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UKRAINOS KOMUNISTAI 
VEKIA PRIEŠ MASKVA
MASKVA, spal.,27. ~ Ne

paisant nuodugnaus komuni
stų partijos “valymo” ir če- 
kos agentų veikimo Ukraino
je, tarp «tų pačių ukrąiniečių 
komunistų yra susikūrus or- 
ganizacija, kuri veda kampa
niją prieš Maskvą, kad Uk
rainą išėmus iš Maskvos val
domųjų federuotų respublikų.

Maskvos agentai tvirtina, 
kad tai daro Trockio sekėjai, 
kurie komunizmą maišo su 
nacionalistiškomis tendencijo 
mis. Ir toki komunistai, Mas- 
kvos manymu, yra pavojingi 
sov. Rusijos vieningumui. Dar 
daugiau. Jie, esą, kontrrevo
liucininkai ir reikalinga juos 
išnaikinti.

Tad šiandien ir vyksta Uk
rainoj tas naikinimo darbas. 
Tačiau Maskvos priešų skai
čius yra taip didelis, kad nie
kas neįstengtų jų visų išnai
kinti. Aišku, nė Maskva ne
pajėgs to padaryti.

15 ASMENĮI NUŽUDYTA 
MEKSIKOJ

KRUVINIEJI VALDOVAI 
PRADEDA KOVĄ PRIEŠ 

KATALIKUS
MEXICO CITY, spal. 27.

— Meksikos vyriausybės agen*
tas pranešė kongreso rū< 
mams, kad Michoacane būk 
katalikai susikirtę su polici
ja ir kariuomene ir pastaro-

JUGOSLAVUOS KARALIE
NĖ NAŠLĖ DĖKOJA 

POPIEŽIUI
TAS YRA UŽ PASIŲSTĄ 

JAI UŽUOJAUTOS 
TELBORAMĄ

VATIKANAS, spal. 27. —
Žuvus nuo piktos rankos Ju
goslavijos karaliui Aleksan
drui, Šventasis Tėvas Pijus 
XI pasiuntė Jugoslavijos ka
ralienei savo gilios užuojau
tos žodį.

Iš Belgrado nuo karalienės 
gauta tokia Šventajam Tėvui 
adresuota telegrama:

“Ašjdėkoju Jūsų šventybei 
į su visa savo širdimi už pri-

J. nukenttjmi. žnvę 7 karei .,.rf ma„ - užuojauų ir tėvį 
viai, vienas miesto Urybinin- aura,ninimiį aomi8 
kas ir 6 civiliniai asmenys. 180pulingomi8 vaia„domi8. 

Vadinasi, kongresas pain- Katalikų Bažnyčia negali

CHICAGOS KARDINOLO 
JUBILIEJUS ĮVYKS 
ctAPKR.200.

KUNIGŲ KOMITETAS 
TURI DAŽNUS SUSI

RINKIMUS
Jų Eksc. vyskupams Sheil 

ir O’Bricn pirmininkaujant 
kunigų komitetas dažnai turi 
susirinkimus, kad atitinka- 
iniailsiai prisirengus prie Jo 
Eminencijos Kardinolo Mun- 
deleino vyskupavimo sidabri
nio jubiliejauH minėjimo, šis 
minėjimas bus formalus ir 
įvyks lapkričio mėn. 20 d.

Svarbiausias tų iškilmių 
įvykis bus iškilmingos ponti- 
fikalinės Mišios, kurias cele-

NULINČIUOTAS ĮTARIA-IB lf Ali Afi AITIC 
MAS ŽMOGŽUDYS NEG- Ai I ANAU Al 110 

RAS FLORIDOJE
AUTORITETAI NEKLIUDĖ 

ŠIAM NIEKŠIŠKAM 
DARBUI

MARIANNA, Fla., spal. 27. 
— Vakar vakare baltų žmo
nių gauja nužudė negrą Clau- 
de Neal, atvilko čia su auto
mobiliu baisiai sužalotą lavo
ną ir pakabino ant medžio 
šakos rotužės aikštėje.

Nulinčiuotas negras buvo 
įtartas vienos 23 m. amžiaus 
merginos nužudymu. Jis are
štuotas ir uždarytas Chipley, 
Fla., kalėjime. Kadangi bal
tųjų minia pradėjo grasinti,

LAIMĖJO $500

man
M

bruos pats Kardinolas Švč. | kalinys nukeltas į Brewton, 
Vardo katedroje. Ala., kalėjimą.

formuotas, kad “katalikai jau 
pradedą kovą su valstybe.”

f

Netoli Highland Park nuo 
vieškelio nusirito automobi
lis, kuriuo važiavo trys stu
dentai su trimis studentėmis. 
Du studentai žuvo, o kiti su
žeista.

Ambasadoriaus Danielso 
sprendimas

turėti jokių bažnytinių cere
monijų už mirusius stačiati
kius. Nužudytas karalius pri
klausė serbių stačiatikių baž
nyčiai. Tačiau Katalikų Baž
nyčia negina melstis už kiek
vieno krašto ir jo gyventojų 
gerovę ir už taiką.

Tad Jugoslavijos pasiun
tinybės iniciatyva ir Šven
tojo Sosto leidimu Ryme įvy
ko bažnytinės- atgailavimo ce- 
remonijds;, kuriose pirminiu-* 
kavo Jugoslavijos kolegijos 
kun. rektorius. Dalyvavo visų 
diplomatų korpusai.

Pranešta, kad to jubiliejaus 
šventėje dalyvaus apie šimtas 
arkivyskupų ir vyskupų, taip 
pat abatų ir Šimtai monsig- 
norų.

Pastarajam komiteto susi
rinkime pranešta, kad kone 
kiekvienas šio krašto hierarki- 
jog narys turi pasiryžimo at
vykti į. Chįcagos Kardinolo 
jubiliejų.

—t

MUNOELEIN

į žymi, kad jei U. S. ambasa- 
B ALTIMORE, Md. — Bu-: dorius negali įžiūrėti jokių 

vęs Loyolos universiteto, blogumų Calleso ir jo gaujos 
New Orleane, regentas, kun.
d r. M. Kenny, S J., laikrašty 
The Baltimore Catholic Re-. 'H * f.
view rašo apie Meksiką. Jo 
straipsnis užvardintas; “Jo- 
sephns Daniels padaro spren
dimą.”

J. Daniels yra U.S. amba
sadorius Meksikai. Šiemet jis 
nuvykęs į- sau skirtą vietą 
gavo progos pareikšti savo 
mintis apie Meksiką ir jos 
vyriausybę. Anot. spaudos pra 
nešimų, jis viešai aukštino 

— Callesą ir jo pakalikus. Sa
kė, kad tas didžiausias Kata
likų Bažnyčios priešas ir be
širdis prieš religijos laisvę 
kovotojas yra daug užsipel
nęs Meksikai. Girdi, jo — CaJ- 
leso, pastangomis visam kra
šte steigiamas mokyklų tink
las ir tos mokyklos b|us val
stybinės, arba viešosios, ir 
jos neturės nieko bendra su 
religija.

J. Danielso prakalba grei
tai praplito po visus šio kra
što laikraščius. Tai gi, kun. 
dr. Kenny ir rašo apie tai, 
kad J. Daniels jau padarė 
sprendimą, išgirdamas di
džiausią katalikų ir laisvės 
priešą Callesą. U. S. katali
kai tuoj suskato protestuoti 
prieš tokį keistą ambasado
riaus žygį. Protestai buvo 
siunčiami valstybės departa
mentam Kun. Kenny pa-

darbuose, jis negali ten at
stovauti šio krašto. Pareiškia 
vilties, kad prez. Rooseveltas 
į tai įsikiš ir pasiųs kitą at
stovą.

Iš Washingtono praneša, 
kad ambasadorius Daniels tei
sinasi. Sako, kad jo pasakyta 
prakalba klaidingai interpre
tuota. Tačiau jis pasisako, 
kad gyręs Meksikos vyriausy- 
bę už jos pas>tangas praplėsti 
švietimą. Sako, kad ^eksikos 
ateitis priklausys nuo gyven
tojų apsišvietimo. Koks ten 
yra švietimas, tas jam nerii- 
pįs.

PLANUOJAMA NACIONA
LIZUOTI VISUS BANKUS

SAKO, KAD IŠNAIKINTI 
ORGANIZUOTI GROBĖJAI3?' > ”4” y * •j, —- i- »

WASHINGTON, spal. 27. 
— Teisingumo departamente 
reiškiama nuomonė, kad kra
šte jau išgriauta organizuotų 
grobėjų gauja. Pasirodė, kad 
rieapsimoka žmotoių grobimo 
rakietas, kadangi jau daug 
grobėjų pakliuvo į teisingu
mo rankas ir skaudžiai nu
kentėjo.

1932 metais išleistas fede- 
ralinis įstatymas prieš grobė
jus. Nuo to laiko eilė grobė
jų patraukta tieson. 74 asme
nys nubausta kalėti įvai- 
riems terminams. 16 nubau
sta kalėti iki gyvos galvos. 
Du nubausti mirties bausme. 
Du nulinčiuoti, trys nusižu
dė ir du nušauti. Keletas pa
duota policijos priežiūrai. Pa

WASHINGTON, spal. 27. «a,iau 17 »«menų laukia teis-

RYMAS, spal. ,27.. — Ry
šium su Chicagos kardinolo 
Mundelein vyskupavimo jubi
liejum čia vienoj firmoj pa
daryta 500 sidabrinių meda
lių ir jau išsiųsta į Chicagą.

Šie medaliai bus išdalinti 
arkivyskupams, vyskupams, 
monsignorams ir kitiems žy- 

l miesiems asmenims, kurie da
lyvaus kardinolo jubiliejaus 
iškilmėse lapkr. 20 d.

Ant vienos medalio pusės 
yra kardinolo profilius, o ant 
kitos — sostas, kuriam kardi
nolas sėdėjo per savo sukak
tuvių pamaldas šv. Petro ba
zilikoje.

Vakar dieną jis iš ien iš
veržtas, paimtas į Chipola 
upės pakraštį miške ir ten 
nužudytas. Po to nužudytojo 
lavonas buvo pririštas prie 
automobilio ir nutemptas j 
nužudytos merginos tėvų na
mų kiemą. Iš ten gi atvilktas 
į šį miestelį ir pakabintas ant 
medžio šakos.

Baltųjų gaujų vadai iš ank 
sto paskelbė visą šio negro 
linčiavimo “programą” ir pa 
kvietė -baltuosius, kad jie gau
singai dalyvautų prie jo nu
žudymo. Tačiau autoritetai 
nestaitė kliūčių šiam baisiam 
gaujų darbui.

Šiuo įvykiu piktinasi visas 
kraštas. Yra proga įsikišti 
krašto vyriausybei.

MAISTAS BRANGĖJA 
VOKIETIJOJE

SUBSTITUTAI SUKELS 
TIK VIENĄ SKURDĄ

BERLYNAS, spal. 27. — 
Nacių partijos ekonomikos ša 
ka skelbia, kad maistas bran- 
gėja Vokietijoje. Pranešta, 
kad, rasi, vyriausybė imsis 
priemonių, kad nepasunkinti 
žmonėms jau ir taip sunkaus 
gyvenimo.

Vokietijos vyriausybė visą 
laiką skelbia, kad kraštas ga
li ir privalo prasimaitinti ir 
pragyventi be svetinių kraštų 
pagalbos, ty. be jokio iš ki
tur importo. Dėl to jau suke
liami maistui, vilnai, muilui 
ir kitiems produktams chemi- 
koR keliu substitutai.

Teisėjo David teismo rū
muose šeštadienį pasibaigė 
kompozitoriaus p. A. Vana
gaičio byla su laikraščiu 
“Naujienos” ir šio laikraš
čio redaktorium p. P. Grigai
čiu. Kompozitorius iš laikraš 
eio reikalavo 50,000 dolerių 
atlyginimo už šmeižtus.

Byla pasibaigė su p. Vana
gaičio laimėjimu. Jury pripa
žino jam 500 dolerių atlygi
nimo iš laikraščio “Naujie
nos.” Vadinasi, šis laikraštis 
ir jo redaktorius pripažinti 
kaltais.

Redaktoriaus p. Grigaičio 
advokatai pranešė, kad jie no
ri bylos pakartojimo. Teisė
jas David davė jiems 20 die
nų laiko prirengti taip vadi
namą “a writ of transcript.”

• •• '
Byla buvo nagrinėjama dvi

Žinovai randa, kad su tais į dienas, o trečią dieną paskclb 
substitutais žmonėms gyveni-. ta ištarmė, 
mas bus vienas vargas. Taip
ir atrodo.

Z’

PINIGŲ APYVARTA 
LIETUVOJE

Kadangi numatomas

SUVARŽOMI KROATAI 
VENGRIJOJE

A ’ --------
BUDAPBSTAS, spal. 27. 

— Vengrijos vyriausybė pa
skelbė, kad šiame krašte vi
si kroatai emigrantai paveda
mi policijos priežiūrai/Tuo 
būdu norima nusikratyti ne-

NUBAUSTAS POUCRIO- 
2 NAS""

— Įvykusiame krašto banki
ninkų suvažiavime iškeltas ir 
prigijo sumanymas, kad vi
sus visam krašte bankus na
cionalizuoti ir paduoti krašto

mo.

KAUNAS. — ftiais metais 
rugsėjo mėnesio pradžioje Lie 
tuvoje pinigų apyvartoje bu
vo 98,728,100 litų. Pernai tuo 
pačiu laiku buvo 105,967,500 
Ktų. O užpernai buvo 111,301, 
100 litų. Iš esančių apyvar
toje pinigų banknotais buvo 
84,914,300 litų, sidabro mone 
torais — 10,748,600 litų ir 

aliominijaus moneto-

BALTIJOS CIVIL. AVIACI
JOS RUNGTYNES

KAUNAS. — Projektu©  ja-
vyriausybės kontrolėm Tuo ma ateinančiais metais su- mis — 3,065,200 litų. 
keliu būtų išnaikinti atskirų | rPngti Lietuvos, Tėvijos ir 
valstybių kontroliuojami ban Į prijos civilinės aviacijos lėnk 
kai — “statė’ bankai." Visijtynėa. ftiuo metu tarpusavy- 
bfltų “national” bankai. Į j« susipažįstama su kiekvie

nos valstybės civilinės avinci-
Už policmono Jensen iŠ jos pajėgumu, pasirengimu, 

Oak Parko nužudymą teisinas kad būtų galima nustatyti tin 
nubaudė mirties bausme W.1 karną rungtynėms programą. 
Dittman, 29 m. ami., ir H.(Kur lenktynės turėtų įvykti, 

Boulan. tuo tarpu dar nesusitaria.

negrų su baltaisiais susikirti- smagumais, pasireiškusiais- 4 r ’ i' v " ' ' ' * / X * • 't ' A ‘‘mas, gubernatoriaus įsakymu Į dėl Jugoslavijos karaliaus nu
prisiųsta kariuomenė.. | žudymo.

GERIAU VĖLIAU, NEGU 
NIEKAD

KAUNAS. — Netrukus į 
Kauną žada atvykti speciali 
vokiečių komisija, kuri tirs ir 
rinks medžiagą iš Bermonto 
veikimo laiJnj. Taip pat Ber
lyno kriminalinė policija krei 
pė8i į Lietuvos saugumo or
ganus, prašydama suteikti ži
nių tuo pačiu klausimu. Mat,

t . ‘
Bermontas, kuris, atėjus na
cionalsocialistams prie val
džios, buvo suspėjęs iškilti į 
viršų ir pridaryti avantiūrų 
pačioj Vokietijoj.

UŽDARO 42B PARDUO
TUVES CLEVELANDE
CLBVfJLAND, O., spal. 27.

— Sustreikavus daliai darbi- 
ninku, Great Atlantic and Pa 
cific Tea kompanija nuspren
dė paleisti 2,200 darbininkų 
ir uždaryti visas šiame mie
ste savo 428 parduotuves.

---------------------[BARTHOU BUVO NUMA-
ATSISTATYDINO JAEOER TĘS BOTI KAUNE

Kriminalinio teismo teisė
jas D. E. Sullivan nubaudė 
100 dol. pabauda poliemoną 
H. Hotchkiss iŠ Ehnvood 
Park. • • i*- ei fc'

Birželio mėnesį šis policine 
nas areštavo vieną vaikiną iš 
Cicero, uždarė kalėjiman, ap- 
mušė ir per 18 valandų išlai
kė. Po to pristatė jį prieš tai
kos teisėją ir pastarasis nu- 
1 įaudė vaikiną 7 dol. 50c.

Su CJiicago Motor klubo 
pagalba poliemonas areštuotas 
ir Cicero teisme nubaustas 50 
dol. pabauda. Poliemonas ape 
liavo ir gavo 50 dol. (bausmės 
dar daugiau. Negalint jam už
simokėti bausmės, paimtas ka 
lėjiman.

Poliemonas pranešė, kad jis 
apeliuosiąs.

•<..i i

NENORINTIEJI DIRBTI I 
STOVYKLAS

BERLYNAS, spal. 27. —
Bavarijos nacių autoritetai

---- ---------------- — I nusprendė, kad tie visi aame-
1863 Ai SUKILIMO DALY-pys, kurie gali dirbti, bet

VE MVYKO nenori, bus suimti ir išsiųsti
« I.

vano

KAUNAS. — Šiomis die
nomis į Lenkiją išvyko iki 
šiol gyvenus savo dvare, Kan 
no apskrity, 1863 metų suki
limo dalyvė Marija Fabian- 
skienė, 93 m. amž.

į Dacbau koncentracijos sto
vyklą. Ten jie gaus darbą.

OVIEDO, Ispanija, spal. 
27. — Kariuomenė susirėmė 
su radikalų sukilėlių liekano
mis. Žuvo 19 sukilėlių.

BERLYNAS, spal. 27. — 
Užimamą vietą apleido rei- 
cl»o vyskupo Muellerio lega
lia patarėjas dr. Augnst Jae- 
ger. Vadinasi, Hitleris jau 
ima ignoruoti protestantų baž 
nyčios valstybinimą ir Mue!-. 
leris pats artinasi prie liepto 
galo.

KAUNAS. — Iš diplomati 
nių sluoksnių teko patirti, 
kad Marsely nužudytasis 
Barthou lapkričio mėn. buvo 
numatęs kelionę į Maskvą ir 
pakeliui žadėjo užsukti į Lie- 
tuvą.

DR. GERUTIS VARŠUVOJ

SKRENDA J ANGLIJĄ

MELBOURNE, Australija, 
spal. 27. — laimėję ketvirtą
ją vietą tarptautinėse lakūnų 
lenktynėse iŠ Anglijąs į Au- 
straliją lakūnai Jonės ir Wal- 
ler skrenda iš čia atgal į An
gliją, norėdami padaryti grei 
čio rekordą.

KAUNAS. — Varšuvos sp
audos pranešimu, į Lenkiją 
yra atvykęs, privačiais reika
lais Klaipėdos gubernatflros 
spaudos referentas d r. Geru
tis. Esą, dr. Gerutis aplan
kys Varšuvą, Krokuvą ir ki
tus centrus.

PLATINKITE “DRAUGĄ*
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DIENOS KLAUSIMAI

krašto smogikams ir k t Dokumentais nusta
tyta, kad lėšas Lietuvos priešams remti ir 
skatinti paskirdavo “Landesverband Ostpr. 
dės V. D. A.”, kuriai vadovauja visų nacišką 
propugandą prieš Lietuvą varąs dr. Oberlaen- 
deris.

Bet Vokietija tuo nesitenkino. Kaip ži
nome, ji papirko tariamą anglų žurnalistų, 
pasivadinusį juristu, kuris iš Karaliau&aus 
ėmėsi

John B. Hanay, O.B.P.

Ar Viena Bažnyčia Lygiai Gera
T/’ * ' •Kaip ir

Vertė A. P. Bandys

VOKIEČIŲ VEIKLA PRIEŠ LIETUVĄ

6iuo klausiniu J. M. “Ryte” rašo:

Normaliais laikais atrodytų paradoksiš
ka, jei valstybė, kuri šaukia, kad paneigtos 
jos teisėft, kad kišamasi į jos vidaus dalykus, 
knrie išimtinai tėra jos kompetencijoje, pati 
▼imi nesiskaitytų su kitų teisėmis ir atmestų 
bet kokių prievolę nesikišti į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Tačiau šiandien tarytum su 
tuo apsiprasta ir visa tai atrodo kasdieniš
kas dalykas, kuris perdaug nei vienų nei ki
tų nejaudina. Mūsų dienomis, kai visoki iz- 
mai pagavo tautų mases ir atpalaidavo jas 
DOO bet kokių būtinų bendruomeniniam gyve
nimui sankcijų, ir valstybių santykiuose įsi- 
vjeipatavo toks pat palaidumas ir nesiskai
tymas su elementariniais gyvenimo dėsniais. 
Tasai prieštaravimas atrodo dar didesnis, kad 
tokios praktiškosios veiklos imasi tautos, ku
rios iki šiol save laikė stovinčiomis viso kul- 
tkringo pasaulio pryšakv.

I Trečiojo reicho politika ir jos veiklos 
meteliai santykiuose su Europos kontinento 
valstybėmis itin pabrėžia jos reikalavimų ne- 
sutaikomumą su savo palčių praktiškąja veik
la. Neieškodami visiems gerai žinomų vokie
čių veiklos pavyzdžių, kurie grėsė, ne tik vie- 
tioe ar kitos valstybės nepriklausomumui, bet 
ir visos Europos taikai, mes ir patys gerai 
jutome ir tebejuntame, kur eina ir ko siekia 
piktjnokišku politiniu barbarizmu užsikrėtu
si naciškoji Vokietija. Pastaruoju metu jos 
pradėta kampanija prieš Lietuvą, kuriai terš
ti ir kaltinti ji suranda vis savotiškai naujo
viškos argumentacijos ir naujų talkininkų, 
atrodo, nėra eilinės kategorijos dalykas.

“Rultūrbundo” bylos tyrinėjimas paro-

(Tęsinys) jėgos bei reikšmingumo jų pa
i varyti prapagand, pr.eė LUtuvą. Pati R K daryti,,^ klaidom*. Tuo p.
Min unAtiriM nAKl trmitff umfL ’ * lllRfitfi ’ ir1 v 1 Iravlii ivnri aAuiimn /inu imivokiečių spauda, pasigaudama “juristo” ir ’ nas gefa~ I čiu kartu irgi nesumažina mū

dar “anglo” išvedžiojimais, turi geros pro- R . įr loiririrai nrive-1 8* Prievo1^8’ kwl» turime sie
gos ir medžiagos vesti šlykščių prieš Lietuvą Pprie igvad’ų>7ad nedorybė ‘ -------
kampaniją.

Pagaliau skelbtas taria.uasis signatarinių ■ ^bmejdybš k«dp tikras K^o 
valstybių demaršas Kaune ir paskutinis garbiaimaSi ir kadangi jį teo. 
“News-Cronicle’’ paskelbiama straipsnis Klai ryos modifikacijai kuri pada. 
pbd* klausimu nedviprasmiškai rodo, kokiu r0> kad viana Už.
metodų imasi reichas, kad galėtų ne tik už-iay4ia |ygiai gerBi kaip ir kita, 
tuSuoti savo anksčiau darytus žygius, kurie |ogingaį privedame pria ,Sva. 
turėjo panėšėti į Austrijos įvykius, bet dai das. kad tiesa lygiai gera kaip 
apkaltinti Lietuvų didžiųjų valstybių akyse. ir netim Mes turime ši, teo- 
Vokiečių lėšų rezervuaro išteklius parodo,
kad ir toks “News-Cronicle” teigimas, kad 
kai kurie seimelio atstovai suimti todėl, kad 
jie buvę tik nacijonalsocijalistais.

lygiai gera,, kaip ir dorybė,

riją pašalinti su jos šaknimis 
bei šakomis.

Argumentas sulyg 
teisingumu

Jokia vėjavaikiška teorija, 
kad Dievo akyse nedaro skir
tumo, kų žmogus tiki, dėlto, 
kad yra gerų nuoširdžių žmo
nių visuose tikėjimuose, nega
li duoti ramybės ar poilsio a- 
tidžioms sieloms. Tiesa apie

Iš karto galėtų atrodyti, kad toks pa
reiškimas tėra tik blogos informacijos pada
rinys, jei neprisimintume tai, kų šiuo pačiu 
klausimu tas pat laikraštis rašė anksčiau.
Pav., dar liepos mėn. 26 d. numery jis kons
tatavo, kad gubernatorius Šreiberį atstatęs 
todėl, kad jis rėmė Klaipėdos krašto nacių 
veikimų, kurie, veikdami kontakte su Vokie
tija, kėsinosi prieš Lietuvos suverenumų. Kiek 1 Dievą ir mūsų reikalaujami 
vėliau rugsėjo 22 d. nr. tas pats laikraštis 1 privalumai yra nemažas menk- 
nurodė, kad reikalingas autonominės valdžios ' niekis Dievui, nors ir žmonės 
aparato perkeitimas pašalinant priešvalstybi- tyrinėja tas tiesas. Tiesa ne- 
nius elementus, kurie net iki šiol neišmoko sprendžiama pagal žmonių sn- 
lietuvių kalbos ir pan. manymų bei vykdymų. Jūs

Vadinas, kiekvienas, kuris kritiškiau gal- ar^a aš gal tiesą nepasakysi- 
voja, suprantama, nepatikės tokiam aplinky- me» tyrinėsime jų, visai atme- 
bių ‘'pakitėjimui”, juo labiau, kad yra fak-, s^me ar^a tiesiog melu pava 
tas, jog tokia informacija neveltui teikiama
Perdaug gerai žinoma, kad hitlerininkai ren

kti ir kada pasieksime, tvir 
tai laikysimės prie šių tiesų, 
kurių jie nesugebėjo surasti 
bei suprasti. Tiesa nėra tokia 
laki, kad ji tuojąpranyktų, ka
da teisingas žmogus jos nepa
stebi. Nėra teisinga vartoti Į J 
tiesą, kaipo netiesą. Nors ne 
tiesa pasirodytų teisingume 
bei atvirume, visgi pasilieka 
netiesa. Sąžiningai pažvelgda 
mi į netiesos charakterį, mes 
turime jų pasmerkti, virš to 
visai atmesti.

Žmogus turi protą, kuris su
tvertas pažinti, atskirti tiesų 
ir turi ieškoti tiesos kol ją su 
ras. Dievas, kuris sutvėrė pro
tą, sutvirtino ir įskiepijo no
rą siekti mokslo, maloningai 
neatsižiūri į šaltumą, per ku
rį protas silpninamas, toji 
proto ugnis gesinama ir tiks
las ardomas. Dievas taipgi no
ri būti garbinamas taip mūsų 
protu, kaip ir kitomis pajė
gomis.

dinsime. Šis, arba kitas, žmo-
gus kurs atrodo mokytas ir
išmintingas, gal, atmes tiesų, 
pajuoks arba neapkęs. Tiesa 
niekados nemiršta, ji yra am-

gė sumoksiu vietinio ginkluoto sukilimo for
ma' ir norėjo Klaipėdos kraštų atskirti nut 
Lietuvos. To neužginčys joki gudrūs išvedžio
jimai, juo labiau, kad tuo neabejoja nė Va- žiną. Ji tik laukia kantriai kol 

|dė, kad Vokietija jau ne nuo šiandien yra karų spauda. mirtis pašauks tuos, kurie ja!
bandžiusi sumegzti tinklų Lietuvoje, kuriai Galop dar vienas vokiečių gestas — šio- kuvo neištikimi, šalti arba prie 
poraližuoti ji nesigailėjo ir nesigaili nei pa- mis dienomis leistas prekybinis judėjimas su 

j. įžangų, nei materijalinių išteklių.*-Jau tas fa- Klaipėdos kraštu. Ir tai yra. pastanga, kuri 
ktas, kad “Kulturbundas” neištesėjo net savy slepia kiršinimo nuodus.
■techniškai išsilaikyti, jau nekalbant apie tuos Vadinasi, kišdamosi į mūsų vįdaus rei- 

kultūrinius uždavinius”, kuriems jis turėjo kalus ir norėdaipa sukliudyti mūsų vidaus 
vadovauti, daug kų pasako. Neabejotina, kad Veiklų valstybiniam saugumui patikrinti. Vo
tis Vokietijos sukurtasis organas slaptai sa- kietija daro viskų, kad mus pajėga priverstų 
vo iždų papildydavo perijodiškai iš užsienių elgtis kaip jai patinka. Žinoma, iki to mes 
gaunamomis lėšomis. Jomis buvo varoma vi- negalime prisileisti. Aktyviai turime atremti
sa priešvalstybinė veikla — papirkinėjami visus tuos šmeižtus ir užšachuoti tas pastao 

gas. Lietuvos atstovai užsieniuose turėtų pa
rodyti didesnį budrumą, kad ir viešoji opini
ja ten nebūtų suklaidinta skleidžiamais pra
simanymais. Iš savo pusės Lietuvos vyriau
sybė turi haigti nuodugnų valymo darbų Klai 
pėdos krašte.

šingi; kada šie jau gulės pa
laidoti kapuose. Tiesa džiugi
na kitas širdis ir patraukia 
kitas išmintingesnės kartoj 
ištikimas sielas.

niūsų krašto piliečiai, steigiamos “kultūrinės 
įstaigos”, papirkinejamas užsieniuose studi
juojant is Klaipėdos krašto jaunimas, įtaisomi 

- mokyklose radijo aparatai, kad mokyklos ga
lėtų klaasytis propagandinių kalbų iš Vokie
tijos, perkami moderniški ginklai Klaipėdos 

Hfebte=? i , i- i-.-.—■. į

Nėra abejonės, kad yra ge
rų, teisingų žmonių kitose ba
žnyčiose. Irgi neabejotina, kad 
šis jų gerumas bei teisingu
mas daug skaitysis Dievo ų- 
kyse, ir bus jiems kaip gink
las, kuris išgelbės jas nuo am
žinos prapulties už padarytas 
jų kaltes, apie kurias jie ne
žinojo. Jų teisingumas, tadgi, 
visai nepriduoda pastovumo,

Kovo jantie ji Betonai ir
Pasakine Komunizmo

L Propąab
Parašė vy»k. M. d’Berbįfny,

Pontifikalinės Komisijos “Pro Russia” 
pirmininkas

Vertė Jonas

(Tęsinys)

1924 m. vasario mėn. uždaryta komu- 
pistų partija vėl persitvarkė ir veikė ne

ri, pasislėpusi. Tai jos darbas, kada 
4925 m. bal. 16 d. išlėkė į padange# So
fijos ortodoksų soboras tuo metu, kada 
tan buvo susirinkę visi valdžios žmonės 
j prieš tris dienas komunistų nužudyto 
generolo G<>orgieto laidotuves. Baisus a- 
tentatas pasisekė, nes karo tribunolas 
1925 na. gegužės 11 <1. kalba apie daugiau 
kaip 150 užmuštų ir 500 sužeistų. Tačiau

naudodami sumišimu įvesti komunistų di
ktatūrų.

Kelis metus jie vėl bando dirvų. (Ja 
lop 1930 ir 1931 m., manydami čia pat 
esant revoliucijai Vokietijoj, Italijoj ir 
Ispanijoj, vėl susiorganizuoja tiesioginiai 
paimti valdžių. Bulgarija padalinama j 
19 komunistinių grupių su 11 jaunimo 
grupių. Slaptasis komunistų biuletinis pa
rodo tik prisirašiusių narių skaičių —- 19- 
koj rajonų 964 nariai. Vadai buvo įsiti
kinę, kad jų pakaks valdžiai paimti. (Iš 
tų nari” 531 buvo miestuose, 433 — kai
muose. Be to buvo 500 komunistų jauni
mo, kurių 440 miestuose, 60 — kaimuose. 
Su tuo narių skaičiumi jie manė laimėti 
valdžią. Tas rodo jų drąsų kaip Bulgari
joj. taip ir Rusijoj. Tas pats yra visur).

Bulgarų policija slopina visas komu
nistų agitacijoj apraiškas, tačiau ji palie
ka ramybėj jų žurnalus, Rabotničeskij 
Viestnik, Tčeiveno Znamia, Komuničesko 
Znamia, kurie, besinaudodami ta laime,

kėtumain ir pąsižadėtumėm vi 
sų pildyti. Dievą# bus paten 
kinta# mūsų atvirumu ir pa- 
siiadėjimu; mes turime Jam
viską atiduoti; Jis netoleruos 
nepatvarumo.

Darbai, ne tikėjiroae, skaitosi
Perstatyti reikšmingumą fo 

rmulavimo bei laikymo elgesio 
aukštų idealų prie# šias atvi
ras tioaaa, yra vien tuštumas, 
Peržengiame savo ribas ir gai 
šinaine laiką, norėdami išaiš
kinti svarbą, kaip vesti dorų 
skaistų, gerų ir sąmoningą gy
venimą.

Užslėpti vienų arba kitą

Pirmadienis,-spalių p9 d. 1934

tiesų, arba priversti priimti 
vienų arba kitą tiesą yru ne
teisingu. Nėra klausimo, kud 
mes turime vesti absoliuti do
ro# gyveuimą. Mes tat šią tie
są nenorim paslėpti, arba ne 
aiškinti, bet turime ją visados 
laikyti prieš akis. Ši tiesa 
nepanaikina, nei sumažina aną 
tiesų, kad ji yra reikšminga, 
ne, yra absoliutiškai žmonėms 
reikalinga siekti pąstovumą 
bei pilnų teisingumą šios tie
sos ir jo# santykių su Dievu, 
šios dvi tiesos yra draugės; 
jos stovi arba kartu puola.

(Daugiau bus)

budri otuv & orai co.
3343 S. Halsted St. Telef. Boul. 6630

Jis dar daugiau nori būti 
garbinamas protu, aukščiausia 
mūsų ypatybe, ta kuri mumis 
atskiria nuo gyvulio ir pasta
to mus valdovais viso žemiš
ko sutvėrimo, nei su tomis y- 
patybėmis, kurios žemesnės, 
prigulmingos ir mažai skiriasi 
nuo tų ypatybių, kurios esti 
gyvuliuose.

, Mes nesakome, jog Dievas 
reikalauja, kad visados gale 
sime surasti tiesų; mes neskel 
Iriame, kad Dievas nepatenki 
ntas tuo, kuris ne dėl savo 
kaltės įpuolė prasikaltimam 
Ne! Dievas nekietaširdis, ne 
tiranaa. Jis žino mūsų paklai
das ir daugeliui atleidžia; su
pranta mūsų silpnybes. Kal
bant apie šiuos dalykus, ne
reiškia, kad Dievas nepaiso 
apie mūsų tikėjimų. Jis nori, 
kad mes pažintumėm tiesų; 
reikalauja, kad mes atvirsi, 
protingai įeškotumėrn tiesos. ] 
Jis, stačiai, reikalauja, kadi 
mes pilnai, atvirai, tvirtai ti-!

tireliginę sritį. Ji įkūrė kovojančių bedie
vių s-gą (Jų programa skatina paveikti 
parlamentą, kad šis atskirtų Bažnyčių nuo

I valstybės, konfiskuotų nejudomųjį bažny- 
1 čių turtų, suvaržytų kunigų įtakų mokyk

loj, panaikintų šventes. Oficialus laikraš 
tis Bulgaria kviečia pravoslavų dvasiniu
kus galop pradėti kovų su tuja progra
ma, vietoj nnolat prašius panaikinti ka
tekizmų katalikų mokyklose). Tos s-gos 
organas, panašiu pavadinimu kaip mask
viškis Beibožnik, išėjo 1931 m. gruodžio 
1 d. Tos s-gos įsteigimas buvo pradėtas 
pirmąja antireligine manifestacija 1931 
m. lapkr. 22 d. Vassilščo. Nuo to laiko 
“maži antireliginiai vaidinimai” yra ruo
šiami kas sekmadienį daugely vietų, kad 
priddbtų drąsos jauniems bedieviams di
džiųjų religinių švenčių rytų iškabinti 
prie bažnyčių vartų raudonas vėliava# ar
ba blasfemiskais įrašai# išbiaurotl bažny
čių niurną ar duris. Dažniausia įrašinėja
ma: “Religija yra tauto# opijumas. Baliu

varo savo darbų. 1931 m. sjmlių mėn. ko- i religiją! Lenino namas!...” Viešoji opini-
komunistaj nepasiekė savo tikslo — pasi- munistų partija nutarė persikelti ir į an- ja ir teismų organai prieš tuo# dalykus

Pilnas pasirinkimas deimantų, žiedų, Elgin laikrodėlių, 
auksinių plunksnų
22 METŲ IŠPARDAVIMAS, kainos žemos ir dovanos 
kožnaro pirkėjui
14 karato Šimtiniai Žiedai, $4.50 vertės po $"f ,95

ŠLIPAVOTI AKINIAI, SPECIAL KAINA $($,95
Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegzaminuos 
Jūsų akis su vėliausiais optiškais aparatais!

Jegu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikas gva 
rantuoja gražinti Jums pinigus.

budru otuv«orai co.
3343 S. Halsted St. Chicago

Radio Programos nedėldieniais 1:00 - 2:00 P. M.

mažiau reaguoja kaip prieš atentatus ir “atsisakymą nuo religijos. (Daugumas tų 
“maži manevrai” agitatoriams atro- pareiškimų ateina iš protestantų slnogs- 

riių, ilgai nepajėgiančių išsilaikyti prieš 
tų antireliginę propagandų. Katalikų epis
kopatas sėkmingai apsaugoja savo tikin
čiuosius per maldas, per religinį švieti
mą ir per didingus socijalinius darbus. A- 
pie kovojančių bedievių pastangas Rusi
joj ir Vokietijoj skaityk: dr. Ad. Ziegler, 
Die russische Gottlosen bewegung (Muen- 
chen, 1932) ir d r. kon. Algermiggeu, Die 

Gottlosenbewegung der Gegenwart und 
ihre Uberwindung (Hankover, 1933). 

Kaip Rusijoj, taip ir čia, komunistų vadai 
kartoja minioms, kad kunigija tarnauja 
kapitalizmui ir eina prieš liaudį; kad ji 
visomis formomis stengiasi sumažinti liau
džiai malonumus, palaikydama moralę, 
kuri uždeda proletarui šeimos naštų. Y- 
pač katalikybė, skelbdama moterystės šve
ntumą, kliudo proletariatui laisvai link

smintis ir enciklika Oaati Oonnubii dar
t

kartą įrodo, kad toji Bažnyčia dar laikomi 
senų 19-jo šimt. nuomonių. Taip kalba ko
munistai minioms. *** •" t . »

(Daugiau bus)

tie “maži manevrai” agitatoriams atro
do labiau sėkmingi įkvėpti savo adeptams 
drąsos “nebijoti daugiau nei žemės carų 
su jų kareiviais, nei dangaus caro sužie
duotinio su jų kartoninių angelų milicija 
ir į dulkes pavirtusiais šventaisiais”.

II — Vokietijoj
Jeigu Maskva pasiekia tokių antirc- 

liginėa propagandos vaisių su negausiais 
Bulgarijos komunistais, tai kokia žiauri 
bedievių ataka turi būti Vokietijoj! Ten 
komunistai yra gausesni kaip visur, net 
kaip Rusijoj, nes 1932 m. liepos mėn. ko
munistų kandidatams buvo atiduota dau
giau kaip 5 milijonai balsų, J932 m. lap 
kričio 6 d. arti 6 milijonų. Net prie visai 
specijalių balsavimo sąlygų 1933 m. kovo 
5 d. jie laimėjo 81 komunistų atstovų.

Ne visi tie balsuotojai priklauso prie 
komunistų partijos, tačiau veik visi atsi
duoda antireliginės kovos vyliojimams. 
1932 m. laikotarpy partija įteikė civili
niai valdžiai daugiau negu 800,000 nau
jų asmeninių ir šeimomis pareiškimų apie



MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

AMŽINAS ŽYDAS

Yra įvairių {Mutavimų apie 
amžinų žydų. Jis buvęs Piloto 
tarnas. Kada Jėzus buvo žy
dų tempiamas iš puošnių Pi
loto rūmų, jis Jėzui uždavęs 
skaudų smūgį į galvų.

Toliau rašoma, kad Iš
ganytojas buvo vedamas j Kal
varijos kalnų, ta gatv**, prit 
kurios tas žydas turėjo savo 
dirbtuvę. Benešdamas sunkų 
kryžių Jėzus taip labai nuvar
go, kad net kareiviai pasigai
lėjo ir paprašė to žydo, kad 
nors ant slenksčio duotų Jė
zui vietos atsilsėti. Bet žydas 
su pasipiktinimu neleido Jėzui 
pasilsėti. Sakoma, kad Išgany
tojas tada ištarė nuosprendį 
žydui, jog jis turėsiųs taip ke
liauti, bastytis po pasaulį, iki

Antras padavimas sako, antro Jėzaus atėjimo, t. y. iki
kad tas nelemtas žmogus bu 
vo Naphtalė giminės. Būda
mas septynių, ar aštuonių me
tų, palikęs tėvus, su trimis ka
raliais išėjo į Betliejų ieškotų 
gimusio Kūdikėlio Jėzaus. 
Trys karaliai nukeliavo kitais 
keliais, o žydas sugrįžęs į Je-

izalę papasakojo viskų, kų 
'matęs Romos vyriausybei. Už 
tai jis yra kaltinamas už išžu
dymų tūkstančių nekaltų vai
kelių. i

Po kiek laiko tas žydas vėl 
randas Jeruzalės mieste, kai
lio dailydė, kuris turėjo pada
ryti kryžių, prie kurio turėjo 
būti prikaltas Išganytojas.

pasaulio pabaigos.
Ir nuo to laiko žydas bas

tosi po pasaulį, ieškodamas 
sau mirties, bet jos negali su
rasti; Jis buvo pastebėtas še
šioliktame, septynioliktame ir 
aštuonioliktame šimtmečiuose 
vąrdu Cartapilius ir Ahasue- 
rus, kuriais jis buvo žinomas.

IŠ PO PAT NOSIES PA 
VOGt AUKSĄ

Pasak anglų laikraščių, An
glijos slaptoji policija, vadina
ma “Seotland Yard”, turi iš
rišti labai keistų misterijų.

lš pietinės Afrikos dalies, 
viena garsi aukso kasyklos ko
mpanija išsiuntė į Angliju su
lietų į vienų krūvų aukso gaI a • *balų, kuris svėrė 953 uncijas ir 
buvo vertės trisdešimts tūksta 
nčių dol.

Auksas buvo siunčiamas sy
kiu su kitos kompanijos auk
su, kurio vertė buvo apie de
šimts milijonų dol. Siuntiniai 
buvo siunčiami vienodose už
antspauduotose dėdėse, kurios 
buvo sudėtos į geležinę pinigų 
dėžę — seifų, dideliame laive. 
Sargai dienų ir naktį dabojo. 
Kiekvienų dienų buvo savinin
kų patikrintos dėžės su bran
giuoju metalu.

Laivas priplaukęs Anglijos 
pakraščius buvo sutiktas vie
tinės policijos ir visas auksas 
nugabentas geležiniu vežinm f 
didelį Anglijos bankų.

Kuomet antspaudos buvo 
atplėštos, toj dėžėj, kurių pats 
savininkas lydėjo auksų kelio
nėje, rasta 9 centų vertės ce
mento ir truputis vinių.

Dabar slaptoji policija turės 
gerai galvas pasukti iki suras 
gabų vagilį.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
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DR, P. Z. ZALATORIS
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Res. 2136 W. 24th St
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Office: 2643 W 47th Street
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Kiekvienas aiškaus regėjimo 
lietuvis gali matyti, kad smai
laus būdo vokiečiai pirma no
ri jiaklupdyti Lietuvą, o pas
kui jų ir visai praryti. Ir šian
die Vokietija pasidarė pavo
jingiausias mūsų tėvynės prie
šas. Todėl ne pro šalį bus su-

Office Phone
PKOHpeot 1020

Res. and Office
2550 So. LeaviU St 

CANAL 0700

Office Tel. REPublic 7000 
Res. TeL GROvefaUl 0017

7017 S. FAIMFIELD A V K.

DR. J. j. SIMONAITIS
2425 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tai. 2-4 U 7-8 vak Ketv. 8-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

TcL LAFayette SO57

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer a ve. netoli Kedzi’e) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėllomls pagal 
sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

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

DR. G. I. BLOŽIS

Ofiso Tel.: LAFayetts 8650
Rez. Tel.: VIRglnla 0668

DR. Y. E. SIEDLINSUS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampai Franclaco Avė.

žinoti apie esančius prię Vo
kietijos vairo žmones.

I Nuostabu buvo sužinojus, 
kad Hitleris, su šepetėliu da 
ntims valyti panosėj, atsisto
jo vokiečių priešaky, pradėjo 
despotiškai valdyti 50 milijo
nų tautų. Jis visa tai atliko 
ne savo gabumais, bet tik su 
pagalba daugelio milijonų du 
lerių ir Vokietijos pramonini
nkų, su Fritzo Thyssen, užj>a 
kaly. Ir, sulig Europos politi
kos tėinytojų, Hitleris sak< 
bus Vokietijos soste tol, kol tt 
norės F. Thyssenas.

Vokiečių socialistų gyvavi 
me Thyssenas buvo tik, kaip 
Europos laikraščiai jį vadino 
“geležinė buožė, smalai įkai
tinti’’. Tai tas pats Thysen- 
nas, kurs sugriovė Vokietijos 
respublikų, bet, nepajėgęs su 
grąžint kaizerio, prisidėjo prie 
nazių gaujos, kurios priešaky 
pastatė Hitlerį. Jį pastatęs va 
ldžios priešaky laikys tol, km 
jo klausys.

Buvo pasklydęs Europoje ga 
ndas, kad Thyssenas norėjo, 
jog Hitleris numestų Versalės 
taikos sutartį ir pultų Pran- 

i cūzijų, bet Hitleris pabūgo I- 
talijos. Ir, taip pat, yra žino
ma, kad Vokietija dar smar
kiau ginkluojasi, negu prieš 
karų. Ir kodėl ne, nes Tliysse- 
nas yra didžiausias amunicijos 
dirbtuvių caras; sakoma, kau 
jo dirbtuvėse dirba 30 tūksta
nčių darbininkų.

Ir ant tiek vokiečiai jaučia
si stiprūs, kad jau gali užka 
binti greta gyvenančias tau
tas.

Anot prancūzų: Thyssenas 
panaikino Vokietijos respubli
ką norės ir Prancūziją sunai
kinti.

Lietuva, būdama maža val
stybė, turėtų budriai daboti 
Vokietijos žygius, gerai žino 
dama, kad tie du asmenys, ta:

DARIUS IR GIRĖNAS BUS 
PALAIDOTI TAUTOS 

PANTEONE

riaus ir Girėno kūnai. Tačiau ta aptverta juoda ceinentina 
šis palaidojimas bus tik lai-1 tvorele. Sį sklypų netrūku* Ž8r 
kinas. Amžina poilsio vieta Ida nupirkti Lietuvos valdžia

Ligi šiol mūsų žuvusiųjų di 
dvyrių Dariaus ir Girėno kū
nai yra išbalzamuoti ir dai 
nepalaidoti. Specialus tam ko
mitetas šiomis dienomis svai 
stė ir aptarė, kur būtų tinka
miau didvyrių kūnus palaido 
ti. Anksčiau buvo manyta Da
riaus ir Girėno kūnus palaido 
ti jiems specialiai Kauno ka
pinėse pastatytoje koplyčioje 
Tačiau dėi įvairių priežasčių 
dabar neišgalint tokios koply
čios pastatyti, komitetas nuta 
rė laikinai didvyrių kūnus pa J 
laidoti Kauno Bazilikos krip i 
toje. Tam tikslui netrukus', 
bus padarytas stiklinis kars 
tas sandariai uždarytas. į j, 
bus sudėti išbalzamuoti Da-

didvvriains numatyta naujai 
statomos Prisikėlimo bažny
čios kriptoje. Kai ši bažnyčių 
bus pastatytu, tai kilų tautų 
pavyzdžiu, joje bus įrengtas 
Panteonas, kur iš Bazilikos 
bus pernešti ir Dariaus ir Gi
rėno kūnai.

Šis komitetas taip pat yra 
aptaręs ir didvyrių žuvimo vis 
tos sutvarkymo klausinių. Ta 
me miškelyje, kuriame jie žu
vo, Vokietijoje, ties Soldinu 
bus pastatytas lietuviškas ų-1

.buvusio kaizerio ištikimi drat 
gai, todėlei jie ir stovės už 
senos Vokietijos sienas, ir jos 
čielybę.

ADVOKATAS 
J. P. WAITGHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

Tel.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Ni|0 2 iki 4 ir aue I Iki 8 v ak. 
J Nedėllomls pagal sutarti 
/ Offcto telcf. BOllcuanl 7H2O

Namų TeL PROfgx < t 1830

Tet BOUI W*S

DR. G. Z. VEZEL’IS
4645

DENTISTAS 

So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Val.; nuo 9 iki * vakaro 
SeredoJ pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Rez. Tcl. HEMlock «141

V a 1 a n <1 o s :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

CANal S122
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

▼olaados; Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

k CANal *122

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cerm&k Road
▼alandoe 1—1 Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas RJEPublic 788R

Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Heo.: Tel. HEMlock SSM

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

RnsJ.lencIjOM Ottnot 84ir.ll W. 8*tli KU 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.

Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR VAITUBH, 0PT.
uarutn 

OFTOMETKICALLY AKIU 
STOCIAUSTAS

Palengvins aklų įtempimų, kurto 
•atl prieteatlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, aervuotu- 
mo. skaudamą aklų karttj. atMatee 
trumparegyste Ir tollregyste. Prlren-

e R Akinius. VIruom utdtl*
muose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia mažiausias klai
da*. HpeclaJė atyda atkreipiama t 
mokyklos valkus. Kreivos skys stl- 
talsomoa Valandos aue 19 iki S v. 
Nedėl/oj auo 19 iki lt. Daugely at- 
ilUkkaų akys atitaisomos be akinių. 
Kaino* pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Offies Tel. Wnnt*ortb tilt

Res. Tei. Hyde Tsrk 8881

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED ST.

1 Iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak 
Beredonv

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Tai. VIRginla OOSS
Ofiso vaL: 2—I Ir t—I p m. 

NedkUomto pagal sutarti

Tel. Ofiso BGUInvanl 6S11 
Rea VICtnry 2S4J

-14

DR. A. 1. BERTASH
Oflao sųl. auo 8-8; neo 9:89-9:80

760 W- 36U Street

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAB

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., k am p. 18 st.

2 aukštas
PasteMkit mano iškabas

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

Phone Canal 0623

Be to, galutinai nusistaty
ta Dariui ir Girėnui didžiulį 
paminklų pastatyti ties Kau
nu ant kulno — Linksmakai- 
nyje, prie Lietuvos karo aviu- 
rijos aerodromo. Bis pamink
lus bus trijų metrų aukščio, 
50 metrų ilgio ir 30 metrų plo 
čio. , Tsb.

šuolinis kryžius ir žuvimo vie-; tori joj.

MAROUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St. 

Telefonas PRGspect 1133
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANŪO OFISE:
2 E. 103rd PLA0E

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

Seredomis iki 9 vak. 
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.

VENEIHN MONUMENTCO, INC.

Dldifeusla dirbtuvė

■avlri M metų prityrimo

Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

atlikome darbų daugeliui iynsea- 
‘ ‘ Uetnvlų.

527 N. WESTERN AVĖ
arti Gi Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Viai Telefonai:

Yards 1741-1742A

UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIMIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

“Draugo“ sidabrinio jubi 
liejaus paminėjimas įvyks 1a 
pkričio 18 d., Lietuvių Audi

ĮVAIRŲJĮ DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po plotų fr nuo 7 iki 1:10 vaL
vakaro. Nedėllomls nuo 18 Iki 12 

▼■.landai dienų.

Telefonas MIDway 8MM

Res. Phone
ENGlcw«x«I 6641

Office Phone
T.IUaiiRle 04)44

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 9 4 ir 7-0 vai. vakaro

Oflao Tel. CAInunet 0893
Res. Tel. DREzel 8191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3Įsi Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedaliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y Alt,I- OV94 

Re/,: Tel. PI.A/a 2400
Valandoj..

Nuo 10-12 v. ryto. 2-3 ir 7-8 v. v. 
Nedėldlenln i» nuo I" Iki

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir lSdlrbl- 
me viaoklų rūiių passiuklų ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per lesias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbi-jals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ano 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSAOOI.A 9011 
BEbMOMT 8488

, Office: HILliSIDE S8«t
Alfred RoaelU, praa. Vlnoent RoeelU, secr.

RABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI ORABOHIAI

Patarnauja laidotuvėse kuoplglausto 
Reikale meldžiu s talžau k tl, o mano 

darbu bOaits utganėdfntl 
TM. OANal Mik arba 991B

2314 W. 23rd PL, Ohioago 

1439 8. 49th Ct. Oicero, UL
Tel. CICERO 8827

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litoanica Avenue 
Chicago, 111.

TeC. I.AFayette 8572

J- Llulevičius
(irs bortus 

Ir
Rnl^niitii.tojaM

Pntamanja Cbic* 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži . 
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I.J. ZŪLP
GRABO RIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAB
1646 West 46th Street
TeL BOUlevsrd 8808—8418

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnu

tuo fiečifl Tardųj

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAJS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefoną,. MOMme 2877

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už |2t.00 Ir anksčiau 

Modernlėka koplyčia dykai 
M8 W. 18tb ML tel. CAAal 8174 

________ ChKtogo. 1U._________—
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Biznienų skaičius taip gi Slankyti ir pasiklausyti gra
nu ga. Pranas Valaitis ir Beit- ’žaus koncerto. Po koncerto 
der, atsidarė taverną ant Ar- bus Šokiai, balius ir, taip sa- 
mitage gatvės. S. Berkelis ir kant, free luneh.
V. Rėkus ant Wincliester ir Senoji Darbuotoja

Radau Šitokią mintį: “Ko ibet Dievo Apva 
dėl neuždaryt į kalėjimą poe- Į salėje (lSth St.)
tus bei pranašus. Tada turė- ... — ■
tumėm daugiau genialių vei- REIKALINGA ir 
kalų, kaip senovėje buvo nyfeė prityrus,iai 
Bet ir šiandien turime daug Park gyvenančiai 
talentingų žmonių, besėdinčių ' 2638 W. 71a 
už grotų, o kame jų veikalai I ———————

Labai lengva minią sukuo-1 
pti, bet tiktai žmogus, už rni 
nią išmintingesnis, gali ją pa
laikyti. Minia aklai seka j- 
spūdžius. Reikia tik iškelt ga
lvą ir žiopsot į padanges, 
tuoj būsi viduryje grupelės 
žmonių.

nį buvo atsilankę nemažai žmo 
nių.

Parapijonai žino, kad ką tik 
iš vien dirba, susilaukia gra
žių vaisių. Bazaro darbininkai 
per visą bazaro laiką nuošir
džiai dirbo, patenkindami vi
sus svečius.

Pirmoji bazaro dovana $1(1 
teko Gordon Mealone (serijos 
No. 2746), antroji dovana $15 
teko F. Prieškui (Serijos No 

. 2100). Trečia dovana $25 teko 
J. Sapitavičiui (Serijos No. 
,5806).

Apaštalystės Maldos dr-jos 
graži lempa teko A. Plančiū- 
naitei.

fikzare šįmet visos dr-jos la
bai gražiai darbavos. Ypač 
moterų draugijos. Jos iš anks
to buvo prisirengusiosir prisi
rinkusios visokių daiktų. Jos 
uždarbiu pralenkė vyrų drau
gijas. Visa tai pamatysim per 
parapijos vakarienę, kuri j- 
vyks 2 d. gruodžio, parapijos 
svetainėj. Tą vakarą daugiau
siai pasidarbavusieji gaus do
vanas. Reng. Komisija

IĮ VAKARĄ DIDELĖS 
RISTYNĖS tPp. K. Česnuliai prieš apie 

mėnesį laiko susilaukė antro 
sveiko ir gražaus sūnaus. Tai 
įvyko jiems gyvenant vadina
mam pasaulio finansų centre 
—- New Yorke.

Adv. K. Česnulio per vasa
rą pasigedome. Jis nedalyva
vo mūsų visuomenės veikime 1
nei politikoj, nes jo (’hieagoje 
nebuvo. Visą vasarą su visa 
šeimynėle gyveno ir darbavo
si New Yorke, kur mano ilge
sniam laikui apsistoti. Šiomis 
dienomis atvyko Chicagon pas 
gimines. Pasisvečiavęs ir atli
kęs savo biznio reikalus, vėl 
grįš į New Yorką. Kartu su 
advokatu yra atvykusi p-nia 
Česnulienė su dviem sūnais.

Adv. Česnulis yra gerai ži
nomas visiems Amerikos lie
tuviams. Didžiojo Karo metu 
ir po karo jis daug darbavosi 
mūsų organizacijose ir TJetn-

Parapijos bazaras kuo pui
kiausiai pasisekė. Žmonių lan
kėsi gana daug, ypač pasku 
liną vakarą. •

Viena garsi Bostono valgy
kla paskelbė turinti pyragų 
iškeptų ir pargabentų iš Phi- 
ladelpbia. Grūdosi žmonės ra
gauti. Bet kai savininkas pa
sikvietė duonkepį, kad jlR to
kius pyragus Bostone iškeptų, 
pasirodė, kad jam nepasisekė: 
pyragai visai kitokį skonį tu
rėjo.

Nežinome vardo, bet tiesa 
kad Londone yra klubas, ku
rio narių skaičius neviršija 
26 vyrų ir 26 merginų. Visi 
turi būt nevedę ir 26 m. am
žiaus. Štai, kas įdomu, — jie 
nežino viens kito vardų. Jei 
kuris suž.inotų kito nario va
rdą, turėtų apleisti klubą. Iki 
šiol, visi, kurie buvo privers
ti apleisti klūbą, vedė. Viso 
septynios porelės.

Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan Stata Bank Namo) 
Valandos Kasdien nuo » Iki 6 

Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčlos 
valtarafa < Iki •

Telefonas CAMal 1175

Mamai: 6459 S. RockweU St 
Telefonas REPublte SSM

Pasiilgom gerai žinomo biz
nieriaus ir parap. rėmėjo V. 
Nausėdo. Jau veik trys mėne
siai, kaip serga. Lai Dievulis 
duoda Nausėdai greičiau pa
sveikti. Naudingas darbinin-

SPORTAS FOTOGRAFĄ* 
Ataldard nuosavą, n«- 
dermžką atudlo ra Hol- 
lywood ftvleaomls.
«M WE8T »Srd ST.

Mergaičių Nek. Pras. P. Šv. 
dr-ja rengia Halloween party 
spalių 31 d., parap. svet. Įža
nga 25c. Neužmirškite atsila- 
nkvti.

Šitaip pajuokiamos jaunos 
šeimininkės: “N emanykite,
jog jauna pati garbina savo 
vyrą dėlto, kati padeda prieš 
jį degintas aukas tris kartus 
į dieną”.

Notre Dame 19 — Wiseonsin 0 
Illinois 7 — Michigan 6 
Minnesota 48 — lowa 12*- 
Purdue 20 — Carnegie T. 0 
Chieago 19 — Missouri 6 
Ohio S. 28 — N. Western 6 
Armv 20 — Yale 12 
Navy 17 — Pensylvania 0 
Princeton 45 — Gomeli 0 
Columbia 14 — Penn Stale 7 
Colgate 20 — Holy Cross 7 
Darthmouth 10 — Harvard 0 
Temple 28 — Marųuette 6 
Catholie U. 31 — Manhattan 0 
Georgetown 0 — N. Y. IT. 0 
Pittsburgh 33 — W. Minster 0 
Rutgers 45 — Lehigh 0 
S. Meth. 26 — Fordham 14 
Louisiana 20 — Vanderbilt 0

Daug *11 ūmos - mažai pelenų; ger 
užvaduotojas dėl Focahontaa; Bla 
Oold, lump arba egg, t*.00; Mine rt 
fB.76; acreenlngs 14.75.

GRINDY MINING OOMPAMV 
Ceriarcrest 1131

Norėčiau parašyt ką nors a- Į 
pie Vyčius. Bet nieko negir
dėt, nei apie sus-mus, nei a- 
pie veikimą. Gaudavome kvie
timus į susirinkimus. Atėjus 
į sus-mą, jis vis buvo atideda
mas ant toliau, nes nebūdavo 
pirm., ar šiaip ko kito. Trupu
tį sarmata. Seniau mūs kuo
pa buvo visur pirmutinė: va
karų rengime, sporte. Turime 
gražaus jaunimo. Viens kitą 
susiraskite. Iškratykite nerei
kalingas mintis. Visi, kurie 
tapote išrinkti eiti valdybos 
pareigas, atsistokit priekyje.

Pasižiūrėkite į kitas koloni
jas, pav., į^Town of Lake. Ji 
buvo apsnūdus, sutingus? Da
bar pavyzdį duoda kitoms kuo 
poms. Jei nebus taikos ir gerų 
darbų, aišku, kuopa negyvuos. 
Tegul raštininkė paskelbia su
sirinkimus, ir nariai atsilan
kys. Ruoškite vakarėlius ir na
riai lankysis. Kitą sykį ra
šant, norėčiau duoti parap. ir 
skaitytojams tiktai gerų ži
nių apie Vyčius. Pagelbėkite 
mane, Vyčiai! Parapijonė

Sakoma, kad gera žmogų 
karts nuo karto pagirti. Rei
kia būt atsargiam, kad svies 
to ne per storai užteptum.

Daug kas trokšta garbės. 
Bet kame garbė? Garbė yra 
tiktai tame, kuris giria, o ne 
tame, kuris giriamas. Šisai 
koks buvo, toks ir pasilieka. 
Užtat ir vadinasi, tuščia gar- 

i bė, nes ji nieko kitaA nepri
duoda.

Katrie perkate anglie 1S 
dralverlų, siųskite juee t 
CRANE COAt. CO. Gausite 
geresnes anglie už mažiau 
plni'gų.

Mūsų kolonija auga. Nese
nai garnys nutūpė ant Berke- 
lių namų. Susilaukta sūnaus, 
kuris pakrikštytas vardu Sta
siukas. Krikšto tėvai buvo J. 
Kupčiūnas ir Plečkaitienė.

Striogams garnys padovano
jo dukrelę. Į krikšto tėvus bu
vo pakviesti Dnduonis ir Me- 
reekienė-

Andriuškevičiams tas pats 
ilgakojis dovanojo sūnų — Je- 
roninią. Krikšto tėvai buvo 
Al. Manstavičius ir E. Sinke
vičiūtė. •

Ncrth Side. — šv. Mykolo 
parapijos metinis bazaras pil
nai pavyko. Visi džiaugiamės 
gražiomis sėkmėmis.

Paskutinį bazaro sekmadie-

Drožia Leonas Lievša

Naujoj VietojGydytojai sako, kad mes, 
kaipo atskirą, jtauta, persival- 
gom. Anot jų, mes būtumėm 
sveikesni dvasiniai, protiniai 
ir fiziniai, jeį mažau valgy
tumam. Jie Įyirtina, jog lie
kanos nuo staĮo, prie kurio a- 
merikietis vaĮgė,. pavalgydin
tų dvi vokiečių šeimynas.

Gamtoje taip yra, jei yra Suvažiavimo Vieta 
palinkimas, tai yra ir daiktas, Pakeista
kuris traukia. Niekas gamto- Pranešama, kad Liet. Vy- 
je nesipriešina. O žiūrėkite, čių Chicagos apskr. suvažia- 

protingi sutvėrimai, tu- vimas, lapkr. 25 d., įvyks ne 
rime savo Įjirpę tokių laisva- Aušros Vartų parap. salėj, 
manių, kurie nepripažįsta to- kaip buvo anksčiau paskelbta, 
sios Galingos traukiančios į ■ ■
gerą Jėgos. |

PA1R-EXPELLER
12100 So. Halsted St.

; Telefonai: 
PuHman 8296 ir 8092

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-ExpeUeris visuomet 

palengvina skausmus .£1

mes,

Nesenai mitrusis preziden
tas von Hindenburg labai 
gražią tiesą ; pasakė:: “Tie, 
kurie pažįsta.' karą, mėgsta 
.taiką”. į. / y, v

Girdėjau, kad yra vienas 
(gal ir daugiau) gydytojas, 
kur iš danties skaudėjimą su
stabdo užrikdamas siūlą apie 
ligonio pirštą.

Užsakų bažnyčioje per kele
_________________________  tą mėnesių buvo daug. M. Ma-
Nervuotas — Susierzinęs? rcinfcevičiutė jau susituokė ir 

štai Greita Pageiba gražiai, linksmai gyvena. Tu- 
Mti ir kil0B vertuvės, bet 

P“ koki» ten klaid« nai'T'ko 
SS1; laakiama Tertnvi» p°-
nervus su NUGA-TONE Ir greitai nnlarės ruvrn« hiitpnt P N»n- užmlrtlt bedas. NUGA-TONE neturi PulaTefi pOrOS, miteni f.
prasto skonio. Jis yra plokštelių for-1 eSrlflitėsj su Al Plurviinn Gir. moję ir lengvas priimti. Pafcnktt vi-s(<lanes «« Al. riaiM.linu. UIT
bo menesio trytmentą už Vieną Do- j dėt jn vestuvės btlR kitą Ulė- 
lerj. Jei rezultatai nepatenkins. Jūsų | r
Pinigai bus sugrąfinti. Partijų oda Ir npsj ] Į (J Tpko bmį NansP. 
garantuoja visi apllekoriai. NeatldS- ”
uįį*lir‘KUi'‘ktl o0.'.’k7 '£?!’ dailės surengto) “shower’’klt parminu. Reikalaukit tikro NU- ” •’
oa-tone Dovanų sunešta daug ir graNuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOb 1 n
— Idealų IJuoauutoją vidurių 25c ir 
»»e, . c '

ant rakandų, skalbiami; mašinų, Parlor Setų ir dulkių 
valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS gražią, didelės ver
tės dovaną.

“DAINOS” CHORUI IR 
RĖMĖJAMS NESTIN

GA ENERGIJOS
PERKAM

LIETUVIS-
nrSURAKOB 

MOTARY -

PUBLIC rus BONUS

R E A L ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisir&iyldte Į Mūzų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WE8T 47th STREET TeL LAPayette 1083

HOOVERVisa lietuvių visuomenė, ku 
ri myli dainą, pasiilgo L. V. 
“Dainos” choro. \

Šiomis dienomis choras sma 
rkiai rengiasi prie sezono ati
darymo, t. y. pirmo koncerto, 
kuris įvyksta lapkr. 11 d., 

. buv. Meldažio svetainėje.
Chorui eina į pagalbą dide

lis būrys choro rėmėjų. Vi
siems nestinga energijos. Visi 
veikia, kad choras šiais me
tais stovėtų pirmoj vietoj, taip 
pat ir finansiniai būtų stip
rus.

Visi choristai supranta, kad 
, jei norima ką išmokti, reikin 
mokytis; jei norima išsidirbti, 
reikia dirbti. Choro rėmėjams 
tas ir matosi. Jų susirinkimuo
se patarimai, choro reikalais, 
yra naudingi visam chorui.

Choro sezono atidarymo ko
ncerto programa bus graži. Be 
mišraus choro, bus vienų vy
rų ir merginų chorai; solo, kva 
rtetai, sekstetai ir t.t. Choro 
vedėjas rrrnz. J. Sauris deda 

, pastangų, kad šis koncertas 
išeitų kuogeriaualai; esame ti
kri, kad taip ir bus.

| Tat, choras visus kviečia at-

PASKOLOMS ANT
DOWN PA7MENT $.00

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA ĮLillfyVĄ
TAplaukn 1S Nmv Yorko Populiariais 

Kkapreslntala Garis rvlats

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.
Putogus galržlnkellals austsfrktmas 

Iž Hamburgo

je per kompanijos ekųiertna. 
Naujas diržas, Šniūras ir mai- 
ftelis, taipgi 4 ‘ ballbaariag” 
nanjas hniftius. Oarantnoti 
vienam pilnam metui.

Dsbar Jūs galite gauti ge
riausiai dirbt* ir tobuliausią 
valytoją bargeno kainomis. 
‘.‘Hoover Spėriais” yra at
sargiai rekonstruoti dirbtnvf'

Nuošimtis tik už liku- 
sumą, ant lengvų at- 

JhSi - mokėjimų nuo 5 iki 20
'me^* Įstojimą ir jokių 
bausmių nereiks mokėti. 

lUflLi Įstok i šią draugiją si-
stematiškai taupyti pini- 

” gUfl- Draugija moka divi-
BrUr ' dendą nuo 4% iki 6% kas

Y mėnesiai. Taupymo skyT
* rių gali pasirinkti, pavy

zdžiai: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendą už sumokėtą sumą.

Ai Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių 
' ‘ kreipkitės j Draugiją.

Jbk 2324 8. LEAVTTT 6T.
Tel. CANal 1678

22 METŲ KOMBINACINIS PASIŪLYMAS
Model M1 Hoover Spėriai A QC
(hriglit finish), su penkiais *P 
duting tools, regnlmriAi 
♦37.46,B R E M E N

GRUODŽIO 16 D LENGVVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Ekskursiniai t aukiniai prie pat laivo 

mtEMEN Bremerhavene užtikrina 
patogią kelionę f Kauną.

Nupigintos Laivakortfc ) Abi Pu'i
A pru be#, i uotą m buvimui Europoje.

3417-21 So. Halsted
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Infotfraei'jv klauskite pat vietinius 
ągent.-.s arba

HAMBURG-AMHICAN LINE 
NORTH OCRMAN LLOYO

130 W RANDOLra STR OHICAOO

tederalSavings
AND LOAN ASIOCIATION 

OP CHICAOO Radin programai nedAldieniaiu 1:00 • 2:00 PM

■ *
1

L r ’z . • r
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