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Ž O D IS
1. Žmogaus galybe je, kuri suteikia jėgų ir a-

Dievas, sutvėręs žmogų, da- kims>. ir koj'oms’ ir ranko'ms, 
vė jam paiiepima, kad darvtu ka<  ̂ JOS &ad u^val(1yti pa
žeme sau klusnia, sakydamas: vergti didesnes save galy- 
“ Veiskitės ir dauginkitos ir kes’
pripildykite žemę, ir jų pa- Protasv išnwkino ranka« Pa‘
vergkita, ir viešpatauki/a a n t's‘daryt autuvų, kuriuo ran-
jūros žuvų, ir ant dangaus kos Hpsigina. nuo didžiausių
paukščių, ir ant visų gyvulių, £yvuldJ- °P Pa t’ dvasia iš-
kurie kruta ant žemės. ” " S'alvoi° žiburį, kuris suteikia

r. , akims šviesos ir naktį; išgal-Prad. 1, 28. . v. , . ’vojo masinas, kurros praren-
Kad tas Dievo paliepimas ,]<ia ne tik žemės greičiau- 

galėtų but išpildytas, reikia įsius gyvulius, bet ir dangaus 
nepaprastos galybes, didesnės, ■ sparnuočius.
negu maldomieji sutvėrimai, j Tačiau, n e visų žmonių dva- 
nes jie nusilenkia, tik prieš di-Į gįa yra faįp ga]įnoa, ]<ad ga_ 
desnę. už juos jėgų, pasiduoda valdyti žemę, o tik tu, 
jai tik tada, kada nepajėgia • kude ja lavino ir tobulino, 
jai pasipi iesinti. A amino pam. į nes (]aug reikia darbo įdėti į 
tik tada traukiasi atgal ir ieš-j (lvasiig kad jį pasidarytų ga- 
ko sau kito kelio, kada su- i pnga p. padėtų žmogui ūžval-
tinka tokių, užtvarų, uolų, ar 
krantų, kurio nugriauti nega 
Ii. Jeigu tik gali nugriauti, 
nugriauja ir eina ten, kur jį 
jo prigimtis neša. Panašiai 
darosi ir su visais kitais gam
tos gaivalais ir galybėmis.

Klausimas tat kįla, kur glū
di žmoguje toji galybė, kuria 
pasiremdamas, jis turi užval

k

dyti tuos sutvėrimus, kurie 
nenori geruoju jam pasiduot.

Čia Dievas atėjo žmogui į 
pagalbų, suteikdamas jo dva 
šiai neapsakomų lankstumų iš 
vienos pusės ir kalbų iš ki
tos, kad galėtų prisišaukt pa
galbos ir pasinaudot kitų 
žmonių mokslu, ir prityrimu.

Lankstumo žvilgsniu žmo-
dyt visų žemę ir viešpatauti ėgus viršija visus sutvėrimus, 
ant jūros žuvų ir dangaus ! nes ng vieno iš jų nepadary- 
sparnuocių, juk Dievas, duo-! sįme lavinimais geresnį ar klo
damas įsakymų, turėjo duoti į gesnį tokiame laipsny, kaip 
ir galėjimų tų įsakymų ispiU ka(j galima padaryti žmogų, 
dyti. ;

Jeigu palyginsime žmogų 
su kitais gyvūnais ir su kito
mis gamtos galybėmis, ant 

kurių jis turi viešpatauti, pas
tebėsime, kad žmogus daug 
yra už anuos silpnesnis. Išti
kus vėjams, audroms, pavan
deniais žmogus ir jo darbai 
būna nušluoti nuo žemės pa
viršiaus taip lengvai, kaip 
lengvai būna nušluotas nuo 
tako rudens lapas. Jo ir akys 
prastesnės, negu daugelio gy
vulių ir paukščių, nes nemato 
naktį, kaip kad anie mato; jo, 
ir kojos ne taip greitos kaip 
to šunelio, kurį jis vadžioja 
su savim ir rankos ne taip 
tvirtos, kad galėtų eit imtis 
su jaučiu ar arkliu. Žmogaus, 
tat, galybės negalima ieškoti
jo kūne, ar kūno sųnariuose, Kol jis yra. netašytas, neišmo
kėt kur kitur, būtent, dvasio- Į kytas, neišauklėtas, jis neturi

KUN. JUOZAPAS MAČLULIONIS, M.- 
I.C., Aušros Vartų par. klebonas, “ Draugo” 
bendrovės sekretorius ir “ Draugo” admini
stratorius.

Kini. J, Vaitkevičius, M.I.C.

Lavindami šunelį galime jį 
pripratint, kad šokinėtų per 
virvelę, arba atneštų pamestų 
daiktų, bet neišmokinsime jo 
nei rašyt, nei skaityt, nei bet- 
kurio iš tų darbų, kurie aukš
tina žmogų, daro jį garbingų 
ir galingų.

Šiuo žvilgsniu galima žmo
gų prilygint prie murmulo. 
Kol murmulas guli laukuose 
ar kalnų kloduose, nieku ne
siskiria nuo paprastų akme
nų, nepatraukia niekeno do
mės prie savęs. Bet kada pa
liečia jį menininko ranka, ka
da tos rankos tašomas virsta 
gražia stovyla, gauna patrau
kiančios galybės, gauna gyvu
mo, kuris stebina ir traukia 
žiūrėtojo aki.

Panašiai darosi su žmogum.

KUN. 10. ALBAVIČIUS, dienraščio “ Draugo” da 
kartinis pirmininkas, mūsų uolus bendradarbis, Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas, buvęs ALKKK. pirmi
ninkas.

tos galybės, kuri yra reikali- kia palikt, žodžiu, gadins me-
nga žemei valdyti. Jis yra džiugų, bet nepadarys naudin-
taip silpnas ir bailus, kaip ! go darbo.
kad silpnas ir bailus vra ma-į v. • . . , ,/ ....................• Panašiai darosi ir su kal-
žas vaikelis, jis bijosi g a m t o s r-’ i • , n * v’ ’’ ® ; ba. Kiekvienas kalbos žodis y-
ir jos prajovu, bijosi gyvuliu, i , . , u , . .■ • , •y 1 d *■’ L“ " I ra tai kalto kirtimas į artimo
kuriuos turi pavergt ir pri- . T • t1 1 dvasia. Jei tas žodis yra ge-
verst sau tarnaut. Bet kada . . . .ras ir teisingas ųs nesą. nau
ji paliečia mokytojo ranka ir tia Tai m  asu
išlavina, jis pasidaro tarsi n e ! Č’ 4 1 ; gingas ir apgaulingas, jis jų
tas žmogus, jis pradeda vai-į j . ,v. . , i • i ij skriaudžia, ir drasko, kaip kad XJL lcl Mlluu
dvt tas galybes, kurių pirmiau' ±-i i i n v . , '’ ‘ 1 . .y . ° • ’ 1 į netikslus kalto uzgavimas tru -. kfų kalbėt apie gerų ir blogųbijojo.

Tuja žmogaus lankstumo y- 
patybe remiasi visas žmogaus 
gyvenimas, visa kultūra, vi
sos pažangos, visi mokslai, vi
si išradimai, visa žmogaus ga
lybė ir tobulumas. Kad. ne tas 
lankstumas, neišmokintume 
žmogų kalbos, o be kalbos iš
nyktų jo galybė, žodžiu ap
mirtų. visas i žmogaus gyveni-i 
mas, žmogus pasidarytų vie
nas iš menkiausių gamtos gy
vūnu.

pina murmulų, bet nedaro sto- 
vylos. Didesnę, tat, skriaudų 
padaro artimui neteisingas ir

vas, skelbdamas savo dešimtį 
įsakymų, neaplenkė ir skriau
dų, kurias žmonės daro vieni! 
kitiems neteisingais žodžiais: 
“ Nekalbėsi, sako, prieš savo 
artimų neteisaus liudijimo” . 
(Atk. 5, 20). Kad šie žodžiai 
apima, visas kalbas, o ne vie- 

mulo gabalų, paveičia jį gru-jnus tik liudijimus teisme, ma
tome iš paties Kristaus įšpė-

Žmogaus kalba, kaip mato
me, labai yra panaši į daili
ninko kaltų. Kai dailininkas, 
kalinėdamas savo kaltu inur-

žia ir žavėtina stovyla, 
ir auklėtojas ar mokytojas, 
kalbėdamas nuolatai į mažo 
vaikelio dvasių,-tarsi tašyda
mas jų, paverčia jų laikui bė
gant išmintinga ir galinga bū
tybe, kuri sugeba valdyt gam
tos gaivalus ir priverst juos 
jai tarnaut.

Bet tęskime toliau kalbos 
prilyginimų, prie dailininko 
kalto ir žiūrėkime, kokios to
lesnės išvados plaukia.

Jei paims į rankas dailinin
ko kaltų ne dailininkas, o tik 
tas, kuris nenusimano apie tų 
darbų ir ims tašinėti mumin
ių, sutrupins jį visų, bet sto
vy! os neiškals, nes jo užgavi- 
mai nors ir padaro žymes, ta
čiau ne tokias, kokios yra sto»- 
vvlai reikalingos ir ne toje 
vietoje, kurioje reikia. Jo tą
symas paliks tai, kas reikia 
nukirst ir nukirs tai, kas rei-

Nors gyva kalba smarkiau' Įbes ir veiks, kad Dievo vardų
paveikia į žmogų, jos gali 
klausytis ir tas, kuris nemo
ka skaityt, tačiau ji greit pra
skamba ir išnyksta, kas tat 

i norėtų jos vėl pasiklausyti, ne
beturi prie ko kreiptis, turi 
laukt progos, kol neatvyks | 
kalbėtojas.

Kitaip dalykai stovi su span 
sdintu žodžiu: jis pasilieka, jį 
gali skaityt šimtų, tūkstantį

5 kartų, jį gali pasiųsti, ten, kur , žmogus turi nusilenkt prieš 
' balsas nepasiekia, jį gali pra- i Dievų ir pildyt jo valių. Šių 
įtart tiems, kurie dar negimę,' minčių pagautas jis nesą Die-
kurie gyvens už daugelio tūk
stančių metų, kaip kad Egip
to faraonų užrašai, ar Babi
lonijos karalių bibliotekos ka
lba į mus, kurie esame tūks
tančiais metų nuo jų atstu.

Tačiau, kai gyvu žodžiu ga
lima pasakyt netiesa ir pada
ryt neišlyginamų skriaudų 
klausytojui, taip ir spausdin
tu žodžiu galima pasakyt tų 
pačių netiesų ir padaryt dar 
didesnę skriaudų, nes galima 
pasiekt daugiau žmonių, gali
ma pasiekt tolimiausius kraš
tus, galima pasiekt dar negi
musius, galima savo raštais 
prakalbėt gulint žemėje ir vir
tus dulkėmis.

Spausdintas žodis gauna y- 
patingos reikšmės šiandie, ka
da visi su mažomis išimtimis 
moka. skaityt, skaito ir ieško 
to skaitymo, melagingu, tat, 
žodžiu galima užkrėst milijo
nus žmonių. Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpos 
Į viskų, kas eina tikėjimo ne- į ir gražiai iliustruota šventųjų 
[naudai, jis užtylės tikinčiųjų į paveikslais Tvirtais popieri- 

a neia or}nas gy\ em j gerug j arpLlSj 0 keks aikštėn . niais viršeliais tik 25 centai, 
sa-ysime,..^ sį|pnypeS) išpūsdamas jas,; vienų imant, dar reikia pridėti

3. Ka/alikiška ir  nekatali
kiška spauda

m</ atvaizdavimas, 
vykusi ar nevykusi jo fotogra
fija. Jei taip butų, tai nerei-

spaudų, apie naudingų ar ke
nksmingų, teisingų ir melagin
gų, nereikėtų traukti į teismų

melagingas žodis, negu jo kū- i laikraščių ir reikalauti atly- 
nui užduotas klaidingas kirtis,! gįnimo už padarytas skriaų- 
nes, kai dvasia yra svarbesnė | das. Tuomet laikraščiai, pasi- 
už kūnų, taip ir skriauda, pa-i dalinę visuomeniško gyvenimo 
daryta dvasiai yra didesnė už sritis, fotografuotų jas ir tuo 
skriaudų', padarytų kūnui. j būdu atliktų naudingų^ darbų, 

Suprasime dabar, kodėl Die- nes Pran«5t'l mums>lias kurio

jime: “ Sakau gi jums, žmonės

je srity darosi.
Tačiau, taip niekad nėra, o

ir būti negali, o tai dėl to, kad 
žmogui ir visai žmonijai ne 
tiek yra svarbu, kas buvo, bet 
kas bus, kad galėtų tinkamai 
prisirengt pasitikt tų ateitį ir 
padaryt jų sau palankių ir nau 
dingų. Kitaip sakant, kiekvie
no žmogaus gyvenimas, o per 
tai ir atskirų grupių eina su-

teismo dienoje duos atskaitų į âm tikru iš anksto nusta- 
iš kiekvieno nenaudingo ž!od-|tytLi planu, kad pasiekus tam 
žie, kurį jis kalba. Nes, dėl sa- tikras gerybes, kurios to žino

gaus ar grupes yra laikomos 
už brangiausias ir reikalin

vo žodžio būsi išteisintas ir 
dėl savo žodžio būsi pasmerk
tas” (Mato 12, 36) giausias. Tas gi gėrybes ir

Jei prisiminsime skriaudų. Į s êkdll° P̂ anus nustato pasau- 
kokių žmonijai padarė rojuje ^ bl"na. Kokia, tat, žmogaus 
žaltys savo melaginga kalba, ^ ia PasauEžiūia, tokie jo i- 
suprasime melo nedorumų, sn-!dea âb tokie gyvenimo planai, 
prasime, kokių skriaudų gali ’tokios ir pastangos tuos pla- 
padarvt ir šiandie žmogui i r 'nus įvykdinti. Bedievis pav. 
visai žmonijai melagingas žo- žiūri i vis^ Pasaall bedieviš-
dis.

2. Dviejų rūšių kalba
Kalba yra dviejų rūšių: vie

na, kurių girdi mus ausys, ku
rių taria mūs lūpos, yra tai 
gyvas žodis; kita, kurių, mato 
mūs akys, yra tai spausdintas 
žodis, tai knygos ir laikraš
čiai.

komis akimis; jam atrodo, kad 
Dievo nėra, kad pasaulis yra 

• atsiradęs kitokiu keliu, negu 
Dievo sutvėrimu, kad žmogus 
neturi jokių pareigų Dievo li
nkui, todėl klysta visi, kurie 
Dievų garbina ir stengiasi jo 
valių pildyt. Užsikrėtęs tokio
mis mintimis, jis bandys jas 

skleisti aplink save, rašys, ka-

KUN. JURO,MINAS VAIČIŪNAS, šv. Antano par. 
klebonas, ilgus metus, išbuvęs “ Draugo” bendrovės pir
mininku, dabartinis vicepirmininkas, nuolatinis bendra
darbis ir rėmėjas, kurio vadovaujam-oj par. “ Draugas” 
daugiausia turi skaitytojų.

prašalinus iš žmonių gyveni
mo, nes mano, kad juo dau
giau vienminčių turės po savo 
pusės, juo tvirtesnė bus jo 
pozicija, juo lengviau pasieks 
savo numylėtus tikslus.

Panašiai mano tik į priešin-
!gų puse tikintis žmogus. Jis 
žino, kad Dievas yra, kad vi
sas pasaulis, žmogaus neišsky
rus, yra išėjęs iš Dievo

vą i gyvenimu ir visus reika- r)i(lžillojasj hedieviai> kad 
lūs bando spręst ne sulig s a v o ^  pay j  Rousseau (sk. 
geiduliais, bet sulig Dievo įsa- Bugo) yra did{l|is žmogų?;
kymais. teratas, pedagogas, filozofas,

Tuo būdu tikinčio žmogaus, bet kad jis buvo didelis niek- 
visas veikimas, visos jo kai-1 šas, taip pagedęs, kad neno- 
bos ir raštai sieks kitokius! rojo niekad pamatyti savo vai 
tikslus, negu bedievis, darys 1 kų, kad, kaip pats sako, neuž- 
apie save kitokių atmosferų, ’ krėstų jų savo pagedimu, be- 
dvelks kitokiu kvapsniu, ne- > dieviška spauda taip pat tai 
gu bedievio veikimas ir raštai, užtyli, todėl retai kas apie tai
ir tai neišvengiama psikologi- į žino.
ška vieno ir kito būtenybė. 

Tikintis žmogus džiaugsis
tikėjimo pasisekimais, reikš 
nuliūdimo dėl nepasisekimų, 
kels aikštėn tikinčiųjų nuvei
ktus darbus visos žmonijos ar 
kurio krašto naudai, kalbės a- 
pie vienminčių organizacijas, 
jų planus ir siekinius, žodžiu, 
dirbs, kad Dievo karalystė į- 
sigalėtu ant žemės.

Bedievis priešingai dirbs, j 
’ kad Dievo karalystė būtų su- J 
į naikinta ant žemės. Jis rinks į

1 kad pakirtus jais pasitikėji
mų, griebsis net melo ir šmei
žtų, kad pažeminus ir išnieki
nus tikėjimų, nes didžiausias 
bedievybės apaštalas prancū
zas Volteris patarė savo vien-

T!

minčiams taip daryti: “ Šmei-
žkite, sako, šmeižkite, vis vien 
kiek ners užsiliks iš to” . — 
Colomniez, calomniez, ii en re- 
stera toujours quelqueclrose.

Kad pav. Pasteuras, Ampe
ras, Volta, Kuliombas, buvo 
dideli mokslininkai, tai visi 
žino, bet kad jie buvo katali
kai ir nebetkoki, o tik geri ir 
uolūs, tai ne visi žino, bed

kad,viška spauda reguliariai tai 
užtyli ir skelbia prisispyrę, 
kad mokslas priešinasi tikėji
mui.

Pastaraisiais laikais bedie
viška spauda taip uoliai ėmė 
sekti savo tėvo Volterio pata
rimus šmeižti ir teršti katali
kus, kad Ispanijos vyskupai 
buvo nutarę steigti katalikiš-

(Tęsinys ant 2 pusi.)
i

į NAUJA KNYGA
[“Pašaukimas į Dvasinį 

Luomą”

už persiuntimų 5c.; o gražiais 
audeklo viršeliais 50 centu.

“ DEAUGAP0 
2334 So. Oakley Ave.. 

Arba pas patį /Autorių
8801 Saginaw Ave.,
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ŽODIS

(Tęsinys nuo 1 pusi.)

kų žinių agencijų, kad atitai
sius bedievių melus, o šmeiži
kus nutarė traukti teisman ir 
priversti juos atitaisyt mela
gingas žinias. Bet ir čia be
dieviška spauda pajėgia išsi
sukt. Šmeižiančias žinias pa
leidžia ant pirmo puslapio, 
stambiausiomis raidėmis. Ka
da teismas priverčia atšauki, 
padaro tai smulkiausiomis rai
dėmis ir ant paskutinio pus
lapio, kuri. vargiai kas paste
bi.

Štai nekatalikiškos spaudos 
žiedelis iš Lietuvos gyvenimo.
Krikščionims Demokratams 
valdant Lietuvą, kada jokios 
nebuvo cenzūros, kada kiek
vienas rašė, kas jam patiko, 
opozicinė spauda paskelbė, 
kad ministeris p. Petrulis pa
grobė Lietuvos auksų ir iš
bėgo į užsieni. Užinteresuotas 
asmuo p. Petrulis patraukė at- j 
sakomybėn melagingų žinių
platintojus, kurie ir buvo nu-j " Suprasime dabar, kodėl Ba-( katalikų kongresų Kaune, k, 
bausti ir priversti atsaukt sa-. žnyčia draudžia katalikams da buvo kalbama apie katuli- kas nors iš to pasiliks skaity- 
vo paskelbtas. neteisingas ži-j skaityti nekatalikiškus rastus, kiškų spaudų, nudavė durnų ir [ tojo, ar klausytojo jausmuose
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DIDŽIAI GERB. KUN. JONAS J. 
JAKAITIS, M.I.C., Tėvų Marijonų Pro
vincijolas Amerikoje, žymus visuomenės 
veikėjas, buvęs Tautos Fondo pirm., buv. 
LRKSA. dvasios vadas, gabus organizato
rius ir kalbėtojas, savo vadovaujamoj pa
rapijoj, Worcester, Mass., sukėlęs dešimti
mis tūkstančių dolerių Lietuvos reikalams. 
Gerb. Provincijolas bendradarbiauja “ Drau 
gui” nuo pat pirmųjų jo gyvavimo metų.

kurie pas save nepripažįsta; 
kitokios spaudos, kaip tik 
bolševikiškų ir bedieviškų, to
dėl yra panaikinę visus tuos 
laikraščius ir knygas, kurios 
netarnauja jų idėjoms. Jie 
mat gerai žino, kad žodis, 
koks jis nebūtų, ar tai spaus
dintas, ar balsu pasakytas, su 
daro aplink save tam tikrų at
mosferų, kai kokius dūmus, 
kuriuose paskęsta ir kurių 
prisigeria kiekvienas, kuris 
skaito tų žodį, ar jo klauso. 
Jei tas žodis yra geras ir šve
ntas, sudaro aplink save šve
ntų ir kvepiančių atmosferų, 
o žmogus, kuris joje pagyve
na, persigeria ta pačia gera 
kvapsnimi ir nešioja jų su sa
vim ir toliau. Jeigu gi žodis 
yra kladinantis, jei jis tar
nauja apgaulei, melui ir šmei
žtams, tokių pat sudaro at
mosferų apie save, o žmogus, 
kuris į jų patenka, būtinai tu
ri jos prisigeri, o paskui turi 
ja atsiduot. To dėliai ir be
dievių tėvas Volteris pataria 
'meluot, šmeižt ir teršt savo 
priešus, ’nes, sako, vis vien

mas.

Bet prisižiūrėkime arčiau

j o' ypatingai blogas knygas de- 
i da ant Indekso. Yra tai kenk

davę paklausimų, kad jam pa- ir mintyse. Kai darbininkas, 
aiškintų, kas esanti toji kata- nusileidęs į anglies kasyklų,

tai nesąmonei. Lietuva tuom į smin8'b tikėjimui knygų sąra- likiška spauda, ar tai esančios turi prisigert tų anglies dul
kant turėjo viršaus per tr is !šas’ kurib katalikams nevalia!’kokios raidės katalikiškos, ar kių, kurių yra pilnas oras, o

Paskolink Su Pasitikėjimu
5% Promissory Notes

OF

THE CATHOLIC BISHOP OF CHICAGO
$ SCO—$1,900 denominacijose 

Nuo 1 iki 5 metų

Turinčius parašę Jo Emin, Kardinolo Mundelein
TAIP PAT

5% % Promissory Notes 
OF

THE CATHOLIC BISHOP OF ROCKFORD
$500 — $ 1,000 donominacij ose

Šios notos yra tiesioginė obligacija Eockfordo diocezijos
5% % Institutional Securities
Dėl platesniu informacijų rašvkite:

McMAHON & HOB AN
1 0 5  S o u th  La  S a lle  S tre e t

CHICAGO, ILLINOIS

žmones savo pasaulėžiūra, bru 
ka jiems į rankas per prieva-

milijonus rublių. Milijonas ru-1 P° ^ausinėmis. | mašinos, ar popiera, jis visai kurios sukyla sprogdinant an- Ytų savo raštus, o žiauriausiai
bliu sveria apie pusantro to-' Yra žmonių, kurie gĮriaslJ ne®bPrantųs katalikiškos spau'glį, taip ir skaitytojas kokių persekioja ir baudžia tuos, 
no, trys milijonai apie penki lis kad jie galį viską skaityt, kad ĉos- Tuomet kongreso vedė- nors raštų turi prisigert lo pas kuriuos randa nors ma- 
tonus. P. Ministeris, reiškia,' jiems blogiausi raštai nekeli- jas> dabartinis J. E. Vysku-' kvapo ir tų dulkių, kurios ei- žiausių priešingos pasaulėžiū- 
įsidėjo į valizų penkius tonus kių. Toks pasakymas liudija,'Pas Staugaitis pradėjo jam 'na iš to rasto. ros rašinėlį. A ienas pav. lde-
aukso ir, įsisėdęs į automobi- 'kad žmogus, kuris taip kalba ■ uiskmt, kaip mažam vaikui,! Tas išvadas patvirtina ir bonas, rašydamas į bolševiki-

vertina bolševikai, nė vienas Mokykimės tat iš bolševikų 
katalikas neimtų į rankas be-' įvertint spaudų, jei iš kitų ša- 
dieviško rašto, nė knygos, nė Utinių išmokti negalime, 
laikraščio. Jeigu gi taip nėra, ------- -------------
jeigu katalikai skaito viską,
kas papuolė ir dar giriasi 
tuom, jei savo centais priside
da prie bedieviškos spaudos

lį, išdūmė į užsienį. Sunku ti- 'ir  mintija, yra arba labai ma-' kas Yra katalikiška, o kas ne-1 gyvenimas, nes kiekvienas to- jų laiškų savo buvusiam var- palaikymo, sunkių užsitraukia
kėt, kad tie, kurie tas žinias žai apsišvietęs ir visiškai ne- katalikiška spauda, kuo užsi-.kiu pasidaro, kokius raštus gonininkui, įdėjo į laiškų sve- 
skleidė, patys joms būtų ti- supranta, kų skaito, arba blo- luirnėja viena ir kuo kita iyskaito. Jei skaito bedieviškus paveikslėlį. Y argsas var- 
kėję, bet jie yra Volterio pa- gos valios žmogus, kuris už-,koki°s Yra pasekmės žmonių ypasifĮaro bedievis,' jei. skaito g
sekėjai, todėl laikosi taisyk- 'siiminėja nekatalikiškos span širdyse vienos ir kitos veiki- ; is .f gventu8j pasidaro ge_ šiems mėnesiams kalėjimo, nes

. . . .  , . ras ir šventas.Kad yra skirtumo tarp vie- 
kitos spaudos rūšies'

mo.lės, kad galima skleisti, d id -’dos platinimu 
žiausius melus, vis atsiras kas' Prie šios paskutinės žmonių 
nors, kas tam patikės, ir, ži-1 rūšies priskaityčia ir profes. uos ir

gonininkas buvo nubaustas še
šiems mėnesiams kalėjimo, nes 
laiškas paštoje buvo atidary
tas ir paveikslėlis surastas. 

Žino tai bolševizmo apašta-1 Jei katalikai taip įvertintų

ant savęs atsakomybę ir ne
vienų kartų patvirtina Kris
taus pasakymų, kad šio pa
saulio sūnūs daug yra gudres
ni už šviesos sūnus.

noma, atsiranda. ’i Voldemarų, kuris per antrąjį geriausia Ii ūdija bolševikai, lai, todėl, norėdami užkrėsti spaudos reikšmę, kaip kad į-

JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN

Iš Dievo malones ir Apaštališko Sosto palankumo tituliaris 
Švč. Marijos,del Popolo bažnyčios Kardinolas Kunigas

Cbicagos Arkivyskupas

Mylimiausioji

Rašant šį laiškų mano -atmintyje pasireiškia baitai apsitaisusio 
senelio Popiežiaus paveikslas, kaip man teko jį matyti dar nesenai. 
Nepaisant daugelio metui sunkumo, šių neramių' besikeičiančių laikų 
problemų, begalinių reikalų slėgimo, viso pasaulio tikinčiaisiais rū 
pinimosi, “ solieitudo omnium e-eclesiarum kaip sako šv. Povilas, 
Popiežius visados yra ramus ir kantrus, malonus ir pagalbos kupi
nas, lygiai visiems ir labdaringas. Duosnus su palaiminimais, in
dulgencijomis ir dvasinėmis dovanomis, tačiau jis mažiau iš mūsų 
reikalauja, negu jo pranokėjai, ir nebus perdaug pasakius, kad šian
dieninis Šv. Petro įpėdinis yra labiau duosnesnis mums, Cbicagoje, 
negu kitoms kurioms pasaulio didžiosioms bažnyčioms. Jis. suteikė 
mums nesuskaitomų daugybę privilegijų ir savo didžio palankumo 
įrodymų. Reikia pažymėti bent vienų iš tų, kaip tai mūsų St. Alary 
of the Lake seminarija, kuriai jis davė galių ir pripažino ypatingų 
valdžių. Šių palyginamai jaunų mokslo ir dievotumo įstaigų perei
tais Jubiliejaus metais jis išskyrė ir, Cbicagos katalikų busimųjų 
dvasios vadų padrąsinimui, jai pripažino pirmenybę tarp daugelio 
kitų,-gyvuojančiųjų gentkartėmis ir net šimtmečiais, pakeldamas jų 
pontifikalinio fakulteto laipsniu ir apdovanojo su brangintina pri
vilegija dalinti laipsnius ir šventosios teologijos daktaratus. Tai 
visa pažymiu, kad jūs suprastumėte, kodėl aš taip karštai šiuo at
siliepiu.

Dvidešimts penkerių metų mano vyskupiškos konsekracijos su
kaktuvėmis Šventasis Tėvas suteikė man privačių audiencijų. Prieš 
baigsiantis audiencijai įteikiau jam mūsų vyskupijos atikų. Prisi
pažįstu, kad atsiprašiau už dovanos mažumų, palyginus tai su bu
vusiais metais. Išaiškinau, kad pavienių žmonių aukojimas buvo 
mažesnis, kadangi mūsų žmonių taupos labai sumažėjo ir jų paja
mos sumenkėjo, ačiū pereitų penkerių metų finansinei nepalaimai. 
Šventasis Tėvas atsakė, kad jis gana gerai supranta dalykų stovį, 
kad jis giliai simpatizuoja savo vaikeliams ir nuolat meldžiasi ir ti
kisi, kad netolimoj ateity grįš geresnieji laikai. Paskum jis ramiai,

ir, galima sakyt, nedrąsiai pasakojo man, kaip Petro Skatikas per 
pastaruosius kelerius metus žymiai sumažėjo iš visų krikščioniškų 
kraštų. Ir jis išvardino kai kuriuos kraštus ir vyskupijas, kurios 
šiandien pačios yra reikalingos pašalinės paramos. Kadangi sąly
gos yra toli blogesnės namie ir patiems reikia ieškoti pagalbos ir 
išeities, nėra galimybės aukoti jam — Popiežiui. Jus užtikrinu, aš 
stačiai nustebau, kadangi tarp pavargusiųjų yra tie kraštai ir 
vyskupijos, kurie prieš 25 metus stovėjo pirmose eilėse -— buvo 
duosniausi Šventajam Sostui ir jo reikalams. Ir jei tie kraštai ne
gali būt toliau duosningi ir jei pačiam mūsų krašte mažėja aukoji
mas, lygiai kaip ir mūsų pačių, iš tikrųjų, Šventasis Tėvas labai 
yra reikalingas paramos, ypatingai šiandien, kada jis pats gauna 
galybes prašymų. Tada aš nusprendžiau, kad šiais mūsų Jubilie
jaus metais kreipsiuos. į savo kunigus ir tikinčiuosius prašydamas, 
kad jie daugiau dėtų pastangų Petro Skatiko metinėje kolektoje, 
ne tik kad parodžius savo sūnišl-ių ištikimybę ir meilę mūsų Bažny
čios maloniajai Galvai, bet taip pat, kad palengvinus Šventajam 
Tėvui naštų. Šios tai yra priežastys, kurios turėtų išjudinti visus 
Šventos Bažnyčios ištikimuosius" vaikus, kad su visa širdimi davus 
Šventajam Tėvui reikalingų paramų. Tačiau mums, Cbicagos kata
likams, yra priediniai atsidėkojimo motivai, kurie verčia mus būti 
tiek duosniais ir tiek atvirais, kiek tik yra galimumo per šių metinę 
Petro Skatiko kolektų. Tuo keliu turi pasireikšti mūsų. gilus dėkin
gumas už tai, kas jo padaryta mūsų vyskupijai, dėkingumas už jo 
parodytų rūpestingumų mūsų seminarijai, dėkingumas už jo susido
mėjimų mūsų žmonėmis, jų draugijomis, jų labdaringuoju darbu, 
ypač atviruoju tikėjimo išpažinimu, per visų laikų ypatinguoju bū
du pereitais metais per parapijų misijas.

i
Ales turime progos šio mėnesio paskutinį sekmadienį visi ir 

kiekvienas aukoti sulyg savo išgalės. Tai bus aiškus ir neklaidus 
mūsų ištikimybės, meilės ir dėkingumo įrodymas Petro Skatiko me
tinėje duoklėje, kuri tų dienų bus kolektuojama šios vyskupijos 
kiekvienoj bažnyčioj, mūsų Šventajam Tėvui Popiežini Pijui XI, 
kurį Dievas teužlaiko ilgam laikui.

Nuoširdus jūsų Kristuje

Jurgis Kardinolas Mundelein,

Cbicagos Arkivyskupas..

XXA7 Sekmadienis po Sekminių, 1934.

N O V E N O S
Kų tik išėjo iš spaudos 

No vena, prie Šv. Antano 15c.
Novena Nenerstojančios Pa

galbos ............................... 10d
Novena prie Šv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaida

Sveikinam ‘4Draugų” Jubiliejaus Proga
BIZNIERIAI LUTKAI 

2230 Blue Island Ave.
UŽEIGA IR VALGYKLA

s?

Linkiu “ Draugui” ilgiausių metų

JERONIMAS LABANAUSKAS, sav.
QUALITY MEAT MARKET

3407 So. Halsted St. BOUlevard 4427

V - ........ - ...  ?
; ~ ~ ~  . . “

Šia sidabrinio jubiliejaus proga, linkime dienraščiui 
u Draugui” ilgos darbuotės lietuvių katalikų visuomenėj

JUOZAS KAUPAS, savininkas 
J K TA VERN — 2100 W. 23rd St. Tel. Canal 0759

ASSOCIATION
4425 So. Fairfield Ave, Lafayette 6618

AUTHORIZED CAPITAL $1,000,000 
Member FEDERAL HOME LOAN 

BANK SYSTEM
Turime pinigų paskoloms ant pirmų morgičių

VALDYBA;
John Sandais — Pirmininkas 
Anton P. Lukošius — Vice-Pirm. 
Stanley Norgaila — 2 V.-Pirm. 
Leonard A. Gneetis — Rast. 
Vincent Paukštis — Kasininkas 
Zigmont Kūkalis — Rast. Pagelb.

APPRAISERIAI:
Joseph C. Encher 
John Zeuberis 
Joseph Klapatauskas 
Paul M. Smith 
Peter Kvietkus 
George Lukas

%:

Savaitinis taupymo būdas yra geriausias ir lengviausias 
darbininkui žmogui. Pradėkite padėti po 25 ir 50c
į savaitę ir bematant užaugs didelė suma.

Tolimesnių žinių atsikreipkite į direktorius ar valdy
bų arba Bendrovės raštinėn 4425 So. Fairfield Ave. Te
lefonas Lafavette 6618.
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M etropol State
N arys F e d e ra l R eserv e  S y stem

2,201 W est Cermak Road

LAI MUSŲ B A N K A S 
BUNA JŪSŲ BANKAS

S®f e

D e p re s ija  K ita s  B a n k a s  P a rb lo š 
kė, B e t Š j B a n k ą  N e įve ikė

Šios įstaigos praeitis yra rekomendacija ateičiai 

Kviečiame jus aplankyti musu BANKĄ.

Busime daugiau negu laimingi galėdami suteikti 

Tamstoms mūsų patarnavimų.

Bankininkavimo valandos: Pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 3 vai. popiet.
Ketvirtadieniais: nuo 6:30 iki 8:30 vai. vakaro, 
šeštadieniais: nuo 9 vai. ryto iki l vai. popiet.

ADV. JON AS B. BRENZA,Metropolitan State Banko Prezidentas. Jam vadovaujant bankas pagarsėjo saugumu.

Šios šalies lietuviai negali pasigirti dideliais fi

nansininkais, tačiau ir čia vra išimtis. Vienas lie- 

tuvių žymus bankas Chicagoje ne tik kad nesu- 

bankrūtavo, bet dar pralenkė daugybe senų ame

rikoniškų bankų. Tas bankas — tai plačiai lietu

viams ir kitataučiams žinomas METROPOLI

TAN STATE BANK.

IN D E L IA I A P D R A U S T I

Ir štai nuo Naujų Metų tas bankas naujų pa

gerinimų įvede, kurio taip senai Amerika buvo 

reikalingas, būtent, dabar šitame Banke žmonių 

įdėtieji pinigai jau yra apdrausti iki 05,000 (inšiū- 

rinti). Dabar už indelius ne tik Bankas yra atsa- 

komingas, bet jau ir apdraudų garantuoja.

$>*, v

JON AS KROTKAS,Metropolitan State Banko Vice Prezidentas

DR. SILV. A. BRENZA,Sekm Ingas Gydytojas Chirurgas, Metropolitan State Banko Direktorius

• METROPOLITAN STATE BANKO 
VALDYBA

t

Sveikina “Draugų” Jo 25 Metų Jubiliejaus Proga

J?

J

JULIUS C . BRENZA,Žymus Komersistas ir Metropolitan State Bahko Iždininkas
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Redakcija.
Visur skuba, skuba, sku

ba —
Telefono skambutis
“ Alo! Alo! Ar tai “ Žinių” 

redakcija? ’ ’
“ Taip!”
“ Norėčiau pakalbėti su pa

čiu redaktorių!”
“ Su redaktorių...”
“ Aš žinau, sakysite, kad1 

jis-*labai užimtas. Man visgi į 
turite padaryti išimtį. T uriu ' 
svarbių žinių ir svarbiausiai • 
turi tilpti jūsų laikraščio 
rytojaus Nr. ” į

“ Gaila, ponia, bet redakto
riaus dabar nėra! Jis išvykęs 
reikalais.’’

“ Ištikrųjų? Gal kartais 
meluojate?”

“ Ne ponia, nemeluoju...”
“ Tai palaukite...” (Vie

nos minutės pauza, kurios 
metu. poniutė galvoja).

“ Alo! Ąlo!”
‘ ‘ Taip! ’ ’
“ Tai duokite man pakalbė

ti su vienu iš Jūsų reporte
rių. ’ ’

“ Čia vienas iš reporterių 
kalba.”

“ Kaip įdomu. Skaitau sau 
didele garbe. O gal čia kalba 
tas pats, kuris anądien taip 
gražiai aprašėte Palaimintos ■ 
Teisybės Ieškotojų draugys
tės balių ...”

“ Poniute.. . ”
“ Taip viskų gražiai apra

šėte, kad net atsistebėti nega 
Įėjome. Ir visų pavardes su
rašėte. Tik ponia Klinkūnie- 
n,ė supyko, kad jos. pavardę, 
klaidingai atspausdinote. Tu . 
ri būti KLINKtTNIBNĖ, o 
jūs parašėte Klickūnienė. M a- 
tvkite, ji labai norėjo, kad 
jos brolis Pilypas gyvenan
tis. Pliiladelpijoj, galėtų pa
skaityti apie jų. O taip, jis 
jūsų laikraštį skaito kasdien.
Jau bus.. . ”

“ Dovanokite ponia, bet mi 
nėjote, kad turite svarbių ži 
nių.”

“ O taip, taip. Nebijokite, 
aš neužmiršau. Pasiimkite.pa>.. 
išelį ir popierio — aš padik
tuosiu. .

“ Gerai ponia, turiu viską. 
Sakykite: Kas, kur, kaip, ka
da?” i

“ Parašykite: “ Ponia Bu- 
žienė, žymioji visuomenės dar 
buotoja ir biznieriaus Bužo 
(kurio mėsos, parduotuvė ran 
dasi po adresu: 393 E. West 
St.) žmona išvyko atostogųu- 

• ti. Įšilus atostogose 2 dienas.
Su ja kartu važiuoja jos dūk 
te lleana, visų mylima daini
ninkė. ’ ’

ir^

M A R Q U E T T E  P A R K
f

S. SAMBARAS
SAVININKAS

f

6500 SO, TALMAN AVE. - 

Pirmos Rūšies

Valgių Krautuvės

Priimam telefonu užsakymus. Pristatome į namus 
GREITAI

Patarnavimas mūsų specialybė

TEL. PROSPECT 3096

-Pr

F O R D A S  PARSIDUODA P IG IA I
geram stovyje, .1932', l)e Luxe Sedan 4 durys atsišaukite:

ANTANAS PADZUNAS
ŠAUČIL’S. Senus batus padarau kaip naujus. 

Pabandykite mus!
2709 W. 71st St.

%: J

M A R Q U E T T E  P A R K

SOUTH-WESTERN SERVICE STATION
D. B. PRATAPAS, Prop.

Standard Oil Go. products, in 5 gal. lots at wholesale price
7000-2 South Western Ave. Chicago, 111.
......■ ................... —- " ■ ................

Phone HBMlock 9688
Ns

M A R Q U E T T E  P A R K
%

JACOB POCZULP
DEALER IN SMOKED MEATS

AND
SAUSAGES

6924 So. Fairfield Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKA VALGYKLA
VĖRA THOMAS, Sav.

Skanūs Valgiai. Taipgi Šaltas Alus
2517 W. 69th St. Chicago', 111.

... .........

REPublic 2625
TONY’S MEAT MARKET 

AND GROCERY

Jf

A
Your Independent Neighborhood Store 
Full Line of Choice, Meats, Groceries and

Vegetables
WE DELIVER

Mes Sutaupysime ant visko ką, Pirksite
DAPKUS, Sav.

4*

BEER DISTRIBUTOR 
A L A U S ?

Laike bile kokių susirinkimų, balių ar vestuvių. 
Prieinamiausią kaina. Greitas patarnavimas 

Pašaukite:

J. A. JONIKAS
6028 S. Maplewood Ave.

J r

%

PRO spec,t 5951

FRANK’S BARBER SHOP
FRANK DRUKTAINIS, sav.

2354 W. 68th St. ir Western Ave.

Marquette parko vyrai ir moterys 
pripažįsta, kad mano plaukų kirpi
mas iš geriausių, o dėl ko ne jūs?

%

JOHN WALANTAS
GROCERY and MARKET 

69th and Rockwell St. Tel. Prospect 4814

Užsakymus priimame telefonu. Pristatome į 
namus greitai.

4*

J r
George Skoby

Cleaning and Repairing
2415 W. Marquette Rd., Chicago. Phone Hemlock 6296 

...----- .Į- ..'- --yy,.. ................... P
Č  ------ --——-------..................... ........... ..... =

Your Nearest FOOD STORE

WM. DANTO
GROCERIES and MEATS

2547 West 71st Street Phone Pros. 4586

AVE DELIVER

Batteries and Rechargim

m

Greasing Sirvice

Phone PROspect 0964
CASS THE TAILOR

ft FURRIER
C. J. GERVILIS, Prop.

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and Dyer 

We Call and Deliver
2614 W. 71st SL

%

Chicago, 111.
....... .......................................... -------------------------

 ............— -----------------------------

Tel. HBMlock 2330

CHAS. STASUKAITIS
AVbolesale Dealer

Hams, Bacon, Lard and Sausage
Smoked Meats Our Specialty

6720 So. Campbell Avenue Chicago, 111.

A. P E T K U S
r  JEWELER

Diamonds, Watches and Jewelry
Watch and Clock Repairing Our Specialty

2456 W. 69th St.

V

J?

J?

Chicago, 111.

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
63rd and Talman Service Station

Užlaikom “ Phillips 66” products. Visokius aliejus, “ ba
tteries” , Tires, Tubus, Grvzuojam, T'aisom automobilius. 
Laukiame Lietuvių atsilankymo. JOE VILIMAS, vedė
jas.

2634 W. 63rd St. Tel. REPublic 1701

Jr

A. RAJANSKY

%

Groceries — School Supplies — Ice Cream, 
Cigars & Tobaco

2655 W. 69th Street Chicago, 111.
Phone REPublic 8894

“ Ar tai yra ta svari 
žinia?”

“ Taip ir žiūrėkite, kad bū
tinai tilptų rytojaus Nr.”

“ !?!?!? Negaliu užtikrinti 
ponios. Priklauso jei rasime 
kur vietos — gal įkišime, o 
jei ne tai įdėsime po ryt.

“ Ne, ne jokiu būdu. Po 
ryt jau būsiu sugrįžus iš ato
stogų ir žinia bus pasenusi.”

“ Ar tai pati ponia Bužie- 
nė kalba?”

“ Taip ir prašyčiau paser
gėti, kad spausdinant mano 
pavardę turėtumėte be klaidų 
BUŽIENĖ. Ir atsiminkite jei ( 
ryt nebus įdėta., ta i,,jūsų laik-1

SINCLAIR GAS STATION
7001 S, Western Avenue

REPAIRING ON ALL MAKE OF CARS 
Winter Oils and Transmission Greases

Frank Dargelas
HEMLOCK 1017 TIRE REPAIRING and TUBES

L? wy V

KAZWELL BUFFET
Phone HEMloek 2332

DAN PACEWIC
GROCERY and MEATS

Fresh Vegetables
2614 West 69th Street

raščio daugiau neskaitysiu!” , 
Redakcija.

•DRAUGAS”,

Visur skuba, skuba, skuba, j Katalikiškas!
m , , ! Lietuviškas!Telefono skambutis. ,1 Patriot iškas!

U/ ■jis  Poškt Teisingas!

Naujai atidaryta alinė. Artistiško darbo, gražiais pie
šimais išpuošta, kurioje visados randasi geros rūšies a- 
lus, degtinė amerikoniška ir lietuviška.-

LIETUVIŠKO ROJAUS SAVININKAS
S.’P. Kazwell (Kazlauskas)

2543 W, 71 Street^ Chicago, III.

Chicago, 111.

Office Phone: Hemlock 7828
DR. C. K. KLIAUGA DENTISTAS 

2420 W. Marquette Rd. at Western Ave. 
Hours: 9 a. m. to 9. p. m. Chicago, ill.

A-

7 ® A
6

4  -  — -----------_ _ _ _ _ _
DEW DROP INN.

STANLEY; and FRANCES BUBRICK’S
P a s  m u s v isu o m e t g a lit  g au ti' g a rd a u s  a lu č io , s t ip r io s  ir  sa ld ž io s d e g 
tin ė s  ir  vyno. Jpėtnyčšom is Ke/pta žuvis ir  Subaton iis liu rb ccu c  Spare- 
r ib s  D y k a i. K v ieč iam o  d raugais i,r p a ž y s ta m u s  a ts ila n k y ti  ir  p ra le is t i  
l in k sm a i laikų, sm a g io je  d ra u g ijo je .
63(51 SO. K E D Z 1E  AVE. TEL. R E P U B L IC  6286kN
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DYKAI! Gyvi Kalakutai, Žąsys, Antys
T h a n k s g iv in g

DYKAI!

SILVER Community, Rogers 1847, 
William Rogers, 26 šmotai po
*4.95 iki *19,50

PHILCO 6SB
*39.95 DEIMANTINIAI ŽIEDAI, Elgin ir 

liai auksinės plunksnos, sidabriniai 
įmokant tiktai §Qc

Bulovą laikrodė- 
indai, parsiduoda

$50,000:00 vertes Radios, Rakandų, Parlor Setų, Refrigeratorių,, Skalbiamų ir Prosijamų Mašinų, Deiman
tų ir Laikrodėlių Išpardavimas. Nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai.

1935 METŲ RADIOS
kurie pagauna viso pasaulio stotis, ir 
1935 Radio Kombinacijos, kurios groja 
rekordus taip aiškiai ir garsiai, kada 
tiktai norite.

įjūsų senę, radio priimame mainais. 
Radio kainos Nuo

8.95 iki 200A i

ALCAZAR GESINIS 
PEČIUS

*29 .00 ir aukščiau

K

A

r
jllllfeaį

PHILGO 1 8 d  1 TUBU
PKILCO 16x 11 TŪBŲ

Pagauna visur.
$175-°°

PHILCO 89L
$50°°

PARLOR SETAI, vertes $90.00 už $ 4 0 .0 0
$150.00 vertės po ............................ $ ^ 0 .0 0

Graži lempa dykai

Rankiniai Laikrodėliai
’*> *2.95
didelė vertvbė

ALARM CLOCKS
P° 75c
Vertės $2.00
K >1.26

BULOVAI

OIL BURNER
Alcazar, Quaker ir 

American
Kainos: $39.00, $49.00 ir 

$69.00 -

Piano-Akordijonai $21 00 iki $300'°°
Lengvais išmokėjimais 

25 lekcijos dykai

REFRIGERATORIAI kai

nos sumažintos - iki pusei. 
Dabar laikas pirkti 

Po

$ 9 9 .0 0  ir $ 9 9 .0 0

SKALBYKLOS. $90.00 vertės, 
už $ 4 9 -0 0 . Elektrikinis Prosas 

dykai.
Pasirinkimas Westing-house, May
tag, Apex. Išmokėjimais po $1.00 
savaitei.

Laikrodėlis vertės $10.00
už *2.95

Auksinės Plunksnos
Parker, Waterman, Monogram Dia
mond, kainos po 4 Q C> ©9C *r 
*1.50 Perkant plunksną, 12 
paišelių pridedama dykai.

FURNITURE STORE
3417-21 S .H a ls ted  S t.

Tel. BOUlevard 4705 Jos
Kišeniniai Laikrodėliai 
vertės $1.50 po 75c

JEWELRY &  OPTICAL CO.
3 3 4 3  S, H a ls ted  S t.

Šiipavoti Akiniai Prirenkami 
Per Akiu Daktara už $6.95
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“Draugo” Jubiliejus
Šv. Tėvas Pijus X vienam 

laikraštininkui pasakė; “ Nėra 
šiandien pasaulyje kilnesnės 
pasiuntinybės už laikraštinin
ko. — (Aš džiaugiuos galėda
mas suteikti dieviškosios pa
laimos katalikų laikraštininko 
plunksnai.” —• Vėl kitas Šven 
tas Tėvas sako: “ Veltui būt 
statyti gražias bažnyčias, mo
kyklas ir kitas mokslo bei lab
darybės įstaigas, jeigu nerem- 
site, neskaitysite ir neturėsite 
stiprios katalikiškos spaudos, 
laikraščio,( viskas nueis veltui 
— niekais.”

Lietuvos didis mokslininkas, 
t_ v.Panevėžio vyskupas Paltaro

kas sako: “ Žinokite, kiekvie
nas katalikas, kurs be reika
lo perka, skaito, namuose lai
ko blogų laikraštį ar knygų, 
netik nusideda Bažnyčios į- 
sakymams ir turi per išpažin
tį nuodėmę pasisakyti, bet ir

patampa katalikybės reikalų 
išdavėjas, didinus priešų jė
gas.” i -■***

Virš minėtieji vyrai ir dau
gelis kitų žinojo ir žino, ką' 
stipri katalikiškoji spauda 
reiškia žmonijos gyvenime. 
Katalikiškoji spauda visuo
met laikėsi ir laikosi Kristaus 
mokslo dėsnių. Svarbiausi 
Kristaus mokslo pareiškimai 
yrą šie: “ Mylėsi Viešpatį Die 
vų visomis savo jėgomis, o 
savo artimų kai pats save. 
Ant tų dviejų įsakymų remia 
si visas įsakymas ir prana
šai.

Dievo meilė duoda liepimų 
ir progos žmogui būti žmogu
mi — kilniausiu tvariniu. Tik 
tas, kurs laikosi , Dievo už- 
briežtų dėsnių gali ir save pa
tį vesti į geresnę ateitį ir sa
vo artimų nepavergti, neiš
naudoti, bet tikrai kultūrinti,

Telefonas Boulevard 4427
ŠVIEŽIAUSIOS MĖSOS — PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Q U A L IT Y  M EAT M A R K ET
JERONIMAS LABANAUSKAS, sav. 

3407 South Halsted St.
Šioje krautuvėje, visuomet rasite didelį pasirinkimų 

geriausių ir šviežių mėsų ir grosernės dalykų, labai pri
einamomis kainomis.

Visuomet mandagus ir greitas patarnavimas.

%

J %
Tel. CANal 5993

ONA VIŠTARTIENĖ

2248 W. Cermak Rd.
K  E P  Y K  L A

t f

t f %

i?

Sveikinu “ Draugų” su 25 metų jubiliejumi

K. TAMANAUSKAS 
2224 So. Leavitt St.

UŽLAIKO PIRMOS KLESOS BARBERNĘ 

Pardavimui turi giedančių kanarkų
t f

25 metų sidabrinio jubiliejaus sukakties proga mūsų 
dienraštį “ Draugų” nuoširdžiai sveikina ir linkį kuoge- 
riausių sėkmių tolimesnei ateičiai.

MOTERŲ SĄJUNGOS 55 KUOPA 
(Westsideje)
Pirmininkė S. SAKALIENĖ 

Nut. rašt. R. MAZILIAUSKIENĖ 

Finansų rašt. I. AITUTYTĖ 

Iždininkė S. BALČIŪNIENĖ
t f

t f
D A R IA U S -G IR Ė N O  

S K O L IN IM O  IR B O D A V O JIM O  
B E N D R O V Ė

Laiko savo susirinkimus kas antradienį, 7:30 vai. vak. 
Galima tauypti po 12%c., 25c. ir  50c savaitėje. Visus 
kviečiame dėtis prie šios B-vės.

šviesti. Kristus pasakė: “ A š j^  
esu gyvenimas, tiesa ir kelias, 
kas mane seka tas nevaikščio
ja tamsybėje.”

Dienraštis “ Draugas” nuo 
pat savo įsisteigimo valandos 
skelbė, mokė ir dabar skelbia 
ir moko žmoniją... eiti tiesos 
keliu. Materijaiiai, katalikiško 
ji spauda ir “ Draugas” ne- 
sykį turėjo daug nustoti, kad 
vesti savo žmones tiesos keliu. 
Žmogus, veik kaip mažas vai
kas be tėvo bei motinos ran
kos, negali nesuklupęs toli ei
ti. Kuris tikėjimų nustoja, 
Dievo meilę praranda, toks 
lieka pats sau, o ypač savo 
artimui svetimas ir savo tau
tai tik iš vardo narys. Dien
raštis “ Draugas” , laikyda
masis Kristaus mokslo dėsnių, 
visuomet per visus 25 metus 
savo gyveninio, buvo ir yra 
tikruoju tėvų ir motute visuo
menės mūsų gyvenime ir vei
kime. Nekartų užpyko neku- 
rie, neskaitė jo minčių, neda
vė darbų patys ir kitus agi
tavo prieš “ Draugų” ir Jo 
leidėjus, o “ Draugas” visur 
ir visuomet atsiminė ir laikėsi 
minties: “ Kas Dievo yra ati
duok Dievui, kas ciecoriaus 
— tautos, atiduok tautai.”
Todėl man yra malonu svei
kinti dienraštį “ Draugų” , jo 
Sidabrinio Jubiliejaus, proga. 
Malonu man yra taipat ma
tyti, kad Ciceros žmonės 
“ Draugų” daugiausiai skaito, 
jį remia, prenumeruoja. Jei
gu Ciceros kolonija sudėjo 
ant tėvynės aukūro daugiau
siai aukų, įsitaisė visur para
pijos gražius trobesius.; nu
veikė ir veikia pozityvų Die
vo ir tėvynės darbų, atsižy
mėjo labdarybės darbuose, tai 
nuoširdų ačių reikia tarti 
“ Draugui” ir jo leidėjams ir 
rėmėjams. Tėvai Marijonai 
dienraščio “ Draugo” sunkiau 
šių naštų neša, nes jie stovi 
jo priešakyje. Visa dvasiškija 
žino “ Draugo” reikšmę žmo
nijos tarpe. Tik gaila, kad 
dar nevisa mūsų lietuvių vi
suomenė supranta dienraščio 
“ Draugo” svarbų. Dar vis y- 
ra ir katalikų tarpe tų, kurie 
skaito šlamštus, kurie remia 
tuos laikraščius, katrie sėja 
kūkalius — rauges į tikėjimo 
ir tautos dirvų ir patys į sa
vo širdį.

Kas šioje šalyje lietuviais 
apgyventose kolonijose pa
statė tikėjimo ir tautos painin 
klus? — Katalikiškos spaudos 
rėmėjai, platintojai ir skaity
tojai. — Gyvuok, mūsų bran
gus drauge!

Su maža išimtimi visi lietu
viai esame katalikai. Todėl 
nuo šio “ Draugo” Jubiliejaus 
visi stokime į tampresnį ben
dradarbiavimų kaipo susipra
tę katalikai lietuviai. Visi 
remkime “ Draugų” , nes jis 
veda mus prie tikros šviesos 
ir kultūros. Kitaip darydami, 
nusidėsime Dievui, tėvynei, 
savo artimui ir patys sau.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Šv. Antano par. kleb.

o
Rakandų Išdirbystės Kompanijos Krautuvės

D ID Ž IA U S IA  L IE T U V IŲ  P R E K Y B IN Ė  ĮS T A IG A  A M E R IK O JE
VISUOMET YRA PASIRENGUSI TEIKTI SAVO RĖMĖJAMS AUKŠTESNĖS RŪŠIES PREKES, GERESNĮ PA

TARNAVIMĄ IR IŠLYGAS Už KIEK TIK GALINT M A Ž E S N E S  K A I N A S !
NES TAS YRA PRAKTIKUOJAMA IR YRA DALEISTINA

D Ė L  T O ,
kad čia parduodami, veik visi apmušti rakandai yra daromi nuosavoj 
rakandų darbtuvėje,. Kad, čia kitos prekės vra perkamom vien tik iš 
geriausių Amerikos išdirbvsčių, carload’ais ir dideliais užsakymais.

Šios E rd v io s  K rau tu ves
Talpina desėtkus šimtų puikiausių rakandų, naujausių madų, geriau

sių padarynių. Seklyčioms setų, miegamų kambarių setų, valgyklų ir 
virtuvių setų ir nesuskaitomus skaičius visokių mažesnių dalykėlių rei
kalingų dėl parėdymo ir patogumo namų, moderniškam žmogaus gyve
nimui.

Taipgi, pilniausi skyriai visokių elektrikinių aparatų, vien tik stan
dard padarymo.

R a d i o s
Pbilco, R. C. A. Victor, Stewart, Warner, Crosley, Zenith ir k.

R e fr ig e ra to r ia i
General Motors Frigidaire, Norge, Westinghouse, Grunow, Leonard,

Gibson, Crosley ir Spartom

D rab u žių  P lovyklės ir  K aurų  
V a ly to ja i

Maytag, Thor, Apex, A. B. C., Bee Vac, Westinghouse ir One Mi
nute. Šlavikai: Hoover, Eureka ir Westinghouse.

V irtu v ių  ir  Š ildo m ie ji Pečiai
Alcazar, Crown, Moore, Star, Orbon, Quaker, Economy, Co'mstack 

ir kiti. / i " i I .

G rin d ų  U ždangala i
Visokie kaurai, Domestic ir Imported madų, visokių didžių, taipgi 

linoleum ir felt base grindų uždangalai, visi vien tik geriausių pada
rymų. ' 1

V aikų  R akan d a i ir  Ža is la i
Motinos, gėrėjasi pasirinkimu gražiausių bogių, lovų, kribų, krėslų, 

supikiių ir visokių žaislų ir patogumų.

Kalėdų Dovanos ir  V isos K itos  
N am ų R eikm enos Dėl Švenčių

jau yra ant Display, didžiausias pasirinkimas, gražiausių dalykų,
Mažiausiomis Kainomis Mieste!

Mūsų P a ta rn a v im o  S k y riu je
dirba geriausi, rakandų dirbėjai, radio mekanikai, piano tuneriai ir ki
tokie, patarnavimo žmonės. Taipgi vartojama 4 didelį trokai dėl sau
gaus ir skubaus prekių pristatymo.

Prekės parduodamos kaip už pinigus, taip ir lengvais išmokėjimais, 
kuriuos finansuoja ši pati įstaiga.

Todėl kiekvienas Lietuvis dėl pirkimo minėtų prekių yra užprašy
tas ir pilnai apsaugotas. Čia gausi geriausi pątarnavimą!

Dėl to kiekvienas Lietuvis ar kitatautis, kuris palygina prekių rū
šis, kainą:, patarnavimą, išlygas ir išmokėjimo prieinamumą, visuomet 
pirkinėją šiose krautuvėse ir pataria savo draugams.

Peoples Rakandų Išdirbystės 
skyriuje, dirba patyrę ir žva
lūs rakandų dirbėjai, kurių 
darbas yra pilnai garantuotas 
ir kiekvieno kostumerio pa
tenkinimas yra pilnai užtik
rintas. IšLilb J A  A

Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanijos didžiausia, krau
tuve Brighton Parke, po adre
su 4179-81-83-85 Archer Avė., 
prie Richmond gatvės.

Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanijos kita erdvi krau
tuvė Marquette Parko koloni
joje, po adresu, 2536-38-40 W. 
63rd S ta et, dalis šio didžio 
namo yra pavesta šios įstai
gos rakandų išdirbystės sky
riui.

3251 So. Halsted St.

O ŽK A B A LIŲ

D A IN O S
surinktos D—ro J .  Basanavičiaus 

galima gauti 
“ DRAUGE”

2334 So. Oakley Ave.,

ruRNlTURE
M A N U F A C T U R I N G  c o m p a n y ©

2 5 3 6 - 3 8 - 4 0  W est 6 3 r d  S t.
Near Maplewood Avenue

Tel. Hemlock 8400

4 1 7 9 - 8 1 - 8 3 - 8 5  A rc h e r Ave,
Near Richmond Street

Tel. Lafayette 3171

J. NAKR0ŠIS, Sen. Vedėjas

S. KRUKAS,

J. A. KRUKAS, 
Pirkinių ir Skelbimų Vedėjas

Departamentų Vedėjai:
A. LAPĖNAS,

M. T. KEiZES, Sen. Vedėjas

D. ŠIMAITIS

Peoples Krautuvės jau 6-ti metai puolat kas Antradienį leidžia Kilnius Radio Programus iš .stoties W G E S, kurių 
pildyme bendradarbiauja geriausios Lietuvių meno jėgos.
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Kun. Pr. J. Vaitukaitis

M O Š Ų  L A IK R A Š Č IO  
N U O P E L N A I

(190!) — 1934)

Spaudos reikšmė žmonijos 
kultūriniame gyvenime visa
dos buvo ir yra labai didelė. 
Spauda yra galingiausias mok 
sl'O tarpininkas ir lobynas, ku- 

arin talpinami žmonijos dva
sios turtai. Spauda tai ste
buklingas tiltas viršum laiko, 
srovių ir erdvės jūrų; tuo til
tu mus lanko praeities ir šių 
dienų išminčiai ir mums tei
kia savo žinias ir mokslų. 
Spauda tai geriausias moky
tojas ir ištikimiausias bičiu
lis, kurs niekada nesupyks ir 
neužsirūstins, už apsirikimus 
niekada nepašieps ir ji visada 
rasi nemiegantį ir pasiruo
šusį tau atsakyti j kiekvienų ’ 
klausimų.

Mūsų laikais ypatingos
svarbos įsigyjo perįjodinė
spauda, būtent: laikraščiai ar 
dienraščiai. Daugeliui laikraš
čiai atstoja knygas, duoda 

' mokslo žinių, nustato politikų, 
^įsitikinimus ir pažiūras, tei
kia lengvų skaitymų. Dauge
liui laikraštis pasidarė taip 
reikalingas, kaip kūnui mais
tas drabužis. Vienintelis A- 
merikos lietuvių katalikų dien

rastis “ Draugas” kaip tik ir 
buvo lietuvių išeiviams tau
tinės ir tikybinės dvasios pe
nas. Dienraštis “ Draugas” tu 
ri neapsakomos reikšmės ir 
šių dienų lietuvių tautos gy
venimui. Dienraštis “ Drau
gas” yra dorovės ir artimo 
meilės gaivintojas, deda pa
grindus padoriai visuomenės 
tvarkai ir tautos pastovumui. 
Dienraštis “ Draugas” lietu
viams išeiviams yra paguo
dos šaltinis, vilties davėjas, 
visuomeninių žaizdų gydyto
jas ir krikščioniškos labdary
bės žadintojas.

Dienraštis “ Draugas” iš 
pradžių buvo savaitraštis, į- 
sikūręs 1909 metais ir buvo 
spausdinamas Wilkes-Barre, 
Pa. Laikraščio “ Draugo” pir
masis redaktorius buvo kun. 
A. Kaupas. Laikraštis “ Drau
gas” dienraščiu pradėjo eiti 
Chicago je (Ilk) 1916 metų 
pradžioje. Tada jį redegavo 
kun. Dr. A. Maliauskis. Po jo 
“ Draugų” redegavo visa ei
lė redaktorių: A. Kaupas, K. 
Pakštas, kun. E. Kemėšis ir 
kiti.

O Šiandien, minint laikraš

čio “ Draugo” 25 metų sukaktį 
tenka pasakyti, kad jo nuopel 
nai Amerikos lietuvių visuo-' 
menei ir visai lietuvių tautai 
yra milžiniški. Tai gerai žino 
visi tie, kurie seka dienraštį ' 
“ Draugų” ir visų lietuvių vi-j 
suomenės gyvenimų.

Kada kitų srovių lietuvių 
laikraščiai ir dienraščiai a t-'I
virai ėjo prieš lietuvių tautos' 
pastangas sau laisvę išgauti 
ir nepriklausomų valstybę su- į 
kurti, tada laikraštis “ Drau-! 
gas” visomis jėgomis rėmė 
nepriklausomybės idėjų, jai 
pats nuoširdžiai dirbo ir visų j 
lietuvių visuomenę tam kil- j 
niams darbui energingai ra- ’ 
gino. Nebuvo -to svarbaus tau-j 
tinio reikalo, kurio dienraštis Į 
'“ Draugas” nebūtų parėmęs, i 
O kų jau bekalbėti apie vieti Į 
nius Amerikos lietuvių reika- ’ 
lūs. Kada visi kiti nekatali
kiški laikraščiai tik griovimo

f %

A :

< -J

darbų tedirbo, tai dienraštis dienraštis “ Draugas” gyveno 
“ Draugas” visomis savo iš
galėmis rėmė visus kilnius,
kultūrinius, tikybinius, tauti
nius, labdaringus ir kitokius iš
eivijos reikalus. Jis rėmė pa
rapijas, tuos didžiausius ka
talikybės centrus; rėmė moky
klas, kongregacijas, organiza
cijas ir draugijas; nuolat ir 
karštai visuomenę ragino kur 
ti aukštųsias mokyklas mer
gaitėms ir bernaičiams; nuo
lat duodavo daug vietos lab 
daringiems ir kitiems naudin
giems visuomenės reikalams.

Dėl to laikraščio “ Draugo’' 
Sidabrinis Jubiliejus ne vier

sunkų finansinį krizį 1918 ir 
(1919 metais. Tada jis jau be
veik visai buvo suklupęs. Ir 
katalikiškojo d i e n r a š č i o  
“ Draugo” Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė būtų nete
kusi, jei jo nebūtų išgelbėjus 
Tėvų Marijonų kongregacija, 
ji nepaėmusi į savo rankas 
Kai Tėvai Marijonai dienraš
čio “ Draugo” reikalų vedimų 
paėmė į savo rankas, pakvietė 
garbingųji savo kongregacijos 
narį kun. prof. Pranciškų Bū- 
čį (dabartinį Olimpijos vysku
pų) redaktorium, dienraščioe
“ Draugo” būtis visais atžvil-pačiam dienraščiui “ Drau

gui” via svarbus, bet jis yragiais pradėjo taisytis. Tėvų 
brangus ir visai lietuvių vi
suomenei.

Tačiau, šiandien gal mes, 
katalikai, nesidžiaugtume lai
kraščio ir dienraščio “ Drau
go” 25 metų nuopelnais. Mat

Telefonas CANal 6850

J. BALSEVIČIS
HARDWARE, PAINTS, OILS, GLASS 

and
VARNISHES

2325 So. Iloyne Ave. Chicago, III.

r?
4

FRANK STANKUS 
6020-12th Avė.

KENOSHA, WIS.

Taiso ir pentuoja automobilius. 
Ved. šokių orkestrų

ATLAS FUEL CO. 
6200-26th Ave.

Kenosha, Wis.

JUOZAS STEPONKA
Anglių Agentas

%

2219 So. Western Ave.

Tel. CANal 9494 

ALFRED PUCCINI

Puccini Bros. Auto Service
KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ AUTOMOBILIUI

2226 So. Leavitt St.

Tel. CANal 6954 

FRED PUCCINI

&

M, JASNAUSKAS 
.'UŽEIGA

• 2259 W. Cermak Rd..
Užlaiko gardžiausį Ambrosia alų ir visokių gėrimų. 

Skanūs užkandžiai 

Telefonas CANal 1295

Tel. CANal 2591 KEYS MADE TO ORDER
GEORGE’S METROPOLITAN HDWE.

and
ELECTRIC SHOP, Inc.

Jurgis Navadomskjs, sav.
LIGHT, HEAT and POWER WIRING 

FIXTURES and ELECTRICAL SUPPLIES 
GLASS PAINT

2215 West Cermak Read

1?
EXPERT DRY CLEANING — DYEING

K. KULIUS, sav.
Taisonų prosinam ir valom vyrų siūtus ir moterų sukilęs 
2305 So. Leavitt St. Chicago, 111.

 ........................
-------------- = = = = = =  — -------

PHONE CANAL 4674

N A N C Y ’S
B E A U T Y  S H O P P E

Specializuoja 
1 PERMANENT1 WAVING

And Complete Beauty Service

2302 So. Leavitt St.

N. DRUMSTA, Prop.

Telefonas CANal 2687

N. KARLAVIČIUS

%

MEAT MARKET AND GROCERY
2201 W est 21st. Pl.

Norėdami pasipirkti gerų ir šviežių mėsų ar grosernės 
dalykų, užeikite į šių krautuvę

...—f

J. V, RIBINSKAI

UŽLAIKO GROSERN® ANT
4506 S. Talman Avė.

Marijonų kongregacijos na
riams reikėjo dėti daug .triū
so ir nemaža lėšų, kol dien
raštį “ Draugų” išgelbėjo nuo 
visiškoje žlugimo.

< Kai gerb. kun. prof. Pran- 
i ciškus Būčys ėmė redaguoti 
; dienraštį “ Draugų”,- tuomet 
jam teko veikti ir darbuotis 

Į įvairiose pareigose. J am teko 
ne tik rašyti ir dienraštis 
tvarkyti, bet ir vadovauti vi
sam viešųjam Amerikos lietu
vių. katalikų veikimui. Mat, 
dienraščio “ Draugo” redak
cija yra lietuvių katalikų drau 
gijų ir organizacijų centras. 
Dėl to Jo Ekscelencijai teko1

dalyvauti jose ne vien tik su

Moderniški šildytuvai. Dabar nereikia šalti 
savo namuose žiemos laiku. Spėliotojai sa
ko, kad bus ilga ir šalta žiema. Prisiruoš- 
kite pergyveni i jų smagiai, šiltam name.

Šis šildytuvas netik gerai šildo-, bet dar 
pagražina tų kambarį, kuriame pastatysite. 
Dabar parduodami už numažintų, 
kainų .............................................  g  .75

paskaitomis ir prakalbomis, 
bet ir įeiti į jų gyvuosius rei
kalus ir jų darbus dirbti. Kas
dien rašydamas dienraščio 
“ D r a u g o ” vedamuosius 
straipsnius įvairiausiais klau
simais ir įvairiausio turinio, 
jis stebino skaitytojus savo 
mokslo gilumu ir žinių gau
sumu.

Chicago j e yra didžiausia A- 
merikos lietuvių kolonija. Jo
je yra dvylika lietuvių kata
likų parapijų. Į jas-visas ir 
Cliicagos apylinkes gerb. kum 
Būčys važinėdavo paskaitų lai 
kyti, o kur nėra kunigo, sek- 

j madienais ir šventomis dieno-

(Tęsinys ant 8 pusi.)

Vėliausios mados, 
tvirto padarymo, 
tapestry apdengti 
seklyčioms setai. 
Šis madnus setas 
papuoš jūsų gyve
namąjį kambarį 
kuopuikiausiai. Da 
bar parduodami už 
labai žema kainų. 
Tiktai $ 3 g .0 U

BARSKIS FURNITURE 
HOUSE, Inc.

1748-50 W. 47th St. Telefonas YARds 5069

LINCOLN’S PRIDE
D E G T IN Ė

‘U-

SURKŠNIS LINCOLN’S PRIDE
I _ \
Degtinės įrodys Jums, kad tai yra 

Degtinė, kuri yra labai Smagi ir be abe
jo, Jums patiks. Nusipirkite ję savo a- 
pielinkės Tavernoje.
LINCOLN’S PRIDE DEGTINE yra 
Straight Kentucky Bourbon 100% 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu 
būdu pasendinta medinėse statinėse. 

PABANDYKITE jį šiandien ir patys persitikrinsite.

BRIDGEPORT LIQUOR
WHOLESALE ONLY

3252 South Halsted Street Victory 5382-5383



D R A U G A S Šeštadienis, Lapkr. 17, 1934

MŪSŲ LAIKRAŠČIO 
NUOPELNAI

(T ęsinys nuo 7 pusi.) 
m is Šv. M išių laiky ti i r  p a 
m okslus sakyti. D rau g ijų  i r  
o rgan izac ijų  susi rinkimuose-
jis  buvo lauk iam as ir  m ylim as 
kalbėto jas. Šalia  šitų  užsiėm i
mų, jis  d a r  buvo Šv. K azim ie
ro  S eserų  V ienuolyno kapelio 
nas. B ed irb an t tiek  Įvairių  ir  
ska itlingų  darbų , po m etų svei 
k a ta  ėmė jam  silpnėti. T at, 
re ik a lin g a  buvo poilsio. Dėl to 
jis  pasiša lin o  iš didelio m iesto 
triukšm o ir  tolokai nuo Clii- 
cagos, jis  nuvyko į vienų m ies 
tekį (Sheboygan, AVis.) klebo
nau ti. Paskui j is  klebonavo 
W aukegan . 1.11. Tuo ta rp u  
d ien ra š tis  “ D ra u g a s ”  ėmė 
b an k ru tu o ti: nebuvo p in igų
jam  leisti. A kcijų  p in iga i b u 
vo išsibaigę. Nebuvo kas bū
tų  no rė jęs to lyn  leisti suban- 
k ru tiju s į d ien arš tį. T ad a  b u 
v u sie ji d ienraščio  “ D ra u g o ” 
le idėja i Įprašė Chicagos a rk i
vyskupų, J o  E m inencijų  J u r 
gį d a b a rtin į kard ino lų  M un- 
deleinų, i r  ta s  sm ark ia i žadino 
Tėvus M arijonus to ly n  le is ti 
d ien rašti “ D rau g ų ” , im an t jį 
į savo globų i r  atsakom ybę. 
T a d a  T ėvai M a rijo n a i a p s i - ' 
ėmė vesti d ien ra š tį “ D rau g ų ”  
i r  p a ty s  ėmė d irb ti i r  jo  re 
dakc ijo je  i r  adm in is trac ijo je , j 
J ų  v ienas, b ū ten t kuri. Y. K u 
likauskas — išmoko l in o ty p u ' 
ne t ra ides s ta ty ti. V isi dirbo, 
bet d id ž iau sia  d a rb ų  n aš ta  te 
ko gerb. kunigui Bučiui, an trų  
k a rtų  gavusiam  vesti dienraš- 1 
č i o “  D r a  ugo ’ ’ red  akci jų, i r
kun. V. K ulikausku i, M .I.C. ir

■ - u <> i i
d ien ra š tis  “ D ra u g a s ”  a ts ila i
kė n esu b an k ru tiję s ; palengva 
išsim okėjo skolas i r  d a b a r  v i
sa i g e ra i stovi. ,

T aig i, p lačioji lie tuv ių  k a 
ta lik ų  visuom enė be galo y ra  
dėkinga Tėvų M arijonų  kon- 
g reg a c ija i už v isus tu  ,s nuo- Į 
pelnus, kuriuos d ien ra š tis  
“ D ra u g a s”  p ad a rė  lie tuvių  
kata likų  išeiv iam s ir  visai lie
tuv ių  tau ta i.

P e r ke lerius m etus recaguo  
d am as d ien ra š tį “  1) r a u gų ” , 
d irb d am as d rau g ijo se  i r  o r 
ganizacijose  v isu o n u n ’nį d r 
bų, besilankydam as Įvairiose 
k o l o m i s '  su k d to rV s  *r 
p rakalbom is, gerb. kun. Būcys 
p a lengva  susigyveno su Am? 
riko s lie tuv ia is  i r  juos pam ilo. 
Skaudu Dm buv'- su ja is  sld r 
lis , kai 1921 m etais gavo T ė
vų M arijonų  generolo įsa k y 
mų grįž ti į L ietuva.

I r  po to įv a iria is  la ik o ta r 
p iais d ien raštį “ D rau g ų ”  sek
ini ugai redagavo  kiti Tėvų 
M arijonų  kongregacijos na 
r ia i :  kum. Y. K ulikauskas,
kun. Dr. Ignas  Č esaitis, kun 
D r. R klait is. Kiek ilgesnį lai 
kų sum aniai adm in is trac ijo s  
re ikalus tvarkė  kun. Dr. K. 
M atu la itis .

Nuo 1927 m etų  iki šiai d ie 
nai d ien raštį “ D ra u g ų ”  g a r 
b ingai red ag u o ja  L eo n ard as  
Š im utis. J is  y ra  d ienraščio  
“ D rau g o ”  v y riau s ia s  red ak to 
riu s. P e r  tų visų laikų v isuo
se savo ed ito rija lu o se  i r  ki 
tuose raštuose , L eo n ard as  Š i
m u tis  augino ir  p lėtė  lie tuv ių  
k a ta lik ų  v isuom enėje žavin tį 
p a tr ijo tiz m ų  i r  įv a irių  m yli
mos tau to s reikalų  su p ra tim ų ;

sk iep ijo  ir  s tip rin o  tau tieč iuo 
se b rang ios Tėvynės m eilę ; 
kėlė tau tišk a  su s ip ra tim ų  ir  
kreipė lietuvių energ ijų  į d a r 
bų Lietuvos gerbūv iu i ir  jus 
išeivių gerovei. L eonardas Š i 

m utis, sum aniai įvertindam as 
įva iriu s gyvenim o reiškinius, 
au to rite tin g a i aišk ina ir  duo
da įkvėpim o siek ti kilnių sie
kimų i r  g raž ių  idėjų.

I r  ne be reikalo  šiandien 
lie tuvių  katalikų  visuom enė iš
kilm ingai mini d ienraščio  
“ D ra u g o ”  S idabrin į Ju b ilie 
jų . Tai didžių nuopelnų dide
lis la im ėjim as! Tai garb ingos 
m ilžiniškų darbų, laim ėjim o iš
k ilm ės! T ai L ietuvos išeiv ijos 
gražios a te itie s  k ilnaus a tsp in  
džio šv en tė ! '

I r  d ien ra š tis  “ D ra u g a s ” 
laim ingai tegyvuo ja  ilguosius 
'm etus, g a rb in g a i va iruodam as 
L ie tuv ių  K a ta lik ų  visuom enę 
ir  visų. ta u ta  Tėvynės L ie tu 
vos džiaugsm ui i r  gerovei, o 
V isuo tinosios B ažnyčios ger
būviui ir  g arbe i!

VIMENĖS žinia
(O ficialus p ranešim as)

Šiuom i tu rim e  garbės i r  
m alonum o pask e lb ti mūsų b ra  
ng iai visuom enei įvykusį fa k 
tų, bū ten t, kad  spalio  22 d., 
1934 m., įs ik ū rė  n a u ja  d a k 
ta rų  o rgan izacija  v a rd u  A m e
rikos L ietuvių  M edicinos Mo
kslo A kadem ija . V aldybų  su
daro  d r. A. G. R akauskas, p i
rm ., dr. J .  P a u k šty s , vice-pi- 
rm in., dr. P. A tkočiūnas, sekr., 
dr. J . J . S im onaitis, iždin. Ra

štinės ad resas  y ra  4142 A r
cher Ave., Chicago, 111.
►

A m erikos L ie tu v ių  M edi
cinos ‘M okslo A kadem ijos t ik 
slas y ra , p r ip a ž įs ta n t A m ži
nųjų T iesų ir Rym o K a ta lik ų  

| T ikėjim o M okslų ir  nek liu d an t 
; bei nea rdan t harm oningų , g lau  
Į džių san ty k ių  Rym o K ata likų  
J T ikėjim ų išpažįstančio je  lie tu 
vių  visuom enėje, siekti m ed i
cinos m oksle pačių  aukštum ų 
i r  šviesti liaudį.

P radėdam i šį a tsakom ingų, 
bet begalo nau d in g ų  darbą, 
prašom e ir tik im ės iš b ran  
gios lie tuv ių  visuom enės rei 
kalingos m um s param os.

Su a u k š ta  p a g a rb a  ir  p a s i
tikė jim u  Ju m y se  Amerikos 
L ie tuv ių  M edicinos M okslo A- 
kademija.

Dr. A. G. Rakauskas, pirm.
Dr. P. Atkočiūnas, sekret.

JUOKIS, JEI JUOKINGA
P riėm u s darb in inkų  į pa jų  

kepyklų bosas jam  p a s ta tė  to 
k ias sų lygas: K iek  p a ts  pa jų  
suvalgysi, už juos nereikės 
'm okėti, b e t už likusius tu rė 
si a rb a  p a ts  užmokėti a rb a  
p a rd u o ti ir  tad a  gausi komiši- 
nų.

Susipyko - susibarė  du ko
legos. Žodis po žodžio ir...

— Asilas, — sako vienas.

—  K ų, tu  m ane asilu  v ad i
n i ? ! —  sušuko a n tra s is .

' — K o tam s ta  ta ip  pašokai ?
— sako p irm asis , —  bene tik  
v ienas asilas  y ra  pasau ly .

Sveik inu  “ D ra u g ų ”  su laukusį savo S idabrin io  
Ju b ilie ja u s

VIKTORAS BALANDA
G reita i, p ig ia i ir g e ra i p a ta rn au ja m e  “ len d rės”  re ik a 
luose v isoje Sou th  Sidėje.

Tel. Armitage 8100
....-  - ....  = ?

U I T  GAZOLINO
S T O T IS

PETER W M. DARGIS, savininkas 
Karmas 47-tos :Ki£v. ir So. California Ave.

k o
Žiemai a rtin a n tis , p r is ip ilk ite  į savo au tom obiliaus 

tankų  naujo , av iac ijo j varto jam o  P h illeps “ 7 7 ”  gazolino. 
Žiemos laiku, Rl.illips “ 77”  g re it užsidega. Neb; s

jok ių  rūpesčių .
G rįzuojam e ir a lie juo jam e autom obilius kuogeriau- 

siai, labai p rie inam a kaina. T urim e v isokias au tom obi
liams reikmenis.

Telefonas VIRginia 1223

J /

rz %

J r
T elefonai: CANal 9350-9331

ŽILIN SKO  V AISTIN E
-J. S. ŽILINSKAS, I t  Pli., sav.

2300 So. Leavitt St.
U žlaiko v isokius re ik a lin g iau siu s  vaiskus. 
G ydyto jų  R eceptus išpildom o sąžin ingai.

J r

ZABELLA PHARMACY
J . S. Z A B E L L A , R, Ph ., sav.

4559 South Hermitage Ave.
BOUlevard 10170

Gydytojų receptai išpildomi sąžiningai. Šioj vaistinėje 
rasite reikalingų gyduolių.

i 1̂ -  - ............................... , , -.....  P

J. P. BERTULIS

Š I R D I N G A I  S V E I K I N A M E

“D R A U G Ą”
Jo 25 Metu Jubiliejaus Proga

ROOSEVELT FURNITURE 
COMPANY,

Inc.
M. P. JOVARAUSKAS

Su kiekvienu  p irk in iu  n em ažesn iu  $5 .O O  gaus ite  g ra ž ią  $5«OO 
LEM PĄ  D O V A N A !

M ūsų nuosavoje d irb tu v ė -(Jį 
je padirb tas}  p ilna i ga- *P 
ra n tu o ta s
P a r lo r  S etas .................... 39.05

R adio  su kuriuo  ga lite  k lau sy tis  viso p a 
saulio  p rogram ų. R adio , k u ris  lygiai gera i (P 
perduoda Chicagos p rog ram as ka ip  ir Mas-<P 
kvos, B erlyno, P a ry ž iau s  ir k itu r . Ir štai 
tų  rad io  J ū s  g a lite  įs ig y ti pas mus už. . .  .

Maži (M idget) rad io

Gesinis Pečii’.s . 29.50

Kam na ik in ti savo sv e ik a 

tų, jei pas m us g a lite  įs ig y 

ti S kalb iam ųjų  M ašinų

.......$ 4 9 .5 0u/.

44.50
$8 .50

Priimame Jūsų Senę Radio Mainais

Švęskite  P adėkonęs Dieną su N auju  D in ing  
Room setu 
7 Dalių Setas
tik  ...................................................................................

V iskas Lengvais Išm o kė jim a is

39.50

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, Inc.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
PHONE: SEELEY 8760 CHICAGO, ILLINOIS


