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NACIAI TYKO PULTI LIETUVA?
4-

BERLYNAS NEU2GIN A SAVO NULI- STREIKAS STIKLO 9 KIMIAI BE- 31 ASMUO ŽUVO, POPIEŽIUS RAGINA PASAULI ISKIL 
TARINIU PAJĖGU DIDINIMO FABRIKUOSE DARBIU U. S. i16 YRA DINGE MINGA! PAŽYMĖTI UŽDAROMUS

LIETUVOĮPASIENYIE
Kaune visaip aiškinamas tas 

vokiečių kariuomenės 
sutraukimas

8,000 DARBININKŲ PAKY- DARBO DEPT. SEKRETO- TAS ĮVYKO SUSIDAUŽUS 
LA KOVON UŽ GERESNĘ RE PADUODA ŠI SKAIČIŲ DVIEM LAIVAMS N. J. 

SAU BUITJ AVASHINGTON, saus. 25.
CLEVELAND, O., saus. 23.'— Darbo departamento sek-

PAKRAŠČIUOSE

NEW YORK, saus. 25.

JUBILIEJAUS METUS
. i VATIKANAS (per paštą), sumanymą, sumanytojus 

— šiemet balandžio mėnesio tuos visus, kurie dalyvaus to- 
pabaigą bus uždaryti Šven- se iškilmingose pamaldose

ir

VENGRIJA REIKALAUJA 
APSIGINKLAVIMO

KAUNAS, saus. 25. — Ži
niomis iš Berlyno, Vokietijos 
vyriausybė nenuginčija, kad
ji sukoncentravo daugiau ka-j ----------
riuomenės Rytų Prūsijoje, o Į VIENA, Austrija, saus. 25. 
ypač Lietuvos pasieniu. Be — Vengrijos premjeras gen. 
kariuomenės ten sutraukta Julius Goemboes pasakė daug

— Šiandien pusiaunaktį apie retorė apskaičiavus, kad šian Naujausiomis žiniomis, po 
8,003 darbininkų unistų šuke-j dien visam krašte yra 9 mi- laivo XIohatvk nuskendimo jau 
lia streiką stiklo fabrikuose, lijonai bedarbių. ,31 lavonas atrastas jūroje. *c>o^ x*Juo| Nėra geresnio ir gražesnio
kadangi fabrikantai atsisako į Sekretorė padavė šį bedar-i-------------------i tlar,X)> sako Popiežius laiške
pripažinti darbininkų reikalu- bių skaičių senato finansų

tieji Jubiliejaus Metai, ku- bal. m. 26, 27 ir 28 d. 
riuos Šventasis Tėvas Pijusi

NEW YORK, saus. 25. _j^ikiška^ pasauliui. Dabar; ^gkupui Gerlier, minėti Ab

vimus.
Šie darbininkai gamina 

stiklus automobiliams. Ir jei 
streikas prasitęs, bus sulaiky
ta automobilių gamyba, kadan 
gi nedaug stiklo yra at.sar-

komitetui. , Du laivai vakar vakarą susi
daužė New Jersey pakraš-

Popiezius ragina pasauli, kart ... ... , . ..
.. t v,- • ,,* t j pirkuno sukaktuves, kai kadšių Jubiliejaus Metų uzdarv- v . .* * * s v. Misiomis — Dieviškąją

AIITnUnnil III DDAMJ1MĖ fiuos- Tai k<‘leivia‘s "'srd |,. | nws visur butų pažymėtas is- Auk# kas krikMioniu m- 
AUI UmUBILIŲ rnABIUNE „ijos ,aivas Mohawk ir pre. k.lnungom.5 5v. Minomis ir venim„ Jr

GALI SUPLAUKTI lkvhi"ia -Talisman. Jlohauk I“k“”1 tinkamesnfc, tam tikslui via.

STREIKO | nuskendo.

_______ Jame buvo 163 asmeny s,: ragįna viso pasaulio katali-
AVASIIINGTON, saus. 25. ame aka‘^uje keleiviai. I j.us, ka(į jįe dvasiškai susi-

daug pusmilitarinių organi a- reiškiančią prakalbą apie VenlgOje
eijų dalių. įgrijos politinį nusistatymą. | K Detroito praneša, kati

Vokiečiai to kariuom. nės JlS ka(1 Vengrija stiklo atsargos užteks vos ke., ----~ .. .... Naujausiomis žiniomis, 15 as į įmurta su triin diena iški’n.ė
X , • ..... . yra pasiryžusi boikotuoti ve- , d- n.. — Organizuoti Amerikos Dar ' - ’ jungtų su tujų rtienų įski.me-sutraukimo žygį teisina tuo, , , * t etai dienų. Kalbama, kad n. , .. . menų žuvo, 32 nesurandama, iwV« linrrtt. p,-i damas derybas dėl centro Įsu tpi.na iiir,intn etildn ™«i Ims federacijos darbininkai * kurios ivąks Liurrte, 1 i-kad kaz kokia neramybe pasi- į kol kituoto stiklo, rasi, bus ' -- o 116 išgelbėta. Tarp dingą- i,ni„nri->;. „an oa

reiškusi Rvtu Prūsijos ven 10P0h taikos pakto iki °l naudojamas paprastasis. automobilių pramonėje
. . . ' ‘ j • ». Vengrijai nebus pripažinta itojų tarpe. 1 1

, . tinkamesnes tam tikslui viršavo vyskupų nurodymais. t . , . , , , . , , .. į • rn- . ... . tos, kaip kad Liurdas, kuri Šventasis Tėvas kviečia ir ... .... ...Dievo Motina pasirinko savo
reiškiamiems stebūklams.

Popiežius nurodo, kad pa
saulio Atpirkimo 19 šimtų m*1-

.. . x. .... atsiguiklavuno teise.Čia gi, Kaune, tie vokiečiu ' .. i ..... . . r- ‘ i Kaip žinoma, Vengrija, kaizvgiai aiškinami ki-taip. Kau-1. , : , .. .. . '. . . .. ... . kad Austriia ir Vokietija, taine teisiami uz krašto išdavi- . . / . ., .. kos sutartimi isgmkluota irmą Klaipėdos krašto 126 vo- .... .......... ... jai leista turėti vos 30,000kietinmkai, kurie ilgą laiką 
slapta dirbo už Klaipėdos ar<nn’-

NENORI NESUTIKIMU 
SU MEKSIKA

, T , ‘ Mes neatsistojame sker-krasto atplesimą nuo Lietu- . . ,.. . . . , . . , sai projektuojamo Dunojausvos. Karo teismas įuos teisia' , / ... ,, ..... . ... . .. , pakto kelio,” pareiškė preru-ir kaltinamieji gali susilauk- . -• , • m , i- , • jeras, liet negavę lvgybesti ai trių bausmių. Tad \ okie- . . . .; . ..... i teises neprisidesime prie tu ltija, matvt, sutraukia kanuo-, , , .. . ., ’ , , . ,. , ! derybų. Šiandieninis stovis v-menę, kad butų galimybes * ..., . .... , ra nepakenčiamas. ‘Mažojikaip nors gelliejus nubaus-; . ......... ,santarve, štai, išlaiko daugiau tuosius. I, . ........ A : kaip pusę milijono kareivių,1 aip i>at manoma, kad tuo . ..... .-111*11 1 •. . - gi mes palikti be mažiausios 1 kad katalikii persekiojimaikariuomenes koncentravimu
Vokietija tikisi padaryti spali 
dimą Lietuvos karo teismui 
ir lietuvių viešajai opinijai,

apsaugos. M

kad kaltinamieji 
triai liaudžiami.

nebūtu at

t išgelbėta, larp dingu-• ancQZjjoj> balandžio mėn. 26, tų minėjimas supuola su Švč.
žadėjo su prezidentu1 Roose- snWkl >'ra laivo kapitonas J. 27 }r 28 d. Jubiliejaus Metų'Marijos P. apsireiškimo Liur

V. \Vnnr1 . w , e-r-__ ____ _____ m
įssi

veltH padaryto taikos pairto 
ir rengiasi sukelti streiką.

E. \Yood.
Katastrofos priežastis dur 

nežinoma. Pašnkojama, kad,

uždarymo pažymėjimui. de 75 metų sukaktuvėmis. Tuo
Šį pasaulio kvietimą Popie- būdu tų rengiamų iškilmių 

žius išreiškė savo laiške, pa- svarba yra daug didesnė, o

AVASHINGTON, saus. 25., automobilių pramonininkai1 
* * • • •— Iš patikimų šaltinių suži- nenori pripažinti unijų virše-

Am. Darbo federacijos pre- ,natyt, styrimo mekanizmo siųstam Tarbes ir Liurdo vy-'ypač dar atsižvelgus į tai, 
zidentas Green pareiškia, kad Sugedimas. ’skupui P. Gerlier. Popiežius kaip šiandien visokis piktas

nota, kad krašto vyriausybė nybės. Jie stovi už tai, kad kent<J°- 
neturi pasiryžimo nutraukti kolektyviam derėjimosi daly- 
diplomatinius santykius su vautų ir nepriklausantieji un- 
Meksika dėl katalikų perse- 1 ijai darbininkai. O tas yra 
klojimo, nepaisant anturimn priešinga unistų nusistatymui, 
daugybės protestų prieš Mek-j ----------------------
8ik08 vyriai. SERRi |CRES ATSIPRAŠĖ

Vyriausybė teisinasi tuo, SEKRETORIUS

Laivas Talisman mažai nu- karštai patvirtina rengiamą slegia pasaulį. Šventasis Tė- 
| Liurde “triduumą” (trijų die vas reiškia vilties, kad tie vi- 
nij pamaldas), kurį sumanė si krikščionys, kurie suvyks 
kardinolas jVerdier, Parv-i Liurdan maldininkais, vienin- 
žiaus arkivyskupas, ir miręs gai melsis, kad per Nekaltai 
Anglijos kardinolas Bourne. 1 Pradėtos Panelės užtarym.ą 
Liurdę — stebuklingoje gro-j Dievas pasigailėtų žmonijos, 
toje, kaip suplanuota, per suteikdamas atleidimą nusidč- 
tris dienas ir naktis bus ne-'jusiems, ramybę baimingiems, 
nutraukiamai — vienos pas- pagalbą, kenčiantiems, duoną

TRYS ŽUVO ŠELPIMO 
TRAGEDIJOJE -- GHI- 

CAGOJE . ,
■I ■» I ■ I t .

Mrs. R. W. Arden, 48 m.
| amž., ir jos paliegęs sūnus kuį kitas, laikomos šv. Mišios, badaujantiems ir šviesą ir
Hal Arden, 24 m. amž., 1718 

\\ ASHINGTON, saus. 2.).' Sedgwick avė., vakar nuėjo į 
Žurnale Nation yra straip minois Emergency Relief ko- 

snis, kuriuo puolami teisin- mįsįjos stotį, 54 W. Chicago

DIDELIS ŠALTIS SIAUČIA gUm° departament° sekreto‘ avė., ir ten su vevolveriais

Meksikoj yra jos vidaus rei-
Kai kas sako, kad Italija; kalas ir pašalinė valstybė

remia šį Vengrijos 
lavimą.

reika- negali į tai kištis.

Šventasis Tėvas laimina šį tiesą visiems klystantiems.

BAŽNYČIA - TIKROJO Ll- 
JARŪNAI UŽIMA NAUJUS BERALIZMŪ REIŠKĖJĄ 

KINIJOS PLOTUS

RYTUOSE
1 rius Cummings, paštų dep. se- 'pUnkjai sužeidė dvi tarnauto- j 
kretorius Farley ir šen. Pat jas jr yįpuą tarnautoją. Po te •

NUO DUJŲ APSAUGAI 
KARU METU

“DRAUGO” ADMINISTRA- 
. TORIUS KALBĖS PER . 

RADIJĄ

, PARYŽIUS, saus. 25. - 
llarnson iš Miss. valstybės. tuojau motina ir sūnus patys prancf,zjjOs vvriauąybė pra- 

A idaus reikahj sekretorius nusižudė nusišaudami.

Ryt 1 vai. popiet, per Bud
rike radijo valandą kalbės

SANGHAJUS, saus. 25.-- 
Žiniomis iš žiemių Kinijos, 
japonų kariuomenė jau užė
mė apie 1,000 ketvirtainių

Didelis šaltis apleido Gili- »**«*«» nusižudė nusišaudami. įdeda vykdyti nuodugniai su- , , .. .. T
NEW YORK (j>er paštą).;vagą. Jis pasuko į rytus jrį^cke8 padarė ištraukas 18 to Policija nuvyko nusižu- planuotą, programą, kad kn- Un’ " a iu 10111.................. .....

straipsnio Ir paskleidė jas džiusiųjų butan ir ten rado ro ,aiku apsaUgOjus gyvento-— Kun. Ignatius W. Co\, šiandien žnybia rytines vai- . . ... r- --------- .................................
S.J., iš Fordhani universite-1 styhes, įėmus Naująją Angli- Į sa\ o spaudos se'CbHb nušautą šelpimo komisijos jus nuo nuodingųjų dujų. 20 ŽUVĘ, 18,000 BE 

PASTOGĖS. į Dabar sekr. lekes atsipra- tarnautoją Miss Aliee Irwin. /pain tikslui
2h,temų ii New Yorko, te- 58 aWej'i «"«-

toriaus dėl savo1 to nelemtojo 
darbo.

to, kalbėdamas Katalikų Ad- ją 
vokatų gildijos susirinkime 1 
tarp kitko pareiškė:

suplanuota po

nai be galo daug prisnigo.
a . . ‘‘Katalikų Bažnyčia, visa- Kai kuriose Naujosios Angli

ję. pie kareivių prarado griežtai stov?dama „j jos vietose prisnigta iki 40
mvoje su inų kanuomene. • ^gj^^ SfJžinės ir rėligi-įcolių. Sutrukdyti susisieki-

mylių plotą Čakar provinvijo-

TURI GELBĖTI TURTŲ 
ĮKAINOTOJUI .

Apygardos teisėjas T. J. 
Lynch, kurs klauso persona
lių mokesčių nemokėtojų by
lų, paskelbė, kad mokesčių 
mokėtojai ,(taxpavers) visa- j 
dos privalo gelbėti turtų įkai 
notnjui mokesčių skyrime ir 
jų sumokėjime.

nes teises, yra žymiausia pa- i niai, ypač automobiliais, 
šaulyje tikrojo liberalizmo) Keliolika tūkstančių žmo- 
reiškėja ir ginėja. Tas gi tik* nių kasa sniegą Ne\v Yor-' 
rasis liberalizmas yra laisvė, ko miesto gatvėse.
paremta žmogiškųjų ir din---------------------
viškųjų įstatymų pagrindu. ' ATMETA ANGLŲ KALBĄ

|namais ir fabrikais įrengti 
geležies ir konkreto rūsius, į 
kuriuos negalės įsisunkti du-1

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
POLICMONĄ

I’olicmonas Al Stokke sau-'jos ir tuo keliu bus apsaugo- 
gojo nuo plėšikų Meisel Tiro ti žmonės.

M53MPHIS, Tenn., saus. 
25. — Mississippi ir kitų upių 
vandenų sukeltuose potvyniuo

x , i žuvo apie 20 žmonių. Apie
(o. parduotuvę, 4465 Broad-( Rcabaixe vienas fabrikas 18,000 kitų nebeteko pauto- 

Illinois Emergency Relief J'8 .bu^° įPakal,nia,n jau įtaisė tos rūšies giliai že gg8.
komisija nusprendė vasario' parf,uotav*’ kambary, kada mėjft kehg karnbarįus, kur ke-i Nepaprastai dideli potvy- 
m. 15 d. žymiai sumažinti sa- lr^' P ai l-įverži. lėtas šimtų darbininkų galės jįįaj yra pasireiškę ir žiemių
vo personalą. * * Pasireiškė kova Policmo- užsįdarytį įr apsisaugoti nuo vakarinėse krašto dalvse, vp-

tino onnL'iai anamotoo rvki Ii • J 1

SUMAŽINS ŠELPIMO VE
DIMO PERSONALĄ

Valstybės legislatnroje an- aaa «™Wai **«’««« H-'nnodingųjų dnj,
MANIT.A, saus. 25. — Kon dai buvo barama Si komiai- k01'’0^0. • ai paspru.o.. -----------

stitucinis filipiniečių uuvažia- ja dėl jos personalo didumo ‘ P •iarna’ ka J’J >ra Pa JKALTINTAS UNIJOS
MA litiĮ vimas, kurs gamina Filipirų ir didelių personalo išlaiky- 

(Federalinis teisėjas HollV| saloms konstituciją, atmetė mui išlaidų.

NUBAUSTAS KALĖTI 
ADVOKATAS

nubaudė pusantrų metų kalė- sumanymą, kad nepriklause- 
ti advokatą A. B. Shepard įš mų Filipinų mokyklose veda- 

Susprogdiota bomba ties Wheaton už 4,000 dol. išeik- moji kalba būtų angliška 
Meadowmoor Dairy Co. par- vojimą. Advokatas prisipnži- šiandien ši kalba mokyklose
dnotuve, 4344 W. 16 gat. . 1 no kaltu. yra dominuojanti.

ORAS

ač netoli Pacifiko pakraščių.
Žiniomis iš Seattle, Wash., 

per 75 metus ten nebūta to 
kių didelių potvynių. Žnvę

-------- keliolika žmonių.
Federalinė grand jury įkal-' -------- -----------

tino T. E. MaJoy, Motinu Pic-| LYNDHURST, N. J., saus.

VADAS

ChicagoR policija • pratęsė 
porai dienų laiką automobili- CHICAGO IR APYLIN- ture Operators’ unijos virai-'25. — Penki plėšikai puolė 
ninkams, kad įsigijus 1935 KĖS. — Šiandien numatoma ninką dėl nemokėjimo mokės- Rntberford National banką ir
m. “laisnius.” giedra ir šalčiau. čių už savo pajamas. pagrobė apie 5,000 dol.
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“DRAUGAS"
Uetna. kasdien, Unkrrus sekmadleBlus

PRKKUKI-IIATOS KAINA: J. Amerika* ValsųrMss: 
Mstafens — e? tO. Pusei metų --- fl.SO; Trims mėnesiams 
*- ll.bk; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
C c n m e reta: Metams — I7.44; Pusei metų — |ė.«4. 

pija — .oao.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nevrųBna,
enepraloma tai padaryti ir neprlstunOama tam tik* 

palte lenkių.
Bedektortus priima — nuo U:M iki 1S:M vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

krikščionišką auklėjimą. Dauguma lietuvių' 
tuo, matyt, nesirūpina, nes parapijinėse lie-Į 
tunų mokyklose galėtų būti daug daugiau i 
vaikų. Šv. Kazimiero Akademijos vedėjos ka-l 
lba apie tai, kad tų mokyklų padaryti cen- 
traline mokyklų, nes, matyt, iš vien lietuvai
čių nebegali išsilaikyti. Kodėl? Todėl, kad 
lietuviui savo dukreles leidžiu kur kitur. Tai

Kun. S. Kusižis

Komunizmas ir Darbininkas

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed DnUy, Kzospt Sande?.
■UB8CRIPTION8: One Tear — It.OO; 8ix Montfca 

Į— Three Months — 11.00: One Montb — 7(0.
8«v»* — One Tear — *7.01; SU Months — |4.01; 
Oepr —ote.
• aapM Meilia m ‘DRAUGAS** brlnga best iššalta.

AhvevtMn* rates on appUcatton.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Komunizmas skelbiąs esąs angelui buvo pakviesti Kristą 
vienatinė sistema, kuri rūpi- ^pagarbinti, buvo suvargę pic ; 
naši darbininkų reikalais ir meilys. Alums tatai yra aišku, I 
t'ik per ją vieną jis tesusiluu-'kodėl Bažnyčios regimoji Gal-i 
ksiųs geresnės būklės. ;va Popiežius visuomet pirmiau i

Popiežius Leonas XIII i tai šia rūpinasi darbininku reik;. į 
mokyklos išsprūs iš mūsų rankų, o vaikai, jdsakė, kad po komunizmo re pais. Kad darbininką apsaugo-į 
negavę tautiško ir katalikiško išauklėjimo, ai»u Peniausia ir labiausia jus nuo didesnio skunlo ir l.ai 
ne tik nueis kitiems dirbti, bet ir prieš sa-nuke,dėsiąs P^s darbininkas.
vo tautų atsisuks. j Kad pašalinus visus siu die

nų vargus, komunistai tvirti 
na, juk reikia panaikinti nu j į 
įsavybę, sudarant jos vieton i;- 
tų privačių turtų visiems ben-

yra liūdnus reiškinys. įsteigėme mokyklas ir 
joms savo vaikų neduodafne. Argi nebus skau
du, kuomet tos lietuvių lėšomis pastatytos

V0KIEČIŲ PROPAGANDA

sesnes vergijos, Popiežius nu
rodo komunizmo dvasinius 
materialinius pavojus.

Darbininko troškimai

i r

JAUNIMO AUKLĖJIMAS

Vokiečių nacių šlykščios propagandos
prieš Lietuvą pasėkos jau rodosi ir šiame 
krašte. Pranešimai apie tai, kad ir Lietuva

J. E. Vysk. Pr. Būčys “šaltinyje” rašo:
“Gerai daro tėvai, Įiarūpindami vaikams mai
sto, rūbo ir buto, nes tai yra būtina. Bet vai
ko siela yra tuip pat Žmogaus dalis ir ne
gali būti apleista. Žmogaus laimė pareina 
nuo jo sielos, o ne nuo kūno. Todėl vaikus< 
mylintieji tėvai ypač rūpestingai ugdo jų 
sielas, mokydami ir auklėdami jas”.

Jei šiandien pasaulyje tiek daug blogu
mų, tai dėl to, kad dauguma tėvų nekreipia 
jokio dėmesio i vaikų sielos reikalus, į jų 
auklėjimų. Vysk. Būčys primena, kad: ‘Jau ne 
toli du šimtai metų nuo to laiko, kaį pasiro
dė labai žalinga pažiūra, esu užtenka duoti 
vaikams mokslo, o gerumo jie patys įgausiu.
Dviejų amžių prityrimas parodė, kad moky
čiausi žmonės gali būti drauge ir žiauriausi’ 
ir nedoriausi. Vieno tad mokslo neužtenka”.

Žinoma, kad neužtenku. Toli nereikia ei
ti, kad įrodyti kiek daug teisybės. yrą tuose
Vysk. Bučio žodžiuose. Štaf,’tik prieš porų nustatyti pasaulio opiniją prieš ją

» s ♦

vivaldybią organai ar valsty
,bės vyriausvbė. Šiuo papras 

ir Vokietija koncentruoja savo kariaotnencS|lu jie’(ikisi įvesti žw||l-
prie Klaipėdos krašto surūpino ne tik lietu-1
vius, bet ir amerikonus. Iš žymių amerikoną

, jau gavome paklausimų, kas bus su Klaipė-
1 dos kraštu, jei naciai taip griežtai užsispyrė

jį atsiimti. Nors mūsų atsakymas yra aiškus,
kad vokiečiai to negalės padaryti, tačiau. v.
.... , , , , piliečiams dalindami, neblogiausia vra, kad daug kas is amerikonų *. . .......

.... . . ...... , • • • , įlosiu pagerinti darbininku l>u-vra {tikinti, jog Klaipėda (jie ją vadina ,,
Memel) yra vokiečių miestas, nes, girdi, ten ę 
jų dauguma ir jei ten plebiscitas įvyktų, tai 
su juo taip atsitiktų, kaip su Saaro kraštu.

Tikrieji darbininko Lošk’-! 
ilrą turtą, kurį valdytų ar sa-puni ne kemunistiški. Atbulai:

jis trokšta to. ką komunizmas 
jam aid visados užgina; bū
tent, turėti privatinę nuosavv- l

je laimę, dorybę ir broliškąją i bę. Tikrai, kiekvienas ženidii-! 
meilę. jbys, kada .jis aria-lauką. <va-Į

“Padarę žmonių tunus’’, sa .i°.in ir trokšta ir tikisi ; i.ia: 
ko Popiežius Leonas XID, “bejkti dienos, kuomet jis uirbria-i 
ndrus ir juos lygiai visiems imas

dalindami, jie ga-
l;"s sakyti: Mano žemė. 
jam tėra paliauk imas 
— ••V. .)<*• ji >ra \alsty- 

bės nuosavybė

Maža:
dirbti

Tai yra vokiečių propagandos vaisiai. 
Toji propaganda, be abejojimo, yra labai ža
linga mūsų tautai. Ji nustato pasaulio opi
nijų prieš Lietuvą. Del to lietuviams reikia 
nesnausti. Reikia atitaisyti kiekvieną melą, 
paleistų Lietuvos adresu. Tai turėtų daryti 
“Elta”, Lietuvos spaudos agentūra. Gaila, 
kad “Elta” ligi šiol labai silpnai informa
vo užsienį. Ypač svarbu, kad E ta pasidary-

Gert.'. dalyką suprasdama*, Į “Neužginčijama”, rašo Pc- 
Popiežius sako, kad toks klau- piežius Leonas XI IT, “kad klo
simo sprendimas nu tik ginčo|kvienas darbininkas dirbąs pe
neišsklaido, liet, jei tai būtą lnineą dailią, griebiasi to ria>--

tų aktyvi tais momentais, kuomet Lietuvos, pOĮ)icžlus Leonas x,„ 
priešai pradeda šėlti ir grąsinti. Mes irgi ne
mažai galėtume prisidėti nurodydami vieti
niams laikraščiams vokiečių melus prieš mū-

įvesta, tai darbininkas pirmiau bo visų pirma dėl pelno, kuri 
šia ir labiausia nukentėtų. Ko
munizmas nepagerintų, o tik 
visų darbininkų būklę didžiai 
pablogintų.

Bažnyčios rūpesnis 
darbininku

pir
miausia stengiasi nurodyti, 
kad komunizmus arba kokioje 
nors formoje kolėktivizmas pa

nori valdyti, kai savo nuosavv 
bę.

“ Išnuomaudamas savu jėgas 
bei darbą kitam, jis nori gau
ti už tai sau pragyventi rei- 
ikalingą dalyką, va.liausi, dar
bininkas nori už . avo triūsą 
ne tik užmokesči \ liet ir tei 
sės ii vartoti kai rinkama.

“Tad jei jis,

Iš Mūsų Tautosakos
ls senu žmonių užrašė Julia Pctnuskaitė

čėslyvi vėsai prisiartino,
Linksmu .alanda, linksma uuu.pmu
Kad šalta žiema nuo mūsą bėga.
Prapuolė sultis, nebėra sniego.

Lytą, kad aušta balta aušrelė,
'lėk mirgėdama šviesi saulelė.
Kaip aukso žiedas ji pasirodo.
Šilumą šviesą tuo kart išduoda.

Tekį tai rytą miela klausyti;
Bitelės anksti praded lakstyti.
Čia piemenėliui pučiu trūbelę, _
\ isur girdėti, — loja šuneliai.

Ant’ anoj girioj, ten kur žaliuoja,
Gegutė- garsiai girdėt kukuoja.
Zvany’ varpeliai, gražiai geisdami 
Ir j bažnyčią vienius šaukdami.

Tuo čėsu rėdos visį pmkiausiai;
Kur tik pažiūri —- visur linksmiausiai.
Žaliuoja gražiai linksmas gojelis,
Per aną teka sraunus upelis.

Žvirblelis i ykau gražiai po tvorą.
Džiaugias sulaukęs taip gražaus oro.
Gied vyturėliai, aukštai lėkdami,
Giesmelę savo Dievui nešdami.

Kas gal čia ryškiai prisipažyti,
Mojaus puikybę gal apsakyti.
Brangus tas čėsas, kas tai išmano,
Aptur daug garbes, Marija Pana!

O. kad jau baigias šviesi dienelė.
Aukso spinduliais leidžias saulelė,
Užteka mėnuo, žiba žvaigždelės,
Ein’ į darželį jaunos mergelės.

Linksmai ir gražiai sau dainuodamos,
Kvietkeles savo apžiūrėrianios 
Šiltas vėjalis, greitai lėkdamas.
Žiedelius kvietini žemyn lenkdamas.

Berneliai jauni susieidami 
Po dienos darbo labai džiaugdamies 
šoka ir groja gražiais vamzdeliais;
Visur girdėti — gaudžia dainelės.

čia Įdėta daina yra mū.-ų liaudies turtas. Visi žinome, 
kiek dar tokiu dainų skamba tik iš lūpą į lūpas ir pamažu 
nyksta. Būt gerai, kad visi rinktų tokias daineles ir neduotų 
pražūti gražiai mūsų liaudies kūrybai.

krauti turto ir į geresnį gv-valstybės vergai. O kas nori
veninių prasiskverbti”.

Viena svarbiausių nuosavy
bių yra žemė. Užtat ją, neina-1 .

būti vergas! Darbininkai no
rį turėtą privatinę nuosavybę 

vienok ka«lu tai negalima,

žiau kai dirbtuvės, kasyklos,

dienų Amerikos didieji dienraščiai, skelbda- j 
liti gengsterių ir žmogžudžių surašą, pažymė- ’ 
jo, kad jų tarpe yra ir tokių, kurie yra bai
gę aukštuosius mokslus, universitetus. Taigi, 
Čia turime geriausią įrodymą, kad vien moks
lo neužtenka. Mokslus einantis .jaunimas ta
ni būti sisteniatingai auklėjamas krikšeioniš- 
koje doroje, iš jaunų dienų turi būti prati- 

' Jutotas gerai daryti, blogo vengti.

Prieš porą dienų, rašydami apie A. Kar
pį, kurio ieško viso krašto policija, išreiš
kime apgailestavimo, kad ir lietuvių tarpe 
kas kart daugiau atsiranda visokių nedorė-•ė l'-f

lių, teršiančių lietuvių tautos vardų. Dėl to 
dabar ypatingu būdu turime susirūpinti jau
nimo auklėjimu.

Svarbu yra gražiai ir pavyzdingai vai
kus mokinti ir uuklėti namie. Bet ir to ne
užtenka. Keikiu juos leisti į tokias mokyklas, 
kuriose vaikai gauna ne tik mokslą, bet ir

mažindamas išvežiojimų priemonės, kartu,
tentų. Neleiskime šmeižti savo tautos ir'tienis dai-bininkanis. yra žali n-i savo išlaidas* .kiek sutaupo irisu visomis industnjds ir ko- 

Įgas. Jis nekalba kas atsitiks’! jeigu jis, norėdamas tikriau inercijos nuosavybėmis, nuose- 
jturtuoliui po komunizmo rėži-itą savo sutaupytą centą išlai- kilis komunistas turi apšaukti 
imu, bet ką susilauks darbiniu-ikyti, nusiperka už jį žemės, komunistų valstybės bendru 
kas. Negalima sąkyti, kari Ba-i— tat aišku, kad šį žemė ne'turtu.Prof. K. Pakštas, buvęs “Draugo” re 

daktorius, dabar važinėja po Suomiją su pas 
kaitomis apie Lietuvą. Jo paskaitų pasiklau 
syti sueina universitetų profesoriai, aukšti 
\aldininkai ir šiaip jau žymūs žmonės. Šuo 
n;ių spauda labai palankiai atsiliepia apkpĮ 
prof. Pakšto paskaitas. Taigi, eks-ainerikii 
lis mūsų bendrdarbis dirba naudingą ir rei
kalingų Lietuvai darbų. Jam linkime geriau
sio pasisekimo.

Tikimės, kad lietuvių kolonijų veikėjai 
atkreips rimto dėmesio į Federacijos centro 
paraginimų minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę ir vyskupo Antano Baranausko

Pierre L’Ermite

PritHKlmiiie ispaihtis
(Tęsinys)

Bekalbėdamas, senasis sulinkęs gany
tojas vis kibiau išsitiesia: pykčio garsai 
Aryžoojasi jo balse.

—- ...Man reikėjo sulaukti septynių 
^dešimtų metą, kol jūsų amžiaus vaikinas 
,man tai pasiūlytų! |

— Žiūrėkite, kunige klebone, nedary
kite iš pa prastą dalyką tragedijos: stoki- ‘be jūh mano vieton: štai mes esame tik 

>, vytas su vyru... Jūs turite gi pripa 
iti faktų... moderniųjų smagenų... Jūs

Benorite, niaiuui, kad aš vaidinčiau kom< 
Rtit* Taip, aš netikiu... visai! Todėl įle- 
.Verskite manęs, lyg kad būčiau tikįs!.. (

r ...Atsiprašau!.. Taip, taip, atsipra- 
ūauL. komediją?!. Kasgi pradėjo tų kome- 

J Ne aš ėjau jūsų ieškoti!.. O kas ją 
tins rytoj, pačiame gale?.. Tai jūs, po-

Be, rytoj elgsitės, lyg kad turėtute tikė
jimų!.. Jūs, kurs įžengsite į bažnyčių, ku

jie reikalauja nors bendęos 
nuosavybės, lštikrųjų, tai des-

žnvčia ;v sirūpipa turtuoliu, kas kita, bet tas pats darbi
nes ir jis, kai ir darbininkas,'įlinko pelnas už darbą, lik jau : 
turi nemirtiną savo sielą iš-[kitokio pavidalo. I žtat šitaip į 
ganyti. Bet darbininkui jos {įsigyta žemė liks darbininko i 
pagalba labiausia yra reikali-Įgalioje lygiai kai užmokesnis į 

ir, jo reil^įųi.s Kristau? 'už jo darbą.
Vietininkas žemėje, kaį ir kie-| 

yra

darbininkus į komunižtūą.

Duok darbininkui nevien lik 
teoretišką galimybę, bet aktu
aliai turėti privatinę nuosavv- 

Kai komunizmas miesto dar-nežiūrint kokioje formoj.’
biiiinkui m-urileidžia turėti p'1 br,t’b ar 1al žen,p’ ar 
nu<-sa\ybės nei savo darbo pe-;,l,as ^ur.bk neštų pelną, ai įm
iną kai norint sunaudoti, taip i11 dabninku industrijoje, ir 
žemės nuosavybė privalo būti komunizmas jo neprivilios 
atimta nuo ūkininko. Politiš
kieji komunistai prižada, kaJ 
ūkininkas galėsiąs dirbti že

Dabartinė ekonominė siste
ma turi būti pakeista krikž 
čionybės idealų realizavime 
Juos Popiežiai Leonas XIII ir 
Pijus XI aiškiai išdėstė. Krlk-

, “Aišku, kad šitokia teisė ir 
kvienas sielų ganytojas, yra. tur5ti nuosavaus n?-
didžiausiai susirfipinęs. įinojamo ir kilnojamo turto.

Kiekvienas Dievo žmogus.0 komunistai, panaikindami [savybė, tačiau įgiję galę, j e?
darbininke mato arčiausį pa- atskiro žmogaus nuosavybę, Ipasielgia visai kitaip.
veikslą To, Kuris Šventosios pablogina visų darbininku bū i Priežastis, dėl kurios žino-, .... ,,

. ... ----„i,. , - pr.vatinią nuosavybių valriy-Dvasios pradėtas, gimė is Pa- kle, nes via aišku, kad, ai .- .m-s priima, komunizmą nėra * . .. . j . . . , * i . , | , . ‘ . Ifoiai arba nors dalinai gamv-nos Mariios. Betliejaus štai nie laisve valdvti savo pelnr. jlni, kad toks priverstinas Ko-' ' , ....’ c . t. ' i>os tmtu savininkai.

mę, nors ji bus valstybės nuc-

G*ionybės idealai yra, kad kuo 
daugiausia darbininkų liūtą

sukaktuves. Kurių kolonijų veikėjai tų reikš-indėje, ir Nazarete gyvenda- kai norint, komunistai tuo a lckti\iznias juos putraukia,! 
mingų paminėjimų nesurengs, užsitarnaus ap- mas ėjo darbininko, dailidės kima darbininkams viltį irga-'visai ne. Jie supranta, kadi
siloidėlių vardo.

rių pareikalavote, išpuošti lyg didžiausio
je šventėje... Jūs, kuris klausysite šv. Mi
šių... Jūs, kuris atsakysite į liturginius 
kunigo klausimus, lyg pr’ųiažindami tą 
Dievą, kurį kunigas atstovauja!..

— Bet gi, kunige klebone, padorumas 
virš viso ko!

— Kada pmlorumas laimimas panašia 
veidmainyste, tada... šalin su juo!

— Pagaliau, aš negaliu civiliškai tuo
ktis! j

— Kodėl gi ne? Jūs būtumėte visai 
logiškas, nes nerasite sau vietos nė vie
noje šioje žemėje esančią tikybų. Bažny
čios sakramentai yra tiems, kurie bent sa- | 
vo širdies gelmėse išlaiko tikėjimą... Kai 
dėl kitų...

— Jaunoji to jokiu bū<lu nenorėtų.
— Aš ją labai gerai suprantu!., bet 

lai jau ne mano dalykas kištis į jūsų ma
žas jungtuvines kombinacijas!..

— Pagaliau, praktiškai, kaip jūs ei- i 
giatės kandimų su tais, kurie, kaip aš, 1 
netiki ?

Iš tokių Bažnyčia reikalauja, kad 
jie klauptųsi prieš Kristų, kurio išsižadė

jiareigas. Ir pirmieji, kurie dėjimą sau ir savo šeimai su-.po komunizmo režimu jie bu I

jo, ir kuri jie išpažintų kunigui savo klai
das. Mat... jau čionai Dievas turi savo 
kerštą. Tik jx> to galima patvirtinti, kari 
ją klausyte išpužintiea

— Betgi parduodAmi išjiažinties kvi
tui!.. ,

— Jūs sukote, kad punluoriumi išimi- 
žinties kvitai?!

— Taip, aš tai sakau!
- Kur?

— Paryžiuje. Aš turiu draugą, kure* 
nusipirko!

— Na tui gerai! .Jūs esate turtingas. 
jx»ne: dviejom’iH eina ' traukinys, važiuo
kite. jūs ir nusipirkite vieną kvitą! Bet 
aš jūsų prašuu, sugrįžus, jūs man duosi
te adresų...

— Sutinku! I
— Taigi, iki {Misimutyino.. ?
- Iki!

V B •
Tamsiai pilka diena.
Mažas, smulkutis lietus visus daik

tus apkloja lyg vienoda, apleista palapine.
Vestuviniai vežimai rieda bažnyčios

link.

f Jaunasis šnekučiuoja su savo k riks - 
I tutėvu.I

— Nieko stebėtino, jei uLtmIuu kiek 
pavargęs! Vakar aš išlandžiojau ašluonio- 
likit zakristijų ir išmečiau 4(1 franku ve 
žčjui... O, tie kunigai!..

— Ir visas tas baisus blaškimasis bai
gėsi tuo, kad tu vistiek turėjai atlikti 
išpažintį ?..

— Niekada!.. Dalies aikštės vidury
je, kai jau kitos vilties nebeturėjau, aš įw- 
mačiau, ką tai panašaus j vandens nešikų:

— Ar tu norėtum |K?lnytį du gabalu 
I po šimtą centų ?..

— O lio lio! Tokie dalykai... niekada 
neatmetami!..

— Tuo būdu, matai šią bažnyčią?
- - Ar šitų..?
—- Taip.
— Ar kaip ji vadinasi?..
— Aš nežinau! Pagaliau, tai — baž 

nyčia, man to gana.
— Aš manyčiau, kad tai šv. Eusta

chijaus..?
— Tebūnie šv. Eustachijaus. Tu tuo- 

ju u į jų įžengsi, ir tu atliksi iipožintį.

Taigi ne komunizmus, kuris 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

— Ar išpažintį atlikti, man...
— Taip... tau!
— Aš neturiu nuodėmių!..
— Tu jas išgalvosi... Tu gi buvai 

truktelėjęs kokį kartų..?
— Niekada, pone!, niekada!..
— Sakyk, ką nori, lyg kad tu būtu 

inei prieš vedybas...
— Bet aš jau po ją... aš esu susituo 

kęs su savo miesčionka...
— ...Pareikalausi išpažinties kvito., 

ir man jį atneši... Tada aš tau duosiu ric 
6imtį franką...

— O lio!.. Tai netiek vargina, kaiji 
kad kapoti malkas.

Už juisvalandžio gerasis grįžo, šyp
sodamas, su išpažinties liudijimu.

— ...Ir štai jis! Mielu noru jį j»er 
skaityčiau, bet dežuruojautis vikaras jį 
įdėjo į voką, ir aš nedrįstu atplėšti. Ai 
tu žinai, kiek man atseina šis kvitas? 
frankai geležinkelio bilietui, 40 franką 
vežėjui, 10 frankų tarpininkui, viso 72 fra
nkai! Pagaliau, ne kas dienų tuokiamasi

• « *

(Daugiau bus)
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DRAUGO

Ona Juozaitienė, kurios malonus soprano balsas skambė 
didžiulėj Av.ditorijoj. Ji sudainuos keletą smagiu dainų.

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So« Halsted Street
Įžanga $1.00, 75c ir 5Oc. Šokiams 4Oc.

rick’s Orchestra.

Aniceta šturmaitė, malonus 
sopranas, pirmu kart pasiro
dys “Draugo” koncerte.. Jos

vargommn- 
diiiu Idicio

balsu.

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų 

numerių.
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertu.

[II. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 
vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.

IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovvste J. S AURIO, ir Aušros Vartų
parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą smagių liaudies dainų.

< r • i . v . . . ~ . a. ai . Justas Kudirka, Nekalto Pras. P. šv. parap.V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met Las t,.iks daug (|?.jailgs„l() klausytojams savo m,.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimų. , 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.
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. KAZTMTERAS PAŽARSKIS, žymus bari
tonas, dalyvaus “Draugo” vakare. Kazys imi 
savo balse daug stiprumo ir moka publiką pa
tenkinti moderninėmis kompozicijomis.

Muzikas J. Sauris, L. V. “Dainos” choro ya- 
das, kurs deda dideliu pastangų priruošti ,savo 
vadovaujamą chorą “Draugo” koncertui. Jis pa
žadėjo savo geriausias pastangas Šiam koncertui.

L. V. ‘ Dainos’’ choras, vedamas J. Saurio, išpildys keletą labai maloniu nu- 
balsas pas.žymi švelnumu ir meru “Draugo” vakare, Lietuviu Auditorijoje, vasario 3 d. Šis choras daug dir

ba meno srity ir jis kas metai daro labai žymią pažangą. Bus visiems malonu ji 
išgirsti “Draugo” koncerte.

malonumu. Ji bus nauja žvai 
gždė “Draugo” koncerte.

aoninink^ZvRdTIa’ ?Tartų, parapijo,s, Aušros Vartų parapijos choras, vedimas J. Brazaičio, dalyvaus “Draugo” metiniame koncerte ir žada šiemet savm m^mm/dainų D^o^Tončerte? Jis vb
goninmkas vadovaus savo chorui Draugo kon- dar geriau pasirodyti negu kada nors pirma. Aušros Vartų par. choristai myli daina ir dėl dainų daug deda pasi- suomet visiems patinka ir visi jo m geidauja 
cerlc- šventimo. Laukiame visi tos progos išgirsti jį “ Draugo” koncerte. ' “Draugo” progranm.A.—. I.
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Viešpats Jėzus Mano Auka
Nepaprastomis iškilmėmis ir karališka ' vo) vardas yra didis tautose, ir kiekvieno- 

garsenybo buvo dedikuota Dievo garbei JSa- je vietoje aukojama ir atnašaujama mano 
lemono majestotingas malduamis. Gvide- i vardui nesutepta auka” (Mal. I, 11) Tai 
šimt du tūkstančiai veršių ir šimtas dvide- ' yra mano Auka, nesuskaitomų kunigų atna- 
šinit tūkstančių ožių, kaipo deginamoji au- šaujama be sutepimo dienų ir naktį ant lie
ka, buvo aukota Dievui. Ir nuo anų nemir- , suskaitliuojamų altorių po visą pasauli.
štamųjų laikų ligi šiai dienai aukos ugnis 
niekada nebuvo užgesusi. Iš dienos j die
ną, be sustojimo, atnašavimo aukos buvo 
aukotos ant altorių. Tačiau, kaip apašta 
las kalba, ‘‘negalima nuodėmės atimti ožių 
ir veršių kraujuini” (Žyd. X, 4). Su to
mis visomis aukomis, ‘‘įstatymas (senasis), 
turėdamas tik busimųjų gėrybių šešėlį, ne 
.patį dalykų atvaizdų, niekuomet negali to
mis pačiomis kas met atnašaujamomis au 
komis padaryti besiartininčiųjų 
(1. C. 1).

Šių dienų Altoriaus Tabernakule turi
me aukos tikrąjį Avinėlį, Viešpatį Jėzų, Die 
vą-Žmogų. Čia turime vien Dievui patin
kančią ir suderinamų Auką — nesuteptą, 
šventų, nekaltą. “Mes aukojame Tavo di
dingam majestotui.... nesuteptąją A ūkį, 
šventąją. Auką, nekaltąją Auką.” Taip ku
nigas po konsekracijos daro Aukojimą Dan
gišką jam Tėvui.

Nesutepta A uka
Aukos, kurias žmonės aukodavo, kaip 

gali būti tyros ir nesuteptos Karališkojo 
Majestoto akivaizdoje! Kaip gali gyvuliai 
būti tyri ir nesutepti, kurie dėl žmonijos 
nuodėmės yra po prakeiksmui Ar tyri ir 
nesutepti laukų vaisiai! Ar tyri ir nesu
tepti gausūs vynuogynai! Argi nuodėmės 
taškas ir sugedimas nekrito amt jų visų! 
Tačiau, Altoriaus Švenčiausiame Sakramen
te yra nesuteptoji, vien tyroji Auka, vienin
telė Auka visai nepaliesta nuodėme. Be 
nuodėmės taško ir sutepimo yra toji Auka 
žmonių akyse, tyroji ir nesuteptoji Auka 
Visagalio' Dievo akivaizdoje. Vien tik be 
nuodėmės, vien tik tyroji auka gali Dievui 
patikti, gali Dievui atsiteisti, gali Dievui 
atsilyginti, gali vertai garbinti ir šlovinti 
Dievą, gali Dievui dėkoti. Ir kur tokį kitą 
didingą turtą gali rasti, kaip yra mūsų Al
toriaus Tabernakule!

Šventoji Auka
Ant Senojo Įstatymo altorių buvo at

našautos nesuskaitomos aukos — gyvuliai, 
laukų vaisiai, duona, rūkyklas — nors at
rodė tos visos aukos tyros, nesuteptos nuo
dėme, tačiau, jos visos nebuvo nušviestos 
šventumo ir dangiškosios malonės spindit 
liais. Vien tik viena Auka yra tikrai šven
toji, būtent, Viešpats Jėzus Švenčiausiame 
Sakramente. Šventoji Auka, nes pakelta i 

' Dievo Amžinojo žodžio šventumo skaisčias 
viršūnes, nes nušviesta ir perpildyta paš
venčiamosios malonės šviesa ir galybe. Iš- 
tikrųjų, tai visų malonių ir dorybių ’ pats 
šaltinis, visas šventumas ir tobulybė! — 
-— Viešpatie Jėzau Švenčiausiame Alto
riaus Sakramente, ištikrųją, Tu esi vienin
teli Šventoji Auka, Dangiškojo Tėvo pamė
gimo ir džiaugsmo priežastis! Tavo auko
jimas nušviečia Dangiškojo - Tėvo veido, 
linksmina Jo Širdį! Ir laimingas esu aš — 
^vargšas, ne

'iešpatie. Jėzau, davei Save, kad Tavyje 
dėčiau Dievui atnašauti tyrąją ir šveniu- 

jy^Auką! Apšviesk mane, Viešpatie, kad 
gaučiau suprasti, kuom Tu esi man, Jėzau, 
mano šventoji Auka!

Nekaltoji Auka
Velykų avinėlis turėjo būti l>e sutepi

mo, nekaltas, taip pat turėjo būti nesute|>- 
ta ir nekalta auka, dedama ant rūkomo to
toriaus, ant kurio aukos buvo atnašauju- 

.‘|noe ir deginamos, irgi turėjo būti parink
tas geriausias avinėlis ir N1 jokio sutepimo. 
Dievo akivaizdoje, argi tos aukos buvo ne
kaltom? A, tose aukose būta daug trūkumų. 
Vieši utėlė vien tik auka yra be trukumu, 
be sutepimo. Ji yra nekaltoji. Ji yra vie
na, vien tobula auka. atnašaujama prieš 
Dievą ir žmones. Ji yra pats Jėzus Kris- 
tOH Švenčiausiame Sakramente, kurs ftveii- 
toje Dvasioje pats Dievui aukavosi, kaip) 
nekaltoji Anka. Kaip kilni, kaip verta, kaip 
išganinga yra ta, mano Auka — Jėzus mn 
lis Altoriaus Sakramerfte! Kaip daug yra 
fnan davęs Jėzus Altoriaus Sakramente f 
Kokius turtus, kokius beribius ir neišdildo
mus turtns
supratau tai visa ligi 
mažai supratau įvertinti tai visa! — Nūniji, 
aš dėkoju Ton,, meilingiausias Jėzau, kad 
drokšti man būti Auka, tyroji ir šventoji 
Auka, be jokur sutepimo taško ir nekaltoji 
Auka!

Tarpininku rimo Mano Auka
Tyroji, šventoji Auka, l>e jokio sutepi

mo ir nekaltoji Auka, Tave kas dienų ir 
kas vakarų aš galiu Dievui aukoti! “Nes 
nuo eauletekių iki saulėleidžių mano (Die-

Auka — tyroji, šventoji, nekaltoji Auka. 
Tai yra Aš jmils, kurs ją*atnašauju kunigo 
konsekrotomis rankomis. Mano vietoje ir 
mano vardu, Jėzus, aukos Avinėlis, pat.- 
save statosi prieš Dangiškąjį Tėvų. 
aš, suteptas, nešventas, nuodėmingas, 
drįsti stotis prieš galingų Tavo Majestotų? 
Kaip aš, nusidėjėlis, galiu daryti atgaila 
už savo nuodėmes? Kaip aš, nusižengęs ir 
suteptas, galiu vertai garbinti didingų Ta- 

tobulų ’Į vo Majestotų! Kaip aš galiu drįsti pakelti 
savo suteptas rankas į Jį, kaip galiu nuo

Kaip

galiu

reikalauju didelės pagarbos, malonės gan 
singų dovunų, tiek daug globos ir tvirtybes 
prieš pasaulį ir šėtonų, prieš kūnų ir nuo
dėmę; aš visada reikalauju šviesos, kuri sau 
giai lydėtų mane; aš visada reikalauju stip
rybės, kati ištverti, reikalauju suraminimo 
nelaimėse ir paguodos kentėjimuose. Kaip 
aš galiu pasiekti Dievo Širdį? Ir kaip Jų 
suminkštyti ? Ir vėl aš ištiesiu savo rankas 
į Tave, tyroji ir šventoji Auka, ištiesiu į 
Tave, mano .Jėzau Švenčiausiame Sakra
mente. Ir tu būsi išklausytas. Tavo meldi 
mas nėra tuščias. Mano reikalavimuose, ma 
no vardu, Tu eiip prie Dangiškojo
sosto. Ir Dangiškųjam Tėvui Tu rodai sa
vo Kraujų, savo šventas žaizdas, savo nuo
pelnų beribius turtus, aukos savo ilgųjį gy
venimų. Tu esi tas- Vienas, kurs in&ldauji, 
Tu esi tas /Vienas, kurs meldiesi dėl to, kad 
aš pats esu per menkas gauti, dėl to, kati 
esu neužsipelnęs. Tu gali gauti, brangiau

sias Jėzau, Tu mano vietoje. Tavyje mano 
silpni maldavimai tampa galingi, mano mal 
dos tampa laimėjimo galybė. Aš galiu mel
sti už visus, visa gauti Tavyje ir per Tave, 
mano Auka. Kaip tvirtas aš esu Tavyje! 
Galingesnis už visus kunigaikščius ir kara
lius, už visas žemės galybes; galingesnis užį',o,,a' 
nuodeliu

VAIKŲ ŠVENTĖ IR 
NAUJI METAI

BUl TIŠKIS. Vietos kie
kiui. J. Zabulionis, ant

galingesnis už šėtonų; galingos- Irų Kalinu dienų pa.-ki Ibč, kad 
uis už visas pragaro galybes. Kas gi beini-igruodžio -‘S d. Nekaltu bėru 
tų iš manęs, jei neturėčiau Tavęs, jei riebu-llhj (Jienu ka.|>o vaikll -V( .
tiun tapęs mano Aukų! — Dėl to, J 'dūko nė. 

dėkonė! Jš ir prašė tėvus, kad atsiuvu

Tčvo į tintu

tebūnie Tau, amžinoji beribė 
esu laimingas, kad pažinau tikrąjį gėi j,}

ir visa, ką turiu Tavyje, Jėzau, negali ateiti, kad at.-i\et.
no Viešpatie, esantis Švenčiausiame Sakia- jtų. nes jų intencija bus Mišio. 
mente, ir, esantis mano brangiausioji Aukai ir |Milaiminiinas. Minėtų d.eiia 
— “Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentų. |nhui (JaUg vaįkų susirinko 
Jėzaus K rišlaus, mūsų -Viešpaties, tikrųjį KM„>na;, .,.|,liki glwloti,„. 
Kimų ir Kraujų, dabar ir visados ir per .....
amžius ” _  Misiąs n pu disių suteikė pa

Kun. Pr. J. Vaitukaitis laiminimą *v. Sakramentu.
liauji Melai

.visus vaikus į bažnyčių. <u-

dėmingu liežuviu kalbėti į Jį ir Jam pasa
kyti apie mano vargs ir melsti Jo pagalbos 
mano reikalavimams ir stiprybės mano gy
venimui? Jei aš Jain aukočiau visa, ką aš 
turiu, net savo kraujų ir gyvybę, argi tada 
būtų tyra, šventa ir nesutepta auka, kuri 
Dievui taptų verta ir patinkanti?

Tačiau, dabar aš tapau turtingas, Ik* 
galo turtingas. Aukoje, kuri yra mano Pats
Išganytojas Švenčiausiame Sakramente! Ko jvo galima ir bažnyčios vidus' y ra apie dvylikos colių dia- kiai nieko blogo apie jų nepa 
kia neapsakoma laimė! Ta auka yra tarpi- igeriau apžiūrėti. Visas vidus į metre. Pro tų skylę žmonės manytų, vėl ji lenda atgal, ir1- 
ninkaujanti: — Tu, Jėzau, mano Viešpati.-, il.uvo žalumynais išpuoštas, y. lindo i kita kambari. Nejau. barnio svkin kišti koia< iro
tyra., šventas ir nekaltasl Tu, mum, Tar- patingai kreipė Uaugy.,k,...... vo lis,i pro minėtų šky įlvu. B.:,' sk.l p rnu l ir su-
pinmkas pas Dievą! Prieš Dievų lu užimi,, - -, , , , „ , . . , 1r Ine šventųjų stovylų ir paveiks-dę, bet “Ryme buvus ir popie- manymo negali Įvykdyti.

iu. lt.n gražus yra Šv. Auta- įžiaus nemačius, veltui kelio-:
MotePlei šiaip taip įlindus, 

nieko nelaukdamas Juozo sū 
nūs kabinas kopėčiomis Jį vir 
šų ir murdos pro skylę grei įSakrarnentu.

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

sta ant galvos. Įlindus ji ga 
>voja, kad čia netinka taip eb.

(Tęsinys) te sienoje apie metrų aukštu

Gruodžio 56 <*• klebonas pra 
nešė, kad paskutinę ,n

kiša pir- baigiant senus metus ir
tinau kojas. Ka.langi vienoje isutink..„t Raujus vakan> |ms 
kokčių pusėj stovi Juozo sūĮ „^pa.-aj su įstatymu Šv Sa
lius .r nekantriai laukia pro |krailltnt()t ka(l padėkojus Vieš- 
uos išlįsti, o kitoje pusėj ki

t i Išlenda atgal ir

Pamaldoms pasibaigus-, bu-: moję nuo gl indų skylę, kuri tas vyriškis, tat, kai

mano vietą! Jei aš neištversiu ar paklysiu.
Tu tarpininkauk ir mane užtark pas Die 
vą. Jei aš esu silpnas, bejėgis, aš esu tvir
tas Tavyje,-mano brangiausioji Auka. Jei 
aš esu nuteistas tylėjimu, Tu tarpininkauji 
ir užtari už mane. Jei mano nusikaltimas 
nusilpnina mane ir nebegaliu pakilti, nega
liu žvelgti pasitikėjimu, kalbėti kūdikišku 
laisvumu, melstis, garbinti ir dėkoti kar
štame džiaugsime, — Tu, tyroji ir švento,i 
Auka, kalbėk už mane, tarpininkauk ir už
tark už mane* ir mano vietoje garbink ver
tu, amžinuoju, beribiu, ir kilniuoju mano 
nusiteikimu.

Atsiteisinimo Mano Auka
Kaip turtingas aš esu! Kaip palaimiu- ,x. . ..... , .n, -. - . , į prade o eiti i Dievo darže-tas I avyje, mano Jėzau, mano tyroji, mano P •’

Juozo sunūs pro 
į kitų kambari, 

daug “zo-
kaulų;

pačiui už visas malones ir kad 
paprašius palaimos ateinan
čiais metais. Nors oras buvo 
ši (tas, bet žmonių labai dau,T 
priėjo įiiišparatns, nes dar pį. 
rmų sykį Bijutiškio parapijo
je buvo laikomi mišparai to- 
kili metu. Po mišparų atgie 
įlota “Te Deni ' Laudaiuu>” 
ir suteiktas palaiminimas šv 

Po palaiminimo
galėtų tyru oru ats:-'kleljonas sveikino visus su 

j Naujai < Metais, linkėdamas 
atneštų auką. pa- visiems brangių Viešpaties ma 

jialainios. Po visai i 
žmonių atėję į zokris- 

traukė per miestų Pa Gijų sveikino ir kleboną sn 
lini<. Naujais Metais ir dėkojo, kad

vis ką nors naujo ir gražaus

v v ris-

no paveikslas. Atrodo, ka'p 'nė”. Taip ir 
l 1sidabro, tamsiam lauke, o ap- skylę įlindo 

link daug prikabinėta dovanų į kuriame sukrauta 
nuo tų, kurie,, per Šv. Antano ikoninkų” kaulų; kai kurie v. 
užtarymų apturėjo Dievo ma- Idar tebėra su sudžiūvusią oda ,a_U’ 
lonių. ir drabužiais. N’aizdas šiur j

Lindimas į urvą [»,ns’ o,i;S b,ogas- Kiekvienas 1
S.ii.iaž -pis žmonių Imžnvč.io lank>'toias tur^° IK> 

je, ant paskutiniojo laipto prieiš™'^ ^akę, tat oks.geno u- , 
altoriaus broliukas atidarė du
ris, paaiškindamas tvarką ir
kas urve yra. Žmonės laiptais Į-i’-ū ilgai nesižvalgęs Juozo sū 

mus nori listi lauk, bet kur 
tau. Viena moterėlė įlenda proĮlį”, lipti prie didžiojo alto-

kad

iekvienasi . Y,*’- r-/ . .
. simeldęs, apleido puošnią Kro Jenių ■' iivieną de- i . . 1 f ' v . ,

dingos bažnvčią ir, žvalgvda (nemažai znsigeno u- i . . t i -i ..
įrve beveik kaip ir nebuvo, 
i Jausdamas sveikatai pavo-

skylę, bet įlindus repečka ko
pėtėlėm reik žemyn nusileisti, 

buvo pasak v tad Kišant pirmiau galvą, kopetė- 
lėiu lipant žemyn, suknės vii

liaus ir, pro atdaras duris, le 
stis žemyn. Išeinant iš nan; 
Juozo sūnui
jog labai svarbu yra įeiti jie 
altorium ir pamatyti “zokom 
nkus mučelninkus”, lai ir jis 
atsistojo į eilę ir slenka prie

šventoji ir nekaltoji Auka! Kaingi turiu aš 
trokšti šio pasaulio turtų? Kų gi gali man 
duoti žemės ir jūros paslėpti turtai? Vienas 
Tu užtenki man. Aš ne esu tyras, tai tiesa, 
rėš gimiau nuodėmėje ir nesu vertas savo 
akių pakelti į dangų. Tačiau, aš savo ran
kas ištiesiu į Tave, mano tyroji Auka. Mano 
skolas Tu atmoki Dangiškųjam Tėvui, i ž 
visus mano trukumus Tu darai liegalinį at
siteisimą. AŠ savo rankas ištiesiu į Tave, i altoriai'..-. Nusileidęs laiptas 
nekaltoji Auka, ir esu sutaikintas su Dan-; po altoriumi, atsirado dido- 
giškuoju Tėvu; ir mano širdyje atsiskamba įkanu tamsiam kambaryje, ku 
malonus ir guodžiantis Jo užtikrinimas: ria|ne UŽS5idegęs žvakę pama 
“Aš esu tavo Tėvas! Su pasitikėjimu aš 
žvelgiu į Jį, nes esu Jo vaikas, laimingas, 
palaimintas Dievo vaikas. Dievo akys mei- ( 
liai žvelgia į mane, Jis mane ema į saugių 
globą. — Mano nusikaltimas yra nuimta-, 
atgailotas, nuplautas aukos Tavo Kraujuje,

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
x, . i r- , l- i Pritaikyme akinių dėl viso- > r i t mano meilingiausias Jėzau! Kas butą, jei «šventas miruohs, kuriam fu, , . ... J . ■■ ' kin akių. Ekspertas tyrimo a-

OŠ nejurėčiau Tavęs, tyroji, šventoji ir ne
kaltoji Auka!

Garbinimo ir Dekanės Mano Auka 
Neverta yra mano dėkonė, nevertas rua

no garbinimas ir šlovinimas, neverta ir 
tuščia yra mano adoracija ir dėkonė. Kaip 
aš, nevertas, galiu vertai garbinti ir šlovin
ti beribį Gėrį, paitį Dievą? Tačiau, tai yra 
mano gyvenimo visas gerumas, mano vie
nintelis nuopelnas, kad gyventi Dievui, kad 
Jį mylėti, ir garbinti ir Šlovinti. Ir vėl aš 
ištiesiu savo rankas į Tave, mano garbingo
ji, šventoji, lieribė Auka. Tu pats, tikrasis 
Dievas ir tikrasis Žmogus, artinies prie

Irių ir pritaikymo akinių.

Z

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto ik’ 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8XK)

Dievo :4osto. Mano vietoje Tu intonuoji , *Nedėlfoini7 n«»
garbės himną, amžinai naują, amžinai zū- aįįrtą valandų. Boom 8. 
vintį, amžinai kilnų himną garbės ir deko
ltės. Koks palaiminimas! Tavyje, mano 
brangiausioji Auka, mano garbinimo silpnas 
balsas tampa galingas beribiai kilniam him
nui meilės ir ailoracijos, dėkingumo, garbės 
ir šlovės. Tu, Jėzau, mano Viešpatie, mano 
vietoje. Aš tavyje, per Tave, per Tavo 
meilę, su Tavo Širdimi, su Tavo balsu, su 
Tavo garbe ir adoracija, stoviu prieš Dan-

Ftuma danai

DM. VA1TU8B, OPT.

masis, 
i 1 angos

Kretinga dabar yra apskri 
ties miestas. Apskrityje ant 
263 C‘?o hektarų žemės plote,

įveda i jų bažnyčią.
Bijutiškiets

is kurio yra 53,737 liektaraiĮ LIETtiyiAl DAKTARAI
miško yra 105,416 gyventojų. | ■ 
Apskrityje yra 1,134 prekybos, 
įmonės.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAI^' * KAUGI JOS NAMAI:

Office Phone
PllOspec-t 1028

Rc3. and Office 
2358 Ko. I>eavltt 81

CANAti 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAK and SUROEON

£403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

I to « and 7 to 9 P. M. 
funday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo < Iki R rak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIcvard 7820 
Namų Tel. FROspoct l#30

1>«L BOtTLerard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DKNTUTAS

4645 So. Ashland Avė.
arU 47tk Street 

▼ai.; nuo • iki t vakare
feeedoj SMal sutarti

li» Mudėj,, man! Ir kaip mažai K**)“)0 TJv» 1>abar aii «alin vertal
i vma ligi Šiai dienai - kirk-?“1“'. ",a"" . •«!"“« . Pa;<-'fla«

Dievui, mylėti Dievą ir

OPXOMVIIUCA1.lv JUUC 
SPKOALINTAS

Ji garbinti! Dabar 
aš galiu rasti tikrąją laimę, išpildant ankšto ,

• lt< Frlren
noee ateiti_______ _ d&romaa w

..... , , • .1 meMaoelae klalKaip silpnos yra mano maldos ir iiihi-ietyda atmenama i i u:i ui * , ••ax*n«e valkus. Kreivos akre atldavimai! Silpnas mano balsas, kaip erah Į teieomo* valandos ano to iki t v 
eiti pro debesius? Silpnas mano regėjimus ■ "uinS aky.
kaip gali įžvelgti tuos dangiškuosius rūmus, i Ka,no" kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ.

n---- -----  —-•■■r.i-r —r--................ . į mo. skaudamu aklu karftj.
pašaukimo pareigai Kaili turtingas aš esu i 5?"*?**s»** »r toiirajysto....v .. * , , , teisinami akinius Vienos,i avvjc, Viešpatie Jėzau, mano Auka! ' kinuose ecaamtnavimas daro

knr Dieva« yra introuizuotaa savo Galingo
jo Majestoto garbėje? Tačiau, aš visada Phopą Bmilewd 7589

TcL CANal 0257
Res. PROspect S45P ‘

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HAI.STED STREKT 
ReaMencUa 8400 So. Arteaiau Ava. 

Valandoa: 11 ryto Iki I popiet 
t Iki 8 v. vakare

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANal 0122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos-. Nuo * Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
BeredoJ pa«al sutarti

Tel. uAFayetle 7»»0

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROA8

4140 ArcheT Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—• vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal O44l«

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 ' Hm.: Tel. HEMlock 4284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAB

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 49th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis parai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAB

1448 80. 48tli CT., CICERO. II.L.
Utar.. K et v. Ir Pėtn. 14—2 vai. 

8147 80. HAU8TED HT., CH1CAGO 
Paned. Serad. Ir SuhaL 2—» vai.

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WB4BT 69th 8T.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

M. Oflao BOVLevarS SeiS—14 
•esu VICtory «S4S

DR. A. J. BERTASH
Oflae vai. oue 1«S| aao 4:24.1:14

766 W. Mth Streat

TeL CANal 4122

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS Ir^HIRUROAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pa«al sutarti
REŽ1DEVC1JA '

6631 S. Cailfornia Avė.
Telefonas RKPublIe 7SSM

Dtonoms Tai. LAFayette 87SS 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki I popiet. >tkl • vak.’

Nsd&lfoje pa*al sutarti

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TeL VIHckala 0*80
Ofiso vai.: 1—4 Ir 4—t p. m. 

Medinomis paarsi sutarti

Offloe Tel. RKPublIe 7CM
Raa. Tel. GROvebni 0417

7017 S. FA1RBTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-11 ryto 
NedSIfoJ susitarus

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 80. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILU.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo ? į'kl 1 
vsl. po pietų Ir nuo 7 iki 4:3(1 vėl. 

vakaro. NedAllotnlsnuo 10 iki 12 
valandai dienu 

Telefonas MUHtey J88«'

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAB

4631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YARdn OMI 

Res.: TcL FLAaa 2400
Valandos:

Kuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v 
Ma'lHdlauIaJB puo to tk> 1* <Uopa

TeL LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAM

X—SPrhCDULIAI
3051 West 43rd Street

( 1‘rlc Archer Avė. netoli Kedtle) 
Valandos: nuo 2 Iki R vai. vakaro 

Soredomls Ir nnd^llcSnZa pa Kai 
siitart)

Ofiso Tel. LAFayette IRRO 
Rej. Tel.: VIRglnta n««»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A R X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Fruac'soo Ava.

OPXOMVIIUCA1.lv
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KOMUNIZMAS IR DAR
BININKAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

palieka keliems visą turtą va
ldyti, darbininkui neša gerovę, 
bet krikščionybė, kuri liepia 
išdalinti turtus, taip, kad ne 
viena valstybė ar keletas tur
tuolių visą turėtų ir valdytu, 
bet kuodau/'ausia darbininkų, 
nes kiekvienas turi šventą, į- 
gimtą teisę turėti nuosavybę 
ir tos jo teisės niekas nepri
valo naikinti.

Nauja vergija ar krikš
čioniškoji laisvė

Nereikia užmiršti, kad ko
munizmas atima iš darbinin
ko daugiau negu tik viltį įsi
gyti privatinę nuosavybę. Ko
munizmas padaro darbininkų 
didžiausiu vergu. Po komuni
zmo režimu laisvės nebėra. Ko 
munizmas reiškia galas spau
dos laisvei, galas auklėjimo 
laisvei, galas darbininkų or 
ganizaeijonis, galas streikams, 
per kuriuos darbininkai gali 
geriausia savo reikalavimus 
išgauti, galas brangiausiai 
žmogaus laisvei — laisvei ga
rbinti savo Sutvėrėjų ir A al- 
dvtoją, Viešpatį Dievą.

Praktikoje komunistai nie
kad nedavė darbininkui linu 

dotis jo igitiitoinD teisėmis, 
sykį jis pasidavė jx> ją reži
mu. Pasija šiandieną yra pa
vyzdys komunizmo žiaurumo. 
Tenai ne šimtai, bet tūkstan
čiai darbininkų, be jokių tar
dymų be teismų yra sušaudo
mi, jei kokiu nors būdu .jie

parodo bolševikų valdžiai pa- .prineijiais. Nuosavybės teisė 
iSipi iešiniiuą. Jie yra ne laisvi lyra labai svarbus principas 
darbininkai, bet teroristų bol- jekonoinijos srityje. Ją panei 
šėrikų vergai; ne laimės ir ge-'gus, nebėra statybai pamato: 
nivės jie susilaukė, tik skur-'nebėra darbininkui vilties į go
dą, badą ir prispaudimą; no resnį gyvenimą. Taigi, darbi- 
patenkintai ir linksmai gyve-'įlinko būklei pagerinti Popie- 
na. bet didžiausioje baimėje ir.žilis Pijus ši sako: 
desperacijoje. Gruodžio 31 d.,j “Nuosavybės teisė žmogui 
1934 m. Londono laikraštis eina iš prigimties, taigi iš l>ie 
pranešė, kad po Kirovo iiužtt- jvo, kad kaip kiekvienas gale 
(lyuio į dvi savaites laiko 4<H)įtų apsirūpinti reikalingais dai 
.darbininkų nusižudė, nes bi- jktais sau ir saviškiams, taip 
įjojo bolševikų valdžios žiau- [šios teisės dėka gėrybės, ku

rias Dievas skvrė visai žinorūmų.
Susipratęs, laisvę branginąs 

darbininkas niekad neprisidės
niu giminei, galėtų tarnauti 
savo paskyrimui. Taigi, žiū-

prie komunistų. Nes jis supta- r:,lt i 'Ivejopą nuosavybės ša
uta, kad tai vi a parsidavimas. vl’nub burių Ines pavadiname
biurokratiškai grupei, kuri ta
ri politišką galybę.

individualiniu ir socialiniu, ji 
tarnauja atskirų žmonių ir

uii •• , bendraįai gerovei. Ir LeonasDarbininkas priima koimun-' _ •'
zmą, ne dėl to, kad jam pa- XIII išmintingai sako, kad

mi eisiant į mokyklą.' Kad vaiko skoniui rnostelę ir ją kad vaikas pašlapinęs šejietč-.bent Į»er mėnesį laiko vH'ke.s
taip, tai labai gerai. Aš tuo-' visuomet vaitoti. Dažnai ino- I 
ini džiaugiuosi. Žinoma, jūs, jtinos įr vaikų, tuo atžvilgiu.

pakabina, o motinai pasako, j pripras ir vėliau išmoks pats 
ad jo dantukai jau Švaru*-. tinkamai savo dantukus va'y-

ponia Oškeliūnas, buvote labai skonis skiriasi. Po išvalymo l ai \ ra didelė klaida, Geriat*-'ti.V . | . . * • v. . . . .užimta rytmety, tai, gal, ne- mostele, patartina visuomet šia yra šiaip: atsistot’ vaiko I “Kaip kam gali išro«lytir| 
suspėjote Adoniukui dantukų burnelę išplauti šiltu vande- užpakaly, atlošus jo galvutę’|<aj ;įe patarimai esti dažnai 
apvalyme prigelbėti. Todėl, as niu Įpilus šaukštelį gero sko- atremti į save, o kaire ranka kartojami. Ne. Kad jums tek-* 

is tęs pat pu---s paimti vaikę tą tiek daug l logų dantų ne- 
už smakro. Tokioj pozicijų; j kaltų vaikų burnose pastebi-* 
nuvalyti viršui nins iš vidun ,fl( kiek daktarams, ir pape
nės ir is orines puses. Ta.,- lėti, kiek tie \aikai vargsta 

i pat ir su apatiniais. Tik va

tikiuosi, kad jūs tai padary
site vakare, ypač. prieš eisiant 

įgulti. Jūs, be abejonės, žinote, 
kad vaikučių dantukai tiri va
lo būti valomi nuo pat pasini- rnos smagenis. 
dymo pirmojo danties. Prak-

nio skysčio, kaip tai orandžio,
lemono arba žiupsnelį druskos, 
kas padarys vandenį skanes
niu ir prigelbės sutvirtinti bu-

lant apatinius reikalinga
negalėdami tinkamai maisto

..................... , . , “Man dabar ateina į mintį, —r—’ ™........:lt pakramtyti, kaip dėl tos prl*
t.ŠK.ausia tai padaryti lytų irj^ ._s Shnutis norite|"1,n *’ ka'1 apatinių viduj.m |žhsties jie susilpnėja ir, galų
vakarą. Ypač svarbu vakare, R klau\tį, Ul, jJPu*ė būtų valoma paskiausiai. |gaĮe> b3 girtos ir gr*.
kuomet vaikas rengiasi ilgos'

tinka i., mokslas, bot kad jis l)le''as leido 'iasta"-
įtikisi geresnės bflklės ir tais >.... * ir JU iastH.mi.imns nu-
į vos. negu jis turi po kapita-ista,Ui privatiniu nuosavylmj 
lizino rožiniu. Visi matome ir.r’ >as '
pripažįstame daug neteisybių' Toks mokslas yra griežtai 
ir blogybių dabartinėje ekono- priešingas komunizmui, 

unijos srityje, tačiau nereiškia, j “.Mes manome’’, rašo Popie 
kad bile kokia kita sistema |žiiis Pijus XT, “kari šių dienų 
bus darbininkui naudinga. Ti socialinio gyvenimo sąlygose 
kriau jį nustums dar į blogės- bus geriau, jei, tik galima yra,
nį padėjimą. Bėgdamas į ko- 'darbo kontraktas bus kiek i- Į . . i 1
iniiiiizmą, darbininkas nenaši- puiriais būdais daryti ne be 
kratys grandinių, bet dar sun-Įžymios naudos darbininkams 
įkesiiėmis susikaustys. Tai yra ir kapitalistams. Taip tatai 
ne protavimo, bet desperaci- darbininkai ir tarnautojai ta- 
jes kelias. Kelias ne į laisvę, nipa tam tikra prasme nnosa 
bet į naują, žiaurų barbarų vybės bendrininkais, arba da- 
vergiją. įlyvauja Įmonių vedime ar pe-

Katalikų Bažnyčia užtat irjno padalinime”.
nurodo darbininkui tokio kr 
lio žalingumą. Ji sako, juk
blogybėms prašalinti reikia vi- _ . T-

v*. v, • nėra ganėtinai radikaliski. Jieską atstatvti kriksciomskais t ? v. v.
_____ 'nepaliečia šaknų, pačio blogu-

šepetukų i1K>S f‘a priseina Pariek<' ir l'° |žios dantų eilės, tai jūs nore- 
nakties poilsiui. Nes, ilgos na 'j^į;kl| kaj kiekvienas vaikas i *eskl va,kl> rieznvį, kas vaiki, tumėt, kad jums kasdien kas 
kties laiku, vaikui miegant, nei, - .’ „.mino ,4>*: ;kar^a*s suerzina, o, gal, ir t'-. nors apįe tai primintų. Todėl,
valvti dantvs greitai genda, t , , . gauna, tai vr;i svarbu at. Hi -•J valo turėti savo atskirą sepe 

“Rengiantis vaikui dantų-,tukų. Ir ne kitaip. Todėl rei-
kus valyti, nepadarykite kų kalinga pirkti šepetukus ški- “Nereikia pamiršti atstu- 
nors tokio, kas vaiką it rituotų Į rtingų spalvų: vaikams kiek[g*a* pašepeciuou ir kramto 
arba jį užgautų. Imkite laiki I mažesnius ir ne taip kietus, muosius danių vir.siiA.ds, kurių ji’ *r lavinti vaikučius burnos 
įiį pamažu ir lengvai įpratin- Tuomet kiekvienas pažins sa- giliose riihibelėsc pasilieka nri svarumo higienos

i norite žinoti

šiandien jūsų jaunuolių, o ry
loj vyrų ir moterų, burnos 
sveikatai ir neįvertinamai nau 
dai, pradėkite šiandien inoky-

Parlor Setai

50Dviejų dalių parlor setai mūsų 
pačių pagaminti ir pilnai garan
tuoti..........................................................t
Turime didžiausią pasirinkimą parlor setų. Taip pat 
padirbame sulig jūsų užsakymo.

SjM'cialis išpardavimas miegamųjų kambarių (BKD 
ROD.M) setų. •
Aukštos kokybės bedi'oom setą, susi- Vii ■■ Rll 
dedantį iš trijų dalių dabar pas mus 
gausite tik už. ....................................

iti. Vakaro valymą patartina vo šepetukų pagal spalvą 
atlikti kiek galint anksčiau, Isavojo kitam neužleis, 
prieš eisiant gulti ir kol vai-
kas nėra mieguistas. Geriau-'

Komunizmo ir kitų izmų 
blogumas yra tame, kad jie

ii- sto gabalėliai ir dažna: pagn 
'dina dantį. Visa tai padaru, 
reikia duoti Jonuko kaklu’' p;

Kiekvieno kataliko yr» 
priedermė remti ir platinti

,, i - i.......... — ----- j<- į katalikiška spaudą. Katalikii-, . , I klausti, kaip geriausia vaiku . . , ..... .... I ,
šia tuo po vakarienės. Kai ku . . . . . f, burniukę išplauti šutu vanile ka spauda nnrodo žmogui rt-
rie vaikai nesiduoda dantų va- , , • _ , . _ -i . ,,!U sU skysčių skanėsiais. Taip ganymo kelius i amžinastj.

“Ponia Pumputis nori 
įausti, 

įpratinti

pa- siLiti. Tas duos progos

paklausimas. Atsakant, reika-
lvmui todėl, kad juos motinos .. , . . . , . ’ . apvalytais dantukais įr, žn.." , . .... . linga pastebėti, kad uaugebspabara, šepetehu užgauna ar-l L . - rioa, nupraustu veideliu varna1 . . .motum ta reikalu visiškai ()->.
ba jiems nepatinka mostei** 
kurią motina vartoja. Todėl

bus geroj tvarkoj nakties plieka vaikams, manydamos 
kad jie savo pareigą tinkamai ibiui, 

reikalinga pritaikini tinkamą atliks. Dažniausiai būna taip,' “Su tokia motinos pagalba

n jrno žmogaus prigimtyje, 
taip negali tikėtis geresnio so
cialinio stovio, tik blogesnio: 
Tiktai Katalikų Bažnyčia, se
mdama mokslą iš Evangelijos, 
gali tuo mokslu pagerinti žmo
nių gyvenimą. Žinodami Kri 
staus mokslą turtuoliai nesi- 
didžiuos, vargšai nebus toki 
nusiminę; vieni yra raginami 
būti labdaringi, kiti kuklūs. 
Tuo būdu palengva mažėja 
puikybės keliamas skirtumas 
tarp tų abiejų luomų, o pada- 
ivus vienas kitam draugiškai 
rankas, bus nesunku sujungti 
abiejų luomų siekimus. Jeigu 
jie tikrai klausys krikščioniš
kų įsakymų, tai tas draugišku
mas virs tikra brolių meile. 
Tada supras esą vaikai vienr 
dangiškojo Tėvo, turį vieną 
bendrą tikslą — Dievą, kuris 
gali žmogui pilną laimę sutei
kti. Ar toks mokslas nenura- 
'mintų kovą žmonių gyvenime?

MATRASAI! MATRASAI! MATRASAI!$^.95
Springsiniai matrasai .................

r

Vatiniai matrasai..........................

Šiuos Ir daugelj kitų bargenų Jūs visados rasite

RooseveltFurnitureCo.te
M. P JOVARAUSKAS IR J P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEJev 8760- Chfcago, 1IL

11'

GRAŽI DR. A, R. LAURAI
ČIO KALBA PER RADIO
Sausio 15 d. klausant gra

žaus muzikalio programo iš 
stoties WDES, Peoples Eurui 
ture Co., išgirdome sekančių 
interesingų ir gražių dr. Tam 
raičio kalbą:

“Geras vakaras, mamytės 
Aš manau, kad jūsų Jonukai, 
Petrukai, Adomukai, Marytės 
ir Onytės dabar drauge su 
jumis klausosi Peoples Eumi- 
įture kompanijos gražaus pro 
'gramo. Po rytmečio ir dienos 
Idarbų, ir pasibėgiojimo lauke 
jiems dabar smagu pasilsėti

“Kalbant apie jūsų Jonu
kus, Marytes ir kitus, aš no- 

Įriu paklausti, ar visi jie šepe 
^'|telri išvalė savo dantukus pi-

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal 7790

7V//W

CHICAGO, ILLi.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
GARSINK1TĖS “DRAUGE”

Nemalhnas {veiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. U Montreal, Canad* ra- 
fio.kad Jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONI-:. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas įlūdymas, Jis buvo atsiųs
tas lldosa Jo valia. Daug kitų pra
neša panaSrti g reiulfatns. ' NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktare* receptas ir turi gyduoles^ 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemaltmu — pamė
ginkite NEGA-T0NE. Pajusite naud» 
] keletą, d'.enų. lies žinome, kad pa- 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentu 
už Vieną Dolerį. Parduoda visi ap- 
tlekorlai sti garantija grąžinti pini
gus, Jei bOslt nepatenkinti. Neprl-

j imkite pamaina.
Nuo užkietėjimo imkit—UOA-3O1* 

Į — Idealų LluosuotoJa vidurių 2Se 
' Ir 60c.

'«■■■■■■■■■■■ ■
; REUMATIZMAS*
■ SAUSGELE J
■

, _ Nesikankykito savęs skaus- ■
■ ■ mais. Reumatizmo. .Sausgflle, m 
g Kaulų Gėlimu, arija MėSlun- * 

glu — raumenų sunkumu: nee ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- _ 
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- • 
" guldo ■>a CAPSICO COMPOUND mos- ™ 

tls lengvai praAailna vi riminė- ■H tas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Katna 60c, per « 
paktą 66c, arba dvi už fl.05. *
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina _ 
60 centų. •

Just i n Kulis ■
3259 SO. HALSTED 8T. ■

Chicago, I1L ■
I...

Buy gloves wlth whot 
it tavęs

Nersik mokėti S0e. nf 
dantų most). Llsterln* To-* 
oth 1‘aste gaunama po J»o. 
Timyk. kaip gerai JI vei
kla. Jų Tartotadamas per 
metus sutaupai |>.M.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Stop 
Itching 
Skin

Si yruK ^rilnreae Žeme eaetAMo 
ni»d*Jirną odoe I penktas •AanAan 
— Ir p«wr*lhlnffM pr1« Kcsentoe. 
IHi^kų. vlfkAa, Ir UBiArfmrg Že
mo bevelk M otHiklInrai praAnltu* 
viMoktnA odo« IrUAcIJoii, kAdefkfft 
lo irydynio yp«tyb*R rotai rende- 
mo« kitom* ary*tnol*n«, Vleoe valetl- 
nyčioa uilalko— Mc, HOc, U, Tpa- 
tlnir&J IvIrlM ZeniO. erfc
rr.Knl roenftafai |l,St.žemo

t*-S.'. .- * '-
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VIETINĖS ŽINIOS
DIDELIS BALIUS

PASKAITOS ROSELANDE 
IR WEST PULLMANE

STAIGA MIRĖ

irgi savo rolę atliko getai. 
Žodžiu, lošimas buvo gražus

I ‘irilliuilel'Į, L 
| išdirbęs pilnos

Visuomeniniu kursu vadovy- 
j ir northsidiečiai .juo labai pa- hė praneša, kad busimąjį ket- 

»št«ti, .i‘"t {(>nkįn(į P() lošimo geraširdės virtndienį, sausio 3.1 <1., pas

barius Girėnas post 271 ef nė, Budriko radio instrumen’ HAVANA, Kuba, saus. 25.
----  tlu* Anieriean Legion svarbus talis duetas ir kiti. Apie Mn- — Nuo Itoinbu sprogdinimo
tiisio 21 d., m- susirinkimas įvyks pirmadie- kalus nėra ką kulltėtj — jic'šinmo mieste vakar 3 ašim- 
dienos popiet nj, sausio 28 d., Ilolly\vood sa- visados būna “geri”, žingei Į nys žuvo ir |ll sužeista.

\Y. 43. gal. Visi na- plūs, o rvt dieną Makalu šei-. —

NORTH SI DEL
nsiartino Šv. .1 uozapo dr-josįlab(lar(-,s Andruškevičienė, |<a- kaitos įvyks Visų Šventų par. \i»'»it 
.ariu pagerbimo metinis ba
lus; įvyks sekmadienį, 27 <1. 
lūšio, parap. svetainėj 7 vai.

rakare. Viskas priruošta kasi*. . ... „1 Igios lietuviškos muzikos.
ik reikalinga.
Northsidieėiai atmena porėt

ai metų šios draugijos balių,I 
;uriatne buvo tiek žmonių, 1 
;ad parap. svetainė- dar nebti-l 
o tiek turėjusi, lt- visi buvo
įtenkinti. Malonu pranešti; 

lorthsidiečiams, kad šių itie-i 
ų balius rengiamas tokioje 
»at formoje ir tikimasi sulau-l

grįžo namo Pmr.eišklis Nueis, Įlėj, 2417 
45 m. amžiaus, gyviui, am riai privalo pribūti 7:3.0 vai, myna turi ką tai tokio nepa- TOLOSEFAT 
Stale SI., prie l.j gal. Nesi- vilk. I’o susirinkimo bus tani prasto. Šiuos programos lei-

ir skundėsi apie skitus, liktos apeigos, o vėliau šokiai džia .los. E. Budriko rakandu
rečkienė ir Kizelevičienė pa- salėj, Koselande ir Šv 
ruošė lošėjams vakarienę, o ir Povilo, \\ estpullmane. Mar-

Petro • h i < i >oiif. 1.1. Į šį vakarą kvieėiami vi- ir radio krautuvė, adresu 341

publikų linksminosi prie snin* parko paskaitos Tioįvvksiti ir vakaro, apio •>;.>() vai.,
Antradienį visai nėjo dirbk1 lM’sl° "arini su šeimynomis, S. Halsted st.

pmineinis ir draiim I zangos

Lietu vytis j
nes salė ta diena užimta.

. . RYTOJ BASKETBOLASUŽ 20C, - 3 MYLIMOS I •
___1_____  L. \. Cliicagos ap.'kr. bu

\ estsidieėiai užinteresiioti ketbolo turnyras tęsiamas r
nepaprasta proga, kurią teikia toj ( 
Moterų Sąjungos 55 kp. ir I. saleji

seklu.) McKinlev 
Žaidimai prasidė

'krito negyvas. Tyrinėjimas i 
Įvyko .1. Eudeikio ir tėvo na 
Gne, 53.40 S. Kedzie Avė. M i r- 
ties priežastis maniški.

! Velionis buvo nevedęs. Lai
dotuvės įvyksta šiandii n. Iš J. 

į Eudeikio ir tėvo karstinvėiu<
’arko kūnas Ims nulydėtas i 

2:3d i žiaus parap. bažnyčią
Susivietiymo Amerikoj vai. popiet. Žais,6 komandos.1 į jš\-. Kazuec’ro kapim

100 kp. sekmadienį, sausio 27 ,Žaidimai bus įdomus ir
ti tiek pat publikos. Išdalin- ... ,r , •• Ii;.,,,.,.,1 1 . Id., Ausros \ artu jiarapijos sa-i pailga
a tikietai visiems <1 raugi jos ... .... , „ '. leje. Atsilankė uz 2oe patim-1
ariams; visi ketino paskleisi. ' {,n, . j- ,, ,’ , _ 1 'tvs I ris mvlitnas , komedi
i. Teko girdėti, kad kurie n-i-’ ..... ją pilna veidmainingos mei- .
eis kad ir neturėdami iš na- j. . , ..les intrigų, barnio, pvkcio,
ių tikieto, bus įleisti dvkai, %“ ’ ' . ’imustvnių ir juoko. Orys “nty-
taipo draugijos nariu priete- ...2 " 1 . lituos mvles viena mylimąjį:.
iai. Todėl, visi sekmadienį įl. , ■ . N ... , Lietuviu Advokatu Sąjungą’ . 1 • trvs varzvsis uz jo gražumėli . ; -
v. Juozapo dr-jos metini ba- * i • ,• i -au paruošė plana vakarienei -1 ■’ ' \ ėst Sidej tokiu ptajovu dari; , - . ‘ i
ių. Galėsite iki soties pasišo- ‘ ' šokiams (Dinner Dance), ku- rime labai daug dalvku svar narius

11(‘1 <1 l)U\ P. i . ’
Kiek girdėt, net iš kitų ko- r,S b,,S S]lor,‘,a"'1 viešbutyje, styti. Nepamirškite, kad arti atstovu

ADVOKATAI KELIA 
BANKIETĄ

Pr-anešimai
Moterų Sąjungos (’bicagos 

apskričio metinis susirinkimą- 
bus Dievo Apvaizdos parap 
mok. kambary, sausio 27 d., 2 
vai. popiet. Kuopų delegatės 
malonėkite nesivėlint, nes tu

miais. Progress Furniture ('
Norintieji įstoti i American tuvės reguliariam nedėldienio I* * I

Legion Darius - Girėnas pos- j radio progrante, rytoj 11 vai I 
tą, atsineškit diseliarge pope- prieš piet iš stoties AVGKS gi
ras ir tą patį vakarą, galėsite įdėsim gražių dainų, muzikos | 
išloti, nes dabar prasideda va- ir kalbų. Dalyvaus keletas žv- j 
jos prirašymui naują narių niių dainininkų ir muziku. Kas I 
(membersliip drive). Kurie nnĮlik norite smagiai valandėlę į 
riai esate paėmę tikieto Naujų praleisti, nepamirškite užsista 
Metu vakaro ir dar nesugraži lyti savo radio minėtu laiku. ' 
imt, prašomi tame susirinkimcl
atsiskaityti. Taipgi pasiliko-J 
šieji su mokesčiais prašomi u// į 
/įmokėti. Frank Krasauski:;

MIm M. Katner of Brooklya, N. T. 
vrliea: “Have uied Rraachen for the 
paat < nontfca and have aut only iut| SA 
>«unds būt faal ao mueh batler In ev«ry 
way. for P«opl« whu don t care to
rcdaoo, Bniaaben ia wonderful to Me«p 
the syateaa heal(hy. I b«lng a nūn* 
ahuuld know for I’v® trlad ao many 
thlo<a būt only Kruaeben a na w ere d alt 
purpMoa." (May lt. 1W2>.

n Lrr.m 1 TO SAFELY and HARMLX83-
u. i\ i (tu take a half taaspoonful of Kruachan

Balta ln a glaaa of hot water ln the 
morolng before breakfaat—don’t mlaa a 
mornlng—a bottle that laata 4 weeka 
coata būt a trlfla-gat Kruachen Salta at 
any drugstore ln America. If not Joy- 
fully aattafled after the flrat bcttle— 
money back.

PINIGAI DEL BIZNIO

Rep. B

REDAKCIJOS ATSAKAI

NAUJI NARIAI

Klotais 
Standard 
Loan A-

dienomis įstojo 
deral Savings and

Juozui. Eilėraščiams rašyti 
I reikia, be Dievo dovanos, ži
noti ir tam tikros taisyklės 

1 Tamstos eilėrašty tų taisyklių

KOMI HC.1NES PASKOLAS 

1)1 ODA ME ĮSTAIGOMS 

HI'.Ml\N I ll-'.S .lt,’ KEKOHIH

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.’
Varys KEDKKAI.

INSI K \N< E K()KI‘OH,\( UOS

cti. Taip pat kas jaunimo, ar 
suaugusių norės šion didelėn| 
ir finansiniai t vi (ton vyrų dr-Į 
gijon įsirašyti, galės tai pa
daryti baliuje. Jauni bus pri
imti dykai. Lietuvytis

r (merai .-aymgs ano to(1(-., jr nPga|ėsįm j() su.
oeiation oi t Itieagc naudoti. Geriau rašykite mums 
Lietuvos v\riausylies -inu|es, kurių daugiausiai pa 

geidaujam.gerb. Antanas Kai-
sekmadienio vakare, vasario ims apskr. koncertas, kuris i 'vaitis sumoje 4BU0 dol. Dr-ja 
17 d., G valandą paminėjimui vyks kovo 17 <1. Nekalto Prn Lietuvos f kininkas nutarė į 

liinojo. Vestsidiečiai, nepralei-, ,*"’1,lVOS Xol,riklausol"y>><‘>;- sidėjimo P. Šv. parap. salėj. Standard Savings and Lomi 
skite progos Pradžia 7 30 v. vJ ,)auęp,is’ -al’ mano’ ka<1 Brigbton Parke. L\ssn. padėti 5600 dol.

Komį<-^"t a-lvotel,) tankiotui, vi.; Kll,.1(,s |„lv„te pnėnrasios bi | ''n,ėjusiu savaiR- C. S. vai _
si advokatai jame kalbės. Ai-,-, }........<lžia investavo $80,000 ant sies žmogaus, bet daugelio musų

Jonijų žada atvažiuoti svečių
pažiūrėti tų mylimųjų ir m v- “ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno

VAKARAS PAVYKO
j . , ......... ' ' Įlietu buvusio apskr. bunco, ne

■pp a T T?TctT a sai ne. Bus tiktai vienas kai • -i įstaigos Kuily l’aid šerti.PKAJ-ihilblA i pamirškite grąžinti pinigus ar f
Garsinant' ’etojas’ *jletuvos konsulas CbiWEST SIDE. - ba bilietus. M. šrupšienė, rast

NORTH SIDE. — 20 d. šio aukotojus, kurie aukojo įtai- (a"°-Je • Ka 'aitis. PaJkvieti-
mėnesio Labdarių kuopa buvo'symui arnoto ir kitų dalykų ”lai aip. Pat PasuJsti l)r- M
pakvietus iš Brigliton Parko J Aušros Vartų bažnyčią, pra-i ag(anu'’ ( ia’e‘p ( a ai.res'!ku Paselpinio klūbo metinis i 
lošėjus “Ant bedugnės kran-| leista M. Jasnauskienė auko j a' nn7 11 ?°P0.ra iaiani! susirinkimas įvyks sausio 27 
to.” Veikalas vaizduoja girtuo jus 1.00, V. Jenkevičienė —Aa((isiui, . e\\ ■ j , popiet, buv. Meldą ‘
klio gyvenimą. Žmonių prisi- L00, J. Klikūnienė — 1.25, M. Į
rinko stebėtinai, taigi Labda- Adomaitienė — 75c. Rast. 
rių kuopai liks nemaža pelno.

Lietuviu Piliečiu Paibinin-
^ADiO

VAJAUS VAKARAS
BRTGUTON P ARK. —

aiškino labdarybės uždavinius, i Pranciškaus seserų rėmėjų 2 
ragindamas imli pavyzdj iš pi.:,kyr. vajnus vakaras pyks, , |;r(,. ki,-s
rmubn.ųj, knksman,,, kūne snusio 27 d„ , :30 vai. popi<-t,į|iet|lvio’afl Ja[Q J bi|;„t„ 
vertino aukščiausiai kilmj la- parap. svetainėj.

Bus gražus programas. Jža-

Prieš pradėsiant vaidinti ka 
lbėjo kun. Valančius. Plačiai

bdarybės darbą. Vaidinime da 
lvvavo: AI. šriupša, kuris la
bai gerai nudavė girtuoklį iš

KALBĖS VAITKUS

Ryt nuo 1 iki 2 vai. popiet 
iš radio stoties WCFL, 970 
kil., bus duodamas puikus lie

ja. Prisilaikant seno obalsio: rstvmui. Pardavę tikietus pra tuvių dainų ir muzikos radio 
£ „ | . * . . ' * * ’ ’
‘'/“first come, first served”, ku šomi pinigus sugrąžinti.

Mirt. Kadziauskas, koresp

Yorke. . .
c i i- zl° salėje.j šą-ga atspausdino tiktai du 

Išimtus bilietų vakarui, iš ku- J Visi nariai malonėkite pri 
Irių virš šimtas jau išparduo- būti. Daug dalykų turime sva

rie norėtų dalyvauti šiame pa

TOAVN D K LAKE. — Lab 
Vakarienė, programa ir niu-'darių Sąjungos 1 kuopos su

Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didele 
su stipriais kietais viršais, si 
persiuntimu kaina $1 90.

ARKIVYSKUPAS JURGIO 
MATULEVIČIUS. Labiau n 
labiau auga pasitikėjimas šių, 

1 šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tieeiu. Nebetoli gal ir tie las 
kai. kada Dievas leis jį išvys 
P Šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti

DIDIS
IŠPARDAVIMAS

GERIAUSIŲ
DRABUŽIAMS
PLOVYKLiy

KAINOS NUMAŽINTOS 
Nuo 25% iki 35%!

programas, kurio pasiklausyti j (0 gaibingo Vilniaus vyskup# 
kiekvienam bus tikrai žingei-. gyvenimas. Jį sužinosime v 
du ir malonu. Progrante daly- neseniai išėjusios knygos, 
vauja žinomas dainininkas - “DRAUGO” KNYGYNE 
tenoras J. Kudirka, O. Piežie- 2.?.U so Orikleu II

zika bus pritaikvta jvvkiui. sirinkimas įvyks sausio 27 d 
nga visiems dykai. Be to, c- ,-'Kaip prapitvi,'., 1 vai. popiet, parapijos moky

, . .... 1S2lmo konns,-In v,s,ems Advokatu Kaj.mga stengsis at- klos kambary, l-rašomi visi da
knn° gyventom daugelis ga-!,„los ,aim5a bilietl,; si|anki„siua !patLkinti' |l vvn„ti narių aWv<ą
Įėjo pasimokyti. Juozo žmona gj^jį gm,s dovanas. Tani tiks-
(M. Šriupšienė) savo užduotį.juj komisija paaukojo tris do- 
atliko labai puikiai; nes nuo vanag pinigais. Prašomi visi 
jos visi gavo į kailį: vyras, latsįlnnkyti.
sūnus, duktė ir net žydas, ku-J Programas

silankitįsius patenkinti.
Korespondentas si i. Valdyba

rio kišeniun atsidūrė visas Juo 
zo turtas. Sūnus Jurgis (B.(T
Kvietkus) savo rolę taip pat

Vedėjas kun. A. Valančius 
Kalba gerb. pralotas M. L. 

Krušas, Moterų Sąjungos Cen-
labai gerai atliko. Brigliton- -tro ra;t M Vaičūnienė, A. Va 
parkiečiai iš jo susilauks ga-j,an(,ius Sf pi(V?a 
baus lošėjo, nes .jau dabar pas ' ,)uptas ir Ro)() _ Pocienė i§
jį galima pastebėti scenos ga- |(jįeerf> akompanuos, o jos du
bumų. Sveikinam tave, Berną-lkrelg Patricija, f) inPtų am.
tdai, kad myli scenos meną. 
Jonukas, Juozo jauniausias sū 
nūs (V. Poška) tikrai gražiai

žiaus^ dainuos.
Akordinistai iš Marųuettej

Park J. Dovidauskas, .1. Gri-Į
“poSkėjo” scenoj ir publikai I [|a an„likininkii E 
kartais sukėlė nemaža juoko, naP?
kuomet motina pasiųsdavo ų 
išvaryti paršus iš kopūstų. 
Mat, gimnazistas. Ona, jo du
ktė (A. Vaikutytė) nors bu
vo perjauna savo rolėje, bet

Solo B. Mieronienė iš Brigb
ton Park; duetas O. Tvinskai- 
tė ir B. Mieronienė.

Kviečiam ne tik savo kolo
nijos lietuvius atsilankyti, bet

gražiai atliko. Bravo, Adelut, b 5VN-iua j5 kitv 
yra rimto pamato manyt,, kad | Kon)igija <Ma 
gali pasiekt, ir Hool,woo<l» ka() vakaraa viaua pa|pnkintų
Motiejus savo rimta ir ,spė. I .Rengimo Romią ją
jančta kalba netik girtuokliui5! .
'Juozui, bet ir žiūrovuose su- Be f)ievo ,neil?g 5rgta v 
kėlė rimto susirūpinimo girty sn0Tnenėa tvarka. Pantilk De 
bes pasėkomis. Tai K. Žarom o sau jr tėvynei m*
skis. Kas nežino jo, kaipo ga nykatamą turtą. Kur Dievą* 
baus lošėjo. Herkus, Juozo kre’ten -r palair-a
ditorius žydas buvo nepama:-' ________________
nomas. Tai P. Kvietkrs. (Iro? Bawt(> tobuH kaip jr jf|alJ 
žiai žydiškai gestikuliavo, tik, |>angiškasis Tėvas. Būsi to- 
gal, permažai žydžiavo. Balt- bulas tik su gerais raštai? 
rus, žydo bernas (B. Grybas) draugaudamas.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

L i
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.06.

n. ‘ !
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai Įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.
Įdomių paveikslų net 48. Knyga tari pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

TTT.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražini ir brangiai išleistas lietuviškas kny- 
i?ns begu kam teko matvti. Gražinis audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai ntiduosimę 
už $3.50.

Naudokis reta proprn iš;ti'dęs apačioje priruoštą ln:š 
kntj tnoįnus siuskie mums.

C1b nuplyšti

O«»rhln mol "T>rr,),—o” Admlnlutracljul.
SlunAbi «,i Muo lnlSKii $ ki’niin* pr»»a,i kiinRTPiVlairoln

Muilinti man gpkiinčI.-iR K oi,opiu knvEraK
vysk p p nneio KEi.TONfis — d nn 
Kt’N PTl J VATTl'KAfClO — 1 SO
KTTN J A PAPLIPKO — 2 00

Siunti,i 13 r.0 .n? kuriuos ntMluHkltr man visas tris Kelionių kny<as 

Mano adresas:

Vardas. Po v v ............................................................. .. ................

Street

Gerkit ir Reikalaukit

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

“I Can Work 
Every Day Now”

If you mušt be on the job EVERY 
DAY, take Lydia E- Pinkham s Tab- 
lets. They relieve periodic pain and 
diseomfort. If you take them regu- 
larly ... and if yours is not a surgical 
case . . . you should be able to avoid 
periodic upsets, because this medi- 
cine helps to correct the CAUSE of 
your trouble.

"I am a factory worker. I wu weak and 
nervous and my įtomach and back pained 
me severely, būt since I took Lydia E.

Pinkham’s Tablets the pains 
don’t appear anymore”.— 
Milt Htlen Kolashi, 3906 N. 
Chri.tiana Avt., Chicago, t'l.

"I took your Tablets for 
painful periodą. My back 
ached and I had rramping 
pains. This medirine re- 
lieved the pain immediately. 
I am ahle to do my work 
now."-Mrt. C. C VTooda^d, 
Rante f, Bar 71, filon/tan, Ala.

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

arba THOR PLOVYKLAS
Vertos $60.00, parsiduoda 

po

$36.50
$95.00 Vertės MfAYTAG 
J’lovyklės su ketvirtainiu 

Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintas. Didelis bargenas, 

tik

$44.50
Didis pasirinkimas kitokiu 
naujausią I’lovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai: 
TUOK. WESTINGII()USE 
BEE VAU, APEX, A. B. C. 

ir kitu tik po

$49.50
Geros vartotos Plovyklės 

nuo

$10.00 IKI $18,00
Lengvūs išmokėjimai.

Didelė nuolaida už senas 
plovy’klės.

LYDIA E. PINKHAM’S TABLETS
 Atk Your Drtiggut for tba 3Oį tite

I v.

Krautuvėse
2536-40 W. 63rd St.

Ilemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Lafavette 3171 

Chicago, TU.

A
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IS POLITIKOS LAUKO

MAROUETTE PARC IŠ
TAISYMO REIKALU

r
n p T rr d X S

i Nauja valdyba susi leda iš: 
'pinu. — M. Itačkus, viee pirm T0WN OF LAKE ŽINUTĖS CffiEROS ŽINIOS

.J. Grisk buvo iš anksto pri-i Miškius, sekr. J. P |
rengęs peticijų, kurių įdavė Lamkus, Jr., tin. sekr. — f.l 
liobert J. Dualiam, prezidentui Dowiat, kasiu. — S. Vainaus-Į 
(’bicago l’ark Distrikto ir, va-'Įk’s, adv. ~ J- I
įdu taksy mokėtojų Marųuetto koresp. — ,J. S. \ itku

— A. Duleis. T. S. V

GRAŽUS ATMINIMAS

\Yaitche-,,, T()WN OP LAKE. 
nieriai J. ir A. Kinčinui,

I > IZ
Sausio 20 d., va.apijos sve 

Jainėje Įvyko iutuviškos ve* 
, iuvė

• Visų pelnų skiria {>«rapijai parapijiniai kviečiami atsilar- 
j Kviečia visus atsilankyti įkyti. A. J. 1
I Pradžia 7:30 v. vakare. ------------- --  —I

Lietuvos Vyčių 14 kuopa ro 
jau ingia šokiu vakarų, šeštadienį,fiv. Antano parapija

U(‘ Purk Lithuaniau Park apylinkėje, patiekė pra- 
A11 h* 11 (*an ( įtizens Pini) perci* ^ynit^.
t.mu >u.diii.kime taip kitų da K-ja gražiai priimta. Dunluu.i 
lyki. nubalsavo eiti prie uau- |)are^ kad iw.ue~
ja. suorganizuoto t'h.cago,kdių ižtaisymui Marųuette pa 
Vark D.strikto reikale “field ,ke buvo nubalguoU8 bir£elio

kurios labai grąžui ,» l’rle
„ Ilonore St„ H.u»i0 24d. ta I'.'ko ir ..Ino parapija^""'" 25 '•««* jubiliejaus nuo painėj. Grirš Iii
T. o. V ’ ................... . . . .1... ... . .. • - , įsikūrimo. |]

KAIP ATRODO CTCEROJ 
POLITIKA. YPAČ TARPE 

LIETUVIŲ

įėjo metinį atminimų, kaip jr davė. Publikos buvo virš 4 ši
brolis a. a. Juozas via mirei-jutai.

paminė-į vasario 23 d., parapijos sve- 
Morev and

iis comman'ters orkestrą.
v ----------- Į Prašome Į mūsų pasil'.nks-
Antano parapijos meti-Įminima atvykti kitu kolonijų(ir palaidotas Šv. Kazimiere , Klebonas kum H. J. Vairu- Sv

liouse” ir “suiimiiing poo 
Mari|iiette parke, taipgi įtai 
švino ir i; pilimi) kelių ir įve
dimo šviesų ir kitu patogumų. 
Komitetą' iš 15 nariu buvo de

juotas pas Chicago Park Pi

kapuose. Už jo sielų buvo u
Įprašyta keletas šv. M.šių. Į ja visiems, kurie dalyvavo t>
6v. Krvžiaus bažnvčių būva tse vestuvėse ir kurie prisidt- 

.''uo1 .’piiėn., 1928 metais, ir bonai ba-j Pasikalbėjus su privačiaisIsusil.įnkįs gražus būrelis^pa Įjo aukomis, 
vo parduoti, bet pinigai šuva- pnionenns, kurie visai neįilo- js}sta,|lų Į)asį,nelsti. Po pamal
rtoti kitiems reikalams. Pra-.,nuu-)a politika, o tik retkar 
nešė, kad tame fonde randasi’J'iab* eina balsuoti; paklausus, 
apie dvylika milijonų dolerių. jkaip patinka dabartim' musų : j,ajyv

dų visi buvo pakviesti į na 
mus pusryčiams, ir į.ietimis 

avo nariaį šių šeimų:

nas ir renginio • •• j-. nis susirinkimas įvyks sekma- įvyčius ir vi':, jaunimų, o už-
‘dienj, sausio 27 d, 3 vai. po- tikrinam, kad linksmai laikų 
piet, parapijos : v,»tainėj. Visi praleisime. Brone

Šv. Antano draugija rengia! 
bunco palty sausio 30 d., pa

stiiet sausio 22 
susidėjo iš adv.
........ pirm., A. J.
pirm., J. Juozaičio, 
sekretoriaus, Y
Simonso. Komisijos pirm. J.

Kį “DRAUGAS”JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos it 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius stjaipsnius specialiai parašytus “Draugui”*
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslu3 ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $(5.00; pusmečiui $3.50; tii:.:-- r.ėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją - 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUL:„

Chicago, Illinois

VDCTAN M0NU®'mTNC7

. „ ... rapijos svetainėje. Pradžia
. .. ,Esą, kaip tik greitai galės at- ""e-steho tvarka, ir kų manote Įp ataUi.kų, (jejviių, Kalvaičių |7:3(> v. v. Tikietas 25c. Dova 

omisijoi utį t„og pinigus, ta;p greit ^ar.v^ vasario 12 d., kai 1
\r V V bus Pra<1^ kelių taisymas j ūkimai kandidatų, kuriai pu-),,,,
Moliuske, |<as (ld t,t..eĮ(1 house„ -r M.į geriau pritarsite, visi ai-i jiHmiijt Neniunij J<asĮni; 1>nr

“svvimming pool”, tai hunai s»ke, kad tvarka netikus, katiJonai.ių> Ju<
Bngelio p J. ,-----  _..u..i—*: io9i 'diktatūros nepakenčia, kad

J.

buvusi)

taipgi buvo nubalsuoti 1931 |diktaturos 
m., bet III. Supreme Court nuo

! I aurinų, Markovų. Krekšč.iū ,nu bus kiekvienam.

vasario 12 d. sakė 
tik už tuos kandidatus, kurie

Pilitausku, Lukošių. Ši Pelnas skiriamas parapijai.

PROGRESS
FURN1TURE CO,

Krautuve

Išl’ARDl'ODA

VISA SURPLUS STAKĄ 
LABAI SI

KAINOM

sprendžiu, Chicago Park Dis- 
triktas neturį teisės jų parduo ^prisilaiko daugumos balsų. Sa, 
'ti ir uždėti taksas. DunhanJko, jei mes išrinkome trusti

zanaičių,. Meškenų, Talauskn 
balsuosią iA|a]išauskų> Klknų, Grigų, St<

nuomone, Marųuette park tu
ri būti ištaisytas kuogreičian- 
siai. Jis pats buvo ^aplankęs

kauskų, varg. Daukša,' da'ni 
ninkė Peržinskienė ir viešint
iš Lietuvos Gudinonienė. Prieš, 

jie turi tvarkyti "tiesta-! va|gj ., pQ pasi,„alsta x „ 
Į, o ne kas kitas. Prezidentas

Dievo Motinos Sopulingos 
draugija rengia šaunų vakarų 
Įsu puikiu programų sek mad i o 
nj, sausio 27 d., parapijos sve 
tainjįje.

SUS

Cernv turi tik pasirašyti po
pereitų rudeni parkų ir, sakė, didžiumos trvstisų nutarimai i ,S|)aU(|a kurį yra 
važiavęs per (-indras ir dulkes ;Jei J*-s Lo nedaro, tik klau«;-

Delegacijos apsilankymas bu kų jam sako Stejkal, kuris vi 
vo oficialiai užrašytas Cbica-js»' nėra rinktas piliečių, liet 
go Park District susirinkimo nori valdyti miestelį ir būti 
protokole. Ibosu. Sako, mex, piliečiai, t -

Laiškui tuo reikalu buvo pa- negalime pakęsti 
siųsti ir Micbael J. Elynn,
Countv Glerk; Jobu M.' Lee,
State Senator of the Eleventb 
Senatoriai District; James E.

Kati praša 
linus diktatūrų, turime visi 
balsuoti už G. O. Kandų, W 
Babitz ir D. Puolį. Kai tie ka
ndidatai bus nominuoti, tada 

of the 15 į^osn’ supras, kad piliečiai ne

11 Joga.

Juozo sielų. Paskui pa .-'.k 
i a įvairiais įeikalais,

gera ir

SERC-A BUVE3
KAREIVIS H OZzAI’Aįj. MINČIAI SKAS

Jau 11 metai, kai serga Au 
gustinas Katau.-kas, 4423 So 
Donore St. Slaugo jo žmona Į 

1 Ligonis y;-i apie 70 m. amz |
iŠįmet mini 33 metų vedybinio
i

Naujausios Mados, gražus 
ir tvirti pilnos inieros 
STIBIO COUCHES

Verti $30.IM), parsiduoda po
16.95

■o;

tiražus, Nauji ir gerai pa
daryti 2-jų dalių PAKLOK 
SETAI, verti $70.00, par

siduoda po
S

Gerai padalyti su tvirtu 
viršų Springsiniai Matra- 
sai ’ erti $lS.00, parsiduo
da no

895
\ aliniai Matrasai nuo

?2.95
ir aukščiau.

l’iluas lovos į rengimas, lo
va spritigsai ir inatrasas, 

verti $20.00, sumažinta 
kaina

$9,95

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

Duodame gražius nulio pro 
gramus kas ut-dėlių II-tų 

vai. prieš pietus.

Kovarik, Aldennan ot tne l0 , )ini() >ukaktį. Yn,. buvęsi
įz.i.r, ir Pn-on M.kr nori ui diktatūros ir turės pa , * ,\\ aid, John E. Egan, Alder-, _ •' «■....................... » Į kareivis rusų caro Aleksan j

Kep.man of the 13th Ward ir Ki- 
chard Erolilicb, Ward Coinmi-

siduoti didžiumai. Be to, pa
klausiau, ar nueinat į lietuvi

of tl.e 15tli Ward. Bet i*kus brinkimus pasiklausy- 
Jin M. Lee, Frohlicii 

ir Elynn atsiliepė žadėdami sa

kareivis 
dro III.

tteeman oi iiie i.nu naru. nei - , * - šiįji' mokymų valdybą: jų ri
tiktai John M. Lee, Frohlicii aP‘e politiką, kad geriau su- -)vvl{s; V(-,jįai)

pratus, kaip vra vedama to
ji politika, buvom, sako, jau 
keliuose susirinkimuose ir nie 
ko iš to naudos nematėm. Vie
ni lietuviai stovi už diktato 
liūs, kiti už žmonių valdžių; 
taip ir pešas tarpusavy. Maža 
dalelė galvas guldo už dikta 
torius, tik tie, kurie turi dar 
bus; jų žmonos ir presinktų 
.kapitonai. Visi jie yra priver 
sti agituoti už bbsizmų; ki
taip netektų džiabų. Bet jie 
nieko gero neatsieks. Kai mes 
visi eisime balsuoti, tai jie bus 
tik nikštukai prieš mūs didžiu 
mų. Aš, sakau, presinktų kapi
tonai g^li daug balsų surinK 
ti; taip girdėjau jų žmonas ka
lba. Man taip atsakė: praėjo 

{tie laikai, kad presinktų ka
pitonas galėtų man nurodyti 
už kų aš turiu balsuoti. Aš j a

vo pagalbų dėl viršminėtų 
mums labai reikalingų įtaisy- 

Į >>ių.
’ Delegatai taipgi priminė
(’bicago Park Distriktui, kad 

i Dariaus - Girėno paminklas, 
gal, bus statomas šiame parke.

Klube susirinkimas įvyks se- 
' kmad., sausio 27 d., 2 vai. po
piet, parap. salėj.

Korespondentas

į MARQUETTE PARK. —
Lietuvių Demokratų klubas 15

!wardo laikė susirinkimų 17 d. 
sausių.

Nauju valdyba, užimdaAia
‘savas vietas, prisižadėjo daug 
veikti.

Susirinkime {atsakyta kėlė
jas trumpų kalbų, pasivaišin

kai - to 
ktį kitą

lalyko, moromu sau- 
siis-mą.

Kuopos atstovė

BIZNIERIAI, GARSINKITES
TĘS “DRAUGE’

Mirė Kiuisio 25 <1., ID35 m. 
12:110 vai. ryto. sulaukęs 44 
imlų amžiaus. Kilo iš Telšių 
Apskričio Varnių parap. Ame
rikoje išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antaninų, tris dukteris: 
(’eceiią, Antaniną, ir Aleksan
drų, du sūnus: Juozapą ir Sta
nislovų, brolį Stanislovų, dvi 
pusserseris: Aleksandrų Baurų 
ir Onų Pocius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2858 W. 
39th Place. I.aidol-ivės įvyks 
antradienį, sausio 2 9 d. Iš na
mų 9 vai. bus atlydytas į Sv. 
Onos parap. Bažnyčių. (3Sth ir 
California Avė), kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kaziml- re kapi
nei-,.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Brolis, Pusseserės.

I,aido1uvėrns patarnauja gra- 
borius iAehaaicz ir Sūnūs. Te
lefonas: CANal 2515.

- ATI

ta, o po sus-mo pašokta. . .. ... .. .tariau jiems la.kvtis iki ga-j 
Nutarta susidėti su 13 war jo, tada laimėsime. Pilietis

tlo Lietuvių klubu ir surengti -------------- ------—-

RO5ELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Ukalime ir lidlrbl- 
me TlBoldu rilAltj paminklų Ir gn- 
bnamiij.

Mflsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Kez. PEMSACOI.A •011 
BLLMOMT S4SS 

orrice: H1I.LHIDB •«••
Alfred Roselli, prea. Vlncent Roeelli. aeer.didelį mas-mitingų. I komisi

jų išrinkti: adv. J.. P. Wait- 
M. Kučkus ir D. Briede-!

CICERO. — Sausio 22 d 
parap. svet. įvyko visų Cico

chei
lis. jantrasis susirinkimas. Dalyvi:

Sus-me pareikšta pageidav’į V() 40 draugijų atstovai ir ką
mas, kad tarpe Cliicagos lietu- Įliolika svečių.
viu politiškų klubų užsirneg t. • , ,* * . Sus-mo {urmininkas J. Be
tų koks-nors sarišys — nors , - - » • .1 , d irtasius visupirma paaviete ti
balsavimo metu. Iš to ’būtų1, ... , , . . .bkrąjį demokratų part. kandi
naudos visiems lietuviams, v- , , r, ,’ r datų P. Vitkų, kuris pasukt
patingai tiems, kurie kandi- I, ,, , , .įH . . . {kalbų, nurodydamas reikalų
duotų j kokių nors vietų. Taip. ....... t - , ..I 1 1 _ t . .... \1stipnnti i.etuvių vienybę. Ka
pat svetimtaučiai politikieriai 
būtų Įiriversti skaitytis su lie
tuviais ir savo pažadus prieš 
balsavimus vėliau išpildyti.

Klubas luri 150 gerai sto
vinčių narių, ftiame susirinki
me įsirašė dar keletas naujų Į Pasirodo, Kad I*. Vitkus ir jo 
Kasoj turi $IB1.1K. Susirinki- balsavimo programas laimėjo

Ibėjo ir kili dr-jų atstovai, kad 
remti demokratų organizacijos 
kandidatus ir laikytis vieny
bės.

Egzekutyvės komisijų?, rapo
rtas priimtas didžiuma l alsų

Visi Telefonai: <,

mai būna kas trečių penkta
dienį vakarai^.

31 balsų.
Išrink to, 4 kandidatai

i
1 vic-;

YarJs 1741-1742
LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

t
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hertnitage Avenue

G R A BO R I A I :
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arl»a 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct., Cicero, III.

__________Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette Sft7S

J. LIulevičIus
G ra bortus 

ir
Ralsami Ibio Jas

Pa tarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Are.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOIJierard MOS—MIS

ATŽJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Jaozapas Eudeikis

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Toriu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenu* 
Chicago, Dl.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

» < *“

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOURT j

Cicero, Illinois y? 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

ir

Tėvas

SIMON M. SNŪDAS
ORABORIIT8 Ir BALSAMUOTOJA* 

Patarnavimas geras ir nebrangiu
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 8877

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
5340 80. KEDZIE AVĖ.

J. F. RADŽIU8
LIETUVIŲ GRABORIU*

Talaldoja už 825.00 Ir aukočiau 
Moderniška koplyčia dykai’

««« W. IMI) St. Tel. GANal MY* 
CbJcaro IU.

• t



f

n r X ff o X s
-j „j—

fcešradienis, sausio 26 d., 1935

Vokiečiams Tebetriukšmauiant "' X JT T GYVENIMAS BRANGeJA
' ATLYGINIMAS - ANT

VIETOSIstorijos raidoje yra buvę tautoje, tie pirštai ir Lietuvos 
daug parodoksų. Tačiau dau- gyventojams vėl priminė tų 
ginusia paradoksų yru šiais nelemtų kryžeivių tautos dva- 
moderniosios civilizacijos lai- *<ų, tų okupantų — “kultur- 
kais. Atrodo, kad pasiekusio- t regelių” civilizuotų plėšrų
jį tos civilizacijos, turėtų bū- )nn- ;
t i labiausiai saugūs parudoa-1
su. Bet, matvti, istorija-ne

kuriam pritaria oficialūs V<> 
k i et i jos žmonės, yni tos viso> 
negerovės Vokietijoje ir bau 
<lymų tai padaryti kitur ins 
piratorius.

HAUPTMANN IŠSIGINA Bank. This will mukę m ai in iianking and business cred- 
VISKO . ..|abl‘‘ to our customers additio- ils, bus been eiectcd Assistaut

nal broad experienep not only Casliier”.
FLEMINGTON, N. J., sau-f m banking, Imt in business, 

Kaltinamas lakūno ,which is so essential to pres 
Lindherghip kūdikio pagrobi- cnt day problema of the bils
mu ir nužudymu B. K. llaupt ’iness man.

šio 25.
WASIIINOTON, saus. 25.

— Pačios vyriausybės orga-
kodėl mes, nors kai reiche'nai pripažįsta, kad pūstame-Įnian“ vakar >r šiandien pats 

įveikiama j.'kš mus, \»a įžu-!ju laiku viskas, kaip maistas, :už 8ave liUtKi° *r griežtai iŠ-( 
|lios idėjos pastangų vaisina, taip kitoki daiktai, žymiai pa j kigynė viso to, kuo jis sunkiai 

f1 kodėl vokiečiai plusta mu vjs (|(-.į j0 {urjme budėti ir se brango, o darbininkams atlv-, kaltinamas. Jis sake, kad ku 
klysta- ji paradoksais išiluo-? valst-vb^ mūsų ramius tau-|kti tn kampanija iš anapus ginimas nė kiek nedidinamas. <nkio pagrobimo vakarų jis 
da tariamaja civilizacija at- 1,e,‘,U8’kodfil j«e niekina mums !Nemuno Vokiečių tauta šiai, ’li to susidaro nepakenčiamas 1,fUV° nainie- Lygiai jis nerei- 
stovaujančius. * |*a>P brangių lietuviškų idėjų,,di(>n y|.u har, oriškos idėja 'stovis. kalav« ir nepriėmė 50,006

kuri subiir<* n"H t vaIstybV>jauku. Tačiau negalime laukt.! Matyt, šis klausimas bus (loL i«P*rkimo iš dr. Coi.-do- 
Knd \nkietiju labai gyrėsi kuri mums teikiu akstinų gai- ka., ;j aukomis padarytų, h/aptartas kongrese, kada bus n,)» 0 rastus jo namuose pi- 

reieho, dar ir kitas civilizuc svarstomas NltA įstatymas n’Kus Jam paliko \ okietijon 
tas tautas. J. M. ir kodų klausilrtas.

ir d.džiavosi tąja savo kultū- valingai siekti nepriklausomo
ra ir civilizacija, — visai ne- gyvenimo patikrinimo? Ar ra
nuostabu. Kiekvienas gyvis, sistams per mažai yra aukų
jei tik jis turi šiokį tokį sa- savo teritorijoje, ar jai perina
vęs pajautimų, visada tam u- ža erdvės, kai dešimtimis tūk-
kra dalimi yru egoistas. 'Pu- stunčių ha dirvonuoja reicho
čiau tragedija, kurių, mes no- pasieniuose? Kuo jiems kliu-
rime išvadinti paradoksu, yra va Lietuva?
tokios rūšies egoizmas, kuris, j .. ,. , vv. . ,
, , . .. .. loji slyksciausia propagan ikad ir mandriausiais sūkiais' , . , , . „ ., i, <tu ir spaudos bei radio smeiz.-šlifuotas, nepridengia to van-'. , .. , ... ., .... . . .. ... ... . , tų kampanija vra tokia vilki-dal.sko ir vilikisko likimo, ku- ,,. ..... . . ska» kad ji, jei dar esama šio-1ris ištiko tariamų.ų ‘ kultur- , . ...... . . . kios tokios savigarbos, nega-,tregeri”. Musu vakaru kannv- ... .... , .... . *. lėtų būti taikoma net didžiau-nas, apsirgęs nacistine liga ir . „, . .., , . sietus kaltininkams. Tai, zino-pagautas egoizmo, pateko i to- , . , . . . .mu, parodo kokiais postula- 
kio bludo sūkurį, kad jis imi . . , .........„ ... . tais paremta nacistine idėja iržodžiuose nei veiksmuose ........ . ,, , . 'kad \okietija, patekusi į na-
teko atsvaros. Labiausia para- ... - . .. ,. . • . 1 cistines diktatūros reples, ne-
doksiska tai, kad nacių spau-' s . .. , , . .’ . ., ra jau toji demokratijos lai
da ‘‘atstovaujanti tautų, pa- , 4. , . ... ... . , , 1 kų Vokietija, bet kažkoks dvie
tekusią i žiaunos diktatūros . . ., , , . .. . . .pi nesuderinamureples, dėl kurios siuitai sau- ‘ . . . ,. .... , .. . , . santykis, kur:nm vokiečiu mokslininku, ti- -v,1. ; giskam
krojo elito atstovų turėio iš- . ... ...... niais an-io jonais.
sidanginti j kitus kraštus, tū-;
kstančiai žmonių vargsta kon-; Argi gali būti pateisinami 
centracijos lageriuose ir kalė- toki tarptautinių santykių m«- 
jimuose ir ten liūdi dėl tau- t oda ? Argi tai nerodo, kad ! 
tos likimo ir kenčia žiaurius bet kokios moralės nustumi- Į 
smurto- veiksmus, nesigėdi, už- nitls i Salį >'ra didžiausias de- į 
sirnerkdaina prieš Įvykius tre- mnrnlizaeijos akstinas? ftian- j 
Činjainc reiche, rasit, sumln::- <’•<•« naciams moralę pakeib-j 
št'.nti sąžinės graužimų. rasizmas, žmogiškumų vokiš

kasis mesijaiiizmas. o civiliza
cijų, berods, ji< lis yra tas 

išreiškiama šūkiu 
“Volk oline Kauni” (Tauta b< 
erdvės) ir, tuo būdu modernu
sis neopngonizmns mano ku
rias ‘‘vokiškųjų kultūrų”. Tai 
labai įsidėmėtina “pažanga”, 
nes iš tokios rūšies “kliltfi’-- 
tregerių” galima visko laukti 

Tačiau v s dėlto nereikia 
kr!

BOK PRilTAIIH KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P- P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

grįžęs ir ten miręs Eisch.

THE HALSTED EXCHANGD 
NATIONAL BANK EX- 

PANES STAFF

polisų jėgų 
s išsiveržia žrno- 

nesupranta-

Toji vokie" ų įžūli propaga
nda prieš kaimynines tautas, pnts į as 
kurios yra lab.au negu abeji
ngos nacių “mesijanizmu”, y- 
ra tik negrynos sąžinės grau
žiamojo aičioįiiiias. Taigi, Vo
kietija per y vena skali ’žia 
tragedijų. T uita, užnuodyta 
vilkiška, rasistine idė’a, nesą
moningai turi kęsti tų baisų
tragizmų, kuris, be to, norima k,tXH|in^-, įsivaizduoti, 
permesti kitiems, juos užnuo- vjspn, (a;,b kas daroma pri<^ 
dytį ir per tuos r.žnuodytuo- LįetuV}} žmlžiais, propaganda 
sius griauti kitų, ramių, tai- ,r būdais, visi vokiečiai i
kių tautų e;r.istencijų. pritaria. Ne. Atminkime tai

Berc-ls, n e-: esame antroji kolizijų, kuri vyksta reiche, 
tauta, j kuria yra ištiesti ra- tuos protestus, kuriuos reicho j 
sistų pirštai. Tie pirštai, kėši- naciu partijos vadams siur . a 
nesi į Austrijos valstybę, •- vokiečiai pabėgėliai, tų aštrių 
spni.-dė- didžiausių pasibiaurė- vokiečių (‘migrantų nacizmo 
jinio antsapudų giminingoje krit.kų ir paaiškės, kad V o! • ••

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėiime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I temas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popier^s ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Krirtaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas, 
('žengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais f 1.90.
KA’ 1LIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Tiiiriys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
^ūi» us. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv. Dvasios do
ze n. s. Nuodėmės prieš ftv. Dvasių. Bažnyčios esmė, vpa- 
‘vh.irt ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atbudimas. 
Suk.Jinentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija. Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Minis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tiis tomus sykiu imanti^ins $2.80. Audeklo apda
rais trys hunai sykiu imantiems $3 65. Tiys knygos su
daro H‘‘A5 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Kašvk tuojims.

Čia niip’CSIt

| C. F. KUEHNLE, ,JR., Pre 
isident of The Halsted Ex- Į 
change National Bank. in an- Į 
nouncing the eleetion of Le- 
Kov A. Listug as Vice Preshl- 
ent and Director, stated:

Harold H. Gtout
Harold H. Stout, Manager 

of our Credit Department, 
jivith m:: y years expenence

S K A 1 T Y K I T E
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKUOS 

LAIKRAŠČIUS

‘‘ DBA I'* • \N“, vicnitrtčlis Amerikos lietuvių katalikų diei 
rastis, išeinąs 2334 S Oaklnv Avė.. (Uiicago. IU M* 
i s o i •< i

“ D A IP’-I 5 I \ K AS”. I.idųvių Av Joozh|n> harbimukų ttųjįn 
iros orifJH'Hs. išeiim d< kari | savaiiy, 300 VV. Bros* 
‘‘•hv. Sa Ro-don, Mass. Metalus $4.00 Posoos’bd $*

“GARSAS”, L. R. K S. A. organus, savaitraštis, 73 E. S«- 
strevt. AVilkes P»arie. Pa Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonu žurnalą*. 2334 S<» tini
lev Avė.. Chicago. Illinois. Metams $2.00.

“STUDEN’I'V ŽODIS”. A. L. K. Studentų oruauiKacijos žiu 
na H'. 36H W, Broad seny. So Boston. Me«* Metam- 
$2 00

“MOTlCKU DIRVA”. A L. R. K. Moterų Sąjunga* mėnes 
ni* Žurnalas. 2334 So Onklrn *ve.. f'hieago, III.. M»

“VYTIS”. Lietuvos Vvčių mėnesini* žtt-Tio’MC. 47'16 S. Wo<s 
St., ('Iiicago. III. Metams $1.83

“AMERIKA” Ravaitraštta. Leidžia Lietuvių Un.varRalia Biu 
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street
Brooklyu, N. Y.

Gerb. "Oraugo'' ftdmfHkJtraclJnl:
Sinn<'ln |. . .. už kunuiM. atstųnklle muii Vy»kiipo Kfiflo kiiygan

•KATALIKŲ TIKYBA".
I Intui) — TIKiii. Kalnu |l.0o; apdaryta ,I.S5
II Umiih — Jl-'Zl S i> ItlsTI'S. kaina vl.oD. apitaryln $l.9il
III tomą- — šv DVASIA Kaina $1.00; apdaryiu 11.35.

.rla»
Siunt'iu <2.80. kad atsiiihtunnti! be nplaiat).
Stnni'lii Kad iiiKinxtmiM le uiiib-Klo ap<lai-nl8 vlsax trlM vyNkiipo

ROflo knygtiB ••KATALIKŲ TIKYBA”.

Vardus, Tava rdė ........................................................................................ .

Adresas ..................................................................................streei

SUCH IS UFE -

A VERY CROM W0RD
fa? Well perhapa you can t«U nu, R«v«rrad Brm, 

Bhtni bad a aon or a daufbter narnėti Ar-phaiad."

J9HN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan £tate Bank Name) 
Valandos Kaadten nuo 9 Iki 6 

Panedė’lo, Seredos Ir Pėtnyčlos
\akarai*n # Iki »

Telefonas CAMal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Tclvfnnse RFF<iMlr •<»<»«

ANGLYS

Mr. Kuehnlc, in bis Annual 
Rieport to Stockholders, called 
attention to a 100% inereaso 
in deposits during 1934 from 
$1,925,000.00 to $::,!»t;7.(H>o.oo. 
Custonier Lomi turnover dur
ing tlie year was morc t ha a 
$2,000,000.00.

The coinplete official stalf 
of The Halsted Exchangc Na
tional Bank is now:

C. F. Kuehnle, Jr. Pres.dcnt
LeRny A. Lblug Vice Pre-.
K. E. Wehrly Vice Pres.
(1.1*. Nelson Vice Pres. aini 

Casliier
C. J. Ohalil Vice President
Wirt Neel Audito;
Harold H. Stoni A.-sistant 

Cashier and Manager Cre
dit Department.
Divisional Mana^ers

George Y. Campbell Manag
er Business Eztension

M. 0. Lustig Manager Busi
ness Cooperation D.vision

Isadore Paperniek Fcreign 
Department.

GARSINRITĖS 
“D R A H G E"

Daug Šilumos - mažai peleni,; geras 
užved uoto jus dėl Pocahontas; Blank 1 
aold, lump arba egg. $6 00; Mine rnn , 
$5.75; sereenings $4.75.

GRINDY MINING COMPANY 
Gi-tlarere-l 1131

I ANGItYK! Tūkstnnėlal namu vartoja 
• . konomISkns, be suodžių Tropleair 
i anglis. Garantuota voga Ir Šiluma.

Trjr < Telefonrt i:
Sereenings—J4.75 Republle 0B00
Mine Itnn—5. 7-5 I.uwndale 73<?6
Lump arba <-gg—B.00 Merrirnae 2524 

į NORTHERN COAI. CO..
deposits and in earnings. Since i-a'vmiaie 7300 M<-n-inm<- 2.52$
,it is eur poiiev to render the 
liighcst tvpe of banking sere- 1 
ice to our customers and ex- | 
tend them every consideration 
r.nd cooperation, we are bappy 
to annot nce that LeKoy A «
Listug reeentlv resigned as 
Vice President of the Distr et 
National Bank to become Vice 
President and Director of The 

[lfalsted Kvehange National

LeRoy A. L stug
“During 1934 our hank ha- 

ro\vn rapidlv in yolmne of

Crane Coal Co. 

5332 So. Long Avė.
Chieugo III.

ti:Ij. rkpi'hi.ic hio-*

Katrie perkate 
tlmfverlii, siuskite juos 
CRANE COAI. CO. G.iu.-ote 
geresnes uuglis už iu:i;tun 
pintgi,.

in-c'la I* 
1

‘ INSURANCE, , -.
NOTARl

PUBLIC

TlHMLWICZ<S(g/,1

MORTGAGE BAI

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

RRAL ESTĄ TE — SIUNČIAM PINIGUS i LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

V risiraAykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

•y

RADIOS
Tiems, kurie neišgali nusi
pirkti naujus 1935 m. ra
ibos. Šiame ciearing sale 
galėsite įsigyti radio pigiai. 
Midget Radio tik po

■5o95
Kolster Radio 7 tūbų

*6.95
Ativater Kent Radio 7 tūbų

695
K (’ A. Radiola 7 tūbų

"6 95

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORG'Ciy

Lengva’s AKnekėj’mals 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kb-kvieno asmenį, turtas 
apsnugotttR per IT. S Oo. 
vernntent Istnlgą: Keti-raI 
karinga an-’ lx-un Tnsurnn- 
rr Cerpnmtlon W-sbln>r- 
•«>n. D. C.. Iki $5.«0(l

^taupymo skyrius
Galina putlStl »lllO.ldl i.rha daugiau (Income sharea). Galima po

dėli $1 utį. gauti knygele Ir kai'a kiek nori mokCtl (nptlonal).
. Gulimu nml.Atl po flu cenlt, J p-6nea| arba dengiau (inetallment 
thrlfl I

UI klekvb ną doler) mokame dividendą pagal uždarb). Praeity II- 
niokdjom

Pirma h'e< erai. Ir tvblaiisbi finansini (Stulga. NA Jokia depresija 
nepakenkė b- nepakenks NAra Jokit, ntokesAit, (stojimui J nartus.

RderalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAOO

2324 S LEAVITT ST 
Tei. CAN ai 1678

JUSTIN 
MACKIEWICH

Raitininkas

Brunswick kombinacija 9 
tūbų

*29 00
Philco Radio 8 tūbų

M 3,50
Bosch Radio 8 tūliu

14.OC
3runswiek Radio su Phono- 
»rafu K) tūbų

*29,00
Majestie Radio 8 tūbų tik 

už
M 4.00

Geri vartoti Pianai tik po
*25,00

Maytag Skalbykla ketvirtai 
te aluininum

*39 OC
Federal vvasher mašina tik 

už
*12.00

Visi Radio vrp. pertaisyti 
' uogeriausiai ir duodam 
oilnų gvnraneijų.

los. F. Biidrik, Ine
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167




