ris aplėkė Kaunu, sirenos ba
lsu skolinamas, kad Darius - 
Girėnas jau artinasi prie Lie
tuvos sienų ir kad norintiems 
juos pamatyti nusileidžiant 
jau laikas skubintis aerodro 
man.

Atvyko vyriausybė su pre
mjeru J. Tūbelių priešaky. Ra

bę kovoti ir Apskrities garbę jausies mados. Bus suvirs 80 
apginti. A. J. Ž. dovanų, tat visiems užteks,

kas tik atsilankys į sodalieijos 
buneo.

Skaityta du laiškai — kvie
timai į West Side Valentine 
Bolloon Danee, McCormick

----------- Club House, 26 gatvės, va&i-
X Sausio 6 d., parapijos rio 13 d. ir iš Dievo Apveiz- 

svet. įvyko jaukus vakarėlis dos parapijos 18 gatvės į Snow 
pagerbimui mūsų žymios biz- į Bali Frolic, vasario 27 d., pa-

tINIOS Iš šš. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WESTPUI1MAN

(NSUBANCB
NOTART
RŲ1U0

PERKAM
Lietuviškua

BONUS

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

Krautuvė.
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boul? 4705

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

ChlpflĮto, III.
TF.Ii. R EPU BMC

Katrie perkate anglis l« dral- 
verii), Hlijskite Juos | CHAME 
(’OAI, CO. (Jausite geresnes 
anglis, it?. ma?.iau plnlgi) 
P<M-alionuis M. lt. tikini S7.IM) 
tonas.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L A I V A KOKO IŲ AO1MTDRA

PRISIBASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
ratanroomi pamatuotas bizmis 

9608 WBST 47th STB. - Tel. LAT&yette 1083

Nepamirškite atsukti savo 
radios Nedėlioję, 1 vai. po 
pietų ant stoties VV.C.F.L 
970 k., ir pasiklausyti Lietu
viško programų. '

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas pri.4ipirkti 

anglių dėl žiemos

Bes. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092




