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TAIP GRĘŽTAI PAREIŠKIA 
PRANCŪZUOS VYRIAUSYBE

SOV. RUSIJA PUOLA
ANGLIJOS KEISTI 

NUSISTATYMU
vs

DAR KANKINA
PREZ. ROOSEVELTAS (“DRAUGO” RADI JO AIDAI
LAUKIA RAPORTO VII-

Vakar girdėtą per radiją profesoriaus kalbon, iš tikrų- 
gerb. kun. prof. J. Vajtkevi- jų parodo žmonių nesąmonę.KIETUOS KLAUSIMU

i

Anglija pagaliau sutinka
pasitarti su Prancūzija

NESUPRANTA, KO ANG
LIJA SIEKIA PATAIKAU

DAMA HITLERIUI

*

HITLERIS TARSIS SU ANGLIJA 
LYGIUOJU PAGRINDU

MASKVA, kovo 20. — So
vietų organas Izviestija puo
la negirdėtą savo keistumu 
Anglijos nusistatymą dėl Vo i 
kietijos atsiginklavimo.

PARYŽIUS, kovo 20. — 
Versalio taikos sutartis yra 
neliečiama ir ji kaip buvus, 
taip yra — pareiškia Pran
cūzijos vyriausybė.

Prancūzijos vyriausybė siun 
čia notą Vokietijai. Pro
testuoja prieš jos atsiginkla- 
vimą ir nepripažįsta to žy
gio., Pažymi, kad Vokietija 
tuo keliu triuškina visokias 
žmogiškas teises ir tarptau
tinius įstatymus. Prancūzija 
nepripažįsta Vokietijos žygių 
ir jos atsiginklavimas netu
rės nė kokios svarbos toli
mesniuose tarptautiniuose pa
sitarimuose, jei toki galės 
įvykti. Vokietija privalo lai
kytis taikos sutarties ir šiuo 
klausimu negali būt jokio pa
siteisinimo. z

Prancūzijos vyriausybė ūžė 
mė šią griežtą poziciją,

PARYŽIUS, kovo 20. — 
Prancūzijos vyriausybė krei
pės į T. Sąjungą, kad ji su
laikytų Vokietijos atsiginkla- 
vimą.

Premjeras Flandin kalbė
damas senate kelis kartus pa
kartojo, kad Prancūzija pa
sirengus karan su Vokietija.

TAI ESĄ “CARISTAI” IR 
JIE NETURI PRIVELEGI- 

JOS GYVENTI SOVIETIJOJ
RYGA, kovo 20. — Sovie

tų čeką tomis dienomis suė
mė apie 1,000 “caristų” Pet

YRA ŽINOMA, KAD JIS
VENGS RISTIS I EURO
POS VIDAUS REIKALUS

Anglijos nota Vokietijai, rapilio ir Maskvos apylinkė- 
pareiškia Izviestija, savo mi- se. Tarp suimtųjų yra buvu- 
zernumu daro įspūdi, kad, ar šių princų, grafų, baronų, di- 
ba Anglija visą audrų nori džiųjų pramonininkų, žemval- 
pasukti rytų Europos link,' džių, prekybininkų, generolų 
arba, susidurusi akis į akį su'ir kitų karininkų ir valdinin- 
pavojum, netenka reikalingos kų.
pusiausvyros ir negali susi-; čekos agentai pareiškia, 
orientuoti. . ('kad jų tarpe žymus skaičius (

Hitleris atginkluoja Vokie-'yrą dirbę svetimoms vyriau-į 
tiją. Juk tai yra nepaprastai sybėms ir jiems gresia mir-'LONDONAS, kovo 20. —

Anglijos vyriausybė šiandien svar|jug istorinis persilauži- ties bausmė. Jie laikomi ka-
pagaliau sutiko pasitarti su mas. Nežiūrint to, Anglija vi- Įėjimuose. Kiti visi ištremti
Prancūzija ir Italija prieS » j. reikal , tolimi
vyksiaut Berlynan ufc.cn.o j, sim){ia B<,r|ynan ažaie.
reikalų sekretoriui Simonui.

Tačiau Paryžiun šį šešta
dienį į trumpą pasitarimą 
vyks ne sekretorius Simon, 
bet pasekretorius kap. A.

nių reikalų sekretorių Simo
ną ir tuo būdu ištiesia drau-

, gingą ranką Hitleriui.I
Ne taip turėtų būti. Jei Vo

OHH
KALTINA

Sibiro plotus.

Eden. kietija atsiginklūoja, tai rei
kalinga ne su Hitleriu tartis,

BERLYNAS, kovo 20. — Įbet apgalvoti < sistemą sau- 
ka- i Diktatorius Hitleris ateinan- gurnui 

dangi Anglija apleido Pran-Įtį pirmadienį turės pasitari- 
cflziją šiuo svarbiuoju mo-Jmų su atvykstančiu čia An- 
mentu, bte to prancūzai tau-^ glijos užsienių reikalų sekre- 
tininkai be pasigailėjimo puo torium Simonu.

Vokietijos aukštieji valdi
ninkai pareiškia, kad jei Vo

AMERIKOS ŠEIMININKIŲ 
PROTESTAS

lą užsienio reikalų ministerį 
Lavalį už jo seniau padary-
tus didelius nuolaidumus Vo- • kietija nusprendė atsiginkluo

TVASHINGTON, kovo 20. 
Žemės ūkio sekretorius H.

kietijai.

T, SĄJUNGA ETIOPIJOS 
. KLAUSIMU

Į ti ir tas yra faktas, tai su 
1 Simonu bais tariamasi lygiuo
ju pagrindu. Esą, Vokietija

ŽENEVA, kovo 20. — T. 
Sąjunga paskelbė raginimą, 
kad Italija gražiuoju, bė jo
kių karo žygių, taikintus! su 
Etiopija. Sąjunga pasisako, 
J<ad ji sutinka tarpininkauti, 
jei yra reikalo.

Žiniomis iš Romos, prem
jeras Mussolinia jau nusime
ta militarinę togą ir palin
kęs paklausyti T. Sąjungos 
patarimų.

NORI MAŽINTI 
MOKESČIUS

Cooko apskritis ir /Chica-

A. AVallaoe įdavė kongresui 
sumanymą, kad jam būtų 
leista visam ksašte kontro-

šiandien jau yra lygi valsty- 'liuoti maisto ir drabužių 
bė visoms kitoms didžiosioms kainos.
valstybėms. Sako, pasitari-. Prieš tai suskato protes- 
muose nebūsią komplikacijų tpoti moterys šeimininkės, ku 
militariniais klausimais. irių daugelis, ypač didesniuo- 

------------------- se miestuose, yra sudarusios
RITIMĄ VITA2 VIRTY-■ avas ®r«anizacijas-
HAvIran minu VALul I į moterų organizacijų at

BES GINKLUOTIS l.

AVA SIIING TON, kovo 20. 
— Am. J. Valstybių vyriau
sybė nieko neveikia Vokieti
jos atsiginklavimo klausimu. 
Prezidentas Rooseveltas lau
kia raporto — oficialių žinių. 
Bet ir po te vargiai kas bus 
daroma.

čiaus, M.I.C., kalbą reikia gi
liai įvertinti jo tartus žo
džius. Jis mums vaizdžiai nu 
piešė šių laikų žmonių smu
kimą į bedievybę. Kaip žmo
nės, gilindamiesi į' visokias 
mokslo šakas, užmirštą pir
mąją, Tiesą — Dievą. Aiški
nimas apie automobilio me- 
kanizmą ir kaip tas automo
bilis gali savaimi važiuoti, 
intriguoja žmones ir jie ste- 

j -bisi, kad žmogus galėjo^ tai
Vyriausybė pasirenka pozi-1 ižmMytt Bet pat laikąei ją, kad nesikišus į Europos 

vidaus reikalus, kaip ilgai 
ten nekliudomi Amerikos in
teresai.

PRIEŠ KARO PROFITE- 
RININKUS

tie patys žmonės neatsižiūri 
į savo kūną, kuris yra geriau 
šio mekanizmo pavyzdys, ir 
neklausia savęs, kas tą me- 
kanizmą išmanė. Šis prilygi
nimas — įvada gerb. kun.

Gerb. kun. prof. kalba buvo 
labai turininga ir pavyz
džiais turtinga.

Vokalinė programos dalis 
buvo puikiai išpildyta. Gerb. 
K. Sabonis, ĮJievo Apvaizdos 
parapijos atstovas, savo šau
niu baritono balsu pa
dainavo. Jo pasirinktas “Ma 
no Djeve” ir “Į Tėvynę grį
žt norėčiau” žavėjo visus. 
Sasnausko Vyrų koro dvi
gubas _ kvartetas, vadovau
jant prof. A. Pociui, kaip ir 
visuomet, taip ir vakar aiš
kiai parodė publikai lietuviš
kų giesmių ir dainų dailę ir 
vertę. Nėra abejonės, kad 
klausytojai su pasitenkinimu 
jįj klausėsi.

PAEŽER10 PARODA LIETUVOJE ATGAIVINA-
UŽT1KRINTAWASHIH3T0N, kovo 20.

— Specialus komitetas patie
kė prez. Rooseveltui planą,' chieago majoras Kelly 
kaip panaikinti pramonės skelbia, kad Chicagos paroda 
profrterininkus karo laiku. Ipaežery —- buvusios pasauli-

Pastarojo karo laiku dau
gelis pramonininkų, ypač ku
rie gamino karo medžiagą, su 
sikrovė milžiniškus lobius. 
Kad tas neįvyktų ateityje, 
kongresas išleis įstatymą, ku

COLUMBUS, O., kovo 20.
— Ohio gubernatorius Davey, 
demokratas, kaltina pačią 
krašto vyriausybę, jei ryšium 
su bedarbių šelpimui suseka
mi koki nors papirkimai, ar- nuo 
ba kokios suktybės. Pati Fe- 
deral Emergency Relief ad
ministracija žeria didelius 
fondus šelpimui, kad tuo bū
du sukėlus daugiau darbų sa 
vo šalininkams, pareiškia gu
bernatoriuj. Toli būtų kitaip, 
jei krašto vyriausybė visiš- 'gU savo nurodymais, 
kai nesikištų į šelpimo dar

ybą.
Toliau - gubernatorius ran

da, kad tas administratoriaus 
H. Hopkinso prieš jį užpuo
limas yra niekas daugiau,

Į kaip tik dūmų uždanga, kad 
tuo keliu gfldriau prisiren
gus 1936 metų politikei kam
panijai ir pakenkus jam pa
čiam, gubernatoriui. •

Gubernatorius griežtai už
sigina, kad nusimanytų apie

stovės reikaluaja, kad kon
gresas nieku būdu nepripa- 

VIENA, Austrija, kovo 20. Tintų sekretoriui Wallace tos 
— Vokietijos pavyzdžiu Au- cariškos valdžios, kadangi jau 
strija pasirengia paskelbti at ',’r Šiandien žmonėms yra sun 
kiginklavimą ir ragina, kad ku įpirkti kai kuriuos valgo- bet kokius papirkimus ryšium 
ir visos kitos gretimos jai niuo sius produktus.

Nereikia užmiršti, kad mi
lijonai neturi darbo, p tie vi
si, kurie dirtfei, gauna men- 

• kus atlyginimus.

valstybės tą pat darytą.

KOMUNISTAI ŠUKELE 
RIAUŠES

go miestas turi 462,974,833 NEW YORK, kovo 20. — 
dol. įvairios rūšies skolų, ku- ( Harleme komunistai sukur- 
rių palūkanų nuošimčiai yra stė negrus prieš baltuosius ir 
dideli. Chieago majoras Kel-1 sukelta didelės riaušės, kurių
ly turi sumanymą tas skolas
refinansuoti naujais bonais
su 6 nuoš. palūkanų ir tuo 
būdu per metus sumažinti 
apie 40 milijonų dol. mokes
čių apskrities ir miesto gy
ventojams.

su šelpimu.

ŽYDAI ATŠAUNAMI NUO 
KAREIVIAVIMO

BERLYNAS, kovo 20.
NĖRA MBJTARINIO PAK- H. vokiečių autoritatyvių šal-

TO SU VOKIETIJA

TOKIJO, kovo 20. — Ja-
laiku vienas negras užmuštas ponų vyriausybės reprezen
ir keletas sužeista. Be to, pa
daryta dideli medžiaginiai 
nuostoliai.

tantas užgina paskleistas ži
nias, kad būk Japonija supla 
navus daryti militarinj pak-

Suimta daugiau kaip 100,tą su Vokietija, 
asmenų ir sušaukta grand jul Jis sako, kad tos žinios y- 
ry komunistų {kaltinimui. ra pramanytos Maskvoje.

tinių patirta, kad žydai yra 
atšalinti ntto kareiviavimo Vo

MI TAUTIŠKI MOTERf 
RŪBAI 3

KAUNAS. — Prieš kelis
j w,.. amžius Lietuvos moterys tunes parodos srity, yra užtik- .. . .. ,

bus varžomas didelis 
pelnas iš karo. Įstatymu bus 
nustatytos pelno ribos pra
monininkams. Pelno pervir-1 
šis turės tekti vyriausybei. 
Tai bus ištraukta mokesčiais.

Gautą iš komiteto planą 
prezidentas pasiųs kongresui

DARBO SEKRETORE 
CHICAGOJ

Tomis dienomis Chicagoj 
lankėsi darbo departamento 
sekretorė p. Perki ns, kuri čia 
keletą valandų užtruko vyk
dama į San Francisco.

3 NUŽUDYTA, 3 SUŽEI- 
r STA MEKSIKOJE

VERA CRUZ, Meksika, ko 
vo 20. —i. Parantla miestelio 
politiniam susirinkime imta 
šaudytis. 3 asmenys nužudy
ta ir 3 kiti sužeista.

NAUDOJA KARIUOMENES 
TROKUS

DUBLINAS, Airija, kovo 
20. — Čia streikuoja gatvė-

kietijoje ir jie net nebus Sau karių ir busų tarnautojai.
kiaml podraug su kitais nau- žmonių vežiojimui paduoti
jokais. '

Diktatcrius Hitleris nori 
kad Vokietijos kariuomenę su 
darytų išimtinai vieni vokie
čiai jauni vyrai -
vo kilme.

kariuomenės trokši.

rinta. Sako, jis yra tikrąs 
gauti tos parodos įrengimui 
20 milijonų dol. paskolos iš 
vyriausybės, kaip tik kongre
sas praves bilijoninį fondą 
viešiesiems darbams.

rėjo gražius tautiškus rūlėis, 
kuriais didžiavosi prieš kitur 
tautų moteris ir kurie buvo 
garsūs anuometiniame pasau
lyje. Sakoma, kad tada vieno 
dais rūbais nešiojo ir didikės
ir sodietės moterys. Bėt vė- 

Be to, majoras žada, kad Hau, kai svetimųjų banga
jis iš vyriausybės gausiąs 
dar 200 milijonų dol. viešie
siems darbams 'Chicagos mie
ste.

ėmė veržtis į Lietuvą ir nai
kinti tautinius lietuvių papro 
čius bei jų išreiškimą, ėmė 
nykti ir tautiški lietuvaičių

-------- - i rūbai. Moterys ėmė panaėg-
LEGISLATŪRA NUTRAU- džioti kitatautes ir savus

KĖ SESIJĄ gražius rūbus niekinti. Mies
tuose ir dvaruose buvo jau

SP.RINGFIELD, III., kovo, visiškai išnykę. Tik kaimuose, 
20. — Abieji lėgislatfiros ru- kur ppr visus amžius po šiau 
mai nutraukė sesiją iki bal/^ijjg pastoge ruseno lietuvi — 
m. 3 d. Kaip gi, turi užsiim- ka dvasia, šie rūbai išliko, 
ti politika artinantis rinki
mams. Nepabėgs Valstybės 
reikalai. .

RINTELEN TINKAMAS 
KALĖTI

VIENA, Austrija, kovo 20. 
Nubaustas visą gyvenimą

Dabar tautiški lietuvaičių 
rūbai ima vėl atgyti miestuo. 
se ir smarkiau plečiasi kai
muose. Per didesnes iškilmes, 
suėjimus jau galima matyti 
šimtus moterų gražiuose, kuk 
liuose, tautiškuose rūbuose. 
Juos ypač sumaniai gaivina

kalėti austrų naci, vadaa <ir. Lietuvon Saulėn, kuriom.
A. Rintelen pripažintas tin
kama kalėjimo gyvenimo sun 
kūmams.

tau-

KAUNAS. - Akc. b-vė Lie 
tuvos Cukrus vietoje užsakė 

arijai sa«‘rudens cukraus gamybai 200,-
000 maišų.

KAUNAS. — Anglijoje su 
siaurėjus Lietuvos kiaulėms 
rinkai, daug kiaulių, paruoš
tų parduoti, ūkininkai netu
rėjo stačiai kur dėti. Dabar 
“Maistui” pavyko su viena 
valstybe susitarti parduoti 
kiaulių už 10 milijonų litų. 
Manoma, kad už tą sumą pa
vyks supirkti beveik visas 
dabar pardavimui paruoštas 
kiaules.

tiški rūbai yra antrąja jų un
iforma. Netrukus apie t autis 
kų rūbų nešiojimą ir gamini- j 
mą Lietuvoje bus išleist® tam 
tikra knvfra. w

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, kovo 20. — Netoli, čia val
stiečiai užmušė 4 eigonus, įt
ariamus vagystėmis.
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C DlfeNOS KLAUSIMAI
SBKASId FRONTAS {RA

nezaliežninkts, ar jiems panašius gaivalus. 
Pavartyk bile kurį socialistų laikraščio (kad 
Ir “N-nų”) numerį, pamatysi, kaip ten puo
lami ir šmeižiami katalikų kunigai, bet aukš
tinami bemoksliai “nezaliežninkų knnigu- 
žiai”, kurie yra. tik tam, kad demoralizuoti 
visuomenę ir išnaudoti nesusipratusius žmo
nes. Mat, bedievių vadai žino, kad drumsta
me vandenyje jiems bus lengviau žuvauti. 
Dėl to jų leidžiami laikraščiai noriai paremia 
kiekvienų mūsų visuomenės atmatų, kurių ga
li panaudoti savo bedieviškiems tikslams šie 
kli.

Šias kelias pastabas padaryti mus pri
vertė “N.” 67 nr. įdėtas biaurus raštas apie 
misijas Šv. Jurgio parap. bažnyčioje ir iš
tyrimas “nezaliežninkų” kalbų, pasakytų 
vienoje laisvamanių draugijoje.

Tokias tai “ gudrybesh naudoja bedie
viai kovoje su Katalikų Bažnyčia.

DIEVO PAŽINIMAS

(Kun. prof. J. Vaitkevičiaus, M. I. C., radijo kalba)'

1. Dievo pažinimo trūkumas koks vabalas, kas jam kenkia, 
o kas padeda, bet kur gyvenapas žmonos

Rusų rašytojas ir filosofas 
Levas Tolstojus, kurio filoso
fiški veikalai išversti į dauge
lį kalbų, aprašė vienoje vieto
je pragaro atstatymų, pajuok
damas šių laikų kultūros ne
šiotojus.

To rašto turinys yra toks;
Kristus, nužengęs po mir

ties į pragarų, jį išgriovęs, e- 
sančias ten dūšias paliuosavęs,1

viso pasaulio Sutvertajam, kas 
kenkia žmogaus dūšiai, o kas 
jai išeina į naudų, tai jie vi
siškai užmiršo ištirt.

Nenoriu tęsti ilgiau tos skao 
džios apyskaitos, kuri yra ne 
kas kita, kaip mūsų kultūros 
apkaltinimo aktas, noriu tik 
atkreipti gerb. klausytojų dė
mesį, kad “mokslų daktaras”, 
duodamas savo valdovui apy-

SVARBŪS KLAUSIMAI

T, , i . ,; ’ ska'ta iš savo pasidarbavimo,Beelzcbubų gi, pragaro valdo-. f. , .
vi sukaustę, ir įmetęs į ko- Į*“1“ t,es«,
, }„ ,__» _ būtent, kad žmones nepažįstakių bedugnę. v. . f ‘Dievo, o nepazjsta dėl to, kad

Išrodo, krtd Vokietijos diktatoriaus Hit
lerio griežtas išėjimas prieš Versalio talkos 
sutarties dėsnius, suardys Pasaulinio Karo 
metu buvusįjį santarvininkų frontų. Didžioji 
Britanija, kuria Prancūzija labiausia rėmėsi 
savo politikoje santykiuose su Vokietija, jau 
pasisakė, kad ji priima Vokietijos apsigink- 
lavlnio faktų, planuosianti raginti Hitlerį vėl 
sugrįžti į Tautų Sąjungų ir įeiti į bendrųjį 
Europos saugumo paktų lygiomis teisėmis.

Toks Didžiosios Britanijos nusistatymas 
negali patikti Prancūzijai, kuri griežtai pa-, 
s'sakė prieš Hitlerio5 drąsųjį žygį, pabrėžda
ma, kad juo laužoma “žmoniškumo teisės*’ 
ir “tarptautinės teisės”. Prancūzų politikai 
pasisakė, kad Versalio sutartį jie tebeskaito 
esant pilnoje galėję. Kaip jau buvo pranešta, 
šio krašto vyriausybė taip pat nusistatė ne
sikišti į Europos valstybių ginčus. Tokiu 
būdu Prancūzija netenka dviejų stiprių san- 
tMVlMlfikų, kurių parama jai yra reikalinga. 
Lenkija. kurių Prancūzija savo laiku taip 
nuoširdžiai lt stipriai rėmė, norėdama jų iš
auginti į “galingų valstybę1”, kad reikale tu
tuti paramų kovojau ^j-vokiaišįaisįktaip paf 
atsisuko prieš jų, susiartindama* su*Vokieti- 
ja. Italija irgi negali perdaug pasitikėti.

Hitleris nujautė, kad santarvininkų fro
ntas braška, dėl to jis ir nebijojo paminti 

kojų tų sutartį, kuria Vokietija btivo iš
Alsų pusių suvaržyta.

Kų darys ir kur kreips savo politikų 
Prurieūži ja ?

Ji savo nusistatymų vargu pakeis. Ji 
negales nurimti, nes vokiečiai ne prieš gerų 
pasiryžo fortifikuoti Pareinį. Kadangi ir So- 
vietų Rusija išėjo su protestu prieš Vokieti
jos ginklavimosi, dėl to galima laukti, kad 
Praflcfizija ir Sovietų Rusija sudalys arti' 
mesndus ryšius specialėmis sutartimis.

Prancūzijos ir Sovietų Rusijos, susiarti
nimas išeitų į ftaifdų ir Pabaltijo valstybėms, 
kur lems daug pavojaus yra iš pernai suda
lytojo vokiečių lenkų fronto. Ir Prancūzijai 
ir Sovietų Rusijai būtų pavojihga leisti vo
kiečiams įsigalėti Pabaltijo krašte. Taigi, jofl, 
beglidfimcs savb* interesus, prisidės prie už- 
tikrin iffi.7 Pabaltijo Valstybių nepri klausomy.- 
te. ,

i Vokiečių pastarasis užsimojimas suardo 
santarvininkų frontų ir verčia Eufo- 

valstybes naujui persigrupuoti. Kaip tai 
iliejis į visų Europos politikų ir į pasau- 
taikų, parodys netolima ateitis.

BEDIEVIŲ TAKTIKA

Ao

Neseniai rašėme apie tai, kad Pittsbur- 
pho sočiai štai, stmdariečiat, vadinamieji “ne- 

*laliežiiinkai” ir kitokie laisvamaniški eieine- 
Ay*' sudarė bendrų rrontų prieš katalikus, 

iM-ndrn f. viltu džiaugiasi Chicagos lle-
<Mv>ų sočia! stų ir bedievių dienraštis.

Ilgai Beelzebubas gulėjęs 
toje bedugnėje ir mųstęs, kaip 
čia galėjo atsitikt, kad jis, pra

neskaito to pažinimo už avar-

Pyorrhea - Puliavimas

RMo Dr. KAZYS DRANGELIS, dantistas — chirurgai
Terminu pyorrhea yra su- ^robai šių ligų gamina, kokias 

prantama puliavimas. Nors permainas maisto reikalinga 
šiame rašiny bus kalbama ap-' padalyti nuo jos gydantis ir 
ie dantis, vienok ši figa nėra net ištobolyta dėsnoms ir kau 
dantų liga ir ne nuo dantų1 lui chirurgiškų operacija Šios 
prasideda. Ši liga prasideda į ligos atsikratimui ir prailgiu 
į'uo dešrų, kurios dengia dan tam dantų sutaupimui. 
ties kakliukų ir iškloja tų kau i Prie šių dienų teknikos teik 
lo duobelę, kurioje, lyg ko- jti burnai sveikatų ir funkci- 
kiame soste, išdidžiai sėdi jo jas tik vienas, kitas nugedę? 
didybė baltasis karalius — dantis priseina išimti, kuomet 
dantys. Šioms dėsnoms nuge- nuo pyorrheos dantys išima- 
dus, įdegimas paprastai per- mi šimtais. Neretai išgirsi 
simeta į kaulų, o šiam ausilp- pasigyrimų būk savo dantis 
nėjus, netekus danties palai- išima pirštais. Kodėl neišims, 
kyfflUi tvirtumo, lauk eina kad apie dantis nutrpo kau- 
mūsų karalius. Tai savo ru- las, parptillavo duobelė ir pats 
Sies revoliucija, kuriai jokiu kūnas tokius dantis meta

Kun. Cll. CoUghlin, garsusis radio kalbė
tojas, savo- turiningoje kalboje, pasakytoje 
praėjusį sekmadienį, reikalauja, kad šio kra
što laikraščių ir žurnalų redaktoriai pasisa-
k,t, ar jie stovi tarptautinis bankininkų at J"j” 't'aį“‘"b"e"m tan, ■.
slnonių poseje. Tylati, jis sako, nebegalima.L # vis& ,fl3t! reikaluose jų paslaptyse,
Redaktoriai šiandien turi pasisakyti, ka jie}- - r..-. • i » skaito jų laiškus, žiūri pror- j > -t j eme su didZJausiu klyksmu šo- •

# duris ir langus, kad sužinojus,

biausių ir pirmaeilę gyvenimo1 būdu negali už akių užbėgti

garo valdovas, taip galingas, dalykų ir reikalų. Turi pilnas 
galvas prisirinkę v.siškai ne-turjs tiek tarnautojų, galėjęs .... y, . , , . .• , v, , . ’ . . [reikalingų žinių ir dar vis jaspralošt kovų su tuo, kuris mi-i . ..j? . . d, , v. renka su didžiausiu godumu,re ant kryžiaus. ' . , .A » • .I kasasi kitų žmonių gyvenime,

mano apie pinigus ir jų vertę; kokia turi 
būti “teisingo dolerio” vertė; kokia turi bū
ti darbininkų alga; kodėl karo metu neturė
tų būti turto konskripcija, taip kaip ir vyrų; 
bų jie mano apie federalinę rezervo sistemų; p‘riežaslj'; kiekZn'^
kų j:ę mato apie turto koncentracijų , kelių .. pavajdini n„rfj0 imati.
žmonių raukas; galima, ar ne mokėti darbi- • .. .. „ 1 . , v. , , nis pranešti savo valdovui fie-Uinkams beflt pakenčiamas algas; ka jie ma- . „„ .... • , . . . . paprastų žinių, todėl visi kar-,llo apie' taksų sistemų, kuri suėda žmonių . *.. , .-j v- , \ - - j , x. to susuko, kad pragaras esųsuždarbio 4 nuoš.; ka jie mano apie dabartį- 4 , .. ,... . . ’ , . atstatytas ir kad tiek gvven-nę bankinę sistemų, kuri gauna 773 milijonų 
dolerių valdžios paskolų, kuomet 13,000 ban
kų laiko bilijonus dolerių netaksuojamų bd- 
nų su 3.18 nuošimčių palūkanų?

kti ir suktis aplinkui jį. Ga
lais negalais Beelzebubas ap- 
stabdė šokikus ir paklausė jų 
apie to nepaprasto džiaugsmo

kas darosi pas kaimynų, bet 
Dievo žodžio klausyme tokio 
uolumo neparodo, todėl ir ne
pažįsta Dievo. Štai pav. baž
nyčioje yra pamokslas. Viem 
snaudžia, kiti dairosi, treti 
baigia savo pradėtas maldas 
ir rąžančius, choristai prade?-

lauk. Toks pasigyrimas savai- 
pats dantys. Tokių revolittei- ui rodo ypatingų kūno »ilp- 
jų sukelia organizmas savo nttmų, kurio pasėkoje gauna- 
palinkiniais, maisto kokybe, ma arthritis, rheumatizmas, 
stoka burnos igienoa ir kas- neuritis ir širdies ligos. To- 
dieninės atyčfos. Toliau apie kids ligos savininkas, be nu- 
pačių pyorrbeų. siminimo, pirmiausiai pastebi

Ši liga yra žinoma nuo se-'danties judėjimų. Vienok ta 
nų senovės. Ji tankiausia bu- Lga jau buvo metų ir ilgiau 
to ir dar šiandien yra lauky- burnoje pasireiškiant įdegtom 
;toja aukštesnės kilmės Žeimy- dėsnom ir patinimu. Kiek ve
ltų, ypač prie lengvesnio gy- Jiau, ypač pirštu paspaudus, 
venimo linkusių jos narių, iš po dėsnų pasirodo pūliai. 
Vienok tai nėra išimtis. Gyj Lygiai šiame laike pastebima 
venhno sąlygoms palengvėjus dantų ilgėjimų ir, drauge, nuo 
žmonės nutolo nuo fizinio dar dantų šaknelių, o vėliau kau 
-bo ir kas dar blogiausia, pri- lo, ntfslirikitnas dėsnų. Perinai

lojų į jį renkasi, kad jau pa
sidarė ankšta, , reikėsią staty
ti naujos patalpos. Tai pasa
ukę ir vėl ėmė visi suktis rr

Šie kun. Coughlino pastatyti klausimai šokt iš dž;augsmo. 
yra vietoje ir, reikia tikėtis, bent dauguma 
laikraščių- i^daktorių- #tšį^a«--^jues vienaip 
ar kitaip atsakyti. Mes tais klausimais daž
nai rašome, rašysime ir ateityje. Mūsų nusi
statymas čia pakeltais klausimais yra aiškus 
ir visiems žinomas. Nieks neabejoja apie tai, 
kad “Draugas” stovi darbo žmolių pusėje1 
ir smerkia visus, kas darbininkus išnaudoja 
ir skriaudžia.

Beelzebubas susimąstė, nes 
negalėjo siiprastį kaip tas pra
garo atstatymas galėjo įvykti, 
nes tas, kuris mirė ant kry
žiaus. nuodugniai buvo jį iš
griovęs, taip nuodugniai, kad 
atstatymui nepasiliko jokios 
vilties.

da savo good time, žodžiu ne- praIo prie lengvo, minkšto, 
simato to užsiinteresavimo, ku fafcrikos gaminto maisto, ku
rio Dievo žodis yra vertas. net įt pačius dantis pa-

Matome tat, kad visi esame Nuosavo nuo jiems naudingo, 
nusikaltę, todįbl visi turime ’ stmkaus kasdieninio dari>o. 
muštis į krūtinę ir bandyt pa- pas€kniėj sugleŽnėjo žmogaus 
sitaisyt gavėnios metu, kad kflnas ir gnsilptiėjo visas 
prisidėtume ,?ayo darbais ne kTamtimo aparatas. Tokiose 
prie pragaro atstatymo, bet aplinkybėse turime tinkamų 
prie Dievo karalystės sustip- 'dJrv4 pyorrheai.
rin mo. \ | gj liga darosi vis svarbes-

Kadangi Dievo karalystė j nįu dienos klausimu, net svar 
besnitf visų kitų burnos ligų.

(t LITUANIOA? BRUOKLYNE

Brooklyno ”V-bė” praneša, kad ir tame 
didžiuliame mieste bus savotiškas Dariui ii 
Girėnui paminklas. ,

• ?*^aip žinoma, Brooklyno Lietuvių
Amerikos Klubas rūpinosi, kad aikštt 
prįe Klfibo ties Union Avenį» būtų Da- 
riubs - (srrėflo Ir Lituatticos vardui įam
žinti pavadinta “Littiahica Suvarė”. Da
bar, kaip teko sužinoti, New Yorko mies
to majoras ir miesto valdyba prašymą

Pagal.au nutarė pareikalaut 
smulkios apyskaitos iš praga* 
ro atstatymo, kas, kaip ir kuo 
yra prisidėjęs prie to darbo.

Čia satyros autorius atveda 
prie Beelzebubo įvairių visuo- 
mekės sluoksnių ir luomų at* 
stovus velnių pavidale ir lie- 
p'a jiems pasakyt, kaip kiek
vienas prisidėjo prie pragaro 
atstatymo.

Pirmutinis ateina mokslų da 
ktaras. Raudonai apsitaisęs, 
pilnas puikybės ir išdidumo, 
net neunsitenkdamas prieš

remiasi Dievo pažinimu, pra
garo gi Dievo užmiršimu, to
dėl pasistengsiu mesti keletu 
minčių Dievo pažinimo re’.ka- 
ln, kad pradėtume išganingų 
darbų nuo to, nuo ko, praga
ras pradeda savo pražūtingų. 

2. Dievo patinimo Šaltiniai 
a) Pirmasis Dievo pažinimo 

šaltinis yra pati žmogaus šir
dis,

Dievas, skirdamas savo su
tvėrimams •įvairias pareigas ir 
tikslus,, pasėjo į jų prigimtį 
palinkimus ir norus tas parei
gas pildyti ir tų tikslų s ekti. 
Štai pav. paukšteliui liepele- 
kiot ore, už tai jam davė spar-

Tik gaila, kad pyorrhea gau
na mažiausiai atydos, studi
javimo ir gydymo. Net pati 
profesija ir labarftto rijos ma
žai lyg šiol atydos kreipė šios 
ligos gydymui bei apsisaugo
jimui. Tik paskatiniais lai
kais tapo nurodyta koki mik- pradžių.

pasigenda tiesos ir rūpinasi 
g^enimo gerinimu, todėl ir 
nesuranda, ko trokšta.

Jeigu tat, Žmogus yra su
tvertas dėl Dievo, negalimas 
yra (iii y kas, kad jo širdis ne
nujaustų Dievo buvimo ir jo 
netrokštų, nes gamta nedaro 
klaidų ir nedavinėja dovanai

no»e oro, ypač pavasario drėg
nose dienose, pyorrhea pasi
daro veiklesnė, padidėja dės
nų ir kaulo gėlimas bei pu
liavimas, fcioje padėty jau ki
lu klausimas, ar verta ban
dyti tokius dantis gelbėti? 
Vai^s,; Jiesng^bėsi. Chirur
gijos būdu galima, bet tik 
tiems, kurie sutinka pakeisti 
ir pagerinti maistų, pasiduoti 
operacijai ir griežtai laikytis 
daktaro nurodymų.’

Daug laimingesniai reikia 
laikyti tuos, kurie dažniau’ 
lanko savo dentisto ofisų tuo- 
mi leisdami progos daktarui 
greitai pastebėti netik įvai
rius burnos silpnumus, bet ir 
šios baisios ligos — pyorrheos

patenkino ir toji aikštė bus šiomis die
nomis pakrikštyta Litnanioa Sąuare”. iBeelzebubų, pareiškė, kad jis 1,08 ir hor* lekiot KaiP <ik , 41 , a.

išsirita iŠ klatršin’o, judina sa- palinkimų. Jei pav. yra akis, svęsTai yra alhagi lietuviams žinia. Chicage 
jau turi Lituanica Avehne, o Brooklynas tu- 
rČfe Lituanica Sųuare. Kitų miestų lietuviai 
taip pat galėtų iš re'kalanti, kad kokiu trors 
būdu būtų pagerbta mūsų didvyrių lakūr/Į at
mintis, Mažesniuose miestuose, rodos, leng
viau būtų to tikslo atsiekti, Kėgu Chicagoj 
ftf Brooklyne. Pamėginkime.

nėra ko džiaugtis

Lietuvių komuninių laikraščiai didžiuo 
josi, kad Ncsv York Times parašė, kad Mas
kvoje pastatytas požeminis gelžkelis, kuru 

l'nŽbaigtas rekordiniai greitai. Tai padarę vy 
tai r hiotcrya neva “Ifuosnoriai

l'ksirodo, kad toks “bedievių frontąa” Kovictų Rusijoj, kaip žinome, jokios lais 
^Vaikiu, ir (Iiicagcs lietuvių tarpe. Nors per vfs nėra. Taigi ir Maskvos požeminių gelž

„_-Uo*lus ke lerius metus tas frontas bu- 
tiek apardytM, bet dabar jis vėl no-

Micepnmtimti, »
Bedievių vadų ,takt:ka tikrai yputinga. 

1 lafc^bada patys piimieji puola į kovos 
įuRalikus, bot panaudoja ar tai

kelių nepastatė darbininkai laisvu noru, bet 
prievarta. Ar kas norėjo, ar nenorėjo, turė
jo dirbti, nes pr e bolševikų valdžios Žmoflėt 
negalį skųstis, Beturi teisės streikuoti, nors 
ir uždykų reiktų dirbti. Tokiais bolševikų 
“nuopelnais” nėra ko džiaugtis.

daug auslft ytaį prisidėjęs prie 
pragaftr atstatymo. Jis įkal
bėjęs mokslininkams, kad sva
rbiausias gyvenimo reikalas, 
tai sužinojimas, kiek yra vi
sam pasauly vabalų, uodų ir 
musių, varlių, žvėrių, žolių ir 
medžių, kiek yra vandens la
šų jūrėse ir žvaigždžių ant 
dangaus, kų slepia žemė ir jū
rės savo gelmėse, iš ko pada
ryta kiekviena} dulkė, žodžiu, 
rūpintis pažinti daiktus žeme
snius už žmogų, kad tuo bū
du sutrukdžius aukštesnių tie
sų pažinimų. i

Patiko mokslininkams tas 
įkalbinėj inas, lodei visi puo
lėsi tyrinėt sutvėrimus, prisi
rinko apie juos daug žinių, 
bet užmiršo,, kaip reikia do
rai gyvent, kad save išganytų, 
nes neturėjo laiko pažint Die
vo ir jo įsakymų. Jie ištyrė 
ir susekė, kaip ir kttr gyvena

o to daikto, nebūtų. Akmuo, 
sakysime, išmestas aukštyn, 
batų traukiamas kristi žemyn, 
bet nebūtų to, kas jį trauktų, 
nebūtų Žemės.

Kadangi gamtoje nėra* to
kių klaidų, todėl neklysta ir 
mūs širdis, ieškodama to dai
kto, kuris jų, trankia prie sa-

vo dar plikos sparnus, reikš- turi būt ir Šviesų, nes akis yrs [• rpas daiktas tnri būt Uepa- 
damas noro pakilt aukštyn, [sutveila šviesos pagavimui. rnaigtai didelis, nes jis turi pa- 

Jei yra ausis turi būt ir gar- tenkint nepabaigtai didelius 
sas, nes ausis garssams yra širdies troškimus. Tų tiepftbai- 
sutverta. įgtni dideli daiktų ir vadiua-

Partašiai yra sutvarkyti irįme Dievu. Jis trankia visų 
Žmogaus troškimai. Jei /ra žmonių širdis prie savęs, riet 

noras gert, tuvi būt Vanduo.

Bitei skyrė medaus rinkimų, 
todėl ji lt- jaučia patraukimo 
prie tų žiedų, kurie turi me
daus, kurie gi neturi, jos vb 
šai netraukia.

Panašiai atsitiko ir su žmo
gum. Žmogus gavo pareigų pa 
Žint Dievų ir jį mylėt. Kadan
gi Dievas yra t'esa ir gyvy
bė, todėl žmogus ir gavo pa
linkimų ieškot tiesos ir ge- 
rint savo gyveninių stillg ap
turėtąja šviesa, fttfli kodėl 
žmogus ir ieško tos tiesos vi
sų savo gyvenimų, renka įvai
rias ž’nias, godžiai geria, kų 
tik naujo įšgirsta, nuolatai ka
lba apie savo gyvenimo page
rinimų, apie pažangų, apie ku
ltūrų. Net bedieviai nėra lais
vi nuo to paHhkhno, todėl Ir 
jie lygiomis su tikinčiaisiais

kuris patenkina- tų norų. Jei 
yra noras valgyt, turi būt inai 
stos, koris traukia priė savęs 
tų norų. Jeigu dabar yra žmo
gaus širdy noras nepabaigtai 
didelio daikto, tas nepabaig
tai didelis daiktas tikrai -ytcų 
jis ir traukia prie savęs žmtr 
gaus širdį kai magnetas gėlo 
žį.

Eikime skersai - Išilgai vi-, 
sų pasaulį, tyrinėkime visu* 
gamtoje esamus palinkimus, n 
nieknr nerasimo vienpusiško 
palinkimo, būtent tokio, kuris 
linktų prie, kokio nors daikto,

(Tęsinys ant 3 pusi J

GAL IMKAt GRAIIOS IR 
NAUDlKOOtl KNYGOS? 

įSlOYKIE
GaVėrttri bflthtų knygelę: . 

LKM0YKB - Palaiminta-
fia Kunigas J. fiasko, jo aa-
rnuo, darbai ir atiklyba. Dide
lio fermato, gražus spaudos 
darbas, 707 pusi. fl4 paveiks
lai, 2 Žemėlapiu. Kaina $2.50; 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įidgyti.

“DRAUGAM” PUfi.
2334 So. Oakiay Avs.,

Chicago, ID.

Pagal.au
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Kilnūs Idealai - Tautos Gerovė DIEVO PAŽINIMAS
Pažvelkim j verdantį gyve- tikras yra pasaulio kelrodis ir

Huną, o ten visko pamatysim. 
Pamatysim vargstančią, badau 
jaučią biednuomenę, prabangoj 
svaigstančius turtuolius, pa
galios pamatysime biaurias, 
sužvėrėjusias mases, siurbian
čias artimo asaras, geriančias 
kraują ir braidančias gyveni
mo puvėsių jūrose. Tačiau 
daug pamatysime tokių, kurie 
yra tikri žmonės ir jais vadin
tis ne tik gali, bet ir privalo. 
Jie rūpinasi ne savimi, bet 
kitais, gyvena ir aukojasi ne 
savo, bet kitų gerovei. Šie 
žmonės garbingai nešioja to
buliausio žemės gyvūno — 
žmogaus vardą.

žmoniškumo laidas.
Kaip skirtingi žmonės, taip

nevienodi jų norai - siekimai. 
Pavyzdžiui, viduramžių bar
baras Atila troško karo, krau
jo, tiu tų ir gaisrų. Romos im
peratorius Neronas troško ma
tyti cirke žūvančias aukas ir 
liepsnojančią sostinę. Napoleo
nas norėjo parodyti pasauliui 
galingą savo kumštį ir išgar
sinti tėvynės vardą. Kristupas 
Kolumbas stengėsi atrasti ne-

šaltinis yra apreiškimas.
Dievo pažinimas iš pirmu

tinių dviejų šaltinių yra labai 
netobulas, kaip kad netobu
las yra to žmogaus pažinimas,

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

tų, kurie sakosi netikį į Die
vą, nes ir jie dažnai kalba a-1 kuris paliko pėdas ant snie- 
pie ėjimą pirmyn, apie paža- go. Matome, kad čia žmogaus
ngas ir kultūras, nepatenkin
ti, reiškia, tuo, ką turi, bet 
vis ieško naujų dalykų, geres
nių, negu tie, kuriuos pirmiau 
turėjo.

Tik tuo Dievo prie savęs 
traukimu galima išaiškinti tą 
faktą, kad visa žmonija yra 
tikinti nuo seniausių laikų, iki 
šiai dienai niekam neteko su

žinomus kraštus ir tuo patar- rasti tautos, kuri gyventų gy- 
nautį žmonijai. Pagalios kiek vulišku gyvenimu ir neturėtų 
mūsų tautos sūnų garbingai supratimo apie Dievą, 
žuvo už motiną - tėvynę. Juk Tiesa, tas įpratimas labai

eita, o ne gyvulio, bet kokia s 
tikslais jis ėjo, kokiomis kūno 
ir dvasios ypatybėmis yra ap
dovanotas, kokiu mokslu ar 
gabumais’ atsižymėjęs, neiš- 
skaitysime iš pėdų ant snie
go, apie tai galime sužinot ti
ktai iš tų, kurie yra jį matę 
ir pažįsta.

Kad apsaugojus žmogų nuo 
klaidingo mokslo apie Dievą, 
Dievas pats įsikišo ir pamo
kino žmogų apie save, apie

visas puses, pajuto gailestį, 
kad Kristus nepaliko jokios 
apsaugos savo mokslui, juk jis 
kaipo Dievas turėjo pramatyt, 
kad žmonės nepaliko jo moks
lo eielybėje, bet bandys jį ga
dint. Tik kada surado evange
lijoje vietą, kurioje Kristus 
žada pastatyt savo Bažnyčią 
ant šv. Petro kaip ant uolos ir 
kad pragaro vartai taip pasta
tytos Bažnyčios nepergalės, su 
prato, kad Kristus matė savo 
mokslui pavojų ir kad apsau- 
gą paliko, įsteigdamas kata
likų Bažnyčią. Supratęs kata
likų Bažnyčią kaipo tiesos sau 
gotoją, jau neturėjo kliūčių 
pasivest jos vadovybei.

Pažvelgkime dabar į save ir

KLAUSIMAI IR ATSA- 
KYMAI

Tėra Marijonu

amžinai lietuvio krūtinėje gy
vuosiąs garbingas Dariaus ir 
Girėno žygis yra padarytas 
taip pat mūsų tėvynės gero- 

II ko jie turi kęsti kartu su ve’

Įdomu, kas verčia tuos žmo
nes aukotis kitų labui ir ge
rti kartų vargo skystimą?!

vargšais, kaį tuo tarpu jie ga 
Ii linksmintis parketų blizga-

Visi tie didvyriai, senovės 
galiūnai savo užsibrėžtųjų ti-

nčiose salėse?.. Atsakymas tru kslų siekė visomis jėgomis, 
mpas.: kilnus idealas tai pa- nors ne visi* tie siekimai hu-
darė! Tik idealas gali dailiAžmogui tiek ištvermės, meilės 
ir jėgų. Idealo skatinamas žmo 
gus padaro tai, ko šiaip jo
kiu būdu nedrįstų net pradė
ti. Idealas yra žvaigždė, į ku
rią sminga nuilsę mūsų žvilg
sniai, kįla atodūsiai ir veržia
si siela. Idealas skatina mus 
be paliovos žengti į priekį ir. 
saugo, kad nesukluptume uo
lėtose gyvenimo kryžkelių plo
tmėse. Ne dar ir to per ma
žai! Idealas yra ne žvaigždė, 
bet skaidriavarsi saulė. Saulė, 
kurios šypsena maitinasi pa
saulis, kuri skleidžia neišma
tuojamas gaivinančių spindu
lių versmes ir teikia žmonijai 
kilniausius norus, troškimus, 
žodžiu, visą kas tik pasauly
je randasi gero, gražaus.

Yra žmonių neturinčių ir 
nepažįstančių idealo. Bet kas 
darosi su jais?!.. Baugu ir pa
galvoti! Žmogus, kuris nejau
čia idealo, nėra vertas vadin
tis žmogumi! Jis jaučia pasi
tenkinimo, kada skandina ka
laviją nekaltoje artimo krūti
nėje, arba pažabotas piktosios 
keršto raganos drasko artimo 
garbę ir naikina jo turtus. O 
ką reikia manyti apie tokio 
žmogaus dorą?!... Taigi turi
me su tuo sutikti, kad idealas

vo kilnūs verti idealo vardo. 
Vienok į tai neatsižvelgiant, 
visi pasiekė labai daug. Tuo 
matėm kad idealų pasirinki
mas turi didelės reikšmės.

Jei žmogus nuklysta nuo i- 
dealo, prie negražaus asmeni
ško siekimo, tada padaro daug 
žalos ne tik sau pačiam, bet 
kartais ištisoms žmonių ma
sėms ir pačiai tautai. Laimin
ga toji tauta, kuri turi daug •
kilnių, idealistų sūnų. Todėl 
ir mes jaunieji, Tėvynės Lie
tuvos mylėtojai, norėdami pa
laikyti nesuteptą savo ir bran
gios tėvynės vardą pasirinki
me bent po vieną kilnų sieki
mą — idealą. Jei būsim idea
listai, bus skaisti mūsų pačių 
ir tėvynės ateitis.

Tol -pasaulio ateitis bus spi
nduliuota, kol kiekvieno žmo
gaus krūtinė supras grožio ir 
kilnumo reikšmę ir kol kiek
vieno akys bus nukreiptos į 
tą mėlynose aukštybės toliuo
se spindintį absoliutinio gėrio 
ir tobulumo žiedą...

Tad:
“Kilkit, oi kilkit, krūtinės į 

šalį kilnaus idealo
Į šalį tikrosios tėvynės sku

bėkit, skubėkit be galo!”..
Nemuno duktė

Amerikos Jėzuite
Msijo Tvarkrastys

, ' ________
Kovo 17—24,. 1515 So. 50th 

Avė., Cicero, III. — (T. Meš 
lis ir T. Aukštikalnis)

Kovo 24—31, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero, III. — (T. Meš- 
lis).

Kovo 24—31, 10809 S. State 
St., Chieago, III. — (T. Aukš
tikalnis).

Balandžio 7—14, 119 Tem
ple St., Nashua, N. H. — (T. 
Mešlis ir T. Aukštikalnis).

Balandžio 15—17, Adams 
St., Easthampton, Mass. — (T. 
Aukštikalnis).

Gegužės 5—15, 323 Greene 
St., New Haven, Conn. — (T. 
Mešlis).

Gegužės 5—12, 94 Bradford 
St., Lawrence, Mass. — (T.

Gegužės 26—Birž. 2, 3550 
Salmon St., Phila., Pa. — (T. 
Mešlis).

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta .18 maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant

dažnai yra netobulas, labai 
vaikiškas, bet visgi jis yra, 
jis reiškia žmogaus širdies nu- 
jautimą, kad yra aukštesnis 
pasaulis, su kuriuo žmogus tu
ri santykių. Jeigu gi atsiran
da tokių, kurie sako neturį 
patraukimo prie Dievo, tai y- 
ra žmonės sužaloti lygiai tuo 
pačiu būdu kaip tas, kuris 
neturi akių, ausų, ar kalbos, 
visi tokį laiko už nelaimingą 
ir sužalotą.

b. Antrasis Dievo pažinimo 
šaltinis — tai pati gamta. Žiū 
rėdami į žmonių rankų darbus 
į namus, tiltus ir kelius, ne
daug parodytume proto, saky
dami, kad tie daiktai yra at
siradę patys be žmonių darbo.

Tokią mažaprotystę parody
tume ir mes, jeigu, žiūrėdami 
į šį pasaulį, į Dievo rankų da
rbus, pasakytume, kad Dievo 
nėra, kad pasaulis su visais 
savo daiktais ir gyviais yra 
atsiradęs pats savaimi, be jo
kios išorinės priežasties.

Gamta yra didesnis meka- 
nizmas negu laikrodis, auto
mobilis ar kita kokia panaši 
mašina. Jeigu tat žmonių ma
šinos neatsirado savaimi, o tik 
buvo protingo meisterio susta 
tytos, juo labiau visas pasau
lis reikalauja Meisterio ir tai 
daug išmintingesnio ir galin
gesnio, negu visi žmogiškų pa
darinių meisteriai.

Jeigu mokslininkas, radęs 
žemėje dantį ar kitą kokį kau
lą, moka atstatyt ir visą gy
vulį, kuris tą dantį ar kaulą 
nešiojo, o nesako, kad tas kau
las yra savaimi atsiradęs že
mėje, nes prarastų mokslinin
ko vardą, taip praranda mok
slininkų vardą tie, kurie, žiū
rėdami į šį pasaulį, nemoka 
pažint jo Kūrėjo.

Tokią pat klaidą padarė ir

“Homesteads”

KLAUSIMAS. Kaipo sveti
mtaučių organizacijos sekre
torius, aš noriu gauti infor
macijų apie galimybę gauti 
nuo federalės valdžios, arba 
nuo yalstijos, pagalbos mūsų 
projektui — išsiųsti skaičių- 
nedirbančių tautiečiij į mažus 
ūkius netoli pramonės miestų, 
Kur galiu gauti informacijų?

ATSAKYMAS. “Subsisten- 
ce Homestead Division” De
partment of the Interior, Wa- 
shington, D. C. Bet praktiš
kiems tikslams patartume sU-
sineštį su savo valst. FERA

18 kokių salimi, mes semiame (Federal Emeigency Helief 
tų mokslų kų esame padarę Administration) atstovu. FE 
iki šiol, kad geriau pažintume ,, t . .v A A. , .
Dievų. Kų ketiname daryt a- non Isvystytl k8™yniSk»s 
teity, kad pagilinus tų moks- aPylmkes ir vietiniai atstovai

savo tobulybes, apie savo tiks- 'paklauskime, kokiame laipsny 
lūs ir planus žmogaus linkui, yra mūsų mokslas apie Dievą,

Visą' tą mokslą Dievas su
dėjo šv. Rašte Senojo ir Nau
jojo Įstatymo ir Tradicijoje, 
kuri paremta ir sustiprinta, gy 
venimo papročiais, eina iš ka
rtos į kartą.

3. Bažnyčia yra Dievo 
mokslo saugotoja 

Dievas, suteikdamas savo 
mokslą žmonėms, nepaliko to 
mokslo žmonių nuožiūrai, kad 
kiekvienas darytų su juo kaip 
išmano, nes žinojo, kad žmo
nės bandys jį iškreipt, bandys 
gadint ir savotiškai suprast; 
todėl įsteigė ypatingą draugi
ją, kurią pavadino Bažnyčia, 
sudėjo joje savo mokslą ir ją 
vieną įgaliojo skelbti tą mo
kslą visam pasauliui, sakyda
mas: “Eikite tat ir mokykite 
visas tautas, krikštydami juos 
vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir 
šventosios Dvasios, ir moky
dami juos laikyti visą, ką tik 
esu jums įsakęs” (Mato 28, 
18-20). “Kas jūs klauso, tas 
manęs klauso, kas jus nieki
na, mane niekina. Kas gi ma
ne niekina, niekina tą, kurs 
yra mane siuntęs ” (Luko 10, 
16).

Iš tų Kristaus žodžių mato
si, kad mokslą apie Dievą pri
valome imt iš Bažnyčios, o ne į 
iš kur kitur, jeigu nenorime i 
paklyst ir prarast savo išga- • 
nymą.

Bažnyčios reikalingumą ti
kėjimo apsaugai labai gyvai 
atjautė Bailes universiteto 
profesorius Ruville, kuris prieš 
didįjį karą perėjo iš protesto- 
nų tikėjimo į katalikų. Skai
tydamas evangeliją jis labai 
pamylo Kristų ir jo mokslą. 
Tačiau, matydamas kaip įvai
rios sektos savotiškai aiškina" 
tą evangeliją, kaip iškraipo į

lą? Kokie yra mūs santykiai 
su Katalikų Bažnyčia?

turi artimus santykius su val-
stybių pramonės projektais. 

s

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

Kovo 25 — 31 dd. — King- 
iton, Pa. (Kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.).

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

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

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Fa. (Kun L Būb- 
iys, M. I. C-).

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
’ys, M. I. C.).

DIDI SUTAUPYMAI 
ant KELVINATORS

Didelis Kainų Sumažinimas Pirm - Sezoniniui 
Išpardavimui - Apribuoti Stakai - Pirkite Dabar

‘10
ĮMOKiT J

Balansas ant 
Jūsų Elekt

ros Bllos

MODEL V
Spėriai $99.50

MODEL SA
Sutaupykite $50 ant šio

TAUPYMAS

Tai yra specialė kaina — <e- . didelio KelViuatOT
palyginama Šiandie. Padėji-*, ’ \2('I-C:-V
mul vietos su virš aAtuonlos Kaina, Šio refrigeratorio pirmiau 

pMo. KMurt ,r £
pusė svarų ledo vienu Satdy- penkl
mu. Turi daug nauji, ffelvl- rįl ledo vienų' fcndyinu. Didumo 
nat-or gerinimų. užtenka šeimai šešių.

To tbt prien įuattJ ia mr aAatrthtattati, aaJ įurM ta eert eeenšee- 
uklMtitlIį 2% it lt it tiM ta atttaal tf a44itiaaal tax tapant.

Atk abtut tbt tatr bar- 
\, attat plaa. A tatai! attva 

payanl, balaact aontiJf 
oa rt"f Eitctrit Strvict 
b,U. Ta covtr iattml aaA 
ctbtr tttlt, a ttattatbal 
bigbtr priet h cbargttiftr 
appiiaactt tolti ta dcftrrtd
payattatt.

F E D E R

C OM M O N W E AL T H

Electric S h o p
Ad*m» W.—132 8. DearbornDowatown — 72 W. Adams St— 1

TtUpbatu RANtMpb 1200, Lotai 19) 
i ELBCTUC SHOP£

A. L C O U P O N S

4562 Broedw«y 
2618 Milvraukee Are. 
4835 Irvine Perk Blvd. 
4231 W. Medieon St. 
4834 So. Ashland Ava. 
3460 So. Šute St.
852 W. 63rd St.

2950 B. 92nd St.
II116 S. Micfaisan Ava.

G I V E N

žydai, nemokėdami pažint Kn 
25 egzemplorius, ar daugau ; ... n . .__L okot įstaus iš ženklų, kuriuos jis

darė, todėl Išganytojas ir da-nuleidžiame 25%.
DRAUGAS PUB. CO,

2334 So. Oakley Avc., 
Chieago, Illinois.

ro jiems priekaištų, sakyda
mas: “Atėjus vakarui jūs sa
kote: Bus giedra, nes dangus 
rausta ir ūkanojaai. Taigi jūs 
mokate pažint dangaus išvai-

Be Dievu meilės irsta vi 
suonienės tvarka. P&milk Die 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne adą, laikų gi ženklų negalite 
nykstamą turtą. Kur Dievaa suprasti” (Mato 16, 2-9). 
ten ir palaima c. Trečiasis Dievo pažinimas

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi) Vailovelis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnsl., gražiai iš

leista. patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų 8ubendrinimui 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. Chieago, III.

EMIL DENEMARKĮū
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* DRitajb Ketvirtadienis, kovo 21, 1935
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HTTSBUHGH’Ū LIETUVIŲ 21NI0S
BEDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSI’ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Kristaus Kančios Apmastymą Laikas Laisvamaniai ir Blynai A. and P. kompanijos vežė 
jai streikuoja dėlto, kad kom-

Įdomūs Pasikalbėjimai
BAŽNYČIOS TIKSLĄ#
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KAULAS: — Jonai, kam 
reikalinga toji Bažnyčia? Ar 
be Bažnyčios žmonės negalėtų 
gyventi? Taip bedieviai sako.

JONAS.: — Rantai, kam 
tau reikia laivo, jei nori vykti 
į Lietuvų?

KAULAS: — Nu, kaip gi aš 
perplauksiu Atlantą I Laivas 
man būtinai reikalingas, kad 
pasiekčiau savo tikslą.

JONAS: — Labai teisingai 
pasakei. Laivas yra įrankis ti
kslui pasiekti. Taip ir Bažny
čia. Ji yra įrankis žmogaus 
tikslui, dargi dvigubam, atsie
kti.

KAULAS: — O kas tai per 
dvigubas tikslas?

JONAS: — Pirmas Bažny
čios tikslas yra tobulinti žmo
nes. Antras tikslas — padary
ti Juos laimingais, čia, žemėje, 
ir ateinančiame gyvenime.

KAULAS: Kokiu būdu Ba
žnyčia tobulina žmones?

JONAS: — Raulai, reikėtų 
daug, daug valandų pašvęsti, 
kad atpasakojus tik dalelę Ba
žnyčios rūpestingumą žmoni
jos, jos kultūros bei tobulumo 
atžvilgiu. Kaip gera motina 
rūpinas savo vaikų gerove, 
taip Katalikų Bažnyčia >ūpi- 
hasi visų žmonių labu. Nema
nyk, kad aš čia kalbu tik apie 
religinį bei moralinį gyveni
mą. Ne, kalbu apie sočiai į, e- 
konominį ir kultūrinį mokslą. 
Nuo pat Kristaus laikų, Ka
talikų Bažnyčia verste verčia 
žmoniją prie kultūros.

KAULAS: •— Kokiu būdu

ji verčia kultūrinti žmones?
JONAS: — Dklžiaurias fa

ktas, kurio jokiu būdu nega
li nei bedievis, net nei pats 
pragaras, užginčyti, kad Ka
talikų Bažnyčia turi gražiau
sią arkitektūrą, t. yra: gra

siausias bažnyč'as; brangiau
sius paveikslus. Kur daugiau 
tikima, ten daugiau civilizaci
jos, mokslo, išradimų. Eikime 

l'į vienuolynus. Ten rasime dau 
' ginusiai mokslo; išradimų, me
no, maldingumo, nusižemini
mo, atleidimo, meilės', kantry
bės, užuojautos. Kas užmezgė 
kolegijas, universitetus? Vie
nuoliai. Kas įkūrė ligonines? 
Vienuoliai ir vienuolės. Kas 
pirmiausiai pradėjo gailestin
gąsias įstaigas beturčiams vai
kams, seneliams ir ligoniams? 
Vienuoliai. Kam pirmiausiai 
parūpo jaunimo auklėjimas ir 
jo tobulinimas? Bažnyčiai. 
Kas pirmiausiai parūpino įsta
tymus ir teises organizacijų 
tvarkymui viso socialio gyve
nimo? Bažnyčia. O, Raulai, 
kas mėgintų tuos faktus už
ginčyti, būtų arba visiškas be
protis, ar tamsiausias ignora- 
ntas!

KAULAS: — Ar Bažnyčios 
vadai taip ir mokina?

JONAS: — Bažnyčios vadai 
nuo pat pradž'os smerkė igno- 
rantus. Črv. Tėvas Gregorius 
IV pasakė: “Tamsumas (ig- 
norantija), taį motina visų 
klaklų. Tamsumas pas žmones, 
yra nepakenčiamas daiktas, o 
tuo labiau pas dvasiškiją ir 
inteligentiją”. Šv. Jonas Kri
zostomas, šv. Jeronimas, šv.

Bažnyčia šv. gavėnios metu 
draudžia įvairius pasilinksmi
nimus, šokius, teatrus, o įsa
ko pasninkauti, savo kūną va
rginti, pažaboti jo ge’dulius 
ir labiau atsiduoti maldai, kad 
permaldavus užrūstintąjį Die
vą mūsų nuodėmėmis. Viena 
gražiausių gavėnios metui ma
ldų yra Kristaus Kančios ap- 

. mąstymas. Lengviausias bū
das tą apmąstymą padaryt’ 
vaikščiojant stacijas, arba Kry 
žiaus Kelius, kuriuos galima 
rasti kiekvienoje bažnyčioje. 
Po Mišių šv. galima sakyti 
stacijos vra gražiausios Kata
likų Bažnyčioje pamaldos ir 
labiausiai jos atatinka gavė
nios metui, gavėnios minčiai. 
Vaikščiojant stacijas prisime
na anas rytmetis, kuomet prieš 
19 šimtitieč'ų Jeruzolimos ga- 

jtvėmis V. Jėzus ėjo su kry
žiumi ant pečių į Kalvarijos 
kalną, kad tenai prikaltas mi
rtų dėl žmonių išganymo. Kas 
gali būtį po Mišių šv. Jėzui 
meilesnio, kaip apmąstymas 
Jo kelionės į Kalvarijos kal
ną, Jo kentėjimų ir mirties 
ant kryžiaus. Jei tasai apmąs
tymas patinka V. Jėzui, tat 
jis yra be, galo naudingas žmo 
gui, nes tada tik žmogus ata
tinkamai supranta savo sielos

brangumą ir kainą jos atpir
kimo, kad dėl jos atpirkimo 
tiek daug turėjo iškentėti ke
lionėje į Kalvarijos kalnų ir 
tenai įnirti baisia mirtim.

Stacijų vaikščiojimas yra 
vienas naudingiaus'ii maldų, 
nes yra suteikti gausingi at
laidai. Už kiekvienų stacijų 
apėjimą yra visuotiniai atlai
dai, kuriuos gal ina skirti sau 
arba sieloms skaistykloje. UŽ 
tat gavėnios metu daugelis uo- 
|liai naudojasi stacijų atlaidais 
ir jas dažnai vaikšto, ne syk/ 

, į savaitę, bet kasdien, net ir 
I kelis syk į dieną, nes supran- 
i ta, kok‘a didelė žmogi i yra 
į laimė, kad gali Kryžiaus ko
jiu sekti paskui kentahtį Kri
mstų į Kalvarijos kalną. Kry
žiaus kelias, tai išganymo ke
lias. Be Kryžiaus kelio ir Ka
lvarijos juk nebūtų buvę at
pirkimo neį pr.sikėlimo. O be 
sopulingo Kryžiaus kelio ap
mąstymo negali būti nei tik
ros gavėnios užlaikymo, nei 
tikros atgailos. Tat dabar, ga
vėnios metu, eikime Kryžiau? 
kelius, apmąstykime Kristau? 
kančią ir Jo mirtį. Dabar, ga
vėnios metas, patogiausias lai
kas apmąstymui Kristaus ke
ntėjimų. M. J. K
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SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. P. M. Gimimo par. nuo kovo 13 d. Bd 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. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. ik) 10 d. 
šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiaustai 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 I
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 8. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių SV. Juozapo Darbininkų Sąjui* 
gos organas, iŠfeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, Se. Boston, Mass. Metama $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wllkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metama. 

“LAIVAS)”, savaitinis Tėvų Marijonų Žurnalas, 2334 Sa, Oak
ley Avė., Cbiengo, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ 20DIS ”, A. L. K. Studentų organizacijos žur 
* stalas, 366 W. Broadaay, So. Boston, Ma«*s. .Metams

$2 0C,
‘‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi

nis žurnaUui, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III, Me
tams $2.00.

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

♦« ĄMERTKA ” sava it. i;i ši ts. leidžia Lief.'jvių I n \ -rsal im Biu rei, Ine. Kaina, metams $1.50. 423 Grand Street
Bi&okljn, N. Y. _ _ _  |

Bazilins pasakė: “Mūsų yra 
nenustojant:s džiaugsmas ii 
laimė šviestį ir kultūrinti žmo 
nes”. Šv. Gregorius Nazienzė 
sakė: “Vienas ir pirmiausias 
ir brangiausias dalykas ant 
žemės yra žinojimas; čia aš 
nemanau, sakyti vien dvasinio 
gyvenimo tobulybę. Aš kalbu 
apie žemišką ir gamtinį žino
jimą. Kaip viena akim žmo
gus nėra tobulas, taip ir vie
nos srities moksle. Tas yra 
aukštai gerbiamas ir jo gyve
nimas skaisčiai žiba, kuris 
žiūri abiem akim, t. y. tobu
las dvasiškame įr^vietlškana^ 
žinojime ’

f
Raulai, noriu pasakyti, dar 

vieną faktą, ką Katalikų Ba
žnyčia mano apie žmonijos ku
ltūrą ir civilizaciją. Štai, pa
tį vyriausia Bažnyčios galva 
(Vatican Council) pasakė: 
“Katalikų Bažnyčios yra di
džiausia užduotis supažindinti 
žmones su- artizmu, gamtos 
mokslu ir gelliėti išradėjus. 
Bažnyč’a negalį peikti nei 
.ignoruoti žmogaus sumaningu 
mo, kuris paeina nuo Dievo 
ir tari siekti Dievo savo gabu
mais, Bažnyčia negali peikti 
jokio gamtos mokslo, bet pa 
dėti žmogui tobulinti Dievo

duotus gabumus kiekvienoje 
mokslo šakoje. Tiktai Bažny
čia privalo daboti, kad gamti
ninkai, prisidengdami mokslu, 
nepavartotų savo neteisingų 
teorijų griovimui tikėjimo, kn 
rį pats Viešpats įsteigė žmo
nių išganyapui”.-

Štai, Kaulai, Katalikų Baž
nyčios tikslas — mokytį žmo
nes, nes nori suteikti laimę 
kiekvieuam žmogui ant žemės. 
Skaityk toliau, rasi ir apie
dvasinę laimę. K.J.V.S.

M ŽINAI?
'Kad mūsų “sumanūs” vy

rai moka sumaniai blofnoti.
Kad North Sidės lietuvių 

vadą apniko lenkiškos plašta
kės ir "baigia Čiulpti paskuti
nius “gyvybes syvus”...

Kad Pittsburgho juristui bu 
vo labui malonu pažinti tūlą 
poną, “kurs moka gražiai su 
Žmonėmis susieiti ii* darbuo
tis”... i

Kad persūdyta autoreklia- 
nia sukelia gardaus juoko ir' 
žemina žmogaus asmenybę.
. Kad pasaulis negerbia simu- 
lantų, bet aukštai įkainuoja 
tikrus nuouefnua tėvynei it

' Kikas

Nors laisvamaniai rašo apie 
savo pažiūrų ideališkumą, ar 
veikimo prakilnumą, liet jų 
mintys materializmo apsuptos, 
o jų svajonės tai — pilvas. A- 
pie tai galima persitikrinti 
kad ir iš P. Dargio straipsnią 
tilpusio Pittsburgui taikoma
me laisvamanių šlamštely, ku
riame jis, štai, kaip prie bly
nų la žosi: “Visą. dienužę var
žiau-virškinimo organus (pil
vą) ir nevalgiau, kad tik dau
giau blynų tilptų.” Ne vienas 
Dargis apimtas tokios “blynų 
ideologijos”, nes toliau jis 
štai kaip kalba savo drauga
ms: “Ž'nau, kad ne vienas 
šias eilutes skaitydamas seilj 
rys, bet per vėlai — blynų ne
begaus”. Na, tiek to, blynai 
su saiku vartojamį išeina ant 
sveikatos, bet Dargis ir jų lai
kraščio reporteris, matomai, 
tų blynų persivalgė, nes jų 
straipsn ai ištižę, kaip blynai. 
Kiekvienas jų straipsnis yrą 
taip sakant, “blynų filozofi- 
jos” pavyzdžiu. Štai, kokius' 
apkaltinimus daro jų reporte-' 
ris ant “Draugo” ir kunigų: 
“Artimo neapykantos, pavy
do, puikybės, nepaisymo varg
dienių ir nuskriaustų, dolerio 
gaudymo ir t.t.” Po tokio ne
teisingo ir nepamatuoto apkal
tinimo reporteris daro išvad.‘ 
būk “Draugas” ir kunigai 
“netikrąją krikščionybę pla
tina, bet‘modemišką pagoniz- 
mą su visomis jo blogybėmis”.

Paprastai, laisvamaniai neap 
kenčia nieko, kas surišta su 
tikyba ir praktikuojančius ka
talikus davatkomis pravard
žiuoja, vienok ‘kada pastebi, 
kad sunku prie liaudies priei
ti atvirai stojant prieš tikėji
mą beį krikščioniškus princi
pus, tai apsimeta veidmainiš
kais krikščionybės užtarėjais 
ir su įtūžimu atakuoja katali
kų vadus. Tie atakai, lyg jų 
tariami cukrum apibarstyti 
blynai, ateina po priedanga 
vargdienių ir nuskriaustų ge
rovės. Jeigu laikraštis ar ku-

panija sumažino ir taip jau 
menką mokestį. Tarpe strei
kuojančių yra ir lietuvių. Lie
tuviai turėtų vengti tokių krau

nigas persergsti žmones prieš 
jų skleidžiamą bedievybę ar 
nezaliežninkijų tai jie tuoj to
kį laikraštį ar kunigą apšau- Įnv*lb ^u,l0s skriaudžia dar
bia. nusikaltus neapykantos 
skleidime. Prie neapykantos 
prideda dar (for good mea- 
sure) visą eilę kitokių nuodė
mių ir išeina geras straipsni? 
laisvamaniškiems skaitytoja
ms, kurie vis tai priima už ge
rą pinigą ir suvartoja, kaip 
Dargis blynus... Kad ne ki
taip yra, rodo jų katalikams 
primetamas vargdienių ir nu
skriaustų nepaisymas. Kas ti
krai užlaiko našlaičius, varg
dienius bei senel'us? Apart 
valdiškų įstaigų, kas yra gil
dė jęs apie laisvamanių lėšo
mis įsteigtą ar užlaikomą ko- 
ikią prieglaudą ar ligoninę? 
iTuo tarpu katalikų liuosos va
lios aukomis įste’gtų ir užlai
komų tos rūšies įstaigų yra 
visur, kur tik gyvena dides
nis būrys katalikų. Jūs, kurie 
kitus mėgstate kritikuoti, ko
kias prakilnesniam tikslui į- 
staigas esate įkūrę? Turite

bininkus, o remti savus b;z- 
nierius. s. Rep.

Praeitą savaitę “Pgho Ži
nių” numeryje įsibriovė sta- „ 
mbi klaida. Šv. Kazimiero pa
rapijos žinių reporteris T., ap
rašydamas lietuvių biznierių 
vakarienę ir jos rengėjus ap
leido, P. Pivaroną, kurs irgi 
įeina į biznierių skaičių, pri
sidėjusių prie vakarienės pa
sisekimo. Tat š’uomi klaida
atitaisome. Ktm. K

PONUI' KIKUI PRA
ŠYMAS

“Pono” Kiko nuoširdž^Jį 
prašau pittsburgliiečių, o ypač 
southsidiečių neerzinti ir jų 

(Tęsinys 5-jam pusi.)

Didesnė Jėga Nervuottems
Susilpr.ė juslėms Vyrams

ir Moterims /Į
NUGA-TONE yra turtingas Zinku-

klilbllS klir o-priftte ir Ttlvnim ! t^osfoidu, Urangia sudėtimi, parūpi- K1UDUS, KUI „ei įate II myiltu, Į nanįi,a fosforą., t y. elementą labaį
vnlirntp Tipi-hs vulifis žmonės - Telkalistgą tvirtiems, galingiems ner- vaigote. Heros vanos žmones ( ^„,8 Medlkališką fosforą parašo
o-oi-Uin kutnlikiK ii'/ iii irrjl k 11 daktarai, kad sušvelninti ir nura-geiDia KaiailKUS UZ jų praKU- mln(| sujaudintus, svyruojančius, 

skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
"nustdėvėjimo” Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
mainiškus, nedakeptus straips- fraUpnnumo ffi“-

Šiems, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles, pridėkit ftnt NUGA- 
TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stlprėsit. Parduoda visi aptlekorial 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentut.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
—Idealą Lluosuotoją vidurių 25c 
ir 60c.

nius bei labdaringus darbus, o 
blynų mėgėjams patarčiau, vic 
toj rašinėti neteisingus, veid-

nius, patiems gausiau duotir 
.vargdieniams nuo savo blynais 
apkrauto stalo. Vanaginis

iŠ ŠV, KAZIMIERO 
PARAPIJOS -

Kovo 18 d. iš Šv. Kazimie
ro R. K. bažnyčios palaidota 
a. a. Viktorija Jurkonienė pa
rapijos kapuose. Velionė ilgus 
metus priklausė Tretininkų 
kuopai, dėl to tretininkai su 
žvakėmis dalyvavo ^laidotuvė
se ir per Mišias ėjo prie šv. 
Komunijos velionės intencija. 
Gražus patarnavimas mirusiai 
narei. N.

J Įtftftmię2S£lS±ftS±£Sa2S±Sfi

Stop 
Itching 
Skln r

grynas, ^rllmnu Žemo m,stabdo 
nležėjlm* odos t peSklaa sskundas 
— Ir pagelbtngas prie Ecsemos, 
pučkų, dedervinės, Ir išbėrimų Že
mo bevelk stebuklingai praSa'.lna 
visokias odos tritacljas, kadangi 
lo gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse, Visos valstl- 
ttyčlos uSlalke—S6c, SOe, lt, Ypa
tingai tvirtas Zen.o, Du syk ge
resni rezultatai »l,i6.

PAMOKOS
A«GLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTtS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
.MOKSLO LAIKAS:

Nuo O Iš ryto iki 3 po pk*tq, Ii 
nuo 7 Iki • v«l. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3IM So. Maloted., Chicago, III.V.--- - — - - - -- -»

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI- S 
MU, kviečiame jas atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai.

žemo į
p- oq S K IN . I.« & ITATIO .M S

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

COULD MOT DO HER

HOUSEWORK
ywHEN every-

▼v thingyouat- 
t tempt it a fui/den 
—nnen yoa are 
nervous and irri- 
table—at yonr 
wit’s end— tfy 
this madicine. lt ( 
may be iust wha« 
you need for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus o( 
Treoton, New Jersey, says, 'After 
doiog just a Iittle work I had to lie 
down. My mother-in4av aeeom- 
raecded tbe Vegetable Cempound; 
I caa see a woiiderful ebotnge aow.”

Berkit ir Reikalaukit LEONARD A. GREETIS
iv

Vtr.ETABlf CflMPOCNO

Real Estate — Insurance — Notary Public
Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namą atsišaukite:
4423 So. Falrfleld Avė. LAF. 6618
Valandos: —- Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

ITrmadienias ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE

ROTARY

FUBLIC

PERKAM
L1ETUVI8-

KO8 BORUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 «7th STREET Tel. LAPayette 1083

WEAK AND SKINNY 
MEN, VYOMEN

AND CHILDREN
Savnd by new Vi ta mins of Cod Liver 

Ott ta caatalese tablcts.
Ponnds of «rm hęalthy (Inh Instsud of 

nėr- mraggy benss I Ndw vignr, virs snd 
•nergy in.tead of tired liatleuneu f Steady, 
quiet nerve. 1 Thst ie whet thnrmandt nt 
pcople ere gettlėg throngh eeientlate' hiteet 
dtocovery -the Vitemiss of Cod Liver ON 
eoneentreted In littlo Mtger eosted tsMets

relledl "Cod Llver Oil in Tablete”, Und thev 
aimply work veonders, A bny of g »vri» 
odely etek, got v/o'l end getned 10|'iw |« 
juet one month. A giri of thirteen wft«r tbe 
eeme dlernee. gnincd .1 ibe. the flret weeh vnd

eit her beeiti, bark Mnd jrained 1(1 Ibe. in leea 
then a month.

Von elmply ifmet. tty MeOey-e at oo»
^nh"^hh!ffl-1i*l ?°n t pnln **' '*««» ” U». of 
fięn, hrelthy flesh In n montb get ydtte meney

B<*l J.IVė- Gil Tablete 
NSr ,In!Ll.tu**- •" tubetiiJS^

on ?ri-' •' *UtoyV-'-J--re art pone bėttcr.

/



Ketvirtadienis, kovo 21, 1935

Pittshųtai žims
(Tęsinys ntio 4 pusi.) 

neniekinti. Rašyk, ap’e save ir 
savąją koloniją. Apie South 
Side mes patys parašysime. 
Jei nori kišti nosį j svetimų 
daržų, tai nusiimk “kiko” ap 
siaustų, o pasirodyk tikrų,jį 
savo veidų, tada žnosime su 
kuo turime reikalų.

Kun. M. J. Kazėnas

draugija laikė mėnesini susi-, skina kelių į amžinų laimę.
rinkinių.

6v, Marijos moterų draugi
ja taip pat laikė susirinkimų, 
kuriame pranešta, kad sunkini 
susirgo K. Sadauskienė ir A 
Krasauskienė. Unkhne joms 
greit pasveikti.

Šįmet gavėnios metu žmonės 
skaitlingiau lanko bažnyčių 
taip sekmadieniais taip ir šio
kiomis dienomis. Gražus reiš
kinys. Oibukas

Didelė gftrbė priklauso tiems, 
kurie rimties metu moka rim 
tai pasielgti.

Trumpai Apie Kavų
Kava yra medžio uogos gnu 

Darbais šiuom la ka nusi-das - sėkla. Kava mes vadina-

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGO PA-

•V. VINCENTO MOKYKLOS 
ŽINUTES

skųsti negalima. Dirba beveik 
visi. Tiesa, ne visas dienas, 
bet uždarbio duonai- pakanka.

Truputį nerimauja mainie- 
riai. Mat, balandžio 1 d. pasi- 
ba'gia sutartis su kasyklų sa
vininkais. Sunku pasakyti, 
prie ko prives pradėtos dary
bos. Kažin kaip visi nujaučia 
garbingų išeitį iš susidėjusių

me gėrimų į kurį dedama nu
nokęs, iškepintas ir sumaltas 
kavos uogos grūdas.

Kavos medis užauga iki pe
nkiolikos arba šešiolikos pėdų 
aukščio; kai kada pasiekia net 
trisdešimts pėdų. Bet, papra
stai, medžio augimas sulaiko
mas tam tikromis priemonė
mis ir užauga tik šešių ar se-

šv. Vincento moterų klftbas 
smarkiai imasi kaurų audimo 
darbo. Staklės atrodo lietuvi
škos, turbūt, iš Lietuvos atve
žtos. Masil iūnienė moko, kaip 
jas sustatyti. Mat, norima pa
ruošti dovanų pramogai (card 
party). Jaunos amerikoniuke*, 
matyti, tuo interesuojasi ir 
noriai imasi darbo, kad tiktai 
išmokus austi.

Rodos ir sodalietės galvoja 
kų nors surengti parapijos la
bui. Vyrukai 35 kuopos Išsi
juosę darbuojasi dėl pramogom 
po Velykų.

Malonu girdėti, kad mokyk
lų lankytoja sesno Aloyza, a- 
plankius ir ištyrus mokyklos 
stovį prielankiai atsiliepė ir 
pagyrė Sv. Vincento moV.ri-»i 
Mokykla, sako, nloderniška, 
tvarka ir priežiūra girtina,
mokslo programas geras. Tai • E VANDBRGRIFT. — Ko
ris nuopelnas sesers Felicijos,j Vo 24 d. per sumą prasidės 8

aplinkybių. Niekas nenori per-iP^nią P^dų- Jai daroma, kad 
traukti darbo, bet perdaug sa- j palengv.nus uogų rinkimų.
ve išnaudoti irgi nesiduos. 
Kuomi imtynės užsibaigs, pa
rodys netolima ateitis.

MISIJOS

V.

knri nuo praeitd rugsėjo yra 
įdėjus savo širdį į mokyklos 
darbą. Tą darbų visi mes ma
tome ir džiaugiamės turėda
mi jų tavo tarpe. Duok Dieve 
jai ilgiausių metų čionai dar
buotis, o Šv. Vincento mokyk
la dar aukščiau išikils.

Cibnka?

Kovo 18 d. iškilmingai pa
laidota a. a. Anastazija, Bir 
mantaitė. Velionę per keletu 
metų kankino vėžio liga.
/

Kovo 17 d. Šv. Vincento

/374IS 4 A pi
' V-.

MARIJONA « 
VACUKIENIENĖ

(Po pinui! vym LatvnKicnė) 
(Fa tėvais Valiūiiaitė)

Mirė kovo 20 d. 1935 nt. 6 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Suvalkų rėdybos, 
Virabejų kaimo. Amerikoje iš- 
gyven-o 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų, broli Martynų 
Valiūnų ir brolienę lr gimines.

Kūnas pašarvotas Lachavl- 
čiųu» koplyčioj. 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės {vyks šešta- 
dten), kovo 23 d., Iš koplyčios 
3:80 ’val. bus atlydėta ) Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
\Vest Side, kurtoj įvyks gedu
lingos pamaldos. už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tamue-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, ItroHs, Bro
lienė lr Oltntnčs.

laidotuvių direktoriai I*- 
chawicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANaI 2515.

A. t A.
VERONIKA ŠIDLAUSKIENĖ

(po tėvais Mužaitč)
mirė kovo 18 d., 1935 m. 2 vai. 
po pistų, sulaukus 42 metų 
amžiaus. Kilo Iš Panevėžio ap
skričio, Krekanavos parapijos, 
Baibokų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 21 metus.

Patiko dideliame nuliūdima— 
vyrų Antanų, 2 dukteris: Bro- 
nlslavų Valentinas lr Elzbietą, 
žentų Kazimierų, sūnų Vin
centų, seserį Ir fivogerį Elz
bietą Ir Jonų Servtnskus, švo- 
gefį Stanislovų Šidlauską Ir gi
mines: o Lletovdje brolį Sta
nislovų Mūių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3428 So. 
Ijovve Avė. Tol. YARds 5034.

l,aMotūVės įvyks šeštadieni, 
kovo 23 dienų. Iš namų 8 vai. 
bos atlydėta J Sv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos Už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viens 
Rimines, draugus-ges ir paž.vs- 
tamns-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Ntillfldę Vyras, Ihiklerys 
Hfltllls, Sesuo, ŠiOgerė, Ir <ėt- 
mtnėa. ,

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1118.

Iš BRID6EVILLĖS

dienų Misijos; baigsis kovo 31 
d. vakare. Visų savaitę kas
dien bus dvejos Mišios: 6 ir 
7;46 vai. Po Mišių pamoksiąs.

Vaikinams specialės pamo
kos kas dienų 4:15 vai. po
piet, o augusiems ka? \akarq 
7:30. įjunkykime Mig’jaa ii 
naudokimės Dievo malonėmis. 
Misijas ves misijon. kun. A. 
Abromaitis, M. S. P. S.

KAUNAS-. — Lietuvos miš 
kuose šiemet daug darbų, ku 

trūksta darbininkų.
Užėjus gavėnei, sustojo pra 

mogos, šokiai, card parties ir i riems 
t.t. Visų dėmesys liko nukrei.Nors miestuose yra bedarbių, 
ptas į sielos reikalus. Taip bet jie nenori eiti į miškus,
ir reikia. Juk gavėnia tam ir 
yra, kad žmogus galėtų labiau 
susirūpinti tais dalykais, ku
rie teikia sielai džiaugsmų ir

nes nepratę tokius darbus 
dirbti. O miškuose patyrę dar 
bininkai uždirba po 6-8 litus 
per dier.ą.

1. E. Vysk. T. MatoMo Maršrutas
(Pertvarkytas) I Gegužės 12 d. — Šv. Pran

, . .. ,, , ciškaus, Minersville, Pa.Jo Pjkscelencija Didz. Gerb. į 
vyskupas T. Matulionis lanky.- 17 d. -

Kavos medis yra tiesus. Jo 
žievė ruda arba pilka. Šakos 
plačiai į šonus plečiasi iki pat 
viršaus. Medžio žiedai būna 
krūvose prie šakų. Jie balti 
ir kvepia. Uogos auga kekė
mis.

Kavos sėkla p’rnriausiai 'sė
jama šiltadaržiuose, kur me
deliai auga vienus metus, o 
paskui sodinami į laukus eilė
mis. Po trijų metų, jei medis 
gerai prižiūrknas, jau duoda 
vaisių. Jei medis ir toliau ge
rai prižiūrimas, jis neša vai
sių per dvidešimts metų.

Jaunas kavos medis yra ža* 
lias, o lapai Visados gražūs. 
Per visų metų žydi, nors kai 
kuria1 s atvejais žiedai neneša 
vaisių. Vieniems žiedams žy
dint, tuo pat sykiu iš pirmes
nių žiedų noksta vaisius - uo
gos.

Nunokus kavos uoga yra

rankomis. Gi Arabijoj, kur ma 
žai lietaus būna, laukiama ko» 
uogos visiškai sudžiūsta a 
pačios veik krinta ant žemės 
Tada patiesiama baltos dru 
bės ir medis krečiamas. Dėlto 
Arabijos kava yra geriausios 
rūšies. ’

Vakari) Indijoj kavos džio
vinimo būdas yra toks: uogos 
supilamos saulėj ir laukiama 
kol visiškai sndžifina. Kada 
gerai sudžiūna, uogos perlei
džiamos per tam tikrus volus, 
kurie nuima kavos lukštų. To
kiu pat būdu atskiriama ir ta
mpri plėvė, kuri randasi tarp 
grūdų.

Kavos genimas priklauso 
nuo jos senumo. Geriausia ka
va yra Mochob ‘.r Javos.

Žalios kavos grūdai yra la 
bai kiėti ir suriktai sugrūdo 
mi. Dėlto reikia juos kept’ 
(rostinti). Kepama tol, kol 
grūdai palieka visai rudi. Iš 
kepinti) grūdų svoris sumažė
ja 20 nuoš.

Indas, kuriame kepama ka
vos grūdai, nuolat būna už
dengtas kol visiškai ataušta 
Kitaip išgaruotų kavos kva
pas. Kava gali būt greit su
gadinta, jei prie jos prieina 
kitas koks kvapas. Todėl ka 
va niekad nes'nnčiama dėžėse 
arba induose, kur pirmiau bu
vo cukrus arba kitkas. Nese
niai atsitiko, kad keletas mai-

SUCH IS LIFE-

THE NIGHTMAR®
*Ohl For a WWd in ftfteen letters meanlng 'borse Įaugti* in C h (neesu*

nge, Kuboje, Puerto Ricoj, Ve 
nezueloj, Costa Ricoj, Mocboj, 
ir Anglų vakarų Indijoj (Bri- 
tish AVest Indies). Didžiausi 
kavos kiekiai eksportuojami Į 
šias šalis: Jungtines Valsty
bes, Angliją ir visas jos ko
lonijas, Vokietiją, Prancūziją, 
Šveicariją, Italiją, Olandiją, 
Belgiją, Švediją, Norvegiją, 
Rusiją ir Lenkiją. Lietuva tai
pgi suvartoja daug kavos.

Literatūra
raudona arba purpurinė, maž- (šų pipirų sugadino didelį kie- 
daug tokia, kaip vyšnios, mi- kį vežamos kavos. Šviežiai ke-
nkšta, saldi, valgoma. Uogoje 
yra dvi didelės sėklos, iš ku
rių ir daroma kava. Sėklas 
vieną nuo kitos skiria plona, 
tampri plėvė.

Uogai padžiovus, jos lukš
tas tampa kietas.

A'akarų Indijoj (AVest In- 
dies) kavos Uogos renkamos'

pta1 kava, supilta į lininius 
maišus daug sykių pati užsi
dega.

’Kava kai kada vartojama 
kaipo vaistas, ypačiai dide
liam kosuliui užėjus, spazma- 
tikos, širdies ligose ir t.t.

Kava auginama: Brazilijo
je, Javoj, Ceylone, San Domi-

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M, 

VASARA
Šv. Jurgio parap. «— gegu

žės 26 ir rugpiūčio 25 d.
Šv. Kryžiaus parap. — Lie

pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių 
6 — 13 d.

Nekalto J’ras. P. šv. parap
— birž. 23 ir rugpjūčio 18. 

Gimimo P. Š. parap. — Mi
lelio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. -— birž. 
16 ir rtigsry? S

Visų Šventam parap. — lie
pos 21 ir rugsėjo 15,

Dievo Apvaiztlos parap. -- 
birž. 2 ir rugpiūčio 11.

ŠV. Mykolo parap. — lie
pos 28.

Šv. Juozape parap. — ge
gužės i 9.

Austos A’artų parap. — lie
pos 14.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap
— gegužes 5 ir rugpiūčio 4. 

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Jaunimo -— Painos Šventė
— liepcs 4.

“Draugo” —- gegužės 12 ir 
rugsėjo 2.

šias parapijas bei vietas:
Kovo 17 d. — Šv. Juozapo, 

Mahanoy City, Pa. Šurna.
Kovo 20 d. — Šv. Jono,

Coaldale, Pa.' »
Kovo 24 d. — Apreiškimo 

P. Š., Frackville, Pa.
Kovo 28 d. — atvykimas j 

Pittston, Pa., 4 vai. popiet pas 
j kun. J. š. Kasakaitį.

Kovo 31 d. —- Šv. Trejybės, 
AVilkes Bar re, Pa.

Balandžio 3 d. — Šv. Onos, 
Luzerne, Pa.

Bal. 5 d. — Šv. Marijos, 
AVanainie, Pa.

Bal. 7 d. — šv? Kazimiero, 
Plyinouth, Pa.

Bal. 10 d. — šv. Pranciš
kaus, AVilkes Burre, Pa.

Bal. 12 d. — Šv. Mykolo, 
šeranton, Pa.

Bal. 14 d. — Šv. Juozape, 
šeranton, Pa.

Bal. 17 d. — Šv. Kazimiero 
Pittston, Pa.

Bal. 21 d. — Nukryžiuoti! 
Jėzaus Seserys, EImburst, Pa

Bal. 22 d. Šv. Juozapo, Du 
ryea, Pa.

Bal. 23 d. — Sv. Marijos, 
Kingstcn, Pa.

Bal. 28 d. — Šv. Antam,, 
Forest City, Pa.

Bal. 30 d. —- šv. Petro T. 
Povilo, šttgar Notch, Pa.

Gegužės 1 d. — lfctrt Rft- 
dington, AVilkes Barre, Pa. Ba 
nkietas.

Gegužės 5 d. — Šv. Jurgo.
šbennndoab. Pa.

Gegužės 14 d.
Wasliington, D. C.

Gegužės 19 d. — Šv. Kry
žiaus, Mount Carmel, Pa., su
ma ir sutvirtinimas sakrame
nto.

Gegužės 19 d. — Šv. Myko
lo, Shamokin, Pa.

Gegužės 26 d. — Karai it 
nes Angelų, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 30 d. — Šv. Jur
gio, Brooklyn, N. Y.

Lankant tas apylinkes, Jo 
Ekscelencijos vysk. T. Matu
lionio centras bus: The Holy 
Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa

Nuo birželio pradžios iki bi
rželio 26 d. Jo Ekscelencija 
lankys Pittsburglio apylinkės 
lietuvių katalikų parapijas.

Nuo birželio 27 d. iki rug
piūčio 12 d. J. E. vyks atos
togoms.

Rugpiūčio 15 d. bus Šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyne, Cbi 
cago, III. ir pradės lankyti lie- 
tnvių parapijas Chieagos apy
linkėj.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Jiiezapas Eutfeikis
ir

levas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sęlygos
REPublic 8340

6340 B0. KEDZIE AVB.

VENHIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didšiansia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

* ■■ .. .p. ..
fiuviri 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

--- ——om—---- -
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

AKred KoeelK.

■ne darbe per
Veskite pamtokh) ralkalas tie

siai su pačiais IMIrbėjaia

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

vien*. Motos* | <Ytn. MM 
didMuliti vartų

HILLSIDE, ILLINOIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lacbamcz ir Simus 2314 AVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 Cicero 59271

PK1TSAOOLA MII 
BBLMOUfT MSI

▼ įnertu Rnaelit. I

I. Liulencms
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Kadžius
S. M. Stalas
Olas. Syrewicze
I. J. Zolp

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Aye. 
Pitone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Pbone Cicero 2109

668 AVest 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 AVest 18th Street 
Pbone MONroe 3377

1344 Sę. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

ambui.ancf: patarnavimas diena ir naKT| 
YARds 1741-1742

«l. F. EUDEIKIS



e mm*

VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKUTINĖS

PASKAITOS VISUO- 
MENĖSKURSUOSE

Paskaitų vieta: Dievo Ap
vaizdos parap. salė. Kalbėto
jai: ’aikraš t minkąs Ig.' Saka
las ir adv. K. Savickas. Apie 
kg, jie kalbės: pirmutinis apie 
spaudos dalykus, antrasis apie 
legalinius klausimus ir mūsij 
jaunimo reikalus. Pradžia 8 
vai. ;

Su šia d’ena paskaitų marš
rutas užsibaigia. Vėl prasidės 
busimąjį rudenį.

kslus Romoje, dar jaunas ku
nigas ir veikėjas, tačiau daug 
žadantis. Dabar darbuojasi 
mūsų dienraščio administraci
joj. Konferencijoj jis skaitys 
referatų apie katalikų spaudų 
ir Katalikų Akcijų. Ark. M. 
Žaldokas apibudins vysk, A. 
Baranausko nuopelnus mūsų 
tautai. . ' '

mylėtojai ir Dievo Apvaizdos 
choro nariai. Ypatingos deko
racijas gamina artistas I. Pa
vilionis. Aitas gražus veikalas 
savo laiku buvo statomas Lie
tuvos Valstybinio Teatro Kau 
ne su dideliu pasisekimu. Da
bar čikagiečiaį galės jį pama
tyti sekmad. kovo 31 d. Die
vo Apvaizdos parap. salėje. A.

Kuopa rengia šokių vakarų 
gegužės 5 d., MeCormick sa 
lėj, prie 26 ir Oakley Avė. Vi
si prašomi tų dienų atsilan
kyti. Giggles

šv. Pranciškaus Vienuolyno 
rėmėjų skyrius baland. 7 d. 
Sudeikių name, 1632 W. 46tb 
2:30 vai. popiet rengia kau 
liukais žaidimų. Visų prašo-

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALTNIAM PAŠTE

(Prie Canal ir Van Ruren St.) 
506 Dnchowlcz Mary 
510 Katauskienei Mrs. J. 
516 Petkui Frank 
519 Rimkui Amilijai 
523 Stankauskui Ant.

Ketvirtadieni s, kovo 21,' 1935
igm'ii1 jai,'.B?.—rut' ___„jj' i"

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)
_______ JIS ATSAKYSIĄS JIEMS

KONFERENCIJAI PRI
SIARTINUS

Vakarinių Valst. Katalikų 
konferencija jau čia pat, t. y. 
kovo 24 d. Federacijos Chica-

MISIJOS v
SO. CHICAGO. — Šv. Juo- 

zapp parapijoj misijos jau į- 
pusėjo. Pusė savaitės greit 
prabėgo. Misijas veda Tėvas 
J. Vaitkevičius, M. I. C.

Žmonės msijas lanko skait
lingai ir džiaugiasi misijęnie

TOWN OF LAKEŽINELĖS
Nuo kovo 10 d. kas sekma

dienis Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
bus laikomos 12 valandų šv. 
Mišios.

Šv. Kryžiaus bažnyčia yra 
didžiausia ir gražiausia lietu
vių katalikų bažnyčia.

ima paramos. Komisija

RADIO

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 

1 LIURDĄ, kur 1858 metais

Kovo 17 d., Šv. Kaz. Akad 
Rėmėjų 1 skyr. vajaus vaka-

riaus gražiais ir turiningaisPavyko- Sve^ prisirin- 
pamokslais. 'ko Pilna svetainė. Kunigų,

Skripkos, Vaitukaičio, UrbosRytais 9 valandų Mišios ir 
misijų pamokslai, vakarais — 
7:30 valandų pamokslas ir Šv.

kalbos gražiai nušvietė rėmė
jų veiklų.

gos apskr. visu uolumu ir re- Sakramentu palaiminimas. Iš
pažinčių klausoma rytais ir 
vakarais. Raporterls

ngiasi konferencijai. Draugi
jos, organizacijų kuopos, klu
bai, chorai visur jau turi iš- i 
rinkę atstovus, pagaminę re 
zoliucijas bei sumanymus.

Konferencija prasidės 10:30 
vai. ryto pamaldomis Šv. An
tano parapijos bažnyčioj, Ci- 
©eroje.

Posėdis prasidės 2 vai. po
piet. Visi atstovai turėtų ste- 
ngt’s atvykti Ciceron prieš 
10 vai. ir dalyvauti iškilmin
gose šv. Mišiole. Po Mišių
vietinis Federacijos skyrius, ri4a ‘ drania «u gražia muzi- 
vadovaujant A. Valančiui, pa ka’ dainomis ir klasiškais šo- 
tieks atstovams skanius pie
tus.

“VISI ŽMONĖS” DIEVO 
APVAIZDOS PARAPI

JOS SALĖJE
»-*■■■■■ t ■ g

Artisto Juozo Olšausko pas
tangomis Čikagos lietuviai tu
rės nepaprastos progos pama
tyti gražų veikalų “Visi žmo
nės”. Tai viduramžio miste-

Kovo 24 d., Moterų Sąjun
gos 21 kp. rengia bunco V. 
Vaičkienės svetainėj, 4624 S. 
Paulina St., 3 vai. popiet. Į- 
žanga 25c. Visas pelnas ski
riamas l’etuviams seneliams 
Oak Forest’e.

Pereitų sekmadienį Jos. F 
Budriko rad‘o ir rakandų
kmotuv*, 3417 S. Halsted st. | ap^i5^
vėl linksmino lietuvius puikiu Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
radio programų, kuris susidė- i iš viso pasaulio ligoniai nepa 
jo iš gražių flainų., naudingų ’ gydomomis ligomis Ferguntie- 
pranešimų ir Makalų. PažymS i

Ogentų name, 5648 S. Jus
tine St., rengiama kauliukų 
žaidimo pramoga, kovo 31 d., 
3 vai. popiet, vietinių sesučių, 
naudai. A. A. V.

T0WN C F LAKE. — L. 
Vyčių 13 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 21 d., 8 vai., para- 
pij 'S salėj. Visi nariai prašo
mi atsilankyti, nes bus syaių-

kiais. Veikale yra virš 20 j- 
vair'ų charakterių, simboliS- 

Lieluv: katalike! Tav0 yta :kai vaizduojančių tikėjimų, ge 
šventa priedermė dalyvauti rus ir bl°Kus darbus, angelus, veskite ir naujų narių, 
konferencijoje ir savo draugus ,namonQ» mirtį ir t.t. Pastaty - 
paraginti,- Jcad joj dalyvautų. nie ar^ Olšausko, kuris 
Čia 1 us svarstomi katalikiško įrez*8U°ja šitų veikalų ir vai- 
veikimo klausimai, kurie pri- dins svarbiausių rolę, dar da

lyvaus Iv. Sabonis, L Sabo 
nįenė, D. Kam’nskienė, A. Ši 
nikus ir kiti įžymūs sceno.-

valo rūpėti kiekvienam sus’- 
pratusiam lietuviui katalikui.

Jaunime, ir tu nepasilik nuo 
senesniųjų. Ir tu, skaitlingai 
susirink svarstyti r’intų klau
simų. Juk viskas daroma, kad 
tau aukurus gražių ateitį. Tai
gi skaitlingai dalyvauk kon 
ferencijoje, kur bus svarsto
mi ir jaunimo reikalai.

Lietuvytis

NAUJOS JĖGOS LIET. 
r KAT. KONFEREN

CIJOJ

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETRIOALLY AKIO 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuria 
i-ątl priežastimi kalvos skaudėjimo, 
jvalgimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karžtj, atilalso 
rumparegystę Ir toltregystę. Priren

ka teisingai akinius. Visuose atsal
simuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausiu klai
das. Spėriais atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo m Iki g v. 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau

Busimąjį sekmadienį Šv.
Antano parap. salei, Cicero.
Hl., įvyks svarbi lietuvių ka- | 4712 80. ASHLAND AVĖ. 
talikų vakarinių valstybių ko j Phone Boulevard 7689 
nferenci.ja, kuri tikimus’, bus 
gausinga draugijų atstovais.
Toj konferencijoj referatu? 
skaitys arkitektas M. E. Sal
dokas ir knn. Jenas Vosylius 
M. I. C. Pirmasis yra senas 
lietuvių veikėjas, pasižymėjęs 
ne tik savo profesijoj, bet ir 
gerais darbais. Knn. Jonas Vo 
sylius, baigęs ankštuosius me
Oftao Tel. 
Re*. Tel.

CICERU
CICERO

19
3858

JOS. SHINGLMAN, M. D
Buv^z Cicero miestelio pirmos Svei

katos KomiaiJonlerlur Yra gerai Cl 
reriodlams žinoma- I1 rak ' Ik iio įa lau 
21 melus Hpeciniimvo užsieny. Pa
sekmingai gydo Khcumarizma, PlOU- 
ėių Ir *lr<li<*s Ilgas.

Valandos: ,
Nwo 19 Iki 12 vai ryto: nuo S Iki 4 

vai. aoptet Ir 7 Ikt R yel vakare: 
gteet vdf *11 * * 1 r neesi sn»:*s rimg.

VJest 13th Street
<18C9BRn. f Life

tinas dainavimas B. Rakaus
kienės, kuri ypatingai gražiai 
interpretuoja mūsų liaudies 
daineles. O Makalai, kaip vi-

dymų.
Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
i , . , , x. . , . 2) Dariaus ir Girėno išskrisadoš, yra geri, bet šj kartų , iuvimo

buvo kaip pirmaeiliai artis 
tai. Tokių programų kiekvie
nam malonu pasiklausyti ir 
juos Budrikas leidžia jau še
šti metai. Primintina taipgi, 
kad kitas puikus Budriko 
krautuvės radio programas 
bus šį vakarų iš stoties WHFC' 
nuo 8 vai. iki <8:45 vakaro. Pa
siklausykite. ' Artojas

Atmainos Valandose

dino miškų,
3) Pasaulinę Parodų (Worlde 

Pair).
4) Komedijų, kur dalyvauja 

Charlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PEL

DŽIUS sekančiose vietose:

KIEK MOKYKLŲ KLAIPĖ
DOS KRAŠTE

Šiuo metu visame Klaipė
dos krašte yra 265 mokyklps 
su 574 mokytojais ir 21,0)8 
mokiniais. Iš jų pradžios ii¥o- 
kyklų 235 su 17,600 mokinių
ir 416 mokytojų. Lietuvių mo, .
kylojų draugija dabar išlaiko^ būdu Pakenk8 v1'
13 mokyklų su 20 mokytojų

Taip pat pareiškia, kad jis 
dar daugiau kų nors nauja 
pasakysiąs apie senatorių 
Long ir kun. C'oughlin, kurie, 
anot jo, patys nežiną, kų da
rų ir kurstą gyventojus pr
ieš vyriausybės žygius.

Chicagon atvyko buvęs 
NRA administratorius John
son. čia jis sako prakalbų 
serijų apie krašto gaivinimų.

Jis pareiškia, kad NRA 
sėkmingai buvo vykdomas iki 
atsiradus reformatoriams, k u 
rie pasiryžo keisti visų tvar

ir 15 mokinių. Krašte yra 9 
vidurinės mokyklos su 54 
mokytojais ir 1300 mokinių. 
Į šį skaičių įeina Šilutės ir 
Pagėgių lietuvių mokyklų dr
augijos išlaikomos progimna
zijos, kuriose mokosi 428 mo
kiniai ir dirba 17 mokytojų.

Pereitais metais, kai M. 
Reizgio direktorija pertvarkė 
visas krašto mokyklas, pri va • 
tiškos lietuvių mokyklos buvo 
sujungtos su vietos mokyklo
mis, krašto valdžios išlaiko
momis. Tose mokyklose kur 
nebuvo lietuvių kalbos mokan 
čio mokytojo, buvo paskirti

Kiekvieno kalaliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikio 
ka spauda nurodo žmogui iš 

"ganymo kelius j amžinastį.

KONTRAKTORIA1

ŽELVTS BUILDING CO.
Kon trak toriai

Statom naujus ir taisom senus na-
Pėtny&oje Kovo 22 d. par. nauji lietuviškai neblogai mo (u

saleie. Lowell, Mass. kantieji mokytojai. Jie vaikus. ^sh^Gauro apkainavimas ant namų
‘ ‘ ; r‘13S5s's. LITUANICA AVĖ.

1 Tel. BOllovanl C327
Nedėlioję, Kovo 24 d 

salėje. Lawrence, Mass.
Nedėlioję, Kovo 24 d. 2 vai. 

po n*etų So. Boston, Mass..
Utarninke, Kovo 26 d. par. 

salėje, Brockton, Mass.
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c._____ Vaikams 10c
LIETUVIAI DAKTARAI

par.
moko ir lietuviij kalbos.

CLASSIFIED
AUTOMORII.E8 AI ITOMOBTI.E8

Dr. Constanee O’Britis pra-. . . Dienomis Tel. LAFayette 5793
nesą visuomenei apie atmainų Naktimi^ Te. can»i 0402 
savo ofiso valandose. Dabai
jos valandos v^a nuo 2 iki 4

ton a svarbūs dalykai. Af si-1 popiet ir nuo ,6 iki 8 kas va
karę.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone
FROrpect 102S

Kės. and Office 
2S&9 So. Leavttt St.T CANai 8798

OR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.i
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1930

Tel. BOUIevard 704a

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal nutarti

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl rišo ' 

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTA8

• R01 S. ASHLAND AVRNUk 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėki t mano iškabas 

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

PHONE GANAU 0628

Tel. CĄNal (1257
Res. PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Jr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Are.

Valandos: tl fyto Iki 2 popiet 
• Iki 8 ▼. vakaro

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 "popiet,’7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai 0402

EMIL DENEMARK INC
=“===Vartotų Karų Bargenai-------

CHEVROLET — 1984 — Dabar tu
rime keletą 1984 Cbevroleta, Se
daną ir 2 durų Sedans, viii kuone 
nauji Ir apkalnuoti taln, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

PONTTAC — '84 — 2 door Touring 
Sedan, with bullt-ln trunk. juodas, 
5 drat. .ratai, radio Ir karSt - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamos 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPMAS.

FORD —i '34. 2 durų Sedan, Mėly
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. ga.rantuotas Ir ankilnuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

NASH '32 — 8cyl. S pasaž. Coune. 
Juodas, 8 drat. ratai, geri talerel. 
trunk rack. whipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy 8395

BUICK '31 — Model 91. 6 Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

CHEVROLET ’34, — 2 Door Sedan. 
Tamstai žalias, 5 ceeam drat. ratai, 
tik trumpą laika vartotas. lRrod-o 
kaip naujas. Garant. BAAGENA8.

Tel. CANai 8122

DR. 8.1.8L0ŽIS
DENT18TA8

2201 W. Otrmak Road
(Kampas Leavttt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea.: Tel. HEMku-k 8288

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisą.*: 2853 W. 8»th ht.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49tb CT., CICERO. ILL.
Utar.. Ketv.. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAIBTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir 8ubat. 2—9 vai.

FORD — '81 — 2 iinnr 5 nnsaž. coupe, 
juodos su 3 drat. ratais. Gerame 
stovyje ........................................ 8238

PONTIAC — '34 — 4 door Touring 
Sodan. with huilt-in trurtk, fuodas, 
5 drat. ratai. Vėliausio modelio, 
mažai vartotas, garantuotas, kalti 
naujas ........................................ 8843

rilTICK — '33. Modėl 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, SeSI drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buick sedan 
lžrodo kaip naujas, nerasite 1nm 
panaėaus. Garantuotas...........(795

PONTIAC — '80 — 4 door Touring 
Sedan, juodas, 6 drat. rataL Eko
nomikas Seilių clllndcrlų karas, to
buloj padėty ........................... 8276

STUOERAKER — '82, 5 pasaž. coupe 
sd bullt-ln trunk. Juodas, ėefti drat. 
ratai. Ląbnl pulktnžn stovy Ir ižrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. (496

CADILLAC ’30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whlpcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ...... 8375

BUICK — '32 — Model 97. 5 Sedap. 
tamsiai mėlynas. 6 drat. ratai, spot 
lltfHt, spėriai pllot ray llght, whin- 
cord trim. I^abai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bul- 
ckas ..................................... (585

BUICK ’89 — Modėl 4«S. 2 pc.-sž. 
coupe su rumble sėst, Frencb blue, 
« drat. ratai, labai gražus co^e 
tobulam stovy ........................ (295

Ofiso Tek: PROspeet 6376 
Rcz. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietnrla Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:20 
Seredomis Ir nedėliomis pagal sutarti 
Res. 2818 W. 89th St. Pagal sutari J.

Tel. Ofiso BOUIevard MII 
Res. VTCtory 2848

-14 1

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 8:80-8:80

756 West 35th Street

Tei. CANai <188

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road• y
Valandos 1—-S Ir 7—8 rak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė,
Telefonas REPublic 7888

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS Ir CHIRGROAS

415? ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla O4«8

Ofiso vai.: 8—M Ir 8—8 p. zm. 
Nedėliomis pagal sutarti...— ■m. ....... ~it.............................

CADILLAC — ’81 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan. wlth rear trunk. 6 
drat. ratai with whlte side walla 
ISrodo kaip naujas Ift vidaus Ir IS 
lauko Maroon paint ............... (895

CADILLAC *28 — V-t. 5 Sedan. Mė
lyna* • drat. ratai, trunk rack. 
vrhlpcord trim. Pulkus karas, ku
rta dar ilgai tarnaus............... 8195

(Tinti S 1 t T 1 I 1 I

DR. CHARLES SEGAL
OklSAS

4729 8o. Ashland Avė
3 lubos

CHICAGO. rLL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 8 Iki 4 
vai. po platų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai diena 

Telefooaa MJ Dwav 2880

DR. MAUIIICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4681 80. A8HLAND AVI
Tel. YARda 0984 

Rea: Tel. PI.Aza 2400
Valandos: /

Nuo 10-18 v ryto: 2-8 Ir 7-8 v./v 
Nedėl dieniais nuo 10 iki lt d lėna

Offk-c Tel. HEMlock 4848 
Kės. Tel. 4,'KOvehlll 0817

7U17 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUB7TTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv Ir NedHlomls susitarus

Tol. LAFaycMe 1067

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 4Srd 8treet

(Prie Archsr Ava. netoli Kedste) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Šaradomis Ir nedėllosnfs pagal
, sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8089
Rea Tai.: VlRglnia 0089

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4149 ARCHER AVENUE 
Ksmoss Fraaelsno A»e

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — I 
Iki 8 popiet —> 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo II ryto Iki 1 p.p

FORD 182 — 2 p««až. Convertlbie
Coupe, V*8. Juodas su Geltonais ... .
ratais Ir gerais tajerai*. Atrodo PACKARD 28 8 «Tl
kaip naujas Ir labai geram Į drat. ratai trunk rack
stovy .......................................

7 Sedan. 8
........... 895

8396
BUICKS — Vlaų modelių. — Mes vi

suomet turime ant vietos pulkų 
stakų garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartota Buick. kuris buyo tin
kamai pertaisytas.

IaSALLE — 'JO — 2 door, 5 pasaž.
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
lvggage rom parimant. laibai g-a- 
žus bei populiarus I^Salle mode
lis ............................................... 8896

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

4100
LIRTirVIŲ ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B. 
Panedėllo, Sered oe Ir PėtnyCloų

vakarais 4 Iki 9.
Telefoną* CANai 1176

•KAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefoną* REPiiblIr 9800

Telephona BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4881 S. ASHLAND AVĖ.
Re*. <015 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9728 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTFTTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St 

Chicago

ANGLYS
ANGLYSI TOkrianėlal namų vartoja 
ekonomlėkaa. be suodžių Troptotlr 
anglis. Garantuota voga tr žiluma.

Try* Telefonai-
Screenlng-—24.78 Republtc 0<00
Mine Run—B. 7-8 Lawndale T8«8
Lump arba egg—8.00 Merriknac 1524 

NORTHERN COAI. OO^
Lawndalc 7888 Merrtmar 8694


