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DAUG NUSIKALTĖLIŲ
TCVAI NELEIDŽIA VAIK 
MOKYKLOS UŽDAROMO
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Kolumbo Vyčių organizaci 
jos viršininkai paskelbė, kad 
ši organizacija mobilizuoja
ma katalikų akcijom

■ -<*
Rytojaus,dienų, kovo 17 d., 

visam U. S. krašte Kolumbo 
Vyčių skirti komitetai ren
gia susirinkimus, per kuriuos

KESINTASI NUŽUDYTI 
SAUOI - ARABIJOS 

KARALIŲ
MEKKA, Arabija, kovo 15. 

- Magometonų * šventovėje
šiandien kesintasi nužudyti 

visi nariai bus pakviesti ka-1 Saudi-Arabijos karalių Ibn 
talikų akcijon. Rus padalyti1 Saud. Trys nežinomi užpuoli- 
planai šiai akcijai. 'kai su durtuvais artinosi ka

raliaus link. Karaliaus sar-Viršininkai nurodo, kad 
šiandien Amerika susiduria 
su didžiai rimtu krizių ir rei

gai nušovė visus tris.

kalinga vadovybės. Rytojaus BAŽNYČIOS ŽYMI PA-
dienų per turimus visam kra 
šte susirinkimus katalikų kra 
što vadai bus pakviesti imtis 
kampanijos, kad apsaugojus 
krašto įstaigų neliečiamybę 
ir podraug pastūmėjus pir
myn religinį reikalų. Katali

i ĮANGA AUSTRIJOJE

MEXICO CITY, kovo 15. 
— Mokyklų situacija kasdien 
eina blogyn Meksikoje. Vy
riausybė socialistina mokyk
las, tad privačios mokyklos 
uždaromos, o viešųjų neturi
ma. Vyriausybė stengias su- 
viešinti privačias mokyklas. 
Bet .joms ne tik neturima mo
kytojų ir tėvai atsisako leis
ti savo vaikus į tuos bedie- 
vinimo lizdus. Nacionalė revo 
bucinė partija užsimojo pa
vergti vaikus subedievinus 
juos su mokyklų pagalba ir 
dabar susiduria ųu griežtuo- 

, ju gyventojų pasipriešinimu.

POPIEŽIUS NURODO,
KAIP GALIMA DALY
VAUTI POLITIKOJE

VATIKANAS, kovo 15. — 
Šventojo Tėvo Pijaus XI au- 
diencijon priimta užsienių 
bažnytinės draugijos apie 400 
narių. Šių draugijų sudaro 
įvairių kraštų katalikų kole- 
gijij pasaulininkai studentai. 
Draugija priklauso katalikų 
akcijos organizacijai.

Popiežius kalbėdamas į stu 
dentus nurodė jiems, kad ka
talikų akcija sudaryta princi
pu, kad pasaulininkams da-

EINASI APIE DEMILITARI- 
ZAVIMĄ PASIENIO 

RYTUOSE
MASKVA, kovo 15. — So

vietų vyriausybė skelbia, kad 
ji dalinai priima japonų pa
siūlymų demilitarizuoti Sibi
ro Mandžiuko pasienį, kad 
tuo būdu dar daugiau nepa
bloginus santykių Azijos ry- 
tupse. >

Užsienių reikalų komisaras 
Litvinovas pranešė apie tai 
japonų, spaudos atstovams.

Matyt, sov. vyriausybė no-

GRAIKŲ MINISTEIIIĮI U- 
ĮIM NESUTIKIMAI
ATĖNAI, kovo 15. — Orai 

kų ministerių kabinete pasi
reiškė nesutikimai dėl sukilė
lių vadų baudimo. Viena da
lis ministerių reikalauja, kad 
sukilėliai ko aštriausia būtų 
baudžiami, kiti gi stovi už 
pasigailėjimų.

j |U. S. agentai su policijos 
pagalba vakar visam krašte 
padarė netikėtus “reidus” ir 
areštavo apie 2,000 asmenų, 
kaltinamų už narkotikų par
davinėjimų, alkoholie ir mun 
šainės dirbimų, pinigų klas- 
tavima ir už kitus krašto įs
tatymams nusikaltimus.

vus

AMSTERDAMAS, kovo-15. 
— Čia lankėsi prelatas (mon- 
sign.) J. von Tongelen, kon- 
sistorinis patarėjas. Vienos 

ivyslc

SOVIETŲ ŠNIPAI PRAN
CŪZIJOJE

iės plačiau tuo reikalu pasi-
progos, kad jie dalyvau-ilarti au j'8P°”ais ir- * kaiP- 

padaryti atitinkamų sutartį.
Bolševikai yra stipriai įsi- 

ginklavę Vladivostoko apylin
kėse ir visu Mandžiuko pa
sieniu — Amūro upės pakraš
čiais. . .

kai privalu pasižvalgyti, kad kardinolui arkivyskupui. Jis
kraštas palaipšmui ima grirn pasakojo, kad Katalikų Baž- 
sti bedievybėn. Kasdien ten- nyčia Austrijoje daro daug 
ka matyti spaudoje, kaip ata pažangos padarius konkorda- 
kuojama krašto vėliava ir re-' tų Šventuoju Sostu. Anot
ligija. Tad katalikai privalo 
pakilti akcijon. Šiam žygiui 
iniciatyvos imasi Kolumbo 
Vyčiai.

Be gausingų susirinkimų 
visam, krašte rytojaus dienų 
ir per radijų visur plačiai

jo, konkordatas yra tas šalti 
nis, iš kurio plaukia Bažny
čiai ir kraštui gerovė. Ta
čiau Austrijai vis dar gręsia 
politinis ir ekonominis nenu- 
sistovėjimas.

Vienas didžiausių Austri-
bus aiškinama ši katalikų ak- į jaj pavOjų yra socializmas, 
C13a- kurs dar visiškai neišnykęs ir

KOLUMBO VYČIAI DIRBA 
IR CHICAGOj

Chicagoj taip pat K. V. 
organizuoja katalikų akcijų. 
Rytoj popiet įvyks tuo reika
lu pirmasis susirinkimas Sh- 
erman viešbuty. Svarbiausiu 
kalbėtoju bus Kolumbo. Vy
čių vyriausiojo vyčio pagel- 
lnninkas F. P. Matthews, ad
vokatas iš Omaha.

Spėjama, kad bus nepąpra- 
stai gausingas katalikų susi
rinkimas. ,

PAKARTAS SOCIAUSTAS 
PROFESORIUS

kurio sekėjai ir toliau slapta 
varo pražūtingus darbus. Jie 
rausiasi po valstybės pama
tais ir tuo žygiu kenkia kra
štui ir Bažnyčiai. Rasta, kad 
atitinkamiausia priemonė so
cializmo išnaikinimui, tai dar 
bininkų švietimas, minių įsų- 
moninimas. Sugriovus socia
lizmo įsigalėjimų, tūkstančiai 
buvusių socializmo sekėjų 
grįžo Bažnyčion. Ir tūkstan
čiai kitų grįš, kada jie su
pras, kad socializmas yra 
kraštui ir gyventojams pra
žūtingas. •

Tad šiandien Austrijai dau 
giausia yra reikalinga geros 
mokyklos, gera spauda ir gai-

PARYŽIUS, kovo 15. — 
Vakar čia įkaitinti ir atiduo
ti tHšwmi'‘S3' kalti
nami šnipinėjimais (e&piona- 
žu) sovietų Rusijos naudai.

Tarp įkaitintųjų yra trys 
amerikiečiai ir tarp jų vie
na moteriškė. Iš jų visų 23
yra kalėjime, o kiti ieškomi.

• -
Įkaitintiems bylos nagrinė

jimas, sakoma, bus už užda
rytų durų. Prasidės balandžio 
mėnesį. Kai kurie įkaitinti 
areštuoti ir kalėjime laikomi 
prieš 15 mėnesių. Policija 
per visų laikų rinko medžia
gų jų kaltinimui.

tų Bažnyčios apaštalavime, 
kad jie gelbėtų apaštalavimo 
darbe vyskupams ir kuni
gams.

Į tai atsižvelgus, katalikų 
akcija neprivalo kištis į jo
kių paprastų politikų, arba 
priklausyti politinėms parti
joms. Tačiau 'galima daly vau 
ti politikoje, kada reikalinga 
siekti bendros visuomenei ge- 
rovės.

NUMATOMAS ANGLIA- 
KASJŲ STREIKAS

ŠILUMA PADARE 
REKORDĄ

Šiluma vakar padarė re
kordų Chicagoj. Apie 3:00 po 
piet įregistruota 72.2 laip
sniai. To niekados nebūta ko
vo 15 d. 1921 m. kovo 15 d. 
yra buvę 68 laipsniai šilu
mos.

Oro biuras pareiškia, kad 
dar nėra ko džiaugtis pava
sariu. Šiandien bus šalčiau ir 
lietaus, o po lietaus gal ir 
sniego.

KARIUOMENĖ ĮSIGALI 
KUBOJE

HAVANA, Kuba, kovo 15. 
— Kariuomenė ima diktato- 
riauti Kuboje. Vyriausybė pa 
vedė militarininkams grųžin- 
ti tvarkų saloje.

Kariuomenės aukštieji vir
šininkai tad ir pareiškia, kad 
artimiausiomis dienomis strei 
kas bus sutriuškintas ir str-

r

Chicagoj kalbama, kad ba
landžio m. 1 d. gali pasireik
šti angliakasių streikas viso- 
se minkštųjų anglių kasyklo
se, kadangi kasyklų savinin
kai atidėlioja derybas su an
gliakasiais, kas turėtų įvykti 
prieš bal. 1 d.

Angliakasiai turi naujus 
reikalavimus — 30 valandų 
savaitės darbas ir mažiausia 
6 doleriai už dienos darbų.

eikininkų vadai turės sunkiai 
atsakyti už savo žygius prieš VIENA, kovo 15. — Teis- 
vyriausybįę. Jie visi bus sta- mo nubaustas kalėti iki gy- 
tomi į karo teismus ir nebus vos galvos Anton Rintelen, 
pasigailėjimo taip, kaip jie buvęs Austrijos atstovas Tta
nesigaili krašto, pareiškia vir 
šininkai.

TEISIAMI CIVILINIAI 
STREIKININKAI

Premjeras Tsaldaris atidė
jo savo atostogas dėl Šių ne
sutikimi} ir nusprendė taikin
ti ministerius. Karo ministe- 
ris gen. Kondylis yra vienas 
tų, kurs priešingas taikyt 
aštrias bausmes sukilėliams.

DAUG LIETUVOS DARBI- 
NINKĮI VYKS Į LATVIJA

MEKIOO »CITY, kovo 15. 
—- Jojutloj, Morelos valsty
bėje, rastas po medžiu pakar 
tas prof. Silvestras Gonza- 
lez. Prie lavono prisegtas raš 
Čiukas, kad jam tuo -būdu at
simokėta už jo socialistiškas 
pamokas.

lestingumo darbas. Ąuatrijos 
vyriausybė siekia to visa ir, 
Dieve, gelbėk jai.

KLAIPĖDĄ APLEIDO VO
KIEČIŲ VICEKONSULAS

ORAS
CHICAGO IR APYLIN 

KftS. — šiandien numato-' 
mas lietus ir daug šalčiau.

AUKŠTOSIOS VIETOS 
DEMOKRATAMS

Praneša, kad federalinės 
j aukštosios vietos (pozicijos) 
Chicagoj artimoj ateityje 
teks demokratams.

KAUNAS. — Vokiečių ge
neralinio konsulato Klaipėdo
je vicekonsulas von Halėm iš 
jo užimamos vietos neseniai 
atšauktas ir šio mėn. 25 d. iš 
Klaipėdos jau išvyko. Jo pa
lydėti į stotį buvo atvykęs 
konsulato personalas ir bu-

HAVANA, Kuba, kovo 15. 
— Saloje pradėjo veikti spe
cialiai teismai, kuriems pa
vesta teisti civilinių streiki
ninkų vadus, kovojusius prieš 
vyriausybę ir visus radikalus 
žudikus ir visokio sabotažo 
vykdytojus.

Kadangi salos konstitucija 
suspenduota, tad kaltinamie
ji bus aštriai baudžiami.

MII CINIŠKAS MAGNITAS

KAUNAS. — Šiemet bus j vęs Klaipėdos krašto direkto-
Chicagos universitete pa

dirbtas sveriųs 8 tonus ma*
pagaminta 150,000 pabėgių 1 rijos pirmininkas dr. Schrei- 
Lietuvos geležinkeliams. ' beris.

nitas. Su jo pagalba bus ty-

lijai, kurs dalyvavo nacių su
kilime Austrijoje, kada nužu
dytas kancleris E. Dollfuss.

Nužudę Dollfussų naciai pa 
skelbė Rintelenų savo kancle
riu, tačiau jam nebuvo lem
ta nors trumpam laikui už
imti tų vietų.

RINKIMAI VENGRIJOS 
PARLAMENTAN

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
kovo 15. — Vengrijos vyriau* 
sybė paskelbė parlamentan 
rinkimus, kurie įvyks dviem 
atvejais — kovo m. 31 d. ir 
bal. m. 7 d.

BRANGINAMI GUMINIAI 
LANKAI

12*6 nuošimčių pabrangs 
automobilių guminiai lankai

rinėjami kosmiški spinduliai, ateinantį pirmadienį.

Matyt, dar ir šiandien vyks 
“reidai” prieš įtariamuosius. 
Chicagoj konfiskuota sveti
mų kraštų loterijų tikietų ver 
tės 1,000,000 dol.

Siekiama tuo keliu suma
žinti nusikaltimus, o krimi- 
nalininkus uždaryti į kalė
jimus.

POTVYNIAI ILLINOISE 
IR KITUR

CAIRO, IU., kovo 15. — 
KAUNAS. — Atitinkamo- Mississippi upės vandenų su 

se mūsų įstaigose derybos sų keltas potvynis pradeda ma- . 
Latvijos žemės ūkio centrų- ūžėti" šiose apylinkėse. Ibi šian
line sųjunga Rygoje dėl pa
siuntimo iš Lietuvos į Latyi- 
jų sezoniniems žemės ūkio 
darbams darbininkų jau yrą 
baigiamas. Viso darbininkų 
latviams reikia apie 14,000. 
Šiuo reikalu Lįetuvon buvo 
atvykęs specialus Latvijos že 
Ulės ūkio eentralinės sąjun
gos Rygoje atstovas. Dabar 
atitinkamose žinybos įstaigo
se yra aiškinamasi dėl pačių 
darbininkų pasiuntimo ir dar 
bo sųlygų.

dien buvo užlieta apie 100,- 
000 akrų plotai ir apie 10,000 
asmenų turėjo apleisti na
mus.

Su Mississippi susijungu
sios upės taip pat daro daug 
nuostolių aplinkiniams gy
ventojams. Kai kur jau pra
laužti pylymai. Daug žmonių 
netekę nė tik pastogės, bet 
ir mantos.

NEW YORKO MIESTO 
IŠLAIDOS

t

19 JKALTINTA DEL 
STAVISKIO

PARYŽIUS, kovo 15. ~ 
Garsaus Staviskio skandalo 
reikalas stumiamas pirmyn. 
Įkaitinta 19 asmenų. Tarp jų 
yra ir Staviskio žmor.a. 14 
įkaitintųjų yra kalėjime.

NEW YORK. kovo 15. — 
Šio miesto valdymui padidė
jo išlaidos — kas kiekvienų 
minutų išleidžiama apie 1,200 
dolerių.

Lietuvoje kasmet sumeti žio
jama apie 300,000 — 400,(H)0 
kiškių, i

Testamento Bylos Dalyviai 
Neprisipažįsta Prie Kaltes

Vakar rytų septyni lietu
viai, įkaitinti Kelly testamer 
to suklastavime, buvo atvesti 
prieš vyriausių teisėjų Denis 
E. Sullivan. Teisme buvo per
skaityta grand jury radimai, 
kad jie visi septyni įkaitina
mi testamento suklųstavime; 
Po apkaltinimo perskaitymo 
teisėjas klausė, ar jie kalti 
ar ne f Į šį klausimų visi at
sakė, kad jie nekalti.

Tada teisėjas paskyrė ko
vo 18 dienų bylos pradžiai. 
Bylų nagrinės teisėjas Will- 
iam B. Brothers.

Testamento suklastavime

kaltinami: Butmanienė, “fl 
ophouse” savininkė, Waitch- 
es, advokatas, testamento į 
nešėjas; Bagdonas, kuris lai 
dojo mirusį Kelly; Radys, 
Bagdono pagelbininkas; liū 
dininkas Zalenkas, Daily do 
ir Butmfcnienės sūnus Tanias.

Jie visi, išėmus Būtina mi

nės sūnų, buvo teisėjo OT'i 
nell nuteisti vieneriems me
tams kalėjimo už teismo įž
eidimų. Grand jury paskirti 
laidai $20,000 kiekvienam.

BIZNIERIAI. GARSINKITE
“DRAUGE”

*
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“DRAUGAS” KOLUMBO VYČIŲ MOBILIZACIJA j

Mttna kasdien, Ifekyrus sekmadienine
PRKNU*iJ.ltxTO8 KAINA: Amerikos ValmyMee:

Motoms — »! u*. Pusei rnUu — l».5O; Trims inftneeianu 
— Bl.be; Vienom mėnesiu’ — 71c. Kitose valstybėse

B&umereta: Metams — |7.»ti Pusei metu — H.01.
(U* — tlo.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
Bendradarbiams ir korespondentams raitų netrųtlna, M nosraSosea tai padarptl ir aoprlstunCiama tam tiks

ią* paMo lenkių
Hedaktorius priima — nuo ė vai. 11(1 B vai. popiet.

Stiprioji Amerikoje organizacija Kolum
Gavėnios Vedamoji Mintis

Skelbimai lakančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

"DRAUGAS”
LllHUANIAH DAILT rfflEKD

įįi&gs

Adterilsini ta •DRAUOAP" brlngs besi resalta. 
Advertlslng rated <M appttoattou.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava., Chicago

t DIENOS KLAUSIMAI
Kataliku akcija ir politika

Popiežius Pijus XI yra vadinamas Kata
likiškosios Akcijos popiežium. Tą vardą ga
vo dėl to, kad dažnai ir energingai jis ragi
na viso pasaulio tikinčiuosius imtis apašta
lavimo darbo. Dabartinio Bažnyčios Vado rū
pesčiu Katalikų Akcija, t. y. pasaulininfcų 
apaštalavimas prasiplatino viso pasaulio kra
štuose.

Šiomis dienomis Popiežius kalbėjo mo
kytojams ir katalikų veikėjams, perspėdamas, 
kad nebūtų maišoma Katalikų Akcija į po
litines partijas ir bendrai politiką. Jo Šven
tenybė kalbėjo:

“Tačiau jei politika turi būti supra
sta toje klasiškoje prasmėje, kuri liečia 
bendrą visuomenės gerovę, tuomet Ka- 
tal kų Akcijos nariai turi ja rūpintis vi
sokiais būdais.’'
Šį Popiežiaus perspėjimą reikia suprasti 

taip, kad Katalikų Akcijos organizacijos, kai
po tokios, negali priklausyti prie partijų ir 
dalyvauti politikoje. Vienok, kuomet iŠkpa 
Mitalas ginti tike|lmąįj;i*Bkhtčifjų'žrtioftiij 
la'svę arba katalikiškąjį"veikimą nuo suvar
žymų ir persekiojimų, katalikų veikėjų yru 
šventa pareiga dirbti ir kovoti. Taip pat jų 
pareiga yra kovoti su darbo žmonių išnau
dojimu, jei jis pasireikštų iš valdžios ar iš 
darbdavių pusės.

Mūsų tautoje Katalikiška Akcija rūpi
nasi Katalikų Veikimo Centras Lietuvoje* ir 
Lietuvių Katalikų Federacija Amerikoje. Ir 
dienos ir antros organizacijos statutuose ai
škiai yra pabrėžta, kad jos krašto politiko ją 
nedalyvauja, tačiau dirba dėl dvasinės, o jei 
iškįla reikalas, ir medž’aginės žmonių gero
vės. Tat, jų nusistatymas sutinka su Popie
žiaus norais.

MES TAI ŽINOM

bo Vyčiai (Knights of Columbus) skelbia mo
bilizaciją didesniam ir platesniam katalikų 
veikimui. Mobilizacija prasideda rytoj žy
mių katalikų veikėjų kalbomis per radio. Jos 
sieks ne tik visus Jungtinių Valstybių kraš
tus, bet Kanadą ir Kubą.

Vienos iš šiosgarbingos organizacijos va
dų, generolas Matlievr A. Tinley dėl pradeda-

(Kun. prof. J. Vaitkevičiaus, syti Dievo, atmesti jo valdžią
M. I. C., radio kalba 

pelenų dienoje)
Pradžioje gavėnios Bažnyčia 

pila ant galvos tikintiesiems 
pelenus, primindama, kad žmo 
gus yra dulkė ir kad dulka

mojo didelio darbo padarė reikšmingą pa- įm^ turės netrukus virsti,: “A
reiškimą:

“šiandien Amerika susiduria su to
kiu krizių, kad reikalinga vadovybės. Si 
mobilizacija, tai yra atsiliepimas į Ame
rikos katalike? vyrus stoti į kampaniją, 
kurios vyriausias tikslas yra išlaikyti 
mūsų tautines institucijas ir tuo pačiu 
laiku gilinti religinę žmonių sąmonę. Mes 
greitai virstame bedieviška tauta ir kas
dien skaitome apie vėliavos ir religijos 
atakavimus”.
Iš praeities žincme, kad ką Kolumbo Vy

čiai užmano, tą pasekmingai įvykdo. Dėl ro 
netenka abejoti ir apie pastarojo jų užsimo
jimo pasisekimu. Daug tūkstančių vyrų jie 
sumobilizuos išganingai Katalikų Akcijai, ku
rios išplėtimas taip yra reikalingas.

Amerikonų katalikų vyrų pavyzdis turė
tų patraukti ir lietuvius katalikus vyrus drą- 
s’au ir energingiau dirbti ir kovoti dėl tau
tybės ir katalikybės idealų. Pas mus kata
likišku veikimu rūpinasi A. L. R. K. Fede
racija, dėl to, jai vadovaujant, bent gavė
nios metu pasidarbuokime, kad sustiprinti 
Amerikos, lietuvių religinį tautinį veikimą.

AIRIŲ ŠVENTE

tnaink. sako, žmogau, kad esi 
dulkė ir dulke pavirsi”.

Kad žmogus yra dulkė, ne
reikėtų, rodos, gaišinti daug 
laiko, kad jam įrodžius tą tie
są, nes su ja susiduria ant 
kiekvieno žingsnio. Gamtos ga
lybės jam sako, kad yra dul
kė, nes nušluoja jį ir jo rankų 
darbus, kai vėjas dulkes. Au
dros, pavandenys, ligos užduo
da jam mirtį lygiomis su me
nkiausiu vabalėliu. Iki šiol ne
atsirado dar tokio galiūno, to
kio “čempijono”, kuris nuga
lėtų mirtį, jei Kristų išskirsi
me. Visi noronis - nenorams 
turi baigti savo gyvenimą mi
rtimi. Neišmatuojami žvaigž
džių plotai sako žmogui, kad 
jis yra menkesnis už dulkę, 
nes dulkė, palyginta su juo, 
yra didesnė, negu žmogus, pa
lygintas su visuma. Bočių ka
pai su esamomis viduje jų du
lkėmis tikriausiai įrodo, kad i 
ir jis netrukus turės virsti to
kiomis pat dulkėmis. Tiesa 
tat, kad žmogus yra dulkė, tu
rėtų jam būti aiškesnė už sau
lę.

O visgi žmogus yra palinkęs

ant savęs ir vadovystę ir sa
vo jėgomis eiti prie tobulybės.

Kud ta, o ne kita mintis 
glūdi pirmųjų tėvų klaidoje, 
matosi ir iš tų žodžių, kuriuos 
Dievas ištarė, varydamas juos 
iš rojaus: “Dulkė e3i ir dulke 
pavirsi”.

Tai reiškia: esi tik dulkė, 
todėl nebandyk siekti savo jė
gomis tų aukštybių, kurios tau 
yra skirtos. Kad suprastumei 
ir niekados neužmirštume!, 
kad esi dulkė, turėsi dulkėmis

i kurią mos šiandie taip didžiuo . 
Į ja rnės.

Kadangi bolševizmas yra ti i 
kras ir labiausiai teisėtas be j 
dievybės kūdikis, todėl bedie- į 
vybė, nukreipdama žmon'jų j 
nuo Dievo, užduoda mirtiną { 
smūgį visai civilizacijai. Tuo/ 
būdu žmonijos istorijoje pa
sikartoja nežinau kelintą kar
tą ta pati nuodėmė, kurią pa
pildė angelą’, o kurios esmė i 
yra nusikreipimas nuo DievoJ 
pasitikėjimas savo jėgomis.1 
noras užgrobti tai, kas pri
klauso vienam Dievui.

Tą angelų kėlimąsi į puiky
bę ir jų kritimą į pragarą la-

pavirsti, kad turėdamas prieš į^ai gražiai atvaizduoja pra- 
akis savo bočių dulkes, nesi- našas Izaijas. Tiesa, jo žodžiai 
keltumei į puikybę ir nenore- {žodinėje prasmėje taikomi Ba 
tumei išsiveržti iš po tavo Su- bilonijos karaliui, tačiau to
tvėrėjo globos. lesnėjc prasmėje yra taikomi

Noras apselti be Dievo vei- Liucipiėriui, nupuolusiij ange- 
kė ir angeluose, kurie nupuo- .vaaui, nes pranašų lūpose 
lė. Jis veikia įr šių laikų be- Babilonas re’škė ir pragaro

Airių tauta yra perdėm katalikiška. Ji 
daug yra kentėjusi nuo protestantizmo per
sekiojimų. Per daug amžių stengtųsi nugaiš
ti katalikybę Airijoje. Tačiau kovinga airių 
tauta nepasidavė. Ji kentė politinę anglų vt-jlabai lengvai-^užmiršti tą tie- 
rgiją, kovojo dėl politinės laisvės, bet drau- są, kad jis yfe tik dulkė.’ Te-
ge kovojo ir dėl savo religijos. Airiai laimc- 

, ,jo ,paginę laisvę ir katalikybę išlaikė; Dėl

žnyčios pripažintų šventųjų, kurių tarpe yra 
sv. Patrikas, airių tautos garbingas globėjas.

To šventojo diena yra rytoj. Tai- visos 
airių tautos tautinė šventė. Ne tik Airijoj, 
bet visur, kur t’k airiai gyvena, šv. Patriku 
šveytė yra iškilmingai švenčiama. Tą dieną 
airiai puošiasi savo tautinėmis spalvomis, ei
na į bažnyčias, renkasi į mitingus, koncer
tus, bankietus ir atnaujina savo pasiryžimu*

Įasiseka padary- 
slėšti gam-

, to jie tūri daug garb^tg^jų KcMėVjJjr fe'1 kokią pa

gul tik jam 
ti kokį iš®

kokią kliūtį, jau svajoja ap
svaigęs apie viso pasaulio už
valdymą, jaukiasi taip galin
gu, kad mano, galėsiąs paskel
bti karą net-pačiam Dievui, 
kad atėmus jam pasaulio val
dybą.

Kas nemato, kad tokia nuo-

dieviškoje kultūroje. Vieniems 
ir kitiems atrodo, kad Dievas 
yra jiems visiškai nereikalin
gas, jog labai gerai apseisią 
be jo valdžios ir pagalbos, pa
sieksią tos aukštybės, kurių 
trokšta jų širdis. Angelai nu
krito į pragaro gelmes. Nu-1 
kris ir subirės į dulkes .ir šių 
laikų bedieviškoji kultūra, 
kaip kad subirėjo į dulkes jau 
keletą kultūrų.

Prie tų pačių išvadų, tik ki
tokia keliu, yra priėjęs ir vo
kiečių mokslininkas Spengle- 
r’is savo veikale: Untergang

karalystę. Štai tie reįkšmingi 
pranašo žodžiai, kurie tinka 
ir šių laikų bedieviškos kul
tūros atstovams: “Kaip įi 
puolei iš dangaus, te, Šriesne- 
šy, kurs ankst4 rytą užtekėda
vai, kaip sukniubai ant žemės 
tu, kurs žeisdavai tautas? Tu 
sakei savo širdyje: Į dangų aš 
užžengsiu, iškelsiu savo sostą 
aukžčiaus už Dievo žvaigždes, 
sėdėsiu ant sandoros kalno ant 
šiaurės šlaitų. Až pasikelsiu 
aukščiaus už debesų aukštybes, 
būsiu panašus į Aukščiausiąjį. 
Bet tu būsi nutrenktas į pra-

Gefo. kleb. kun. Juozapas 
Svirskas, kurio vardinės iš
puola kovo 19 d., bet northsi- 
dięčiai savo mylimam klebo
nui rengia pagerbtuves kovo 
17 d. parap. salėje, kuriose pa
sižadėjo dalyvauti ir J. M. 
pral. M. Krušas ir kai kurie 
kiti dvasiškiai, o northsidle- 
čiai, gausiai susirinkę j salę, 
nuoširdžiai pasveikins savo 
dvasios vadą.

Dienraštis Draugas” ta‘p 
pat sveikina gerb. knn. J. Svi- 
rską ir linki jam sveikatos ir 
ilgo amžiaus!

des Abendlandes (Vakarų kul-duobės gilumą . (Iz. 
tūros žlugimas). Jis randai^’ ,
žmonijos istorijoje astuonias A*e žodžiaj išsipil-
kultūras, iš kurių septynios ne tik tada, kada negeri
jau yra žlugusios, mūsiškė aš
tuntoji rengiasi- -žlūgt. ’ Jis iš-

angelai pakėlė maištą prieš 
Dievą, jie pildosi ir tada, ka-

tyrė priežastis, kurios prive-i^a 'zrno^ust eidamas nupuolū- 
dė anas kultūras prie žlugimo sių ange!,J ima prie-
ir pastebėjo,- kad tos pačios 
priežastys pradeda veikt ir 
mūsiškėje kultūroje ir kad

sintis Dievui ir kelia maištą 
prieš jį.

Puikybė, kaip matome, yra

taika ne tik neartina žmogaus 
kovoti ir dėl religijos ir dėl savo tautybės !Pr-e Dievo, bet dar labiau ati- per’is, mūsų kultūros smuki- 
idealų. Tautinėje šventėje airiai pasirodo v- toli11®, nes sukelia žmoguje mą pastebėjo ir anglų moksli-

būtinai turės privest ir ją prie lv^so^^os nelaimės ir visokios 
žlugimo, kaip kad privedė a (nuodėmės šaltinis, todėl Išga
nysiąs. < mvtojas, atėjęs atpirkti pasau

lio, sugrąžinti jį prie Dievo,
Daug anksčiau, negu Speng-

Vienas- socialistų dienraščio bendradar
bis rašo apie Pittsburgbo lietuvių vienybe. 

‘Jisai džiaugiasi, kari
“Pas mus Pittsburgbe rengiant Lie

tuvos nepriklausomybės paminėjimą ir 
Romos kunigams užsispyrus rengimą pa
grobti į savo lankas, įvyko vienybė ne 
tik larp sociaHstų ir sandariečių, bet ir 
tarp v sij tų Pittsburgbo lietuvių, kuri? 
yra priešingi Romos kentgų politikai*'.: 
Čia nieko naujo nepasakyta. Mes visi ge

rai žinome, kad visi bedieviai, nežiūrint ar 
j e bus socialistai, ar bolševikai, ar sanda- 
ykčiai, ar kitokie, vienu frontu kovoja prieš 
Bažnyčią ir jos kunigus. Juos visus jungia j 
krūvą pragaištingi žmonijai bedievybės tiks
lai. Ta p yra ne tik Pittsburgbe, bet visur 
kitur. Pittsburgbo bedieviai tuo “laiminges
ni’’, kad jie turi vadinama ‘([tautišką” arbą 
geriau lietuvių tarpe žinomą “nezaliežnin- 
hų’’ purapiją su bemoksi u bambizn ir ją jai- 
naudo.įa savo žemiems tikslams siekti, 
y Ūia proga turime pažymėti, kad toji
garbiu goję socialistų, komunistų, laisvam; 
uią ir “neznliežninkų” vienybėje prieš kata- 
l’luis da žnu' figūruoja biznierių ir profesio
nalų vardai, kurie sau g rą gyvenimą daro 
t? fentalikų žmonių. Katalikai turėtų atkrei
pti į (Ai Eutt& dėmesio.

ne

kri Airijos patrijotai. Jie plačiai išgarsina 
savo tautos vardą ir stengiasi kuoplačiausia 
supažindinti pasaulį su airių tautos proble
momis. šiame krašte net ir neairiai šv. Pat
riko dieną švenčia, neaplenkiant nė lietuvių. 
Tai parodo, kad airiai moka dirbti, moka or
ganizuotis ir savo tautą garsinti. Tuo savo 
upsukrumu ir sugebamu jie daug laimi.

Mes, lietuviai, turime Vasario šešiolik
tąją ir šv. Kazimiero dieną, tačiau, tolį gra

mintį, uždega troškimą apsei 
ti be Dievo, išsiveržti iš po jo 
tėviškos globos, pasitikėti vien

ninkas Spencer’is. Jis mirė 
1904 m. Prieš įnirtį pareiškė 
didelį savo nustebimą, kad ne

savo jėgomis ir vien savo je- paisant daugybės mokyklų ii
go'ii lis siekti tų aukštybių, 
kurias veržiami jo širdis.

Kokj nuostolį padaro sau 
žmogus tokiu elgesiu, to nieks 
neapsakys. Žųiogui yra skir
tos aukštybėj, Dievas pats

mokslo, universitetų, pasaulis 
greitu žingsniu ženg'a į neci
vilizuotų žmonių būklę. Jeigu 
jis būtų gyvenęs iki mūs lai
kų, jau bebūtų nustebęs, bet 
būtų išsigandęs civilizacijos

žu, nepajėgiame tas savo brangias šventes įdiegė į jo širdį tų aukštybių Į laipsnišku žlugimu. Jis būtų
taip iškilmingai švęsti, kaip švenčia airiai 
savo tautos globėjo šventę. Tuo žvilgsniu tu-

treškimą, tačiau, tos aukšty
bės yra pasiekiamos ne paties.

lėtume daug kuo pasimokinti iš airių. Iš jų žmogaus jėgomis, o tik Dievo
galime pasimokinti drąsos, kovingumo ir 
griežto laikymosi religijos ir tautybės dėsnių.

veikimu. Kol^tat, žmogus pa
siduoda Dievo vadovybei, kol 
laikosi Dievo, kai lakūnas or
laivio, tol kyla į aukštybes, 
kuomet gi nusikreipia nuo Die 
vo, kuomet ima bandyt kilti 
aukštyn savo jėgomis, nukrln 
ta žemyn, kai lakūnas iškritęs 
iš orlaivio ir praranda visas
gėrybes, karių troško.

\ •
Ta, o ne kita klaida prive*

dė pirmuosius tėvus prie ro

Komunistų laikraštis pradėjo juoktis i? 
i socialistų, kad jie savo dienraštyje skelbę J.
J. Bugdonę, patekusį į testamento suklasta- 
vimo bylą, kaipo savo ekskursijos į Lietuvą 
vadą, garsinunt, kad tai “linksmas, smagus 
ir teisingas biznierius”. Juoktis nėrą ko. Nė- 

j žiūrint kas nepadarys kokią šelmystę, yra 
1 negražu, smerktina. Tokių ponų darbeliai, ne
žiūrint kam jie nebūtų artimesni, socialis
tams ar 'komunistams, -terš a mūsų tautos j jaus* praradimo. Jie troško ši- 
'arc*Ū» nojimo, nes žinojimas yra la

bai svarbi tobulybės sąlyga, o
pernai socialistų dienraštis šimtines! au

kojusiųjų vanlns nežymioje vietoje skelbda 
vo, o šiemet kiekvienų dolerį, paaukotą ant- 
lųjain skridimui j pirmą puslapį deda auko
tojo vardą, adresą, o kai kas juokiasi, kad 

Į r visa biografiją paduoda. Tai parodo, kad 
kūrvutė jau pradeda užtrūktu

tobulybė ne tik nėra Dievo už
drausta, bet įsakyta. Pirmųjų 
žmonių kaitė: buvo ne tame, 
kad jie norėjo žinot, bet kad 
norėjo žinot ne sulig Dievo 
nustatytais planais, o tik su
lig šėtono pasiūlymu neklau-

parnatęs bolševizmą, kuris yra 
ne kas kita kaip visokios ci
vilizacijos gruberius. Bolševi 
zmui užviešpatavus Įiasavlį 
turės būt palaidota visa aš 
ttmtoji kultūra.

Bolševizmas grąžina žmoni
ją tūkstančius dietų atgal, stn 
mia į tuos laikus, kada žrno- 
nės gyveno ne valstybėmis, ne 
tautomis, bet padermėmis, 
kaip kądzgyveno Amerikos in
di jonai prieš baltųjų atvyki
mą. Padermė gyveno iš me
džioklės ir kitų padermių plė
šimo, viskas joje buvo bendra, 
bendrai medžiojo, bendrai ko 
vojo, bendrai gyveno, žodžiu 
laikėsi komunistinės santvar
kos. Tokią santvarką bolševiz
mas nori užvest visam pasau
ly. Bet tokioje santvarkoje ne
gali išsilaikyt jokia kultūra,

i.. A*/

mokino jį nusižeminimo ir sa
vęs atsižadėjimo savo žodžiu 
ir savo pavyzdžiu, nes reikėjo 
panaikint nupuolimo priežastį.

Bažnyčia, tęsdama Kristau? 
darbą, naudojasi kiekviena 
proga, kad išmokinus savo vai 
kelius nusižeminimo, kad pa 
naikinus juose tai, kas juųs 
skiria ntto D'evo, būtent, pui 
kvbę ir išdidumą.

žiams, be abejonės, tų pačių 
popiežių įvestu ir patvirtintu 
būdu, Besibaigiant popiežiaus 
vainikavimo iškilmėms, sude
gintas būna linų~pluošteli,« po
piežiaus akyvaizdoje su pas
taba# kisd*rkai-p baigiasi pasau
lio garbė — sic transit gloria. 
mundi. Pelenas tat yra vaiz
dinga visų garbių ir visų tuš
tybių liekana. Jį tat Bažaycia, 
berdama mums ant galvos, no
ri mus pamokinti, kad esame 
tik dulkė Dievo akyvaizdoje, 
todėl privalome nužemintai mi 
ntyt apie save.

Iš kitos vėl pusės Bažnyčia, 
primindama, kad dulkėmis pa 
virsime, n’ori mus paraginti 
prie atgailos. Liūdna darosi 
Žiūrint kai žmogaus kūnas, Šv. 
Dvasios buveinė, genda ir by
ra į dulkes. Tą į dulkes suby
rėjimą atnešė nuodėmė, nes 
tik nuodėmei įvykus Dievas 
paskelbė bausmę: “dulke pa
virsi”. Tie tat kūnai, kurie

Kadangi gavėnios laikas y buvo laisvi nuo nuodėmės, bū
rą skiriamas Kristaus kančios jvo jaisvi ir "nuo subirėjimo į 
mąstymui, Pęr kurią įvyko ųJulkes. Tokie kūnai yra tiki
žtnofiių atpirkimas, o atpirki 
inas turi tikslo sugrąžint žmo- 
ries prie Dievo, todėl Dažny- 
čia gavėnios pradžioje ir pri 
mena žmogui nusižeminimo 
rėikalą, nes be nusižeminimo 
nėra sugrįžimo prie Dievo.

Pelenai, kuriuos Bažnyčia 
šiandie pila tikintiesiems ant 
galvos, iškalbingai primena 
mums, kad neturime kuo did
žiuotis, nes ir mes ir vrxi mūs 
turtai, ir visos garbės yra tik 
pelenai. Tie pelenai yra pada
ryti iš praeitų metų painių, 
kurios ženklino garbingą Kri 
staus pasitikimą, kada jis že
ngė į Jeruzolirtią. Kaip tie gar 
l>ės ženklai yra virtę pelenais, 
ta;p pavirs pelenais Ir visos 
mūs garbės ir meg patys. Lai

du, būtent Panelės Švenčiau
sios ir Viešpaties Jėzaus. Mes 
gi visi turėsime subirėt j dul
kes, nes visi esame nusidėję. 
Tačiau, tas subirėjimas į dul
kes yra tik laikinas,* nes pri
sikėlimo dienoje Dievas su
rinks mūs dulkes, apvalys jas 
nuo nuodėmės sutepimo ir iš 
jų atstatys naują kūną, dang 
gražesnį, negu kad turėjome 
ant žemės. Tas kūno gražumas 
yra aukštai surištas su šven
tumo laipsniu, kurį kas bus 
|wsiekęs ant žemės. Juo tat 
šventesnis bus buvęs Žmogus 
ant žemės, juo gražesnį kūną 
apturės prisikėlimo dienoje. 
Kadangi visi esame susirūpinę 
kūno gražumu, todėl ne pan
danais ne tepalais grąžinki-

mi ngas y m žmogUR, kuris tai line savo kūną gavėnios metu. 
supranta ir žino. :bet pelenais, o apturėsime to-

todel su bolševizmo jsigalėji- Nusižeminimo reikalingumą jkį gražumą, apie kurį mūsą 
mu ir turi žlugti ta kultūra įBažnvčia primena net popie- širdis negali net svajoti.
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Ecdes Pasako Kaip Mums 
Pareis Išplėstis (Infliacija)

DVEJOPO BŪDO PROiGRA-jšiai būtų galima vartoti, kai
po dalis užpakalio popierinia
ms pinigams. p

Jo planas nėra nustebus

Bankininkus nelabai ’ nuste
bino p. Eccleso pareiškimas. 
Jie matė šitą padėtį besiplėto
jant ilgą laiką. Neseniai laiky
tame susirinkime Washingto- 
ne, Eccles pats aiškino mažne 
tas pačias idėjas dvylikos at 
sargos bankų viršininkams. 
Tačiau tas, kad p. Eccles įsi
geidė patiekti viešą paskelbi
mą siūlomojo programo “tP

Petras Vaičiūnas

LIETUVAI
kyse, nežiūrint, kad vokiečiai ti (o tokių atsitikimų jau bu

MAS PINIGAMS 15- 
/ PLISTI

rųjų pinigų”, vadinas, banki- 
s, ma- ni° kredito išplėtimui buvo 

palaikytas reikšmingu, ypati
ngai patiektas tuo laiku, kaip
Aukščiausias Teismas žada pa 
reikšti savo nusprendimą “au-

Atgimusi Lietuva, laisvėn per auką įžengus,
Esi tu graži, kaip gegužis, žiedais pasipuošęs,
Ir vardas tavasis lyg vasaros atgarsiai žvangūs,
Ir tavo artojas toks saulėtai žalias, kaip uosis!

Kad daug tu kentėjai ir- viltį kaip saulę turėjai,
Muirts dainps griaudingos nusako ir kryžiai byloja.
Bet šiandien lenkies tu tik laisvei, tai džiaugsmo kūrėjai, 
Ir tavo svajonės jau ponų dvarai nebeloja.

Išlaisvinta žemė, kai vardo buvai tu nustojus,
Kai kruviną jungą vilkai tartum plakamas jautis,
Manei, kad vargsi nesulaukus šviesesnio rytojaus,
Kad amžiais reikės tau kaip vergui su nedalia kautis.

Dabar gi tu, kovą laimėjusi stambią,
Vėl laisvę dainuoji, vėl sieloj ugnis amžinoji!
Vėl vardas tavasis mums aidi, kaip kankliai suskambę, 
Vėl savąją vertę gyvybės kovoj sužinojai

• 4- ■, ,

O, Lietuva, skristi į aukštį lyg, paukštis pakilus,
Tu vienu sparnu plazdeni net į Baltijos banką,
O antras tau sparnas, kaip liūdesiai gilūs,
Nusviręs ant Vilniaus... Pakelk jį ir moki i dangų!

rto ir penkių metų pramonės 
paskolos. Kiek tas spaudimas 
bus sėkmingas, tiek plėsis ba
nkų kreditas.

Bankiniai ir finansiniai rei
kalai prisistebėjo pastaboms 
apie federalines atsargos ta
pybos monetinį nuostatą pa
tiektą gubernatoriaus Marine- 
ro S. Eccleso, kaip pirmutinį 
oficialį paaiškinimą būdo, ku
riuo piniginė išplėstis bus pa
daryta.

Gubernatorius Eccles, kurio 
programą, sako, remia krašto 
administracija, siūlo verčiau 
išplėsti bankinį kreditą, kaip 
pačius apyvartos pinų
nydamas, kad tikrieji šaliės 
pinigai yra bankinis kreditas.0 Dvejopas būdas kreditui 

išplėsti

Šitie “pinigai” yra išplės
tini dvejopu būdu, nauju ba
nkiniu administracijos projek
tu.

1. Federalinės atsargos ban- 
kų kontroliavimas valdžios bo 
ną pirkimų parduoti grupei
kontroliuojamai valdžios. Tas1 
padarys galimu valdžiai leisti 
bilijonus dolerių priedinių pi
nigų skolinamų iš komercijos 
bankų ir dvylikos federalinių 
atsargos bankų. Kiekvienas 
$100 padidėjimas valdžios sko
linimuose iš komercijos ban
kų reikš padidėjimą $100 esa
mame banko kredite ir todėl 
reikš išplėstį tikrųjų pinigų 
$100.

♦ 2. Komerciniai bankai pr* 
valo būti raginami išplėsti sa
vo paskolas ir įdėlius, įskai
tant įdėlius į nejudinamąjį 
turtą, padarant tokias pasko
las ir įdėlius' diskontuojamus 
federaliniuose atsargos ban
kuose-. Be to, taisyklės kai dėl 
rūšies popieros, kuri gali būti 
vartojama federalinės atsargos 
notoms gauti turi būti atpftr 
laidota tiek, kad popiera pana
ši labiau “katės ir šunies” rū-

>n i i '■■ ■ ... i ■ i ■!.

Tn, Marijau 
Misijos:

Kovo 10 — 19 dd. šv. Juo 
xapo novena — Waterbury, 
Conn. (Kun. A. Būblys, M. I.

Ja
kovo 16 — 20, Lowell, Mass

(Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.)
Kovo 17 — 24 dd., So. Chi

cago — (Kun. J. Vaitkevi
čius, M. I. C.).

Kovo 20 — 24 dd. — West 
field, Mass., (Kun. A. Būblys 
M. I. C). >>

Kovo 25 — 31 dd. — King 
įton, Pa. (Kun. J. -T. Jakaiua, 
M. I. C.).

Balandžio 1 — 7 dd. — šv 
Pranciškaus parapijoj, Yfilkes 
Barre, Pa. (Kur.. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Su- 
gar Notch, Pa. (Kun. Jonas 
i. Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Pa. (Kun A. Būb- 
Jys, M. I. C ).

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Bflb- 
lys, M. I. O.).

kso taisyklės” dalykuose.
Finansų žinovai buvo labiau 

susidomėję gubernatoriaus E- 
ccleso išdėto sumanymo išplė- 
šties išvaizda, negu laukiamu 
“aukso taisyklės” nusprendi
mu. Visų manymu yra, kad 
krašto administracija aiškiai 
parodė kriptį savo būsimai mo 
netinei taisyklei pasiūlytame 
naujfime bankinybės projekte 
ir Eccleso nusistatyme bankinį 
kreditą išplėsti ir kad todėl, 
net jei Aukščiausio Teismo nu 
sprendimas būtų priešingas a- 
dministracijai, bus greitai su
rasta būdai visokioms gali
moms tokio nusprendimo prie
šingoms pasėkoms nugalėti.

Kokia yra piniginė taisyklė
- *, A, . .-i. -r

Atsižvelgiant į prezidento 
nenorą sumažinti valdžios iš
laidas ikį verslas suims nedar
bą ir atsižvelgiant į federali
nes atsargos tarybos ir iždo 
nusistatymą, administracijos 
monetinę taisyklę galima su
glausti šitaip:

1. Valdžia leis toliau virš 
savo įplaukų, skolindama iš 
bankų, federalinių atsargos 
bankų, savo nedatekliams pa
dengti. Tas išplės bankų kre
ditą maždaug iki padidėjusios 
federalinės skolos didumo.

2. Spaudimas bus toliau da
romas komercijos bankams, 
prisiverčianfc juos daugiau sko 
linti pinigų net iki to laipsnio, 
kur jų įdėliai bus surišti to
kiais dalykais, kaip 29 metų 
paskolos ant nejudinamojo tu-

3.-Ka’ipo specialiu pamasini
mas komercijos banko prisi
vertimui daryti prailgintas pa 
skolas bus priimtas įstatymas 
leidžiantis jiems kreiptis į at
sargos bankus, kuomet pritrū
ksta gyvo pinigo, ir skolintis 
pinigus ant savo popierų, ku
rie dar- nėra teisėtai diskon
tuojami atsargos bankų.

PROSŲ LIETUVIŲ 
VARGAI

Rytprūsiuose išeinančiuose 
vokiečių laikraščiuose pasku
tiniuoju metu pasipylė daugy
bė Lietuvą ir lietuvius užgau
liojančių straipsnių. Iš tiesų, 
sunku suprasti, ko Vokietija 
siekia, leisdama tokią nešva
rią propogandą ir kiršinimą 
prieš savo mažesnį kaimyną.

visur ir visados mėgsta pabrė 
šti savo kultūros aukštumą it 
jos vertybes. Atsakingi vokie
čių asmenys tas antilietuviškas 
propogandas visai nesudrau- 
džia. Pagaliau, neaišku, kaip 
tokios propagandos kiršinima,s 
galima suartinti su Vokietijos 
dabartinių vadų skelbiamais 
žodžiais apie taiką ir ramų su 
gyvenimą su kaimynais.

Vokietijos nacių užsienių 
biuro vedėjas Rosenbergas vi
sai neseniai skelbė, kad kiek 
vieną tautą reikia gerbti, c 
savąją mylėti. Tačiau jo žod
žiai priešingi veiksmams. Gal 
vokiečiams atrodo, kad reikia 
gerbti visas tautas, išskiriant 
lietuvius.

Prūsų lietuviai, savo tėvynę 
Lietuvą mylėdami taip, kaip 
vokiečiai myli savąją su dide
le širdgėla girdi neapykantos, 
keršto ir pajuokos žodžius 
prieš lietuvius. Tačiau ne vien 
dėl to Prūsų lietuviai skun
džiasi. Yra daug svarbesnių 
priežasčių: vokiškų laikraščhi 
kiršinimas turi skaudžhj pase 
kmių Prūsų lietuviams. Nėra 
ko stebėtis, kaip po tokių kir- 
šinimų Rytų Prūsijos gyven
tojai vokiečiai, ypač jaunuo
menė, laikraščiuose paskleistą 
neapykantą ima praktikoje vy
kdyti. Nedaug reikia, kad ži-

persekioja, grąsina, užkabinė
ja. Kiti lietuviai vėl kitokiais 
būdais niekinami, šmeižiami,

vo ne vienas).
Tilžės policija turi visą eilę

skundų iš lietuvių, kurie bu- jiems rodomos kumštys, nors
vo priversti pasiskflsti prieš 
užpuolikus. Atsitinka, kad jau 
nesni žmonės, net moksleiviai, 
kartais ištisomis gaujomis su
siburia, kai pamato žymesnius 
lietuvius, ir biąuriausiai juos

šie žmonės yra raminusi, nie
kam nieko nedarą, jokiom po- 
litikon nesikiša. Ir viskas at
sitinka tik dėl to, kad vokie
čių spaudos kiršin’unai taip ba- 
irbariškai toli nuėjo. Tsb.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldu Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Toji propoganda yra tiek biau 
Jie gali “spausdinti pinigus” ri ir žema, kad niekina pačią

4. Jei visi tie sumanymai su- vokiečių kultūrą kitataučių a- Inomesni lietuviai būtų sumuš- 
viltų tikslo pasiekimą, vadi
nas, bankinio kredito išplėti
mą, tai valdžia spausdins pi
nigus. Tokie spausdinti pini
gai gal įgys pavidalą federa-i 
linių atsargos notų, apdraustų 
40 nuošimčiais auksinių certi- 
fikatų ir 60 nuošimčių vald
žios boųų. Arba gali susidėti 
iš federalinio atsargos banko 
notų, pinigai apdrausti 100 
nuošimčių valdžios bonų ir ne
turintieji metalinės papėdės.

5. Niekas neliks nepadaryta 
pastatymui esamo bankinio 
kredito ant lygio buvusio 
prieš susmukimą. Pono Eccle
so apskaitliavimu, dabar jis 
yra 13 bilijonų dolerių žemiau 
punkto. Todėl jo programas 
numato 13 bilijonų dolerių iš
plėtimą bankinio kredito, ar 
ko nebūk.

NORTH
LLOYD

Del Mornaellt fcrelpBIH*
COSMOROLITAN TRAVEL

Dideli BS3 į
EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta 15 maldakny
gės “Ramybė Jums.” 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avc.,

Chicago, Illinois.

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grtnd S*.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam, St, N«w«rk, N. J.

JOHN SEKYS
433 P.rk St, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL IUREAU 
193 Grond Si.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vomon St, Woreo»for. M«w.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B*w«y, So. Borton. Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Moto St.. MontoRo, Man.

PAUL MOLIS
1730—24tl> St, Dotroit, Mieli,

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halrtad St.. Chicago. d.

OHIO LITHUANIAN PUBUSH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6820 Suparior Ava..

Ctoveiond, OMo
C J. V/OSHNER 

2013 Corson St.. Pittiburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 Ali Notiom BAik Buildinę 
1200 Canon St„ Pttttburgli. Pa.

Rengia Ir priilurl
Lietuviu Laivakorčių Agenfif 

Sąjunga Amerikoj* 

Populiariu Kabiniuiu Garlaiviu

“STUTTGART”
lipiauks ii Hnw Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo Į Klaipėdą

TRFČIOS K LES O S KAINOS: 
1$ NEW YORKO 

1 KLAIPĖDĄ 
$97.so

I ABI PUSI 
į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$167°°
PHdadmf Juag- YohP. Taktai

HAMBURB-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

EMIL DENEMARK <N£

Gerkit ir Reikalaukit

PAVASARIUI ATĖJUS,
ROOSEVELT FURNITURE CO.

kaip ir visos kitos prekybos įmonės, daro didelį išparda
vimą visų užsilikusių pernykščių daikfų.

Visos prekės turi būti parduotos, neatsižvelgiant jų 
kokybės, už žemiausias kainas. \

čia taip pat rasite didžiausį pasirinkimą ir vėliau
sios mados rakandų.

Tik Pagalvokite:
2 dalių Parlor Setas — $65.00 ver- OO
tės dabar ......................................

tės dabar ....,............................... t

Aplaikėme didelį ataką kaurų 4H QC
(Rūgs), kuriuos 9x12 dydžio par- <P |
duodame nuo ............................... . ————
___________________________________aukštyn______

Kaurus gausite visokiausių spalvų. <£ ^3 tl 
Linoleumai — 9x12 didžio....... ________________

Bargeninės kainos ant skalbiamųjų mašinų, elektri
nių valytuvų, pečių ir 11.

RooseveltFurnitureCo.
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicago, III.
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VIETINES 2IHI0S
Iš FEDERACIJOS CHICAGOS APSU. DARBUOTĖS
Kovo 6 d. įvyko mėnesinis kongresus įvyks Pennsylvania 

Federacijos Chic. apskr. sus
inąs, Aušros Vartų parap. sve
tainėje.

“Draugo” reti. L. Šimutis 
pirmiausiai papasakojo įspūd
žius iš Pennsylvanijos. Pažy
mėjo, kad pas katalikus ra
dęs daug susipratimo, kad Pi- 
ttsburghe Vasario 16 d. pa
minėjimas stebėtinai nusisekė, 
kad žmonės netilpo svetainėje 
ir t.t. ir kad tai nuopelnas Fe
deracijos Pittsburgho apskri
čio.

vaifct.
Skyrių pranešimai

Skyrių atstovų pranešimu, 
vasario 16 d. paminėjimas į- 
vykęs Dievo Apvaizdos para
pijoj, Cicero, West Side, So. 
Chicago, Brigliton Parke, Ma- 
rąuette Park ir North Side.

Metinė Vale. Valst. 
y Konferencija

Konferencija jau veik pri
ruošta; įvyks kovo 24 d., Ci
cero, 111., Šv. Antano parapi
joje. Federacijos 12 skyr. ir 
viet. kleb. kun. H. J. Vaičū
nas deda pastangų, kad kon
ferencija pavyktų.

Su referatais tikimoši gauti

Be to, praneš j, kad Pitts- 
tariasi rengti “Draugo” nau- 
nutarė surengti ‘Draugo’ nau
dai koncertų, kad organizuo
jama Jungtinis choras, kad gerb. prof. k*un. J. Vaitkevi- 
tai bus rimta katalikų pajėga, ičių ir arkit. M. Žaldokų. Vi- 
Sykiu pranešė pastebėjęs, kati i sos centralinės organizacijos.
Rytinių vai. lietuviai profesi- 
jonalai visame dalyvauja su 
katalikais Katalikų Akcijoj. 
Taį vis džiuginantys reiški
niai.

Šįmet Federacijos metinis

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

Didžiausia
Paroda

IR

IŠPARDAVIMAS
Refrigeratorii

per savo atstovus, padarys tru
mpus pranešimus.

Liaudies kursai (Univer
sitetą*)

Tuo klausimu kalba L. Ši
mutis, I. Sakalas, kun. 1. Al- 
bavičius' ir kiti. Kursų sezo
nui beliko jau trys ketvirta
dieniai. Kursai visur gražiai

CICEROS ŽINIOS
MISIJOS ŠV. AMANO 

BAŽNYČIOJ
Šį sekmadienį mūsų bažny

čioje \prasidės dviejų savaičių 
Misijos. Pirmoji savaitė ben
dra — vyrams ir moterims, o 
antroji — jaunimui.

Misijų pamokslai bus sako
mi rytais po paskutinių Mišių 
ir vakarais 7:30 vai.

Išpažintys bus klausomos ry 
tais nuo anksto ir vakarais 
po misijų pamokslų.

Misijas ves tėvai Jėzuitai 
iš lytų provincijos: kun. Meš- 
lis ir kun. Aukštikalnis.

Visų misijų eigų paskelbs 
patys misijonieriai.

Nuoširdžiai kviečiu, ir ra
ginu, visus šios kolonijos lie
tuvius pasinaudoti gausių Die 
vo malonių proga.

Šįmet, balandžio mėnesį bai
giasi Jubiliejus Šventųjų Kri
staus Kančios metų. Dabar ga
vėnios laikas. Naudokimės ii 
atlaidų ir Velykinės išpažin
ties proga.

Už išpažinties korteles mo
kėti nereikia; visiems duoda
me dykai.

Visi apaštalaukime
pavyko, ypač ten, kur vietos bkime apie siųs misijas, 
klebonai į tai rimtai buvo at
sižvelgę.

Šįmet kursus tvarkė apskri
čio komisija. Sekančių žiem į

Kun. H. J.

1935 METŲ 
GERIAUSIŲ

Mūsų Refrigeraiorių 
Mažos Kainos Nuo

ir aukščiau

PASIRINKIMAS
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
WESTINGHOUSE

SPARTON
GRUNOW
LEONARD

NORGE
CROSLEY
GIBSON

ir kitų
Lengvus išmokėjimai 

po 50c į savaitę
Didelė Nuolaida už 

Senas Ledaunes į Mainus 
ant Naujų

'kursus turės tvarkyti pačią 
kolonijų veikėjai. Taigi, visų 
kolonijų veikėjai turi laiko i? 
anksto prisiruošti, nes praei
tis pamokino, kad trumpu lai
ku sunku gerai prisirengti:

Katal. Spaudos vajus
Vasario 6 d. Feder. apskri

čio susirinkime buvo nutarta, 
kad visų skylių pirmininkai.

Į o kur nėra skyrių, vietos vei 
įkėjai imtų iniciatyvos organi 
žuoli komisijas spaudai pla
tinti einant per namus ir pž- 
irašinėjant katalikiškus laikra- 
ščius, bei renkant skelbimus.

Į Tuom reikalu buvo tilpę strai- 
įpsniai “Drauge” ir “Laive”. 
Pasirodė, kad, be Cicero, vi
sur tame reikale matos apsi
leidimas. Gal kur ir buvo de
dama pastangų, bet kad ne
buvo šaukiama susirinkimų, 
dėl to niekas ir neatsiliepė.

“Draugo” radio valanda

Kad sėkmingiau eitų kat. 
spaudos platinimas ‘Draugas’ 
įsteigė radio valandų kas tre
čiadienis, nuo 4 iki 5 popiet 
Radio programai turiningi, ri 
mti, įdomūs, ypač gavėnios 
metu. Kalbos aiškiai nušvie
čia mūs tikėjimų. Žodžiu, ka
talikai laukia trečiadienio 4 
valandos, kad pasigerėj'u* 
“Draugo” radio valanda.

Susirinkime pageidauta, kad 
iper radio būtų skelbiama, kas 
'veikiama kolonijose spaudos 
1 platinimo reikale. Kolonijų 
veikėjai lai praneša radio ve
dėjams (kun. J. Mačiulioniui)

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4220 

Vedėjas J. Kalėdinskas

X'

užprašytos kuopos intencija 
Visos narės privalo dalyvauti.

Taipgi kuopa iš kalno vigui
kviečia į rengiamų vakarų ^po parap. bažnyčioje kovo 
kovo 31 d., parapijos salėje. 17 d. po sumos prasideda nii- 
Bus atvaidinta 3 veiksnių d ra- gijos, kurios tęsis visų savai- 
ma Tautos sūnūs ir išga- tę rytais ir vakarais. Misijas 
mas”. Vaidins Maskolaičių vi ves kun. J. Vaitkevičius M. L

MISIJOS
SO. CHICAGO. šv. Juo-

VISI REMS LABDARIUS
KAULIUKAIS ŽAIDIMAS 

KOVO 17 D.

dovaujama grupė. Pelnas ski
riamas parapijos naudai. A. J.

LAUKIAME SVEČIŲ
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 1 skyrius jau prisirengęs 
prie vajaus vakarienės, kuri 
įvyks kovo 17 d., 6 vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus parap. salėje

Programe dalyvaus visų my 
Įima dainininkė Pieržinskienė 
taipgi sesel’ų prirengti mo
kyklos vaikučiai.

C.

/

Reporteris

ELENA BARTUSH LAI- 
MĖJO KOMTESTE

PRIPAŽINTA ARTISTE - 
DAINININKE

Kovo 12 d., Kim bąli svetai
nėje (vidumi ietyje) baigėsi 
vienas didžiausių muzikos ko 
ntestų. Kas met Society oi 
American Musicians surengia
kontestų, kuriame dalyvauja 

Viskas jau paruošta, tiktai ^kt&i vienas studentas iš kie-
_ - _ _ I r tt'i . . i » v . __ J •kvienos muzikos konservatori

jos ir mokyklos, priklausantis 
prie minėtos draugijos.

Pilna svetainė prof esi jonalų 
artistų ir mokytojų iš įvairių 
konservatorijų klausėsi pasku
tinės kontesto dalies.

Scenoje pasirodė mūsų žy- 
O. C. Bose, West Side di- Uii dainininkė Elene Bartush; 

rektorius Cbicago parkų dis- dainavo “The Hills of Gru- 
. įtrikto praneša apie gamina- zia” — Mednikoff ir “Air dc

laukiama Svetelių. Visas pel
nas skiriamas Šv. Kazimiere 
vienuolynui. Ifiranriš

TAUTINĖS GRUPĖS ŠOKS 
HUMBOLDT PARKE

Vaičūnas,
Klebonas

SAJUNG1EČIU DVASINĖ 
PUOTA

Kovo 11 d. susirinkime sų- 
jungietės nutarė in eorpore 
eiti prie šv. Komunijos kovo 
17 d., 7:30 mišiose, kurios bua

apie savo veiklų spaudos pla 
tinime.

Taipgi prašomi skubiai or
ganizuotis spaudos platinimui 
Radio valandos bus skiriamos 
kiekvienai kolonijai.

J S., koresp.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUŠH, OPT.

Ofluo Tel. CICERO 48 
Kei. Tel. CICERO 3454

JOS, SHINGLMAN, M. D.
Buvęri Cicero mleutelio pirma* Hvel- 

katoR Komtnljonlerlun. Y,ra gerai Cl- 
i-erteOau,,. žittotnan. -P rak t Ik u n Ja Jau 
2* tneriue. Kppr-la Oxav« nMeny. Pa- 
aekmlngai gydo RbeumalJinu,. Plau
čių Ir Širdies ligai.

Vata mina;
. Kuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 1 Iki 4 
1 vai. popiet Ir T iki 8 vai. vakare;

ivnntadlanlala pagal auRltarlmg.
4930 West 13th Street

CICERO, CUL

PAVEIKSLAI! 
Pamatykite

SVC. PANELĖS 
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
sirinko gražus būrelis veikė- ,<nat}site ty- 8arsiĮjį visame pa-
jų vyrų ir moterų. Pranešimus LIURDĄ, kur 1858 metai 
iš centro patiekė pasišventę 
veikėjai V. Kulikauskas ir P.
Vaicekauskas.

BR1GHT0N PARK — Ko 
vo 10 d. Labdarių 8 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimų. Bu-

Sus-inas pareiškė užuojautų 
Sadauskienei, kuri buvo nu
gabenta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, o dabar jau randasi namie. 
Išrinkta komisija lankyti ne 
laimėj esančių gerų veikėjų.

Veikimo komisija pranešė 
kad rengiama kauliukais ža>

Švenč. Panelė apsireiškė šv.j 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai neptf 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus ii 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlds
dimas kovo 17 d., 3 vai. popiet ... .’ r r 4) Komedijų, kur dalyvaujaBartašiaus name, 4601 S. Faii 
field avė. Kviečiame vietinius

Chariie Ohaplin.
Paveikslus rodys A. P£L-

ir svečius atsilankyti ir pare- DŽIUS sekančiose vietose:
mti labdaringų darbų. Atsila 
nkę bus gražiai priimti. Be to. 
dar laimingasis gaus pusę le
no anglių, aukotų Bartašiaus.

Komisija

Atims Valandose

Nedėlioję, Kovo 24 d. p^^ 
salėje, Lawrence, Mass.

Utaminke, Kovo 26 d. par. 
salėje, Brockton, Mass.

Nedėlioję, Kovo 24 d. 2 vai. 
po piėtų So. Boston, Mass. 
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c

mus planus pavasarį surengti 
tautinių grupių šokius (dance 
festival) Humboldt parko sa
lėje (fieldliouse). Kviečiamos 
dalyvauti visų tautų, gyvena
nčių Chieagoj grupės. Tuo 
reikalu susižinoti ir užsiregis
truoti galima pas artimiausį 
parko direktorių arba pas pa
tį Rose, 57th ir Cottage Grove 
Ten galima bus sužinoti kada 
bus laikonios pamokos ir ki
tos informacijos.

Lia L’Enfant Prodigue” — 
Debussy. Išgirdę jų visi nuste
bo. Jos balsas žavėjo klausy
tojus ir Jiontcste laimėjo pir 
mų vietų, kaipo artistė.

Jos mokytojas yra garsusis 
prof. Alexandcr Nakutin.

Artistei E. Bartush bus re
ngiamas koncertas, kuriam va 
iovaus Bertha Oatli.

Ieva Lukošiūtė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

■■i,.i, '„■siigįa'ri"' ........ ....... ' ' ......
Kės. and Office 

2358 So. Leavitt St. 
CANal 0708

DR. J. J. KUWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd flt., Chicago
OFFICE HOURS 

I to 4 and 7 to I P. M. 
Sunday by Appotntraent

Office Phone 
PROrpcct 1028

Tel. CANal 0237
Res. PROspect 8450

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldencija 4800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
I iki 8 v. vakaro

Dr. Oonstanee OBritis pra-, 
neša visuomenei apie atmainų i I 
savo ofiso valandose. Dabai !jj 
jos valandos yra nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 6 iki 8 kas va
karų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. TH. CROreMU 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARjQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSliomls susitarus

Tel. LAĖAyette 7050 x

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vak; Ž—I Ir 7—8 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TcL CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint] 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

Y| 19th PI. and Halsted St

LIETUVIS
OPTOMETIUCALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nerv-uotu- 
mo„ skaudama akių karšt), atHaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama | 
mokyklos valkas. Kreives akys ati
taisomos. Valandos sus 14 Iki « v. 
Ncd*llej nuo 14 Iki 12. Daagely at- 
Nitlktassi akys a* įtaisomos fce akinių.

4711 BO ASHLAND AVI
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akimų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo A 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas ,
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vn.1. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PSOSE CA94L 0523

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
N^ėllomis pagul sutarti 

Ofiso tėtei. BOLlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1830

Tel. BOLlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare
HereJaj pagal sutarti

Tel. CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Rcaldeacijos Ofisai: 2O&8 W. O»tb St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Sercdomis ir Nedaliomis pagal sutarti-

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTtS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System) 
MOKSIAJ LAIKAS:

Nuo 8 13 ryto Iki 3 po pietų, ii 
noo 7 Iki 8 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3100 So. Halsted., ChfcAgo, III.

Ofiso T«L: PROspect 6376 
Kee. Tel.: HEMlock 6141

< DR. J. RUSSEL
Lietvris Gydytojas Ir CMrurtaa 

W. «3rd Stt j
Ofiso va L: 2 Iki 4 Ir «eM «U 8:88 
Reredomle Ir nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 2518 W. AOtb SC Pagal sutarti.
Tel. Ofiso DOClevard 5813—14 
Rea. VICtory 2548

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-5; auo 4:80-5:80

756 West 35th fitraet

Tai. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Šaradomis ir M«4Hlotate pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Am.

Telefo REPublic 7O4S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tsl. VIRgtnla 0008 

Ofise vaL: 8—4 Ir 4—8 P- m. 
Jfedėlleeils pagal riutartl

DR, P. AnomūNAS
DENTISTAS

1444 80- 40lk CT^ CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—0 vai. 

8147 SO. HAIATED ST.. CHICAGO 
I’aned., Scred. ir Subat 2—9 vai.

Dlcuomls Tel. LAFayette 5783 
NakUmte Tel. CANal 0403

DR. A. J, J AVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki B popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedčltoje pagal sutarti
Tel. LAl’aycMe 3057

DR. A, RAČKUS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
9051 West 43rd Street 

<Prte Archer Avė. netoli Kedsle)
e 2 iki 8 vai. vakaro 
Ir nedėliotais pagal 
•atarti

Dldesnč Jėga Nervuotiems
Susllpnėjusiems Vyrams 

Ir Moterims
NUGA-TONE .vra turtingas Zlnku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų, t y. elementą labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems ner
vams, MedikallAka fosforų parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius 
skaudančius nervus. Jis yra branC 
nervų suirutėse, kurios paglml 
"nusidėvėjimo” jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų geležies, raudono kraujo 

reikalingo bOdavoJumul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų ir sugrųžlnl-
mul spalvos ir pilnumo išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be to, 
NUOA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt ftnt NUGA- 
TONE šiandien Ir temyktte kaip 
stlprCsIt. Parduoda visi aptlekorial 
su garantija grųšlntl pinigus. *nk 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 250 
ir 50o. /

iv AIROS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4728 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. fLL.
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 1kl 4 
vai. po pietų Ir auo 7 Iki 8:80 vai. 
vakare. KedMiernls nuo 10 Iki 12 

vSdande l dleng.
Teiefouaa MlDuay 2S£0

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS te CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884 

Rea: Tel. FLAza 2400 
Valandos:

Nuo 14-12 v. ryto: 2-2 te 7-1 v. v. 
Ned^lcUeniala uųo 10 UU 12 diena

Oflao Tel.: LAFayette 1850
Rea. TH.: VIRgtnla 0881

DR. V. E SIEDLINSKIS
DBNTISTA8

O A 8 X - R A Y
4145 ARCHER AVENUE 
Kampas Fraaelrco A««

Tel. LAFayette 3651

DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

V&landoa: Nuo I iki 10 rytais — 1 
iki 8 popiet 4 Iki 8:20 vakare. 
NodėUomlo nuo 11 ryto iki 1 pp

J REUMATIZMAS s
• SAUSGėLė J■ ._ Nestkankyklte savfs skaus- ■
■ mals, Reumatlsmu, SausgOle, a
■ Kaulų Gėlimu, arba Mtolun- " 

gi u — raumenų sunkumu: nes g
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo a
■ C A PRUTO COMPOUND mos- 

tls lengvai prašalina vlršmln5- ■
■ tas ligas: mums šiandie dau-
_ gybe žmonių siunčia padeko- ■
■ nes pasveikę. Kaina BOc, per _
■ paštų BBc, arba dvi už |t.O6. ™

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
N TOS" augalais gydytis, kaina g 60 centų. ■

■ Justfin Kulis ■
B 8269 SO. HALSTED ST. ■ 
B Chicaifu, UI. ■

4>



Šeštadienis, kovo 16 d., 19.35 B

VIETINES ŽINIOS įvyks kovo 28 d. (ketvergu .vagiu. Tiems dalykams nėra 
vakare). I rinkos. Bet, sūnau, kelnes ta.

IR MERGAITĖS PASI- 
. RODYSSargas Pašauna 

Dvi Moteris
\Villiain Taylor, 3806 Kede

ni! stteet sargas, pamatęs.dvi 
moteris ir du vyru besibriau- 
nant į krautuvės lang'ų, 3856 
S. State street, pradėjo šau
dyti. Beatriče Brown, 22 me
tų, viena iš tų moterų buvo 
pašauta netoli širdies ir į kai
riųjų rankų. Ji buvo nuvežta 
į Cook County ligoninę. Lil- 
lian Johnson, 23 metų, 3527 
S. Dearborn St., buvo pašauta 
i dešinę rankų. Ji buvo nuvež
ta i r.akeside klinikų ir Post įkun. A. Briška, gauta svetai- lozofija 
(iradv.ate ligoninę. Abu vyrai Jie dviem vakarams. Pirmų va- 
pabėgo? Visi keturi negrai. ikarų bus “penny sočiai ; tas

Kun. Jonelis gelbsti sodalie- 
tėms, kad ši pramoga pasisek
tų, Bet be parapijonų pagal
bos, niekas nešeis; jie supęs 
centus, o mes dalykus.

visi turi pirkti. Jas visur ga
lima parduoti”.

“Ar tavo sųžnė tavęs ne 
kankina!” buvo paklaustas.

“Ne,” sako kelnių filosofas

SPORTAS

BRIGHTON PARK. — So- 
dalicijos apskričio susirinki
me nutarta suruošti bendra 
dvasinė puota, kaip ir praė
jusiais metais, kada sodalietės 
labai gražiai pasirodė West 
Side. Suvirs 150 narių dalyva-! 
vo puotoj. Praėjusiais metais 
daugiausiai tame pasidarbavo 
kun. Mačiul'onis. Šiais metais 
duodama proga pasirodyti Brl 
gbton Parkui.

Kitas “sočiai” bus balan- .“mano profesija padeda hno-
dŽio jnėnesį. Dvasios vadas, 
kun. S. Jonelis, rodys juda
muosius payoikslus. Bus ir 
juokingas vodevilis.

Našlaite

KELNIŲ FILOZOFAS
Per 40 metu Kenneth Me

rCallum, 72 metų, visiškai pra i naujų sposų

nes apsirėdyti, kurie negali 
mokėti paprastų kainų”.

“Po šio įvykio greičiausia 
apleisi tų profesijų i”

Kenneth pakratė savo žilų 
galvą.

“Ne, visi mes turime val
gyti ir, be to, tamsta žinai tų 
patarlę, kad senį neišmokysi

i- ”

Basketball, kaip visi kiti že
miški dalykai, mainosi.

Atvykite sekmadienį, kovo

17, į St. Philip’s gym., Jack
son boulevard, ir Kedzie avė., 
3 vai. popiet, kur įvyks Lietu
vos Vyčių Chieagos apskričio 
basketball žaidimai už čempi
jonatų; ir pamatysite atmai
nas.

Šie tymai loš sekmadienį: 
North Side su Cicero 3:00; 
Town of Lake su Brigiiton 
4:00; Providence su Marąuette 
5:00. J. O.

ONA DRUSKIENĖ (Po pirmu vyra Ridikienė)
Persiskyrė tu Šiuo imsnuliu Kovo 15tų dienų, 2:20 valandų 

ryte 1935 iii., sulaukus pusŠH amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevėžio 
aiNtkr., Naujamiesčio parap., Mazgaigalių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Dominika, sūnų Povilų ir 
marčia Stefanija Ridikus, seserė Kazimiera ir švogerį Kezeiius, 
5 brolius-Palinarų, Juozapa, Jurgį, Petrą, ir Antaną, ir 3 bro
lienes Kukuraičius, gimines, Ona Konevičienę, Vasnauskių šei
myna,- Knkuraičitls, Adešiūuus, Andrcšiūnus, Saunoms ir daugeli* 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 3354 S. Halsted St.,
Laidotuėvs Įvyks Pirmadienį, Kovo 18 diena, 8 vai. ryto iš 

namų į Šv. Jurtfio parapijos bažnyčia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės siela, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro, kapines. >

Visi A. A. Onos Druskienės giminės draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
jmskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekama Vyras, sūnus, marti, sesuo, broliai, brolie
nės, Švogerys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, 
Tel. Blvd. 4139.

Kucmet mane paleis iš ka
lėjimo, grįšiu j rytus ir vėl 
pasivogsiu kelias’ poras kel
nių. X.

DIDI ĮDOMYBE

VIRS $2,000.00 DOLERIŲ
30 BRANGIU DOVANŲ

Paskyrė

Peoples Rakandų Išdirbystės Co.
•

Savo Kostumeriams,
Kurie Šį Pavasari Lankys 

Peoples Krautuvės Pirkimo Reikalais 
Dovanų laimėjimas arba išdalinimas

ĮVYKS 30-ti DIENU BIRŽELIO
BIRUTĖS DARŽE

Ta Diena Vadinsis

PEOPLES DIENA
Kontestas Jau prasidėjo. Peoples 

Krautuvės Jau Prisirengė Pasiūlyti 
Didžiausį Pasirinkimų Puikiausių Prekių

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE
Pirkite Čia dabar. Taupykite Pinigus 

ir dalyvaukite laimėjime

TŲ BRANGIŲ DOVANŲ
Krautuvėse bus suteikta 

daugiau informacijų

žilęs senis, vystė savo gyve 
Pasitarus su gerb. klebonu nįrno fįlozofijų. Nors toji fi- 

daug sykių jį buvę
pat updžius šaltojon, vienok
nenori josios pamesti.

Prieš keletu dienų policija 
fSuėmė kelnių filozofų išeinam 
iš Sears Roebuck parduotuvės. 
Senelis nešėsi dvi poras kel
nių, kurių vertė buvo $9.96 ir 
už kurias, ž’noma, nemokėjo. 
Policijos klausiamas, McCal- 
lum viskų išaiškino 

‘Aš gyvenu pakol išalksta1, 
sakė jis, “ir tada einu ir pa- 
vogiu porų kelnių”.

“Nėr už kų man atsiprašy 
ti”, sako jis, “taį mano išma
nymas ir tai duoda man pra
gyvenimų. Aš nieko daugiau 
nėvogiu, vien tik kelnes. Šva
rkų ir bruslotų niekuomet ne-

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

L

RADIO
! Byt, 11 valandų prieš piet- | 
iš stoties.WGES vėl girdėsi- 
fm^gėTa? prirengtų radio pro
gramų, kurį leis Progress Fu- 
rniture Co. krautuvė, 3224 So 
Halsted St. Dainuos keletas 
žymių radio dainininkų. Be 
to, kaip ir visuomet, bus įdo
mių kalbų ir svarbių praneši
mų. Kalbės J. Romanas ir kiti.

Rep. J

ALEKSANDRO PILIPAVIČIAUS
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūšų tarpo mylimų vyrų ir tėvelį.

Netekome savo mylimo vyro ir tėvelio kovo 17 d., 
1934 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amži
ną atilsį.

Mes' atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš 
mūsų taępc, yra užprašytos gedulingos šv. Mišios už 
jo sielų pirmadienį, kovo 1B d.; 1935 m., Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, Town of Lake, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Moteris. Teklė, Duktė Ona, Sūnus Cip- 
riionas kr (/iminės.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

‘llANUFACTURING COMPA.NY<

4179-83 ARCHER AVĖ. **• 2536-40 W. 63rd ST.

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
j

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITIS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

460507 So. Hermitage Avenue
a

Lygiai 1 vai. popiet nusta 
tykite savo radio ant stoties 
WCFL, 970 kil., kad pasiklau 
syti interesingo radio progra- 
mo, kurį duos Jos. F. Budri
ke radio ir rakandų krautuvė 
adresu 3417 S. Halsted st. Vi
siem bus žingeitlu išgirsti, kas 
dedasi Makalų šeimynoje ir 
kitokių žinių, o Budriko radio 
muzikantai palinksmins liar-

Išdir bėjai aukštesnės rūšies pamink
lą ir Grabnamią

... — ■ --o---------
Didžiausia paminklą dirbtuvė

Chieagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
--------- o—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

--------- o--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių,

moninga muzika. L. N.

MATEISAR GUSTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 d., 4 vai. popiet, 1935 
m., sulaukęs apie 53 metu ma
žiaus, ginies UetuvoJ, Raseinių 
apskr., Eržvilko parap., Polų 
katine. Amerikoj ifigyveno 37 
metus

Priklausė prie dr-Jos ftv. Ka
zimiero Karalaičio, Marųuette 
Park.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Rozalija (po tėvais To- 
llftaltė), 3 sūnus — Joną, Sta
nislava *r Edvardą, marčia Ma
rijona, dukter) Elena, Svogcri 
Juozapa Ir Petronėlę Tolintus, 
gimines — Juozapa ir Stanislo
va Mtmkus ir Jų Šeimynų. Vin
centa Rudaiti. Petrą Ir Pran
ciškų Mockaičins ir daug kitų 
giminių Amerlke. Lietuvoj bro
li Kazimierų tr gamines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6928 S. Talman Avė. Laidotuvės 
{Vyks pirmadieni, kovo 18 d.. 9 
vai. ryto iŠ namų J Gimimo 
Panelės flv. parapijos bažnyčia, 
kurioj* atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o IS 
ten bns nulydėtas | Av. Kazi
miero kapine*.

Visi a. a. MatcuSo Gusto gi
minės. draugai Ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir sutelkti Mm 
paskutini patarnavimų Ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Hfl. 
nū*. Duktė, Marti tr Giminės.

lAtdotuvėse patarnauja laido
tuvių direktorius A. Masalskis
Telefonas BŲt'levard 4189

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfrsd Bosam. 
'.■TM.7PM. U BTgįg

likallme Ir ttdtrM- 
Ir gm-

me darbe per
Veskite paminklų 

štai m pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

TMsu blokas | ryma «so
didlinliti varta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefOnali

Bea. PKR8ACOUA MII 
BELMOMT Mat

Office: HlI.UAiniC MM 
Vineent Raselu. seer.

k~l y b.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. P. M. Gimimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d.
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 d. Iki 27 d.
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Šv. P. AL Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. Iki 17 d.

Visi kptalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per -šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

SKAITYKITE
'‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių kataliku dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad- 
way, So. Bpston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
street, \Vilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

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

•‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų.Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St, Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brcoklyn, N. Y.

GRABORIAIi
TUMmm TABdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GZABOBIUg

Taria automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, Di.

Vėl. LAFiyette JS71

J. Liulevičius
Grabo rius 

tr
Balsam tlbtojas

Patarnauja Chlca 
■oje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

MM Archer Aro.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

* Palaidoja ui *26.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai 

<08 W. 18th St Tei. CANal 01T4
Chicago, III.

ATAJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir*

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sęlygos
REPublic 834*0

5340 SO. KEDZIE A VE.

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigla nsia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu Ijūslte užganėdinti 

Tel. CANal 2315 arba 
2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct., Cicer.
Tei. CICERO 6027

2310 A 
ieago f
•o, hk J

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevud 4138

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIOOTUV7U

VUDAJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 6MS—8418

SIMON M. SAUDAS
•BABORIU8 tr BALHAMUOTO^ 

i tf , . n.i.rangmf'
718 West 18th Street 

Telefoną* MONroe 8177
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L. Vyčių — Dainos choras, kuris rytoj vakare dainuos Nekalto Prasidėji
mo parap. salėj, Brighton Park, Moterų Sąjungos apskrities parengime, šiam 
chorui vadovauja fnuz. Juozas Sauris.

Visos NELAIMES PR3E2ASTYS
(Tęsinys iš vakarykščio . 

numerio)
Pareigas pasiskirstę, kiek

vienas imasi jas atlikti. Visu- 
pirnia Kadžius nueina pas ne- 
zaliežninkų Zalenkų ir pasiū
lęs jam $100, kad jis po tes
tamentu pasirašytų kaipo liū- 
din nkas. Už tuos pačius pini
gus Zalenkas sutinka pasira
šyti po testamentu ir per lai
dotuves “pamokslui” pasaky
ti. Turėdamas pasisekimo su 
Zalenka,- Kadžius keliauja to
lyn. Jam reikia dar kito liu
dininko. Kų Čia gauti, kuris 
sutiktų pasirašyti? Žinoma, 
reikia surasti tokį, kuriam pi
nigai reikalingi ir kuris už 
pinigus viską padarytų. Atsi
mena vienų senų pažįstamų.

111 1 " ■ —' ■■■.. . ...
' I'■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■»

Skalbyklos
WASHING MA3HINES 
1935 METŲ SU VISAIS 

PAGERINIMAIS

Kainos po
| *49.50

ir aukščiau
mokant po $1.00 į savaitę 

Skalbykla pati p~r save ap
simoka. \> \

PROSINIMO MAŠINOS po 
<?•

iki

*99.00
Vartotos perdirbtos skal

byklos po
| 18.OC

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

TeL Boulv. 4705

Kailio programai Nedėlic- 
iiiiR nuo .1 iki 1:30 po pietų 
.š stoties W(FL, 970 kil. 

Ketvergais nuo 8 vak vaka
re _ WHFC

Juk ir jam reikalingi pinigai. 
Juk žmogui, kuris diena iš 
diehos vaikštinėja Madison ga 
tve be darboę ieškodamas kų 
nors užkąsti/ mielu noru su
tiks už $100 bile kų pasirašy
ti. Eina pas pažįstamų Daily- 
dę. Tas greit sutiko ir tuojau 
su Radžium keliauja Marąue- 
ttė Parko pusėn, kur viskas 
turi būti atlikta. Tuo laiku, 
kuomet Radžius ieškojo liu
dininkų, Bagdonas surado ad
vokatų, kuris apsiėmė doku
mentą sutvarkyti. Visiem? su
sirinkus Bagdono ofise, ant 
63-č'os gatvės, darbas eina pi
rmyn. Advokatas AVaitches a- 
tsisėda prie rašomos mašinė
lės ir rengiasi rašyti naujų te
stamentų.

Bet, prieš pradedant rašyti 
dokumentą, reikia Z’noti kiek 
visi gaus iš paliktų turtų. Ka
lbasi tarp savęs. Šta:, galuti
nąją lydaria jj paskiria kiek
vienam po dalį. Butmanienei 
lieka viskas, gal būt, kad ji
nai buvo jo “common-law” 
wife, o gal buvo kiti sumany
mai, apie kuriuos dar neteko 
’šgirsti. Vienok tuos, kur ži
nom, tai šie: Butmanienei,
kaip jau sakyta, tenka didžiau 
s:ą turto dalis, Bagdonui už 
palaidojimų ir kitus patarna
vimus $4,500, Radžiui, kaip 
geram prieteliu5 4% viso tur
to, AVaitchiuj už pasidarbavi
mų Jegališkuose dalykuose 
4%; Zalenkai $100 r.ž “pama
ldas” (pamokslą); Dailvdei 
taipogi $100 už testamente bu
dy mų. Taip susitarus, darbas 
eina pirmyn. Bet, kad niekas 
perdaug domės į v’skų nekrei
ptų, jie dar nutarė įrašyti 
$1000 kuriai nors katalikų ba
žnyčiai, kad atlaikytų mišias. 
(Labai keistas dalykas. Kelly 
palaidoja koks tai kunigužis. 
o neva savo testamente jis pa
liko tokių sumą pin’gų kata
likų bažnyčiai). į

AVaitehes atsisėdęs prie ra
šomos mašinos įdeda testame
nto blankų su Kelly parašu ir 
tas pradeda rašyti testamentų 
Surašius viską, jis atiduoda 
testamentą Bagdonui, kuris 
perskaitęs visą dokumentą, pa 
duoda rūdininkams pasirašy
ti. Pasirašo Zalenka ir Daily- 
dė. Jie jau mato tą $100 savo 
kišeniuose ir džiaugiasi, kad 
taip lengvai įgijo nemažą pi
nigų sumų.

. A XVisi susirinkę Bagdono ko
plyčioje tarėsi, kaip padaryti, 
kad tą paliktą turtą įgyti. Tuo 
pačiu laiku apačioje $98 ver
tės grabe gulėjo Kelly lavo

nūs. Jis prieš keletu dienų mi
rė ir per visų tų laikų buvo 
laikomas Bagdono koplyčioje. 
Pirmadienį priruošė klastingų 
testamentų ir antradienį pa
laidoja Kelly lietuvių laisva
manių kapinėse. Po palaidoji
mo jiems atrodė, kad gyveni
mas saldus, pinigų bus ir ne
bus kuo rūpintis. Dabar tik 
lieka tas testamentas prista
tyti teismui ir laukti kol tur 
tas bus padalintas. Mes gal - 
me gerai įsivaizduoti, kaip 
nekantriai laukė to turto, ypač 
Dailydė ir Zalenka, kurie grei
tu laiku galėtų tiek pinigų 
sunaudoti.

Antradienį, palaidoję Kelly, 
jie n eko nelaukdami iškeliau
ja į Probate teismą, kur ad
vokatas Waitches pristato tei 

i sėjui O ’Donnell testamentų 
'Teisėjas paima dokumentų į 
'savo rankas ir akimi perbėga 
per visų raštų. Bet, štaį jis 
žiūri, kad visi Kelly laidoto- 
jai lieka paveldėtojais Kelly 
tuno. Žiūri, kad graborius už 
savo patarnavimą ima nepa
prastą atlyginimų. Smalsiau 
tiriant, jis pastebi parašus i’ 
mato, kad ne visi tuo pačiu 
rašalu pasirašyti. Visa ta: 
iam atrodo įtartina. Jis nieko 
nesakęs, atideda testamentų į 
šalį ir praneša apie tai vieša
jam investigatoriui. Tas tuo
jau pradeda savo investigacijų 
ir trumpu laiku v’si testamen
te dalyvavusieji yru policijos 
suimti ir pasodinti kalėjiman

Teismas greit veikia. Tre
čiadienį po pietų jie pr‘statė
teismui testamentą ir ketvir • *
tadienį jau nuvelti prie teisė
jo. Teisme jie nepergeriausiai 
atrodo. Viena naktis kalėjimu

ir jau ji paliko savo žymes jų 
veiduose. Teisėjas vienų po 
kitam kviečia pasakyti po 
priesaika kaip visas dalykas 
įvyko. Bet teisėjo klausinėja
mi nei vienas neprisipažino 
prie kaltės. Kiekvienas gynė
si, kad nieko apie testamentų 
nežino. Bagdonas pirmų dienų 
teisme net išsireiškė, kad jis 
ap’e visų dalykų, pirmų kartų 
išgirdo teisme. Labai galimas 
dalykas, kati jis pirmu kart 
išgirdo, kad viskas taip blo
gai baigsis. Tvaike teismo tei
sėjas pastebi, kad nei vienas 
nenori pasakyti- teisybės ir 
pats šiek tiek susinervavo. Jį 
piktumas paėmė ir palakė vi
siems suimtiems, kad jie turi 
pasakyti teisybę, o jei to ne
padarys, tai su visais bus blo
gai. Ant rytojaus visi septyn 
vėl pasirodo prieš tų patį tei 
sėjų ir gauna progų pasakyti 
teisybę. Kai kurie tvirtino, 
kad jie teisybę pasakoja, bet 
teisėjas jiems netiki. Jis pal'- 
ko visus Grand Jury teismui, 
ir kiekvienų nuteisė vieniems 
metams kalėjimo už teismo į 
žeidimą.

Pranešimai
Šv. Kazinfero Akademijos 

Rėmėjų dr-jos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 17 d., Šv. Kazimiero A- 
kadeinijoj, 2 vai. popiet. Vfsų 
A. R. D. skyrių prašome daly
vauti susiripkime su pilnais 
raportais iš įvykusios Centro 
vakarienės ir rengiamų vajų 
parapijose. A. Nausėdienė

A.R.fe. Centro pirm
--------- --------------------

_ rį. -.gi ~ --į-/;, ,, A.-Uądienis, koyo 16 d., 1935

TOAVN OF LAKE. — Drau gija Šv. Elzbietos laikys mė- mbary. Nariai prašomi skait-
gija Šv. Pranciškos Rymietės;——1 ---- j:—: —’ • • *
moterų ir merginų laikys mė.
nosinį susirinkimų sekinau., 
kovo 17 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambary. Ku 
rios esate draugijoj 10 arba 20 
metų, neėmusios pašalpos, ma
lonėkite atsilankyti į susirin 
kimų ir priduoti vardus. Pa
silikusios su mokesčiais, ma
lonėkite užsimokėti.

nesinį susirinkimą sekmadienį, 
kovo 17 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Visos narės 
prašomos susirinkti.

Valdyba

lingai susirinkti.
Korespondentas

ATSIDARĖ EKSTRA 
OFISĄ

Valdyba

CICERO. — Visų Šventųjų 
dr-ja laikys savo mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį, kovo 17 
d., 1 vai. popiet, Šv. Antano 
parapijos salėje. Po susirinki
mo dr. J. J. Simonaitis kalbės 
apie sveikatų. Valdyba

t

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno rėmė
jų 2 skyr. knygų peržiūrėji
mas įvyks kovo 21 d. (ketvir
tadienį), 7 vai. vak., P. Vaie 
kauskienės namuose, 4507 S. 
California Avė. Komisija pra
šoma nepamiršti. Kcresp.

MABQUETTE PARK. — 
Marąuette Park Lietuvių De
mokratų klubas laikys susi
rinkimų sekmadienį, kovo 17 
d., 2 vai. popiet, Gimimo Pan. 
Šv. Marijos parap. svetainėj, 
68th ir Washtenaw gat,

J. Juozaitis

Dr. J. Manikas, 2519 AV. 43 
St. ir Dr. J. J. Simonaitis, 
2423 AV. Marąuette Rd., šio
mis dienomis sykiu atidarė e- 
kstra ofisų Town of Lake apy
linkėj, 4559 So. llermitage Av. 
Telefonas Boulevard 10170.

Dr. Simonaičio valandos nau 
jam ofise yra nuo 5 iki 7 va
kare. Dr. Maniko valandos šia 
me of ise yra nuo 11 iki 12 iry
le, 3 iki 5 popiet ir 8—9 va
kare.

PLATINK1TE “DRAUGĄ”

TOAVN OF LAKE. — Drau-

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone BOUlevard 2 800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PanedSllo, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9000 V

Rez. 1469 No. Paulina St.
Phone ARM i tage 0590

FERDINAND
LIETUVIS A

PETRAITIS
ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Svarbus Pranešimas Šėrininkams .
LIETUVA BUILDING & LOAN ASS0CIATI0N

Specialis susirinkimas bus laikomas 
ANTRADIENĮ, KOVO-MARCH 19, ’35

Sy. Kryžiaus parapijos svetainėje. 4557 So. Wood St 
7:30 VALANDĄ VAKARE

Dėl pačių gėrovės, meldžiame k’ekvienų šėrininkų ypa- 
tjškai atsilankyti į ši susirinkimų.

Lietuva Building & Loan Assooiation Direktoriai
=S= Z

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfleld Avė. ' * LAF. 6618
balandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 17 d. tuo
jau po pamaldų mokyklos ka-

PAIEŠKAU
Juozo ir Jono Gaižauskių, pa
eina iš Namakščių par., Smul
kių kainu Žinantieji praneškit, 
būsiu dėkinga; arba patys at- 
sišaukit. Turiu svarbių reikalų 
MARIJONA PUGZLIENĖ 

1419 So. 49th Avė., Cicero, III.

Al'TOMGBILES actomobii.es

EMIL DENEMARK INC
^Vartotų Karų Bargenar

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu
rime keletą 1934 Chevrolets. Se
dans ir 2 durų Sedans. vDi kuone 
nauji ir apkainuoti tain. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYSIĄS

PONTTAC —■ '34 — 4 durų sędan, 
J-iodas. 5 drat. ratai. Išrodo Ir vei
kla kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu mfisii sta'-e. garantuotas, 
DIDEI.IS SUTAUPYMAS.

FORD — '34, 2 durti Sodan, Mėiv- 
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio P"rd en.ron-tuot->s .(|- Rnkolnno-
tri BJUTATpyTI JUMS pyęipy,

- -*• -*• . a —- ... -y — .
BUIUK — ’3S. Mndel ««-R. 2 paša’, 

coupe su Rumh'e sent. Juodon, šeši 
drnt. ratai, trimk rack. Priklaupė 
turinoUpl ir labai mašal vartotus. 
Puikini išrodo, tobulam stovy. C-._ 
n ntuotas .............. .. $7»5

HT’TPK- — -33 Model 57. 5 papa*. 
Sėdau. Juodas, S»*l drat.. ratai, 
t-i'nk. rack Šis pinta- Bulek sednn 
Išrodo kalu nautaa. nerasite *-”U 
panašaus. Garantuotas ............ 8795

DO1GE ---- '33. 4 durų Redan Juo-
' dts, 5 mediniai ratai. S’s Padjre 6 

vea ekonom’Skas oncruntl Ir P”l- 
k'nm rtovy. Geriausias karas m"lf''l 
šeimvnal. Garantuotas .. .... 8525

RTUnEBAKER — ’»?. 5 naša M. coupe 
®n bu’’* ’n triirk djrat.
mtak T^abM pu<klaibi rtovy ir iš^^o 
kaip naujas. Garantuotas .. 8495

FORD''33 — 2 p«»aš. Convertlh’e 
Couue. V-3, Juodas su Ge’tonale 
ratais Ir perais tnjerals. Atrodo 
ka’n naujas Ir labai Keram 
stovy ................................................. 8395

PONTTAC STX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu striping Ir S 
raudonais drat. nitais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo ir geram stovy ................  9393

NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas. 6 drat. ratai, geri talerai. 
t.runk rack, wbipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy #393

BT’TCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierat. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy ..t. 8375

CHEVROLET '34, — 2 Doar Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą, laiką vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC ’30 — V-š. 5 Sedan. Juo
dai, - mediniais ratais, spare tire 
užpefcaljr, vrblpcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............. 8375

JtfĄSH '32 — Llght 8. 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri tajerai. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo Ir bėga gerai .... 8325

BUICK '30 — Model 48S. 2 pasaž. 
coupe su rumble sėst, French biue, 
8 drat. ratai, labai gražus co>” e 
tobulam stovy ........................... 8295

PLYMOUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 cream drat. ratai, gert 
tajerai, labai puikus mažas karas. 
Garant. ................... ................ 8475

CĄDILLrAC '28 — V-8, 6 Sedan. Mė
lynas, « drat. ratai, trunk rack. 
vhlpcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................. 8193

BUICK — '28. Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ............................... .......................

PACKARD *28 — 8 cyl. 7 Sedan. « 
drat. ratai trunk rack ............. >9.»

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Btiiek ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

PRANEŠIMAS
PUR-ERB

Lietuviškas Radio 
Programas Dabar bus

Transliuojamas iš 
W. W. A. E.

NEDALIOJ nuo 4:80 iki &:Oo 
vsl. po plet

Gelena Shimagsklenė praneša, kad 
PUR-ERB lietuviškas Ratilo Pro
gramas pirmiau transliuojama, 
kas pirmadieni nuo 9:00 Iki 1O:9C 
v. vakaro, tapo perkeltas J daug 
geiresnj laiką, būtent, NedCIloj. 
4:30 Iki 5:00 vai. po plet Iš sto
ties WWAE pradedant Nedėltoj. 
Kovo 17 d., 1400 KO.

Atsukite savo prliirttuva Ir pa- 
sik'ausykMr Mo įdomaus Ir pato
bulinto I.letii'lško Katilo ProKnt-

_
ATNEŠKIT ARBA PRIBIC8K1T 
ftf KUPONU, kuris randas apa
čioj |r Jūs Rausite DYKAI 
nų Tšhamlymnl Buteli PCR-KHn 
TONIKO No. i

KUPONAS
Pnrašrklt ant atskl-o popieriuko vardu* 
■r adresus 4 ar dausiau drauaų, ku 
-lemt JOe pamktte apie «| nauja tlst" 
vlška Pl’R-ICRR Pad’o Prosrama l» 
totlee W. W. A. B. pradedant NedS- 

Itoj. Kovo 17 d. nuo 4tl0 Iki l:nn vai. 
po plot. Atnefll<lte arba prletųek.'*e ea* 
raša su adresai* ka-tu su KirrOMT- 
blle kurta tenilan paduota adresą C 
,111a sausite (-kiti dienų I(bandymu1 bu- 
toli nrn.eri, Teolko Ne 1 "YRAI

MII-R-’R OFT«AI KALBAM 
iritn Sa. rtola-ed at 

♦T k A a. A-hland Av. 114’ IT. 'hlrara Av 
•m«e rioeo*n Avė. aa« < J-rb s»
Oria f omerelaJ Are. Iltis e. Kirbina 

Areno-
(tat Indiana Are. rilA R. HaMed Nt
Jftsų Vardas .............................. .......... ..
lartMM ...................................................

CNSURANUB

UOTARk
n • |: k’ ’ zr

‘FlHMEWI(.’Zdz(g’_1
PTOU0 ^HPInūAfiEBAHKERSjf^

PERKAM
LIETUVIS

KUS B0NU8
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite į mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WE8T 47th STREET TeL LAPayette 1083

PINIGŲ KAIP ŠIENO 
Gediminas Statybos Ir Skolinimo Bendrovė.

4425 South Fairfield Avė. LAFayette 6C18
» esame nariais

Federal Home L<Min Bank System
. . . * . * *Reikiant pinigų pirmiems morgičiams kreipkitės į mūsų Ben

drovės raštinę arba Direktorius.
♦ • *

Per 21 metus tarnaujam Brighton Parko ir kitų Kolonijų lietu
viams, saugiai investuodami jų sutaupąs — niekam nei vieno 
cento neprapuldydami. Taip darysime ir toliau.
Pasinaudokite mūsų savaitinio taupymo būdu padedant po 
121/8e., 25 arba 50 centų savaitėje, ir bematant u>iugs didelė 
suma.

John Sandara, pirm. V. Paukštis, kasierius
I^eonardas A. Greetis, sekretorius

4425 South Fairfield Avė. LAFayette 6618

=^s

IR DAUGELIS KITŲ 
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 410O 
PARDAVIMUI BIZNIAI

Pardavimui groeery ir deli- 
eatessen krautuvė. Geras ata
kas, pigi renda. Turim parduo
ti, nes turime kitų biznį.

2109 So. Halsted St. ,

PELNINGA PROGA!
Našlė moteris priversta parduoti C0 

akorlų farmą labai pigiai. Dai| gali 
Įmokėti, o kita ant lengvų Išmokėji
mų. Kreipkitės pas MRS. ANNA RI
MBE R mv. 1J24 So. 49tli Avė., Ci
cero, ni.

Dvi vietos. Liberty Park dar
žas su užeigos ir šokių sales 
bizniu, modemiška, visais j- 
rengimais, arba farma. Ran
dasi ant 135-ttos ir Archer 
Avė., (Roufce 4jA). Biznis iš
dirbtas per 11 metus.

Viticfntns Jonikas, sav. 
135th and Archer, Avė.,

Route 4-A
Telefonas LEMont 87-J 

Lemont, III.

RAILA S RADIO TAISYMO 
STOTIS

Fabrike išlavinti mekanikai 
kuogreičiausiai ir pigiausiai 
pataisys jūsų Radio^ir kitas 
elektrikines mašinas.. Šaukite:

CICERO 1029
1622 So. 49th Court, Cicero

ANGLYS
ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių ^Troplcalr 
anglla. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Screenlng*—|4 7S Republlc 0800
Mine Run—8. 7-1 Lasrndale 7388
Lump arba egg—8.00 Merrlknac 2524 

NORTHERN COAL CO., 
I«wn«1ale 7JMUI Merrinaac 8598
Daug šilumos - matai pelenų; geraš 

užvaduotojas dėl Pocahontaa; Black 
Oold, lump arba egg, |8 00; Mine run. 
88.75; screenlngs 84.75.

GRUNDY MINING OOMPANY 
Ocdarcreri 11X1

Verona Coal. Hlgh Heat. Low Ash. 
ump or Egg 80.00. Mine Run «r 
tange 85.75. Screenlngs or Stoker 

84.75. Flfty cents extra on single 
ton orders.

OUTTENDORF COAL CO.. 
4257 W. Cermak Rd., 

lAwndale 4949

oR.

-

actomobii.es

