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PILSUDSKIS GRIAUJfl BETARPIŠKUS 

SEIMAN RINKIMUS
BUS IŠNAIKINTA VISA OPOZICIJA

VARŠUVA, geg. 8. — Dik
tatoriaus Pilsudskio vyriausy
bė įdavė seimui įstatymo pro
jektą,, kuriuo norima panai
kinti opoziciją seime. Šią opo
ziciją ikišiol sudaro daugiau
sia vokiečių ir žydų grupės.

Kad diktatorius dar dau
giau įgytų laisvo veikimo, su
manyta panaikinti betarpiš
kus seimo atstovų rinkimus ir 
sumažinti atstovų skaičių nuo 
444 iki 200. Šiam tikslui kraš
tas paskirstomas į 100 rinki
mų distriktų ir jų kiekviena
me veiks rinkimų tarybos. 
Šios bus sudarytos iš valsčių 
tarybų, prekybos rūmų, že
mės ūkio rūmų ir iš profesi
nių unijų atstovų. Šios tary
bos skirs kandidatus. Respub
likos prezidentas skirs vieną 
trečdalį senatorių.

Žydai ir vokiečiai pareiškia, 
kad jie bus visiškai išstumti 
iš politinio veikimo ir gvve 
nimo.

ITALIJA PLANUOJA APSI 
DIRBTI SU ETIOPIJA

ROMA, geg. 8. — Vakar 
pranešta, kad Italijos vyriai’ 
sybė iš naujo paskelbė atsa* 
gų mobilizaciją. Mobilizuoja
mi visi 1913 meti} atsarginiai, 
be to dvi fašistų milicininkų 
divizijos ir dvi divizijos Eri-

VOKIETIJA TURI DAUG 
BEDARBIŲ

BERLYNAS, geg. 8. —, 
Vokietija turi apie 2,400,000 
įregistruotų bedarbių. Vadi
nasi, neįregistruotų taip pat 
bus ne mažas skaičius.

Diktatoriaus Hitlerio vyriau 
sybė deda pastangas mažinti 
bedarbių skaičių. Bet pasiro
do, kad tomis pastangomis 
neatsiekiamas tikslas, tik ma-

ITALIJA IR VĖL MOBILIZUOJA ATSARGAS
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“DRAUGO” RADIJO 
VALANDOS AIDAI

Vakar per “Draugo” nuli- mas. Pirmutinis piknikas bu- 
jo valandą, svečias iš Lietu- j vo turimas prieš 15 metų, 

į vos gerb. adv. Rapolas Skipi-' kuomet tų laikų “Draugd” atl 
į tis Lietuvoj gyvenančių lietu- į ministratorius kun. Serafinas, 
vių vardu karštai sveikino! M.I.C., sumanė rengti “gegu 
Amerikos lietuvius. Taip patiines” Chicągos apylinkėse, 
dėkojo visiems, kurie prisidė-; Paskutinis kalbėtojas buvo 
jo prie Lietuvos Nepriklauso- žinių skyriaus vedėjas “Dr.” 
nivbės atgavimo savo me- red. L. Šimutis.
džiagine ir moraline parama. Į Vokalinę programos dalį iš 
Gerb. svečias pareiškė, kad vi pildė p. O. Juozaitienė, pa
ša Lietuva yra susirūpinusi dainuodama gražių lietuviškų 
lietuvių amerikiečių reikalais, liaudies dainelių. O. Juozaiti© 
O tas yra svarbus dalykas. Už nę, gerbdama savo motinėlę, 
tėvynės sienų gyvena didesnis lygiai kaip ir visi kiti taip el- 
skaičius lietuvių, negu pačio- gias, savo pirmutinę dainelę 
je Lietuvoje. Baigdamas jis paaukojo visoms motinoms, ka 
kvietė gausingai dalyvauti vi- dangi ateinantį sekmadienį y- 
so pasaulio lietuvių suvažia- ra Motinų Diena. Dainelė, ku- 

Ivime šią vasarą Kaune. Pata- rią ji aukojo visoms moti- 
, rė siųsti ko daugiausia atsto- noms, apdainuoja motinos 
vų. meilę, motinos vargus, nors

Kalbėjo Metropolitan State pati daina ir nėra skirta rao- 
____ J banko pirmininkas Jonas tinai. Ši daina yra “Tykiai,

T^*TTXT*ct ti 1 x- • Bronza. Jis padavė šių laik" tykiai Nemunėlis teka.” KAUNAS'. — Paskutiniuo- -. • • .svarbių ekonominių žinių, vaiz Per vakarykščių programų 
džiai kai kuriuos dalykus iš- buvo paskelbta, kad ateinantį 
aiškindamas. Tas visuomenei trečiadienį “Draugo” radijo 
labai naudinga. valanda bus puse valandos

Gerb. kun. .T. Mnčinlinnk. anksčiau, reiškia, vietoje 4 
M.I.C.,

f:

(Acme Photo.)
Italija mobilizuoja daugiau atsarginių, kurie bus pasiųsti prieš Etiopiją, Afrikon. 

Šiame atvaizde matoma, kaip Mussolinis, patikrina anksčiau sumobilizuotas atsargas.

.MAŽAI BEDARBIŲ REIKĖS GELEŽINKELIŲ KOMPA- KLAIPĖDOS KRAŠTE TIK 
MMĖŠELPTI NIJŲ LAIMĖJIMAS 30,000 VOKIEČIŲ

WASHINGTON, geg. 8. — VASHTNGTON, geg. 8. I

teismui sugrio- 
;eležin kelininkų pensijų

į , . t-, Krašto vyriausybė paskelbė, Vyriausiajamtrea kolonijos gyventojų. Pa- . J , , • ,v -x i j x j ux kad apie liepos mėn. 1 d. vi- vus gelezinkizvmeta, kad tas darųma tar- , A. . i ...., , •• „ sam krašte bus pradėti vie- įstatymą, <5 įmliionų doleriunvbai Afnkosi kolonuose.” v. ...... . . . . ’šieji darbai, kurie aprėbs ap- surinktas pepsijoms fondas 
Iš to aišku, kad diktatorius | je 7 milijonus bedarbių. bus panaudotas kitokiems tik-

Mussolinis yra padaręs pla- j Tada valstybėms palengvės slanis.
nūs “apsidirbti” su Etiopija, šelpimas, kadangi reikės šelp- Iš tos sumos apie vieną 
kuri nepasiduoda Italijos no- įjk tUOSj kurie nepateks į trečdalį sumokėjo kompanijos, 
rams ir kuri taip pat mobili-'vį€guosįus darbus. o kitas dalis — gėležinkelinin-
zuoja gyventojus krašto ap- j šelpimo administratorius kai. Suprantama, kompanijos 
saugai. Hopkins pažymi, kad krašto pasiims savo dalį, bet nežinia

Mussolinio vyriausybė kai- vyriausybė jau šiandien šelpia kas bus daroma su geležinke- 
tina Abisiniją. Užsienio rei- pati viena apie 2,250,000 dar- lininkų dalimi.
kalų ministerija oficialiai skcl bininkų, kurie turi darbo prie Kai kurios kompanijos už- 

| bia, kad Etiopija mobilizuoja- įvairių projektų vykdymo. O tikrina geležinkelininkus, kad 
įsi, kad ji daug ginklų parsi- apie liepos m. 1 d. bus pa- jos mokės pensijas be vyriau- 

šaukta dar apie 4 milijonai syliės kišimosi.
bedarbių.

I siųsdina iš Europos, o jos im
peratorius karingai atsiliepia 

I Italijos žvilgiu. Tad Italija 
nusprendus apdrausti ten sa- 

jvo kolonijas.

HITLERIS NORI GARAN
TIJOS PAREINIUI

BERLYNAS, geg. 8. — Vo 
kietijos vyriausybė reikalauja, 
kad Anglija, Italija ir Belgi
ja garantuotų išginkluotos Pa
reinio zonos neliečiamybę. Tik 

žinamas dar daugiau gyveni- j tada, girdi, Vokietija galės
mo standardas.

KARALIUS ILGSTASI 
SOSTO

PARYŽIUS, Prancūzija, ge 
gūžės 8. — Buvusia Graikijos 
karalius Jurgis II (jis pats 
neišsižadėjęs sosto) iš Londo
no prisiuntė laikraščiui Excel-

ju metu Vokietija visam pa
sauliui dumia akis, kad Klai
pėdos kraštas esąs vokiškas ir 
beveik tik vienų vokiečių gy
venamas. Lietuvos turimos ži
nios indo, kad Klaipėdos kra
šte tik maža dalis yra tikrų

kun. J. Maėiulionis, anks<'iau' rl'’5ki»'
Draugo” administra vaL prasidės 3:30

torius, pranešė, kad ateinanti' .. . .. . v. , ... x •• k , . . 1 Neužmirškit ateinanti tre-vokiecių, o kiti lietuviai arba sekmadieni įvyks “Draugo” žiadįenį pasukti sa, 
piknikas. “

DU POLICIJOS VIRŠININ- 
KAI CICERO

Cicero miestas susilaukė 
dviejų policijos viršininkų.

Miesto boardas nauju poli
cijos viršininku paskyrė T. L. 
Svobodą, buvusį iki 1928 me
tų viršininką. Šiandieninis gi 
viršininkas M. J. Solar atsi
sako paduoti savo vietą Svo- 
bodai. Solar pareiškia, kad 
miesto boardas neturi teisę 
skirti policijos viršininką —

STREIKUOJA 1,000 
MOKINIŲ

suvokietėję lietuviai
9

Norėdami paminėtas vokie
čių skleidžiamas žinias patik
rinti, Klaipėdos krašte dažnai 
lankosi daugelio kraštų žurna 
listai. Jie, sugrįžę namo, savo 
laikraščiuose skelbia, kad Klai 
pėdos krašte toli gražu nėra 
to vokiškumo, apie kurį kalba 
vokiečių naciai. Ypač įdomūs

savo radijo
Tai bus 15 metų ant stoties WEDC (1210 kil.) 

‘Draugo” piknikų paminėji- 3:30 vai. popiet.

ŽUVO SEPTYNI ANGLIA- OLDTIMERS -- KUNIGAI 
KASIAI į „D — -Draugo ’ piknike ateman-

WILKES-BARRE, Pa., ge-Į1* sekrnadieni ^guž. m. 12 
gūžės 8. — Septyni angliaka-' diens> bus įdomus svaidinio 
šiai žuvo Glen Alden Coal žaidimas (baseball) tarp Old-

vieno belgo laikraštininko iš- kompanijos kasykloje. Atitrū- timers ir Chicągos jaunųjų 
spausdinti straipsniai apie ta kęs didelis akmuo šafte kunigų. Kaip pereitais metais, 

sudaužė keltuvą, kuriam buvo taip ir šiais metais žaidimas 
darbininkai.Apie 1,000 mokinių sukėlė 

streiką Elgino vidurinėj mo
kykloj.

Protestuoja prieš švietimo 
boardą, kurs pašalino šios mo 
kyklos viršininko padėjėja ir 
neatnaujina kontrakto su at
letikos direktorium.

riamą Klaipėdos vokiškumą. 
Belgų žurnalistas Lietuvoje 
lankėsi pereitą vasarą ir ypa
tingai kruopščiai studijavo 
Klaipėdos padėtį. Jo straip
sniai tilpo įtakingame laikraš
tyje “Cassandre.”

•Viename savo plačiai pagar 
išėjusių straipsnių belgų žur-

VALST. LIAUDININKŲ 
MEMORANDUMAS

žada būti įdomus ir juokų 
pilnas.

NUMATOMAS PIENO 
IŠVEŽIOTOJI STREIKAS

Pieno išvežiotojai unistai
600 DARBININKU GRIŽO naiistas rašo': “Kokia menkybė vidaus reikalų ministeriui reikalauja, kad pieno kompa-

* * .... n tvto reninu niino rl 1./-11 4-n iinma q 41 Yrnci i

KAUNAS. — /Valstiečių 
liaudininkų lyderiai advokatai į 
M. Šleževičius ir Toliušis įtei-'

DARBAN
laisvai leistis į taikos dery
bas, nes nebus jai reikalo ap-

' drausti minėtą zoną nuo pran-’§į teisė priklauso majorui, o
i majoras yra priešingas Svo- į darbą 
bodos paskyrimui.

sta. 150 kilometrij ilgio ir 20 
klm. pločio juosta. Tai Klai

memorandumą, kuriuo protes-j nijos didintų jiems atlvgini- 
tuoja prieš Cibulskio įsteigtą mą. Šiandien išvežiotojams 
nau iii valstiečių liaudininkų mokama po 40 dol. per savai-

cflzų įsiveržimo.

CLEVELAND, O., geg. S. pėdos teritorija. Tai crarsns . . . ..
- Apie fino darbininkų grižo Klaipėte klausimas. IS viso | "-.mteb, ir 30 Saukia- t,, o j,e „ori 43 dol ,r dar di-
■ darba Pisher Body automo-! 142,000 gyventojų. IS jų nėra m» balandžio 28 dienos vieno-,dėsnių bonusų už ekstra par-

bilių kompanijos fabrikuose, nė 30,000 tikrų vokiečių, nes 
Matyt, teismas turės sprę-' Spėjama, kad šiandien bus daugelis jų dar neseniai at-

sti šį klausimą. atidaryti visi darbo departa- gabenti iš Vokietijos ir, dau-
-----------------  mentai. giausia, susispietę Klaipėdos

WASHINGTON, geg. 8 - PLANUOJA MASINI LAIVŲ------------- mieste, lietuviškos teritorijos

liną valstiečių liaudininktj su-: duodam$ pieną.
SENATAS VEIKIAI 

APSIDIRBO

Vakar senatas turėjo bando
mąjį balsavimą karo vetera-

DIRBIMĄ

sior pareiškimą, kuriame pa- * ,, . r,_. LONDONAS, geg. 8. —
žvmi, kad jis pasirengęs grpz- ' . Diktatoriaus Hitlerio vyriau-

UŽ PRIKLAUSYMĄ PRIE viduryje. O Klaipėdos mies- 
KOMUNISTŲ PARTIJOS tas iš viso turi apie 40,000 

gyventojų. Taigi, padėtis yra

Kompanijos yra priešingos, 
kadangi būtų reikalinga, kaip 
jos sako, didinti pieno kainą.

Išvežiotojai griežtai nusieta 
tę ir reikia laukti streiko.

. v. A. A teranų naudon. Pnpazmta, ti Graikiion ir užimti sostą, ... . . . , .. . / . . , • •• kad bonusai turi būt mokami
jei gyventojai kvies jį.

Jis nurodo, kad jo dinasti-
pinigais, bet ne certif'kahiis. 

Vakare senatas visiškai ne

sybė skelbia, kad ji planuoja 
masinį nardančių laivų dirbi
mą. Vyriausybė randa, kad

KAUNAS. — Kariuomenės 
teisinas prie uždarų durų na

aiški. Kokia menkysta. Aišku, 
menkysta nė iš Lietuvos pu-

jai karalihujant Graikija visa ... .. . , . nardantieji laivai (submari
. . x- • x i • tikėtai Įvykdę tikrąjĮ balsavi .. .. . ..<los jautėsi stipri, tvarkinga, 
vieninga ir laiminga. mą ir iš naujo pripažino bo 

nusus pinigais.

nai) vra galingas irankis jū
roje karo laiku.

grinėjo Joselio Šochato ir Ju-’sės, nes Lietuvai Klaipėda y- 
ditos Komodaitės bylą, kalti- ra kvėpavimas jūra. Tačiau 
namų už priklausymą prie ko- menkysta iš Vokietijos pusės, 
munistų partijos (B. St. pa- iš 60 milijonų vokiečių. Ką gi 
pildymo ir pakeitimo 6 par.). gali Vokietijai, turinčiai tiek

HAVANA, geg. 8. — Ku- Žemesnieji rūmai seniau tą BAHIA, Brazilija, geg. 8. Galutinoje išvadoje nubaudė daug galingų uostų, reikšti ta
bos vyriausybė pranešė, kad pripažino, tad bilius siunčia- — Čia vienam kalno pašlaity Joselį Šocbatą ir Juditą Ko- Klaipėda ir tie 30,000 vokie-
Matanzase nežinomi asmenys mas prezidentui, kurs daug, staiga nuslinko žemę ir su- modaitę po 8 metus sunkiųjų čių, kuriuos ji į Klaipėdą ek-
nukovė radikalų vadą Anto- kartų buvo pareiškęs, kad ne- triuškino 6 gyvenamus namus, darbų kalėjimo ir abk-m su- (sportavo! Kita vertus, Klai-

važiavimą.

KAUNAS. — Lietuvos mo
tinoms ir vaikams globoti or
ganizacijų sąjunga per pra
eitus meitus viso sveikatos cen
trams yra išleidus: 84,822 lt. CHĄMPAIGN, TIL, geg. 3. 
Per klaidą buvo pravesta, kad !— Netoli nuo čia nuo vieške- 
8,800 lt. Viso išlaidų sąjunga Do nusirito automobilis. Iš va 
praeitais metais yra turėjusi Gavusiųjų 3 vyrai žuvo ir 1 
102,923 lt., viso pajamų ture- moteriškė sužeista.
ta 141,533 lt. Sąjungos saldo ' -------------
viso 5. m. sausio 1 d. buvo fl R fl \
105,896 litai. ______

nio Guiteras. patvirtins šio biliaus. Apie 30 žmonių žuvo. siaurino teises. j pėdos mieste daugėja iš apy-

-----------77-----------------7----- CHICAGO IR APYLIN-linkių atsikraustančių lietu-:
vi,, ir galim, tikėti., kad KCS' “ ftiandie" iS ‘tah«’ 
miesto gyventojų sudėtis pa- ’lebesuota; numatomas lyno- 
aikeis. jimas; vėsiau.
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“DRAUGAS”
Išeinu kasdien, išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — $6.00. Pusei metų — $3.60; Trims menesiauu 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — .03c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų regrųžinu,

jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčiaina tam. tiks
lui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.
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Published Daily, Kxcept Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00; Six Months

— $>.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c. 
Europa — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00; 
Copy — .•to.

Advertlsing in "DRAUGAS” brings best results. 
Advertlsing rates on applloation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Citicago

VISO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS 
IR FEDERACIJA

Ligi šiol mūsų veikimo centras — A. L. 
R. K. Federacija dar netarė savo žodžio dėl 
šaukiamo Kaune viso pasaulio lietuvių kon
greso. Taip darė dėl to, kad pirma norėjo 
pasitarti su draugijos užsienių lietuviams re
mti pirmininku p. Rapolu Skipičių, kuris 
dabar lanko Amerikos lietuvių kolonijas.

Mūsų visuomenės lauktas A. L. R. K. 
Federacijos centro valdybos ir p. Skipičio 
pasitarimas įvyko gegužės mėn. 7 d. pas 
gerb. kun. Vaičūnų Ciceroj. Pasitarime daly
vavo šie valdybos nariai: vyriausias dvasios 
vadas gerb. pral. M. Krušas, pirmininkas dr. 
A. Rakauskas, gerb. kun. Ig. Albavičius ir 
sekr. L. Šimutis.

Pasitarime plačiau paaiškėjo kongreso 
rengimo smulkmenos: programa, laikas, at
stovų rinkimo tvarka, organizuojamos viso 
pasaulio lietuvių sųjungos tikslas ir pačios 
draugijos užsienių lietuviams remti reikšmė.

Viso pasaulio lietuvių kongresas įvyks
ta š. m. rugjūčio 11—17 dienomis Kaune.

Kongreso metu bus skaitomi referatai 
šiais klausimais:

1. Lietuvių Tautos paskirtis.
2. Ekonominis užsienio lietuvių bendra

darbiavimas su Lietuva.
3. Lietuvių Tautos menas.
4. Užsienio lietuvių ir Lietuvos aspira

cijos.
5. Emigracija iš Lietuvos ir žemės ūkio 

kolonizacijos klausimas.
6. Užsienio lietuvių švietimo reikalai.
7. Užsienio lietuvių jaunuomenė ir lie

tuvių tautos siekimai.
8. Pasaulio lietuvių sųjunga.
9. Dvasiniai ir medžiaginiai išeivių ry

šiai su Lietuva.
Atstovai į kongresų renkami tokia tvar

ka: '
1. Lietuvių organizacijos turinčios iki 

1000 narių renka vienų atstovų, toliau vienų 
atstovų nuo kiekvieno tūkstančio narių.

2. Atstovus renka draugijų visumos su
sirinkimai, o jei kur tokių susirinkimų ne
būtų galima padaryti, tai atstovus siunčia 
tų draugijų valdybos.

3. Tose vietose, kur nėra lietuvių orga
nizacijų, kongresui atstovus gali rinkti vie
tos lietuvių kolonijų susirinkimai. Ir čia iki 
tūkstanties lietuvių renka vienų atstovų.

4. Kiekvienas atstovas gali turėti tik 
vienų mandatų be teisės jį kam nors perduoti.

5. Atstovams įgaliojimus išduoda savo 
parašais organizacijų valdybos.

6. Jei renkami atstovai ne nuo organi
zacijų, tai įgaliojimus išduoda susirinkimo 
prezidiumas ir prie įgaliojimo pridedami su
sirinkimo protokolų nuorašai, su bent pen
kiais to susirinkimo dalyvių parašais.

7. Tose vietose, kur yra Lietuvos Kon
sulatas reikia, kad mandatai būtų konsula
tuose įregistruoti, o tenai kur jų nėra, ga
lima apsieiti ir be tų įregistravimų.

8. Apie išrinktuosius atstovus, tuojau 
reikia pranešti DULR Valdybai šiuo adresu. 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 3 Nr.

9. Pranešime apie išrinktųjį atstovų, tu
ri būti suteiktos šios žinios: Pavardė, var
das, profesija, mokslas, kur ir kada gimęs, 
kuriais metais iš Lietuvos išvažiavo, ir ku
riose valstybėse gyveno, kaip ilgai mano už
trukti Lietuvoje ir kurias vietas norėtų ap

lankyti, vienas ar su šeima atvažiuoja, kiek 
asmenų ir kiek svečių kartu su juo važiuos.

Pageidaujama, kad kiekvienas atstovas 
raštu atsivežtų apie savo atstovaujamų drau
gijų šitokių trumpų žinių: draugijos įsikūri
mo metai ir jos kūlėjų pavardės, kiek drau
gija turėjo ir turi narių, dabartinės valdy
bos sudėtis, kokių leidinių draugija yra iš
leidusi ir jei galima tų leidinių po vienų 
egzempliorių pasiimti su savim tikslu juos 
paaukoti būsimam DULR muziejui ir žymes
nių draugijos įvykių foto nuotraukos. O 
tie atstovai, kurie ne draugijai atstovaus, 
bet kolonijai, tai pageidaujama, kad jie to
kių žinių atsivežtų iš lietuvių kolonijų gyve
nimo.

Pageidaujama, kad atstovas raštu įteik
tų kongresui sumanymų dėl būsimos viso pa
saulio lietuvių sųjungos organizavimo ir dėl 
DULR tolimesnės veiklos ir jos ryšių su lie
tuvių kolonijomis.

Federacijos valdyba, pasitarus su sve
čiu iš Lietuvos ir išaiškinus kai kuriuos klau
simus, priėjo tos išvados: remti Draugijos 
Užsienių Lietuviams Remti šaukiamų kongre
sų, siųsti savo atstovus ir raginti lietuvių ka
talikų organizacijas ir draugijas taip pat pa
siųsti savo atstovybę.

Draugijos ar organizacijos, kurios iš
rinks į kongresų atstovus, duos įgaliavimus 
šiemet važiuojantiems į Liotuvų, ar Lietuvoj 
gyvenantiems amerikiečiams, prašome apie 
tai pranešti A. L. R. K. Federacijos sekre- 
torijatui — 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 
III.

NRA IR KRAŠTO GEROVĖ

Geras ir Diegas Savo Tikėjimo Keitimas
Tikyba nėra tautybė, ir jos kurių pirma nežinojo, atmeta 

keitimas nesulyginamas su tas klaidas, kurias pirma lai- 
tautybės keitimu. — T&uty- kė tiesomis. Tačiau protų dro
bės visos geros ir neklaidin- mstikai, nepeikdami kitų mo- 
gos, tikyba tik viena. — G«r j kslų, peikia žmogų, kurs bu-
rbinga atsimesti nuo klai
dos, dar garbingiau nuo klad 
dingo tikėjimo.

Ne visi žmonės yra geri, ne 
visi jų veiksmai vienokios ve
rtės. .Taip pat ir perėjūnai iš 
tikėjimo in tikėjimų nevisuo- 
met būva tos pačios rūšies.
Šitas tiesas mps žmonės dar į antrų tiesų, jog reikia rūpin-

vęs klaidingoje tikyboje, at
meta klaidų, pažįsta ir vykdo 
tiesų. Pragaro darbų dirba tie, 
kurie drumsčia protus, kaci 
perėjimas iš klaidingos tiky
bos in tikrųjų būtų peikiamas 
be atodairos. Tas peikimas pa
neigia tiesų, jog tik viena re
ligija tėra gera, paneigia ir1

neperseniai gerai žinodavo ir 
teisingai invertindavo pasitai
kančius perėjimus iš tikėjimo 
in tikėjimų. Dabar kažinkas 
drumsčia žinomų protus. Dau
giausiai tų daro betikybiniai 
laikraščiai, jų skaitytojai ir 
kiti žmonės, insirašiusieji in

GYDYMAS VEIDO SPAUGU
RAŠO DR. J. E. MAKARAS, CHICAGO, ILLINOIS.

Bręstančiuose jaunuoliuose kai prisideda prie paskatini-
gana dažnai pasireiškia ypa
tingi spaugai ant odos, o

ino šios ligos.
Gydymas esti gana painus

ypač ant veido. Tai ypatinga!ir ilgas. Čia būtinai reikalin- 
odos liga vadinama aknė, ga pilna kooperacija bei iš- 
kuri netik laikinai subiauro- .tvermingumas iš ligonio pu-
ja išvaizdų, bet ir ant visa
dos palieka negražias žymes,

sės, be ko niekados negalima 
tikėtis gerų sėkmių. Iš kitos

jei ši liga nėra gydoma į pa- pusės juo anksčiau ligos eigo- 
ly ginamai trumpų laikų. Ši Ii- j j,e pagalbos ieškoma, tuo grei 
ga viena iš dažniausiai pasi-' čiau galima tikėtis pasigydy- 
reiškiančių odos ligų. Ji nėra ti. O svarbiausia, tai tas, kad 
apkrečiama. šitokiuose atsitikimuose ma-

Oda turi labai daug tau- žiausia žymių lieka ant odos. 
kinių liaukų, kurios pagamin- Savęs gydymas visokiomis 
damos truputį taukų, sumink mostėmis beveik niekados ne- 
ština, sušvelnina odų. Kar- Į duoda gerų sėkmių, 
tais žios liaukos per daugj Pirmiausia, ir už vis svar- 
taukų gamina, kas padaro, biausia, tai surasti priežastį 
odų labai taukuotų. Šitokiuo- ar priežastis, jei jų kelios, 
se atsitikimuose kai kurios ’ Tas nulemia visų gydymo ei$ 
liaukos užsikemša ir įdegimas gų. Bendrais ruožais kalbant, 
jose pasireiškia išvaizdoje ręikia pasakyti, sutvirtinimas 
mažesnių ir didesnių spau- sveikatos, sureguliavimas mai 
gi}, kuriuose dažnai atsiran- sto, užtektinas poilsis, tinka- 
da pūlių. Šie spaugai daž-1 ma švara yra pamatas sek- 

galima ir tokį peikti. Pasakau' niausiai esti ant veido, kak- |iningo gydymo. Šilti ir kars-

tis sielos išganymu, t. y. amži
nąja jos laime, paneigia ir tre
čių tiesų, kad žmogui, šiame 
pasaulyje begyvenant, reikia 
jieškoti tiesos ir vengti klai 
dos. Tamsų skleidžia kas tas 
tris tiesas neigia

Kalbėdamas, kad nevalia
betikybines draugijas. Jose jie į peikti žmogaus iš klaidingos 
prisiklauso daug visokių klai- religijos pereinančio in tikrų- 
dinančių kalbų. jų, aš pridėjau žodį be atodai-

Norint turėti teisingų nuo- ros. Tai reiškia, kad kartais 
nionę apie žmogaus perėjimų
in kitų tikėjimų, reikia atsi
minti keletu neabejotinų tiesų 
ir pažiūrėti, kaip tas perėji
mas prilygsta anas tiesas.

Pirmiausiai reikia žinoti, 
kad tikėjimas nėra tautybė, 
todėl tikėjimo pakeitimas nė
ra tautybės keitimas. Klysta 
žmonės, kurie patyrę jog kas 
perėjo in kitų tikybų, sako, 
kad jis pakeitęs savo tautybę.
Bute tas galėjo būti, bet tau
tybės pakeitimų reikia pažin
ti iš kitų ženklų, o ne iš tiky
bos pakeitimo.

Tautybei ir tikybai skirtin
goms esant, klysta tie, kurie 
skirtumo nemato. Žinodami,

‘‘Darbininkas” apie tai rašo:
“Kritikai sako, kad NRA turi gerų ir 

blogų pusių, bet blogosios būk tai viršyja 
gerąsias. Ji išjudino Amerikos visuomenę 
tiek, kad visi laikinai pamiršo depresijų ir,
NRA veikiant, atrodė, kad grįžta normalūs 
gerbūvio laikai, bet tik taip atrodė: tikru
moje jų kaip nėr, taip nėr. NRA, bent pra
džioje, pakėlė žmonių ūpų ir davė daug vil
ties. Viltis, tiesa, pasiliko vi^iųji, bet jį. vis 
dėlto neišnyko, o kur yra vilties, ten žmo
gus nenusimena. NRA dalinai pasitarnavo Į kad visos tautos yra geros, 
nedarbo pašalinimui. Deja, tik dalinai ir tai ' kaikurie sako, būk ir visos 
mažam laipsny, jei atsiminsime milžiniškas tikybos esančios geros, o tai 
pinigų sumas, kurios buvo.'jai paskirtos. Iš- 
aikvoti šešis bilijonus dolerių metams — tai 
ne juokai. Tiek pinigų turėjo juk nors kiek 
naudos padaryti. Bet ar ta nauda buvo pro- 
porcijonali tai milžiniškai sumai? Ot čia kaip sos jieškodamas, nes svetimo- 
tiktai glūdi NRA silpnybė. Tiek pinigų iš- je tautoje jis neranda tiesos 
aikvota, tiek skolų padaryta, tiek taksų ant 
žmonių užkrauta, o depresija kaip stovi, taip 
stovi. Tiesa, depresija jau kiek įlaužta, bet 
toli - gražu nenugalėta. Prie to, NRA gelbsti 
didelius biznius, bet už tai smaugia mažuo
sius.

“Taip sako kritikai. Bet antra vertus, 
galima į tai žiūrėti ir iš kitoniško punkto.
NRA tai buvo karas prieš depresijų. Karas 
visuomet daugiau lėšuoja negu naudos at
neša. Tik tolesnėj istorijos eigoj pasireiškia 

į kaikurių karų pelningumas. NRA tai buvo
savo rūšies smogikas prieš finansinį nugas- 
taviinų. Bent tiek pasitarnavo, kad išblaškė 
juodų nusiminimų ir — kas žino? — gal nu
stūmė šalin socialinę katastrofų. Jau tuo vid
au atžvilgiu NRA būtų didelis pliusas”.

APGAUDINĖJA ŽMONES

Chicagos lietuviai bolševikai per savo 
laikraštį, laiškais, plakatais ir per radijo 
skelbia, kud į savo šaukiamų mitingų, kuris 
įvyksiųs šių savaitę pakvietę svečių iš Lietu
vos p. Skipitį ir tikisi, kad jis pas juos at
vyksiąs. Teko sužinoti, kad svečias jų mitin
ge nedalyvaus, nes jo vardas garsinamas be 
jo žinios.

Bolševikams, žinoma, Nesvarbu, ar p. Ski
pitis jų mitinge bus ar ne. Jie naudoja jo 
vardų, kad pritraukti publikos ir jų išnau
doti komunistinei propagandai. Kadangi sve
čias pas juos neatvyks, bolševikai paskelbs, 
kad “fašistų atstovas” jų išsigando ir mul
kins savo aklus pasekėjus, skelbdami viso
kius melus prieš Lietuvų ir mūsų tautų ben
drai.

Bolševikai jau ne pirmų kartų taip be
gėdiškai pasielgia ir apgaudinėja žmones.

yra klaida. Visoms 
esant geroms, nėra reikalo kei 
sti savo tautybę. Jei kas tau
tų keičia, tas tų daro ne tie-

daugiau negu savoje.
Antra svarbioji ir žinotino

ji tiesa yra, kad tik viena re
ligija tėra gera, o visos kitos 
yra netikros. Visos netikro
sios religijos turi klaidų: vie
nos mažiau, kitos daugiau. 
Bet pilnų V. Dievo apreikštų
jų tiesų turi tik viena religi
ja. Ji viena teturi visas Die
vo suteiktas žmonėms išgany
mo priemones. Išganymas rei
škia amžinųjų laimę. Išgany
mo praradimas reiškia amži
nųjų nelaimę. Išganymų ir 
susijusių su juomi amžinųjų

ir kada: būtent, jei jis iš sa
vosios religijos in tikrųjų pa
reina ne dėl tiesos, ne dėl sie
los išganymo, o kokiais nors! 
blogais sumetimais. Taip Me 
ksikoje yra buvę, kad nekata- 
likai, parsisamdę persekioto
jams būti šnipais, pereidavv 
in katalikus, idant lengviau 
sužinotų, kur kunigai slapčio
mis laiko Mišias. Aišku, kad 
šitokis perėjimas iš klaidin 
gos tikybos in tikrųjų yra pei
ktinas.

Būva ir netaip šlykščių, vis. 
dėl to negirtinų pavyzdžių. Ži
nau nesenų invykį iš Rusijos. 
Vienas komunistas (bolševi
kas) patyrė, kad katalikė me
rgina turi pasislėpus 500 rub
lių auksu. Norėdamas juos 

tautoms gauti, jis siūlėsi jų vesti. Ji 
už nekataliko netekėjo. Jis 
perėjo in katalikus ir ilgokų 
laikų pavyzdingai gyveno. Me 
rgina intikėjo jo atvirumui, 
ištekėjo už jo, o jis, sučiupęs 
pinigus, išdūmė. Ne kų nuo 
jo skiriasi kiti ir kitos, kurie 
ne dėl Dievo, o dėl tekos ar 
vestuvių, ar dalies, ar kraičio 
tikėjimų maino. Bet, prieš 
juos peikiant, reikia pirma ži
noti, ar jie tikrai veidmainia
vo, o gal insitikinę tikrąjį ti
kėjimų priėmė.

Būva žmonių, kurie iš tik
rojo tikėjimo pereina in klai
dingų, kuris nė tiesos nepri
deda, nė nuo klaidos nepaliuo-

tos ir nugaros. Negydomi jiejti kompresai, ultravioletiniai 
retai savaimai pranyksta. i ir Roentgeno spinduliai daž- 

Priežasčių šiai ligai esti nai esti nulemianti faktoriai, 
gana daugel. Taukuota, ne- Švarioje odoje pas pilnai svei 

4 švari oda yra viena iš pirmu- kus jaunuolius ši liga labai

gu mes peikiame tuos, kurie 
laimę gali gauti visų tautų, 1 tiesų pareiškia nepaisydami 
bet ne visų religijų žriionės. j .i°s> ° vaduodamiesi pašali- 

Jei žmogus iš klaidingos re- !n’a*8 sumetimais, tai dar la- 
ligijos eina in teisingųjų, tai
jis gerai daro, nes jis aprūpi
na savo sielų, Jei žmogus iš 
teisingos religijos eina in klai
dingų, jis žudo savo sielų.

Kas sako, kad žmonės turi j 
mirti toje religijoje, kurioje 1 
yra gimę, tas labai kenkia žmo [ 
nėms gimusiems klaidingoje 
religijoj^, nes draudžia jiems 
insigyti amžinųjų laimę ir nau 
dingų tiesų. Nieks nesako, kad 
žmogus turi mirti su tomis ži
niomis, su kuriomis jis yra 
gimęs. Tokio sakymo beklau
sant negalima būtų nieko iš
mokti nė vienos tiesos patir
ti. Taigi gerai daro žmonės, 
kurie mokinasi, nes besimo
kydami jie patiria tų tiesų,

tinių. Taipgi perdėtas var- retai kada pasirodo. Taigi
tojimas saldžių valgių, ne- švarumas bei sveikatingumas 
tvarkingi viduriai, mažakrau- • yra geriausia priemonė apsi- 
jystė, bendras nešvarumas ir! saugoti šios ligos. Tai tuo 
sumažėjimas atsparumo gero- syk nereikės nė gydytis.

Daugelis mano šeyrų tavorš i Todėl cicilistai pradėjo stra 
čių trajina išekspleinyti, kam jyti bizniškai moksliškų skra-
cicilistai užsimanė skrajų per 
mares rūnyti. Ale šis mano 
grandiliokventas (kalbąs auk
štais žodžiais), kurio rokun- 
das šiandie dedu ant savo del7 
no, tur būt, geriausiai patai
kė į point. Jeigu kas turite 
kitokių rokundų, prašau irgi 
atsiųsti: aš jas visiems paro
dysiu ant savo delno.

Ponas propesoriau! 
Pavelykite man išvirožyti,

jų dėl naudos cicilistiškos drū 
karnės. Ir jeigu pavyks su 
pamačia visų blogų orų pra
tęst skrajų iki diprešino galo, 
tai, gal, pasiseks cicilikiškai 
drūkarnei išsigelbėti iš vieč- 
nos prapulties, kad ir špėtniai 
susitrepninusiai su pašizmais.

Nuėjau anų vakarų pas Sto 
rakurkus pynaklio palošti. Be
lošiant kažkaip išėjo kalba- 
ginčas apie vyrus ir moteris 

kodėl cicilistai strajina antrų- (Norėdama, taip sakant, nuna-
jį skrajų.

Užėjus diprešino čėsams, vi 
suoja, nė sielos išganymo ne- si ščyri cicilistėliai pagal ci- 
aprūpina, o tik apsunkina. Jei cilistiškų mokslų, nusimufavo

biau turim apgailestauti tuos, 
kurie tiesų paneigia. Juk aiš
ku, kad tiesų negalime panei
gti dėl tiesos. Jei kas, jų tu
rėjęs iš mažens, vėliau jų me
ta, tai tų padaro dėl kokių 
nors pašalinių sumetimų. Ne 
visada mes tuos sumetimus 
galime žinoti, nes paprastai 
visi juos slepia. Tačiau kar
tais sužinome. Vyras, prilygę^ 
svetimų moterį, negali jos ve
sti, likdamas kataliku. Jis jie- 
škosi tokios tikybos, kuri jai 
leidž'a išsiskirti, o jam jų ve
sti. Tokiais atvejais nėra kal
bos apie tiesų, o tik matomas 
geidulių pastatymas aukščiau 
už jų ir už dorų.

(Tęsinys ant 3 pusi.)

ant rilyfo, kad neleisti nela
biems kapitalistams savęs mu 
čyti. Sako, kam mums be
dirbti, tegul kapitališkas gu- 
vermaųas mus živina. Toks 
parunkas cicilistiškiems tavor- 
ščiams buvo alright. Ale cicili- 
stiškai drūkarnei labai nogut. 
Buvo taip blogi čėsai užėję, 
kad smutkeliui Pijušui su vi
sais savo prikaščikais vos vos 
tik neprisėjo mufuotis irgi 
ant rilyfo.

Iš to strioko cioilistėliai 
trajino insisikvyzyti į pamin
klo būdavojimo komitetų. Bet 
čionai tie nevidonys klierika- 
lai cicilikarns biznį suspoili- 
no, nes paminklo fondų apsta
tė globėjais. Tada smutkelis 
sau išsivirožijo, kad iš tokio 
fondo, kurį globoja klierikalai, 
cicilikiškai gazietai jokio pa- 
mačiaus nebus.

kinti savo vyrų, Storakurkie^ 
nė sako savo vyrui.

— Nuo to laiko, kada mu
du apsiženijom, viskas kų aš 
darau, tai tik valgį tau be 
paliovos gaminu, o kų aš už 
tai gaunu? Kų? Nieko!

— Laiminga tu, kad nieko 
negauni, — atsakė jai vyras. 
— Aš gi visados gaunu vidu
rių užkietėjimų.

Su John Gaidžiu anų rylų 
užėjau į Miko Kaladės resto
ranų pusryčiams. Atsisėdus 
už stalo, prieina veitorka ir 
klausia, kų užsisakysim.

— Two scrambled eggs, - 
sako Gaidys. ,

— Ir man taippat, — sa
kau aš. Tik kad būtų šviežių 
■kiaušinių.

Veiterka priėjus prie kiei- 
no langelio sušuko kukoriui:

— Du orderiai scrambled 
eggs! Vienas šviežių kiauši
nių! «
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Įdomūs Pasikalbėjimai
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

ŽYMĖS

RATILAS: — .Jonai, daug 
yra bažnyčią ir visos atrodo,

• kaip bažnyčios: protestonų, liu 
teronu, nezaliežninkų ii’ k. Kai 
kurios protestonų bažnyčios 
atrodo didesnės, gražesnės ne
gu katalikų. Kokiu gi būdu 
aš galiu atskirti tikrą bažny
čią nuo netikrų?

.TONAS: — Kaip gali atski- 
^rti teisingą pinigą nuo netik

rų? Kaip atskiri gryną auksą 
nuo negryno bei imitacijos? 
Kaip gali atskirti tikrą dei- 
mentą nuo stiklo bei padirb
to?

\ RATILAS: — Aiškus daly- 
\ kas, kad yra tam tikri ženk

lai per kuriuos neklystančiai 
galime atskirti tikrą daiktą 
nuo netikro.

JONAS: — Tiesa, dolerių 
tikrumą pasakome pagal nu- 
merus ir jų slaptus ženklus. 
Gryną auksą pažįstame, kada 
jį patepame tūla rūgštimi. Dai 
mentų tikrumą pažįstame pa
gal jo kietumą ir apdirbimą. 
Trumpai sakant, yra tam tik
ri ženklai, kuriais galima dai
ktų tikrumą pasakyti be abe
jonės. Taip, yra tam tikri 

, ženklai, kuriais galime pasa
kyti,kuri Bažnyčia yra tikra 
ir kuri netikra.

RAULAS: — Kokie gi yra 
tie ženklai, kuriais galėčiau 
atskirti tikrą Bažnyčią nuo 
netikrų ?

JONAS: — Ketveriopi yra 
ženklai: 1. Viena, 2. Šventa, 3. 
Katalikiška, 4. Apaštališka.

RAULAS: — Jonai, aš ne
suprantu tų ženklų? Išaiškink į 
man juos.

JONAS: — Labai gerai, 
Raulai, aš tau išaiškinsiu tuos 
ženklus. Alės vadiname Baž
nyčią Viena dėl to, kad Kata
likų Bažnyčia vienodai moki
na ir turi vieną tikėjimą, pa
siremdama neklaidingu moks
lu paties Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, Kuris pasakė: “Ei
dami tat mokykite visas gi
mines, krikštydami juos var-

GERAS IR BLOGAS SAVO 
TIKĖJIMO KEITIMAS

dan Tėvo ir Sūnaus ir Šven
tosios Dvasios; mokindami 
juos užlaikykite vis, ką nors 
jums įsakiau” (Mat. XXVIII 
19-20). Čia Viešpats Jėzus ne
daro jokio išėmimo ir nelei
džia padaryti išimties. Jis į- 
sako užlaikyti visa tai, ką Jis 
mokino. Nevalia nei pridėti, 
nei atimti; visi krikšč.ionys tu
ri klausyti Jo mokslo. Kas 
neklausys, tas nebus išgany
tas Štai Jėzaus žodžiai: “Ei
dami į visą pasaulį apsakinė
kite Evangeliją visam sutvė
rimui; kas įtikės ir bus apkri
kštytas, bus išganytas; bet 
kas neįtikės, bus pražudytas” 
(Mork. XVI 15-16).

RAULAS: — Jeigu Vieš
pats Jėzus taip aiškiai sako 
apie klausymą Jo mokslo, ko
dėl ne visi 'Jo klauso?

JONAS: — Tie, kurie ne
klauso, yra atsiskyrėliai ir be
dieviai. Štai, ką Kristus sako: 
“Kas jūsų klauso, manęs klau 
so, ir kas jus niekina, mane 
niekina” (Luk. X 16). O už 
neklusnybę, štai, ką Jis sako: 
“Jei jūsų nepaklausys, pasa
kykite Bažnyčiai; jeigu Baž
nyčios neklausys, tebūna kai

po pagonis ir muitininkas” 
(Mat. XVIII 17). Raulai, pa
klausyk, ką sako šv. Povilas 
Apaštalas apie užlaikymą Kri
staus mokslo, kad nevalia nei 
pridėti, nei atimti nuo to, ką 
Kristus mokino. Šv. Povilas, 
kalbėdamas į Apaštalus, sako: 
“Mes, broliai, turime mokyti 
tiktai ką Jėzus Kristus moki
no; nevalia nieko naujo, nors 
ir angelas iš dangaus atėjęs 
skelbtų kitaip, ką Kristus ske
lbė; tebūna jis prakeiktas ir 
atskalūnas”.

RAULAS: — Jonai, dabar 
man daros aiškiau, kad Kata
likų Bažnyčia mokin vieną 
Tikėjimą ir vieną mokslą. *Pro 
testonai, nezaliežninkai ir liu
teronai to vienodumo neturi, 
dėl to ten pas juos yra “nei 
košė, nei putra”. Kiek galvų, 
tiek ir supratimo; jie neturi 
vienodumo.

JONAS: — Tiesa, Raulai, 
tiktai Katalikų Bažnyčioj — 
po visą pasaulį visokios tau
tos vienodai atlieka pamaldas, 
vienodai teikia Sakramentus, 
vienodai supranta Jėzaus Kri
staus mokslą ir dėl to Katali
kų Bažnyčios yra žymė bei 
ženklas Viena, kuri skirias 
nuo visų kitų bažnyčių.

J. V. S.

KAS GIRDĖT SOUTH SIDE
Gegužės 5 d. įvyko susirin

kimas visų Šv. Kazimiero pa
rapijos darbuotojų. Svarstyta 
prisirengimas prie atidarymo 
naujos Šv. Kazimiero svetai
nėje, geg. 14 d., su vakariene 
nuo 5 iki 9 valandos, o nuo

8 iki 12 nakties šokiais ir 
žaidimais. Susirinkime įvairių 
“unijų manadžeriai” pasakė 
kalbas ir paaiškino susirinku
siems, kaip atliktas visas sve
tainės atnaujinimo darbas. Pi
rmutinis kalbėjo visų “unijų” 
prezidentas Adomas Jaškūnas. 
Paaiškino, kad visos “unijų” 
šakos atliko darbą sąžiningai 
Kazys Aleliūnas kalbėjo plas- 
teminkų ir maliorių vardu, A- 
ntanas Sikorskis karpenterių, 
Petras Barškėtis plumberių 
vardu, o Jonas Skistimas, ele- 
ktrišinas, sakė, kad lempos 
niekad neužges. Juzė Klimai 
tiehė kalbėjo Tretininkų ir 
Šv. Ražančiaus draugijos va 
rdu ir pareiškė, kad pečių ir 
kavai virti katilus į svetainės 
virtuvę nupirko, kas atsėję 
virš dviejų šimtų dolerių. Pau 
liną Martinaitienė pareiškė pa 
sitenkinimą visais įtaisymais 
Jonas Gailys, bingo manadže- 
rius, kalbėjo, kad visi mokyk
los atnaujinimo darbai apmo
kėti iš bingo vakarų. Sakė, jei 
žmonės uoliau lankytųsi į bi
ngo vakarus, dar ir klebonija 
šįmet atsistotų. Džiuginantis 
pranešimas. Šį Gailio prane
šimą patvirtino Stasys Simo- 
navičius, kuris kalbėjo bažny
čios komiteto vardu ir parei
škė, kad visas darbas atlik
tas pasitarus su klebonu. Su
sirinkimą apvainikavo kape
liono kun. Skripkaus kalba, 
kurioje pareiškė, kad prie vi
so darbo prisidėjęs savo mal
domis ir už tat Viešpats lai
minęs visą gražų, gerą ir nau
dingą darbą Bažnyčios ir tau- 

Itos labui, ypač įsteigimas au-

gštesnės mokyklos, kurios au
klėtiniai bus pamatu tikėjimo 
ir tautybės palaikymui. Išrin
kus virėjas ir kitus darbinin

gtas prie Petro ir Adomo ‘sta
lo.’

Šv. Kazimiero parapija vėl
kus vakarui, susirinkimas bai- sumažėjo: vienas gimė, o du

mirė. Andrių Marčulaitį gar
nys apdovanojo sūneliu, kuris 
prie Krikšto šv. gavo vardą 
Leonardas. Gi pirmadienį pn- 

(Tęsinys 4 pusi).

ATSAKANT Į PAKLAUSIMĄ

Kiek Kainuoja Gazo Šilumą?
Tikri kaštų rekordai praėjusio 
sezono šiems ir kitiems namams

išsklaido visas abejones

Gazo Šiluma Eina į Derybas Apie Kaštus!

ŠIS pasiūlymas išsklaido visas abejones 
apie kaštą, gazo šilumos. Esame prisiruo- 
šę prirodyti, iš tikrų rekordų, kad šildy

mas gazu nekainuoja tiek. kiek kalbos ir ne
tikri prasitarimai įtikino kitus žmones. Pra
šome priimti šj prirodymą, ne iš kalbų, bet 
tyrinėjimų tikro kašto gazo šilumos. Suvirš 
30,000 patenkintij vartotojų gazo šilumos pa
remia šiuos faktus.

Siųskite dėl prirodyme!
Nepasitenkinom parodyti tik dalinius apskai
čiavimus. Nepasitenkinom parodyti tik kelis 
rinktinius pavyzdžius. laukėm, kol galėjom 
surinkti pilną rekordą kašto šildymo su gazu 
daug visokių rūšių namų, įvairiose apylinkė
se. Dabar šie rekordai atviri jūsų peržiūrė
jimui. Rašykite arba pašaukite artimiausj sa
vo gazo kompanijos ofisą dėl prirodymų, ku-

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CO. 
CHICAGO

rie randasi lapely turipėlam daug rekordų 
gazo šilumos kaštų. Tiktai išpildykite kupo
ną. Pasiųskite tuojau, arba telefonuokite 
Wabash 6000.

Siųskite šį Kuponų Dėl Prirodymų 
Apie Gazo šilumos Kainas— 

PRAŠALINKIT VISAS ABEJONES!

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE CO., CHICAGO, ILK 

Please send toe a eopy of your
booklet of “Gas Cost Records”.

Name . .
Address

City

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Šitame straipsnyje kalbėta

apskritai apie tikybas kitaip 
sakant religijas, minint skir- j 
luiną tarp vienos tikrosios, iš 
Dievo einančios, ir tarp kitų 
netikrų. Aiškumo (lėliai rei
kia pasakyti, kad vienatinė ti
kroji religija yra katalikų ti
kyba, kurią valdo ir veda po
piežius, inpėdinis to šventojo 
apaštalo Petro, kuriam V. Jė
zus pasakė: Tu esi uola, ant 
tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro vartai 
nepergalės jos (Mt. 16, 16). 
Tik pragaro vartai peikia 
tuos, kurie gimę klaidoje, pa
žįsta šitą Kristaus pasakytąją 
liesą ir, pripažinę ją, pasinau
doja.

j Petras Būčys, M.I.C.

CbampagnePaperCo., 
fabrikas kur Cbester- 
field popiera yra pa
gaminta.

Piaustymas ir vynioji
mas plačių cigaretų 
popieros ritinių į vy
tuvus.

« XMB * Bnu Tiatcoa Ca.

ČYSTA POPIERA DEL CHESTERFIELDS

Jie vartoja 300 galionų 

šviežio vandenio kas minutą 
valyti švarų linų drobinį mink

štimą iš kurio Chesterfield po

piera yra pagaminta
Nėlir

vėl jie virina ir plauna 
grynus linų drobinius šmotelius pirm 
negu išvynioti į ploną trupią popierą 
ir supiaustyti į ritinius dėl Chesterfield 
cigaretų.

Viskas dideliame moderniniame fabri
ke kur Chesterfield popiera yra gaminama 
yra kuošvariausia užlaikoma.

Prieš išsiuntimu popieros j šitų šalį ji 
išbandyta dėl trijų daigtų—

Grynumo
Tinkamos degimo ypatybės 
Nė skonio ir kvapsnio

Nėr geresnės popieros uz tą kuri varto
jama ant Chesterfield,—kitas dalykas ku
ris padaro jį lengvesnį, geresnio skomo 
cigaretę.

Z
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Pittstargto Žinios
KAS GIRDĖTI SOUTH SIDE

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
laidota a. a. Marė Meškūnie- 
nė su bažnytinėmis apeigomis 
Šv. Kazimiero kapinėse, o an
tradienį a. a. Vincas Janulis 
taip pat su bažnytinėmis apei 
gomis parapijos kapinėse šei
myniniame sklype.

Pirmadienio vakare įvyko 
Rūtos klubo mėnesinis susi
rinkimas, kuriame aptarta pri 
sirengimas prie atidarymo nau 
jos Šv. Kazimiero svetainės 
ir virtuvės.

Gegužinės pamaldos Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje būna tre
čiadieniais ir penktadieniai1?

Grįžkite Prie Blynų
Kiekvienas A. L. lt. K. Fed. 

apskr. pasijudinimas įvaro so
cialistams kinkų drebėjimo. 
Augant katalikų susipratimui 
ir stiprėjant Federacijos vei
kimui, jiems darosi labai ne
jauku. Jie bara katalikus už 
veikimą ir už neveikimą. Jie 
seka kiekvieną katalikų žing
snį, gaudo visus jų veikėjų 
žodžius ir net privačius laiš
kus. Pritrūkus kritikai med
žiagos, jie griebiasi išsvajotų 
dalykų ir kaltina katalikus 
patys nežinodami už ką. Pa
vyzdžiui, prieš kiek laiko juos 
vargino kokie ten išsvajoti ka 
talikij. kepti blynai. Paskui, 
blynų pritrūkus, jie įsikando 
Federacijos viršininko rašytus 
privačius laiškus. Iš pradžių

7:30 vai. vakarais, o sekma- nekreipiau dėmesio į jų verk
dieniais 3 vai. popiet.

Bingo lošiama trečiadieniais 
ir sekmadieniais 9 valandą va
karais.

Į svetainės atidarymo vaka 
rienę kvietimai ir tikietai jau 
išsiuntinėti. Visi jas uoliai pa
rdavinėja. Už 10c auką para
pijos naudai, kiekvienas turės 
teisę laimėti naują pečių į 
virtuvę, puošnus rakandus i 
valgyklą ir radio. Verta pasi
darbuoti.

šlenimą dėl mano rašyto vie
nam soutlisidiečiui laiško, bet 
toliau tylėti negalima, nes dėl 
laiškų socialistai be paliovos 
dejuoja ir juo toliau, tuo ga
rsesnis darosi jų dejavimas. 
Reikia ką nors daryti. Blynai, 
kaipo valgomas daiktas, jiems

nepakenkė, bet laiškai, bro
lau, tai kitas dalykas; laiškais 
jie gali užspringti...

Nuraminimui socialistų, no- 
rfo jų paklausti, kam tas jų 
neapkenčiamas mano laiškas 
buvo adresuotas? Tikrai ne 
jums. Tai kam jūs į ne savo 
dalykus nosį kišate ir tiek 
ašarų liejate? Aš turėjau tei
sę rašyti ir rašiau privatų lai
šką savo pakraipos žmogui sa
vais reikalais. Ką bendra jūs 
su tuo turite? Vienok jūs ne 
tik iš vieno laiško padarėte ke
letą laiškų, bet dar vadinate 
tą laišką raketierišku, grąsi- 
nančiu ir t.t.

Visų žiniai pranešu, kad jo
kių grąsinančių ar nepadorių 
laiškų nesu rašęs, o ciciliku- 
čiams pareiškiu, kad mano 
privatūs laiškai yra vien tik 
mano reikalas, nereikalaująs 
jūsų nešvarių prierašų. Jeigu 
nieko rimtesnio neturite dary-į 
ti, grįžkite prie savo mėgia
mų blynų.

Įtariamas Feder. Apskr.
Viršininkas

EMIL DENEMARKū“

5848 60 OGDEN

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

Leščinskas. Lai Dievas duoda 
jam sveikatos.

riame plačiai buvo kalbama,, gi buvo surengęs vakarėlį. Va kiu su motinėlėms eiti
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Geg. 3 d. sodaliečių susirin
kime išrinkta “gegužinė ka
ralaitė”, kuri vainikuos Pane
lės Šv. statulą geg. 26 d., 3 
vai. popiet, Šv. Kazimiero ba
žnyčioje.

dienoj teikia savo mamytėms 
įvairias dovanėles. Bot bran
giausia dovana, kokią galima 
suteikti, yra priėmimas šv. Ko 
'munijos ir išklausymas šv. Mi 
šių mamyčių intencija. Todėl 
vaikučiai pasiryžo teikti tą 
brangių brangiausią dovanėlę 
savo mamytėm ir tokiu būdu 
jas palinksminti. Motinos įve
rtins tą dovanėlę labiau negu 
kokią.

MOKYKLOS ŽINUTĖS
Iš BRADDOCK PA

DANGĖS

atvažiavusių iš kitur, o dau
giausia iš “Mikysrokso”. Py
škino tūzus kun. J. Vaišnoras, 
bank. Pollock ir postmaster 
Moran. Buvo daug ir labai 
gražių dovanų. Visi, kurie jas 
gavo, buvo labai patenkinti. 
Mes, parapijiečiai, dėkingi e- 
same, svetimiems, kurie mūsų 
nepamiršta. Pramogai daug 
pasidarbavo sekantieji: K. 
Sargautis, J. Martinaitis, J. 
Žukas, A. Trakas, V. Sargau
tis, L. Prizgintas, A. Vitar- 
taitė, V. Andriejauskaitė, A. 
Visockaitė.

Daugelis mūsų žmonių, ku
rie buvo pasidėję pinigus į 
Braddock Trust Co., kuri 1933 
m. užsidarė, nusidžiaugė, kai 
antru kartu bankas pradėjo 
išmokėti dalį įdėtų pinigų.

Augustas

jog sodalietės turi būti pado
rios mergaitės, ir, kaipo to
kios, vengti nepadorių vietų, 
nepadorių šokių. Gerai darote, 
mergaitės. Jūsų padorumu Die 
vas, Šv. Marija ir jūsų tėve
liai labai džiaugiasi. Nutarta 
Motinos dienoje suruošti pro-1
gramą ir pagerbti savo moti- Velykų antrą dieną jau pra 

j neles. Programas bus gegužės, dėta taisyti ir dažyti mūsų 
12 d., 8 vai. vakaro, parap. bažnyčia.

Darbas pavestas kontrakto- 
riui Confortti iš K. Pittsburg-

dovaujant Kimučiui atvaidin
ta komedija. Po vaidinimo bu
vo šokiai. Griežė I. Galinio or
kestrą. Pelnas ėjo bažnyčios 
dažymo fondan.

Gegužės 7 d. L. Vyčių 11 
kuopa suruošė šokių vakarą.

“iii corpore’šv. Komunijos 
Po Mišių bus suruošti moti
nėlėms pusryčiai ir apdovano
tos.

Po susirinkimo buvo lošia- / 
ma kauliukais. Ant galo (J! 
Stankūniūtė visas pavaišįno 
užkandžiu. Darata

ŽINUTĖS Iš E. VANDER- 
GRIFTOmokyklos svetainėje.

Klebonas iš sakyklos paskel
bė, kad birželio 9 d. J. B. vys
kupas T. Matulionis aplankys 
Šv. Vincento parapiją ir su
teiks Sutvirtinimo Sakramen
tą Sekminių dienoje. Cibukas

Gegužės 5 d. šv. Jono drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mą.

Sodalietės mėnesiniam susi
rinkime, C. Stankūnui tės na
me, gegužės 2 d. nutarė Mo
tinos dieną užprašyti šv. Mi
šias motinėlių intencija ir sy-

Gegužės 12 d. Saldž. Vardo 
j draugija eis ‘ in corpore ’ prie 
šv. Komunuiios motinų inten
cija. Gegužės 12 d. 
nų Diena.

yra Moti-

SUKYS -- OOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street

Braddockiečiai dabar ren
giasi važiuoti pas kun. J. Vai
šnorą į card party, kuri bus

Balandžio 28 d., card party 
parapijos naudai praėjo dide
liu pasisekimu; parapijai liko’^^n^ės 19 d.
gražaus pelno. Svetainė buvo I --------

Sunkiai serga

Artinanties brangiai Motinų 
Dienai, vaikučiai galvoja, kaip 
palinksminus savo mamytes.
Daugelis sūnų, dukterų šioj1 pilna žmonių. Patėmijau daug

DĖDES BALTRAUS SKYRIUS
Žiūrint į kai kurių Pittsbur- mentuotų, tai sakytume, kad 

gho lietuvių veikimą, aiškiai nepilno proto. Bet taip argu-
matosi, kad čia nezaliežninkai 
bičiuliuojasi ir šaukiasi cicili
kėlių vadų pagalbos. Cicilikė- 
lių vadai, matydami nezaliež- 
ninkus savo plauko žmonėmis, 
juos gina ir skelbia savo šla
mštuose, kad nezaliežninkai y- 
ra tokie patys kaip ir Romos 
katalikai, nes jie garbina tą 
patį Dievą, kalba tokius pat 
poterius ir vartoja savo neva 
bažnyčioje tas pačias apeigas. 
Nors cicilikėlių vadas aiškiai 
žino skirtumą tarp Romos Ka 
talikų Bažnyčios ir nezaliežni- 
nkų kirkužės, bet, mulkinda
mas lietuvius, juos ramina ir 
užtardamas sako, kad nezalie- 
žninkai yra tikri katalikai.

Nors cicilikėlių šulas jau vie 
šai savo šlamštuose pasisakė, 
kad jam neapeina Kristaus 
Bažnyčia, nei nezaliežninkų 
neva bažnyčia, bet vis, kaip 
girtas už tvoros besigraibyda- 
mas, mulkina žmonelius. Cici
likėlių šulas savo šlamštuose 
sako, kad skirtumas tarp Ro
mos Kat. Bažnyčios ir neza- 
liežninkų yra tas, jog Komos 
Katal. Bažnyčios savininkas 
yra airys vyskupas, o neza
liežninkų kirkužės patys para-

Kazimieras

ir paprašyk, kad jis tau paro
dytų tos parapijos “čarterį”. 
Jame, jeigu jau šiek tiek susi
pažinai su anglų kalba, pama
tysi, kad nesaliežnos parapi- 

mentuoja cicilikėlių šulas, ku- 3<>s globėju ir dalinai savinin
ku yra lenkas, neva vyskupas, 
ir jo įpėdinis. Bet kai perskai
tysi tą čarterį, aš reikalauju, 
kad apie tai praneštum savo 
šlamštuose, ar taip yra, kaip 
aš sakau. Jeigu neteisybę sa
kau, kad nezaliežnos parapijos 
bosas ir globėjas yra lenkas 
nezaliežnas neva vyskupas, tai

ris rekomendavosi studentu ir 
net studentu universiteto. 
Taip vaikiškai plepėdamas ir 
pasirodo, koks jis yra studen
tas.

Kad Romos Katal. Bažnyčia 
yra globoje airio vyskupo, sa
vo vyskupijoje, tai pilnai su
tinku su cicilikėlių vadu. Bet 
kad nuosavybė būtų airio vys- 
kpo, tai (čionai jau cicilikėlių 
vadas meluoja.

Romos Katal. Bažnyčia yra 
Kristaus įsteigta. Kristaus Ba 
žnyčia yra draugija, kuri su
sideda iš visų tautų narių. 
Kad gražiai toji Kristaus dr- 
gija tvarkytųsi, Popiežius ir 
skiria savo pagelbininkus vy
skupus, kad savo vyskupijoje 
būtų bažnyčių globėjum. Tat 
vyskupas ne savininkas, bet 
tiktai globėjas bažnyčios.

HOMESTEADO ŽINELĖS

BRIOGEVILLEŽINUTĖS
Gegužės 5 d. parapijos cho

ro card party labai gerai nu
sisekė. Nors lijo, bet žmonių 
prisirinko pilna salė. Pelno 
bus apie 40 dol.

Ateinantį sekmadienį — Mc 
ther’s Day — sodalietės ren
giasi pagerbti savo mamytes 
dainom, deklemacijom ir gar
džia vakariene parapijos sa
lėje.

Praeitą savaitę prasidėjo 
vaikų katekizacija — priren-
gimas prie Sutvirtinimo Sa- ----------- .
kramento, kurį suteiks Jo Ma- Keletas moterėlių susitarė 
lonybė vyskupas Matulionis, ir suruošė kortomis lošimą sa- 
birželio 6 d. vo namuose. Uždirbo $118.50 ir

Parapijos jaunuoliai prade- paaukojo seserims Pranciškie- 
jo maliavoti klebonijos vidų. tems, kaipo Velykų dovaną. 
Jei pasiseks sukelti užtektinai Seserys šios parapijos labai

Phone: YARds 5215 
DABAR Skolinam ir Perkam 

Pirmus Morgičius
Perkam Lietuviškus Bonus 

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobiliu, 
Stiklų ir t. t. ’

pinigų, šią vasarą manoma pe- 
rmaliavoti ir bažnyčią iš vi
daus ir iš lauke. V.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBUREHO PA

DANGĖS

dėkingos moterims.

Sodalietės per penkis kau
liukais žaidimo vakarus uždi
rbo $150.00, kuriuos paskyrė 
bažnyčios dažymo fondan.

Balandžio 22 d. Šv. Uršulės’ 
draugija buvo surengus kam 
liukais žaidimą, kuris irgi bu-/ 
vo sėkmingas.

JOHN P. EWALD
LOANS. and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mcrtgicio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINEI L ’ ’

S': " ’•

Tenka girdėti, kad sesuo Fe 
licija eina sveikyn ir trumpa

. laiku žada grįžti į Šv. Vincen- 
mano anūkas apsiima tau ir to ,„okykliJ visi laukianie. 
kudlotai Magdei pamokėti po
50 dol. Turit© geros progos 
pasipinigauti, apsikirpti ir su- 
sigarbiniuoti savo kudlas. Bū
ti kultūrinio airio vyskupo 
globoje, mes, lietuviai katali- j 
kai, jaučiamės už garbę, bet • 
būti globoje mūsų tautos prie-1 
šo lenko nezaliežno neva vys-1 
k ūpo, tai, brač, pfe, smirda ir Ii 
gėda. Turbūt, cicilikėlių va-i 
das ir kudiota Magdė apie ne- j 
zaliežnos parapijos čarterį ne I

Gegužės 5 d. Sodalietės lai
kė mėnesini susirinkimą, ku-

Balandžio 25 d. L. Vyčių 11 
kuopa buvo surengus lietuvi
šką balių. Pelną paaukojo ba
žnyčios dažymo fondan.

Balandžio 30 d. Federacijos 
skyrius tam pačiai*' Gkslui ir TAUPYTI PINIGUS

Nezaliežninkų kirkužė » yra ir bus jums gera1
nezaliežno lenko, neva vysku
po, įsteigta. Nezaliežninkai, 
kaip beždžionės, bando suda
ryti savotišką draugiją, bet 
jos įsteigėjas yra lenkas ir 
po draug kirkužės globėjas ir 
savininkas.

Būk toks geras, cicilikėlių
pijonai. Ištikrųjų, jeigu pen-' vade, nueik pas savo plauko
kių metų vaikutis taip argu- nezaliežnos parapijos pryčerį

Gerkit ir Reikalaukit
Visom A Ii sese

Matosi Trijų 
«TSi£M£hl 
Keatacky

proga sužinoti. Valio, Pittsbu- 
rgho nezaliežninkai, po lenko I 
neva vyskupo letena. Keistas 
nezaliežninkų elgesys. Kiekvie! 
nas žino, kad cicilikėlių vadai | 
nustoję tikėjimo ir doros, o 
su jais bičiuliaujasi, jų pagal
bos prašo. Keistas ir nesupra
ntamas dalykas.

Dėdė Baltrus

■-i. i

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TARDS 0803

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

. *
Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 

Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. G.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

>AU KANTO/? 2242 WEST 23rt PLACE
,aKD™»L^?at^ Phone CANai 8887

or CHICAGO

Ben J. Katama akai, raštininkas
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Federacijos Ckicagos Apskričio Darhote Įvairios Mintys Apie Svetimšalius
Feder. Chic. skaitlingam dradarbiavimas su juomi (Gri'

mėn. susirinkime, invykusia- 
me gegužės 1 d., Aušros Var
tų parap. svet., aptarta daug 
svarbių dalykų, tarp kurių ir 
Draugijos Užsienio Lietuvia
ms Remti pirm. R. Skipičio 
misijų Amerikoje.

gaičiu) nepakeliui.
Atrėmimui viršminėto ir

jam panašių užmetimų, staty
kime jiems vyskupo P. Bučio 
straipsnį, tilpusį “Draugo”; 
num. 101, prof. kun. J. Vait
kevičiaus visus referatus skai

Užgirtas Chic. Provincijos tytus per “Draugo” radio, ku 
Kunigų Vienybės nutarimas j rie tilpo “Drauge”, straips- 
bal. 8 d., Dievo Apvaizdos pa- nius dr. J. P. Poškos, dr. A. 
rap. klebonijoje. (Žiūrėk ‘Dr.’ Rakausko, kun. J. Mačiulio- 
num. 87, bal. 12 - 35, A. L. R. nio, “Draugo” red. L. Šimu- 
K. Feder. Cbic. Apskričio Pro čio, kun. P. Vaitukaičio ir ki-
testų ten pat ir “Melagiaus 
Diplomų”, “Dr.” num. 88, ba
land. 13 — 35).

Dėl socialistų “Naujienose” 
šmeižtų, inžeidžiančių Šv. Tė
vų, Tėvų Marijonų kongrega
cijų, visų dvasiškijų ir visa, 
kas katalikams šventa ir bra
ngu, sus-mas katalikams pata
ria sekti “Drauge” tilpusius 
indomius ir turiningus raštus, 
nušviečiančius Grigaičio ‘Nau 
jienose’ šmeižtus katalikų ad
resu.

Grigaitis griebiasi paskuti
nių priemonių, kad sugriovus 
katalikuose meilę prie savo 
dvasios vadų, Bažnyčios ir 
Dievo ir pakenkus katalikiš
kosios spaudos vajui. Nesusi
pratusius katalikus “N.” ir 
išnaudoja bedievybės platini
mui.

Gali kam nors atrodyti, kad 
katalikai (Federacija) čia su
Grigaičiu elgiasi prieš Kris- ^y

tų.
Insigilinkime ypatingai in 

vyskupo P. Bučio visus tris 
tomus “Katalikų Tikyba”, 
“Jėzus Kristus” ir “Šventoji 
Dvasia”. Tai milžiniška jėga 
atrėmimui bedievių užmetima
ms ir mums katalikams bran
gus pasimokinimas- ir jėga 
prieš bedievybę. Tai Federaci
jos patarimai. J. Š., kor.

ADV. R. SKIPITIS KAL
BĖS PER RADIO

CLEVELAND, OHIO. — 
Visi Oliio ir kitų valst. lietu
viai per 200 mylių aplink Cle- 
velandų, kur neapsilankys Lie 
tuvos svečias adv. R. Skipi
tis, galės jį girdėti kalbant 
per radio sekmadienį, gegužės 
19 d., nuo 11:30 vai. dienos, iš 
Clevelando radio stoties WJ

taus mokslų, prieš artimo mei
lę. Nes Kristus mokino ir ne
prietelius mylėti. Taip many
ti būtų klaida. Katalikai lau
kia Grigaičio atsivertimo. Ka
talikams ir Grigaičio eiela ly
giai brangi, kaip kad geram 
tėvui sūnus palaidūnas.

Kadangi ta radio stotis ge
rai girdima per 200 mylių ap
linkui, tai turės progų adv. 
Skipitį išgirsti visi Ohio, Ka
nados, Buffalo, Niagara Falls, 
Detroito, Daytono, Akrono, 
Youngstoįvno ir vakarinės da- 

i lies Pennsylvanijos lietuviai.
Kristus latrai ir Marijai Ma | Nepamirškit dienos ir laiko 

gdalenai kaltes dovanojo ir Programas tęsis pusę vala- 
juos pamylėjo, nes jie piašė]njog> Dainuos Akrono Lietu- 
dovanojimo, pasigailėjimo ir (vįų Draugiško Klūbo choras, 
atgailojo. Bet kas atsitiko su į Rap.
Judu? Jei Judas būtų puolęs j__________ ,
prie dar gyvo Jėzaus kojų po
kryžiumi ir maldavęs dovano
ti, be abejo, Kristus ir Judui 
būtų dovanojęs.

Bet Judas neprašė dovanoji
mo, Tat su Judu invyko tas 
pat, kas ir su bedieviais soci
alistais ir visais istais. Kata
likai nelinki Grigaičiui Gudos 
likimo. Bet katalikams ben-

NAUJA LIETUVIŲ JMONE
KAUNAS. — Lietuviai Ka

tilius, Pliuškevičius ir Zel- 
čius Kaune įsteigė cheminį 
fabrikų vardu “Neringa,” ku 
riame bus dirbama batams 
kremas, grindims vaškas, ra
tams tepalas ir eilė kitų da
lykų. Darbas jau prasidėjo.

Svetimšalių bilius būtų pe
rėjęs per Illinois legislatūrą 
be jokių kliūčių, jei adv. 
Grisius atsitiktinai nebūtų pa 
stebėjęs mažo straipsnelio vie 
nam laikraštyje. Pamatęs tai 
adv. Grišius tuoj pradėjo vei
kti pranešdamas visiems lie
tuviams advokatams apie bi
lių ir jo sėkmės visai išeivijai 
Amerikoj. Neužilgo po to į- 
vyko Federacijos Vakarinių 
Valstijų konferencija Cieeroj. 
Čia adv. Grišius pranešė, kas 
veikiama legislatūroj. Konfe
rencijos dalyviai nutarė išneš
ti protestų prieš bilių. Tam 
tikslui išrinko komisijų, ku
rios pareiga būtų tai padary
ti. Iš sėkmių matyti, kad ko
misija nesnaudė.

Adv. J. Grišius sykiu su 
adv. Vasiliausku nuvykę { 
Springfieldų pareiškė protestų 
komisijai, kuri tų bilių tvar
kė. Mūsų atstovai paprašė tos 
komisijos paskirti antraeilę 
komisijų, kuri įvairiuose Illi
nois valst. miestuose galėtų iš
klausyti argumentus, kodėl 
tas bilius neturėtų būti pra
vestas. Taip ir padaryta. Pe
reitų pirmadienį pradėtas tas 
išklausinėjimas. Čia noriu pa
tiekti keletu minčių, kurias 
išreiškė kalbėtojai.

Adv. Grišius: “Jei būtume 
priversti tų bilių priimti, Tai 
galėtume tai padaryti su tam 
tikrais pataisymais. Taip pat 
biliaus iniciatoriai turėtų 
mums duoti pakankamai lai
ko”.
Adv. Vasiliauskas: ‘Kaip gali 

valstybė atmesti kų nors iš 
pašalpos eilių, jei pati valsty
bė neduoda visos pašalpos? 
Bilius yra-tiesioginis nusižen
gimas Jungtinių Amerikos Va 
lstijų konstitucijai. Deporta
vimas kurio nors žmogaus iš 
Amerikos nėra kurios nors 
valstybės dalykas; jis yra Fe
deralinės valdžios galioje”.

P. Ch. P. Schwartz: “Bi- 
lių pravedus, būtų didžiausia 
klaida. Mums nereikia regis
tracijos, mums reikia daugiau 
mokslo. Šiais vargo laikais^ 
kur gaus žmonės $2.50 už re-

! gistravimųsi, jei dabar valsty
bė turi jiems pašalpų duoti?”.

P-lė Kenneth F. Rich, Iml- 
gantų Protekinės Lygos vedė
ja: “Mūsų organizacija griež
tai priešinasi šiam biliui. Mes 
žinom, kad tai būtų didžiau 
šia klaida”. Ji gabiai apgynt 
savo argumentus, paduodama 
tikrus statistinius faktus. ‘Jei 
mes tų bilių pravesime, bu* 
tas pats, kas buvo prohibici- 
jos laikais. Prasidės tiraniju. 
visokie neteisėti apkaltinima.’ 
ir t.t.’

P-lė Harriet E. Vittum, No l| 
rtbwestern Universiteto Sėt ‘ 
tlement vedėja: ‘Ateiviai daug 
daugiau įdėjo į Amerikų, no 

Įgu patys amerikonai. Jie savo 
sunkiu darbu pastatė ant ko
jų daugeli mūsų pramonių. Ir 
už tai, kad jie nemoka anglų 
kalbos ir dėl tos priežasties 
nepajėgia tapti Amerikos pi
liečiais, mes neturime teisės 
jų apsunkinti visokiais prasi-1 
manymais. Svetimšaliai, bent 
didžiausia dalis, yra tikri A- 
merikos nebalsuojantieji pilie 
čiai. Daugelyje atvejų jie yra 
geresni negu legaliai balsuo
jantieji piliečiai’: P-lės Vittum 
argumentai buvo paremti įvai 
riais faktais, kuriuos ji paste
bėjo būdama Northwestem u- 
niversiteto settlement vedėja 
per 30 metų.

Geriausias argumentas prieš 
bilių, tai paties bilio iniciato
riaus prisipažinimas. Šio bi
lio iniciatorius generolas Olin- 

Inon, senatoriaus Foster pa
klaustas, ar jis asmeniai ma
no, kad biliaus 3 ir 4 sekcija 
sutinka su ..Jungtinu} Valst. 
konstitucija, prisipažino, kad 
tai būtų priešinga mūsų kon
stitucijos teisėms. Tuomi jis 
prisipažino, kad bilius yra ne
teisingas.

DIENRAŠČIO
DRAUGO”

PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekm., Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

MORGIČIĮĮ DEGINS
ROSELAND. — Užėjus sun

kiems laikams, morgičiai žmo 
nėms pasidarė nepakeliami ir 
nepakenčiami, nes daugelis 
žmonių vien dėl morgičių pra
rado savo namus, biznius ir 
kitas nuosavybes.

Visų Šventųjų parapija, vi
sa tų matydama, kaip daug 
žmonių dėl tos priežasties ke
nčia ir vargsta, nusprendė tos 
naštos nusikratyti ir visų žmo 
nių akyvaizdoje ją sunaikinti, 
sudeginant ant laužo. Kas tu
ri morgičius, o norėtų kad jų 
nebūtų, lai ateina sekmadienį 
geg. 12 d., 6 vai. vakare, į 
Visų Šventųjų parapijos salę 
ir pasimokina, kaip pasiliuo

suoti iš po to sunkaus jungo.
Vietos klebonas kun. J. Ra

škauskas visiems duos gerų 
patarimų.

Prie Šios “okazijos” para
pija rengia puikių vakarienę 
su įdomiu programų, kad atsi 
laukusius svečius galėtų tin 
kainai pavaišinti ir suteikti 
kitokių malonumų. Orkestrą 
grieš nuo '6 iki 12 vai. Jaum 
ir seni galės šokt ir linksmin
tis iki vidurnakčio,

Parapijonai

vedėjas, Vladas P. Mučinskas 
iš New Yorko, kuris išsireiškė, 
kad A. L. R. K. Studentų eks
kursija turės pasisekimo, nes 
norinčių keliauti tuo metu ra
ndasi daug. P. Mučinskas ti
kisi, kad ekskursija bus vie
na didžiausių lietuvių jaunuo
lių ekskursijų.

SVEČIAS Iš RYTU
Vakar “Draugo” adminis

tracijų atlankė Swedish Ame
rican Line lietuvių skyriaus

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jį vartosite vieną, savaite, 
jūs pastebėsite abelną pagerėjimą ir 
jeigu ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalią sveikatą ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 

'gautumėte tikrą NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever- 
Lės

| Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 26c ir
50c.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
aldaknygės

L MALDAKNYGE ir BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ VADO
VĖLIS, audekliniais viršeliais .................................65c

Paauksuotais kraštais .................................75c
Odiniais viršeliais.................................... $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais................................ 75c
Odiniais viršeliais ........................... • •.. $1.25

3. JĖZUS MANO PAGELBA
Audekliniais viršeliais ........................... $2.50

4. ANGELAS DIEVIŠKASIS SARGAS
Audekliniais viršeliais.............................25c

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais ........................................ $1.00
Odiniais viršeliais .............................  $1.00

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku.................. $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko.................. $1.25
Odiniais viršeliais.............................   $1.50

7. AN1UOLAS SARGAS Odiniais viršeliais...............$1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais .......................................... $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais .................................... 40c
Paauksuotais kraštais .................................50c

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2331 SOUTH OAKLEY AVENUE

JDOMOS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję į Šiuos paveislus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į arenų, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Sabestijonų sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Cecilijų ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braakia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite I

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Pėtnyčioje, Gegužės 10 d. Dureya, 
Pa. parap. aalėje.

Įžanga ilbc, aaikama 10c.
Visur oredau 7:80 ral. vak.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
U40 BO. KEDZIE AVS.

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų Ir Grabnamių

-------- o ---  .
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
-------- o---------

Suvirš 50 metų prityrimo
-------- o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus-------- O------- —

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainiku Dienos. 85% NUO
LAIDA ant vLsų Stock Paminklų, 
Mažų Ir DMclių. Nora turime di
deli .stakų, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MODNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena* bukas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Rez. PENSACOLA SO11 
BELMONT 34S5

Offioe: HILIJSIDE »8«5
Alfred Roaelll, pres. Vlncent BoseUl, aeer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skutos 
Clias. Syrewicze

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevanl 5203

Lachamcz ir Šuns

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927|

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139 

1410 So. 49th Ct., Cicero

I. F. Radaus
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VIETINĖS ŽINIOS
CICERIEČIAI, BULVARIŠ-

KIAIĮ “DRAUGO” 
PIKNIKĄ

Visi ciceriečiai jau prisiren
gę “Draugo” piknikui. Turi
ntieji savo automobilius, jei 
rasis vietos, žada nuvesti ir 
savo draugus. Kiti važiuos ga- 
tvėkariais, traukiniais, o kai 
kurie, sakė, net pėsti eisiu.

PRIEŠ SENNETT BILIŲ
Gegužės 6 d., Cook apskri

čio bute komisijonierių kam
bary buvo susirinkimas skir
tos komisijos reikale Sennett 
Lilio, kuriuo norima suvaržy
ti ateivius nepiliečius.

Bilius III. legislatūroj įteik
tas kovo 5 d.

Pirmiausia buvo pakviestas 
kalbėti prieš biliu Liet. Adv.

Į<lr-jos narys adv. J. J. Grish, 
(pirm. šios komisijos). Nuodu
gniai išdėstė bilio blėdingu- 
iuq. Malonu mums, lietuviams, 

Visi} ūpas labai geras. Džiau- (va gįmę įv augę lietuviai 
giasi, kad oras atšilo. gina ateivių reikalus. Paskui

Bulvariškiai irgi geri ‘Drau kalbėjo Liet. Adv. dr-jos pinu. 
go’ rėmėjai; jie visados pasi- adv. R. VaSalle, kuris įrodę

Atrodo, kad sekmadienį, ge-: 
gūžės 12 d., visi ciceriečiai 
bus Vytauto parke.

žymi piknikuos. Anų dien te
ko su vienu kalbėtis. Stačiai

nėjo, kad užtvirtinimu to bi
lio būtų peržengta J. A. V.

pasakė, kad be bulvariškių ne konstitucija. Po jo sekė kal- 
koks būti} piknikas. Taigi, vi-į bos įvairių organizacijų atsto
si važiuosime! Rap. p'U-

Tuo reikalu pastangomis
Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos rengiama prakalbos gegu
žės 10 d., Lietuvii} Auditori-

Šv. Vardo Jėzaus draugija 
rengia šokių vakarus antra
dienių vakarais, gegužės 14 ir 
28 dd., parapijos salėj. Prad- j°.L 7:30 vai. vakare. Kalbės 
žia 8 vai. vak. * (adv.i J. J. Grish, R. VaSalle,

J. J. 
kiti.Draugija kviečia visų jau

nimų atsilankyti. Bus 
muzika. Įžanga 15c.

gers

Borden (Bagdžiūnas) ir 
Bus išnešta rezoliucija 

šiuo reikalu. Įžangos nebus.
M. Zolpiene

EKSTRA SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Marijonų Kolegijos ir Semi-l 
narijos Chieagos apskričio rė
mėjų ekstra susirinkimas bus 
penktadienio vakare, gegužės 
10 d., tuojau po gegužinių pa
maldų, Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambary (West Si-' 
dėj). Visų kolonijų skyrių at
stovų ir pašaliečių prašome 
skaitlingai suvažiuoti, nes 
kaip ž’note iš praėjusio susi
rinkimo, kad yra nutarta aps
kričio, vietoj metinės vakarie
nės, turėti pavasarinį išvažia
vimų Marijonų ūky, Hins- 
dale, III. Laikas padirbėti ir 
prisiruošti, kad išvažiavimas, 
kuris invyks gegužės 26 dieną, 
būtų sėkmingas.

Sekr.

ŠIANDIE BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Šį vakarų nuo 8 iki 8:45 v. 
pasiklausykite radio progra
mo iš stoties WHFC, kurį 
duos Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvė, 3417 So. 
Halsted st. Bus gražių dainų 
ir muzikos, taipgi naudingų 
pranešimų. Reikia pastebėti, 
kad Budrikas pereitų savaitę 
atidarė trečių krautuvę adresu 
3345 S. Halsted st. (Šalę Bu
driko auksinių daiktų krautu
vės). Naujoje krautuvėje — 
Budrik Furnture Mart yra pi|

AKIŲ GYDYTOJAI:

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult.

AMERICAN LEAGUE

New York, 4 
.. Detroit, 6

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
rvulglino, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt). atitaiso 
rumparegystę Ir tollregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedaie atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 S0 ASHLAND AVĖ

Chicago, 7 ..
Phila., 7 ...
Cleveland, 2 ......... Boston, 0 Phone Boulevard 7589
Wasbington, 8 .. St. Louis 5

NATIONAL LEAGUE 25 METŲ PRITYRIMO
New York, 3 .... Chicago, 1 Į Pritaikyme akinių dėl viso-
Ncw York, 6......... Chiago, 21*5!^ akių. Ekspertas tyrimo a
Gincinnati. 15 .... Phila, ,r P"“'1*"" •k'“«
Phila., 5 .........  Cincinnati, 4
Brooklyn, 3 
Boston, 12 .

. St. Louis, 2 
Pittsbnrgh, 3

Ofiso Tel. CICERO 49
Rez. Tel. CICERO 8<I5«

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komis!Jonierius. Yra gerai Cl- 
eeriečiama žinomas. Praktikuoja jau 
>8 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rheumatlzma, Plati- 
čių ir Atrdies ligas.

Valandos;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 8 Iki 4 

vai. popiet Ir 7 iki 8 va), vakare; 
šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankstas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Illinois reprezentantas Dirksen (dešinėj), kuris šio
mis dienomis AVashingtone iškėlė apkaltinimų prieš 
Septintosios Federalės Apygardos teismo (Chieagoj) 
teisėjų Samuel Aschuler, kuris būk savo teisme prasi
lenkęs su teisėmis. (Acme Photo)

Inas pasirinkimas gražiausių 
ir naujausių parlor setų, di- 
nettes, studio couches ir kito
kių namams reikalingų daly
kų pigiausiomis kainomis. Vi
siems pirkėjams dabar duoda
mi tikietai dykai į Budriko 
metinį piknikų, kuris įvyks 
gegužės 19 d., Birutės darže. 
Su tais tikietais bus galima iš- 
laimėti virš 100 įvairių daik

nome, eina kas trečiadienį ta
rpe 4 ir 5 vai. popiet iš sto
ties AVEDC — 1210 kil. Rap.

tų vertės $3,000.00. Rep.

na
P. Šaltimiero žmonos moti- 

Ona Lukošienė, katalikų
veikėja, “Draugo” rėmėja pi-
rmadienį atsilankė Chicagoje, 
kad aplankyti savo dukrelę ir 
žentų P. Šaltimierų, kuris yra 
“Draugo” radio programų a-
nounceris. Programai, kaip ži- čiuosins paukštelius

GEGUŽĖS MĖNESIO 
PAMALDOS

WAUKEGAN, ILL. — Pa
saulio Kūrėjas papuošė gra
žiausiai gegužės mėnesį. Ba
žnyčia gegužės mėnesį pasky
rė Dievo Motinos garbinimui. 
Gegužės mėnesio grožio erčio
je esti dangaus karalienė Ma
rija.

Dievo galinga ranka apvil
ko miškus, pievas žaliu nauju 
rūbu; tų rūbų padabino invai- 
riausių spalvų gėlėmis. Kūrė
jas liepė saulutei būti daug 
skaistesne, ilgiau spindėti die
nomis. Jis sukvietė čiulban- 

giedoti

pavasario giesmeles. O patį 
žmogų skaistėti, tobulėti, da
bintis dorybėmis.

Mes per visų gegužės mėne
sį rinksimės kas vakarų in 
bažnyčių garbinti savo dangi
škųjų Motinų. Jos altorių puo 
Šime gražiausiomis žydinčio
mis gėlėmis. Savo visa siela 
giedosime Jos litanijų, gra
žinusias Jai giesmes.

Šv. Misijos
Mes trokšte trokštame būti 

dori, tobuli Dievo vaikai. Mes 
numatome reikalų kviestis pa- 
gelbininkų - misijonierių mus 
gelbėti pataisyti mūsų negerų 
gyvenimų, o padaryti jį gere
sniu, šventesnių. Tėvai pasi- 
jonistai misijonieriai atvyks 
su savo patarnavimu. Misijos 
prasidės geg. 12 dienų ir tę
sis dvi savaites. Misijų metu 
bus galima gauti invairaus tu
rinio lietuviškų knygų ir in- 
vairių religinių daiktelių.

Kviečiu savo parapijonus 
naudotis Misijomis, sustiprin
ti savo tikėjimų Dievo malo
nėmis, kad nebebūtų sunku 
grumtis su visais gyvenimo at 
kuklumais.

Pirmoji Komunija
Ateinantį sekmadienį per 

šv. Mišias 7:30, parapijos vai
kai eis pirmų sykį prie šv. 
Komunijos. “Leiskite prie ma 
nęs mažutėlius”, šaukia mūsų 
Viešpats. Jo balso klauso vai
kų tėveliai, patys vaikeliai, 
mokytojos, klebonas. Tų die
nų ir patys .tėvai turėtų eiti 
prie šv. Komunijos sykiu su 
savo vaikais. Tai būtų šventa 
ir gražu.

Operetė “Gražuolė”
Šv. Baltramiejaus parapijos 

choras pasiryžo, žūt būt, Šių 
operetę vaidinti ateinantį sek-

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

madienį. Choras tų veikalų mo —Gvvenimas trumpas vien 
kinosi per žiemų. Paskutinė- ,, . • ,,
mis durnomis kas vakaru turi
repeticijas. R,.peticijos yra po
priežiūra parapijos asistento , LIETUVIAI ADVOKATAI:

Siš Z JOHN b. bohdeF
... ... , ... LIETUVIS ADVOKATAS

ptlna, palenk,na geri,, zn.ro. 2201 W. Cennak Road 
vns. Koresp. (West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
F'anedėlto, Seredos.Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pilone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Telephone BOITIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargeriai

BUICK — 1934. Model 41. Club Se
dan, 5 pasaž. su built-In trunk, 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas Ir garantuotas ............ $745

loLDS 8— 1933, 4 durų Sedan, BIup 
i su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
1 gražus vėliausio modelio karas, au- 
i kštai tobulam stovy ................. $515

CADILLAC — '31 — V-12, 6 pasaž. 
To«n Sedan, wlth real trunk. 6 
drat ratai, with white side walls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $695

LIETUVIAI DAKTARAI

CHEVROLET - 1932. 5 pasaž. Se
dan, Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk rack. Labai gražus mažas 

’ karas tobulam stovy ............ $315

CADILLAC '28 — V-8 6 Sedan, Mė
lynas, C drat. ratai, trunk .rack, 
whipcord trim. puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ $195

BUICK — 19 34, Model 57, 5 pasaž 
Sedan, Juodas. 6 ratai. Puikus ka
ras vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI;

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St.

CANal 0700

OR. j. J, KOWARSK AS
PHYSICTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tcl. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street.

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SaredoJ pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir A:3O tkl 8:30 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutarti

Tel. Ofiso BOITIevard 5818—14 
Rea. VTOtory >248

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 8:80-8:88

756 West 35th Street

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 8OUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 iki 8 ▼. vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKADSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutarti

DODGE - 1932. 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 6 drat. ratai, tobulas mažas 
karas ..............  ............................ $445

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 
jerai, žema mlleage. Nerasite ge
resni bustness coupe .................$395

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas IS puikiausių 
Buickų mūsų dideliam stake $445

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $695

PONTIAC — 1934, 2 durų Sedan. 5 
pasaž Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

OAKLAND - 1931, 5 pasaž. Sedan. 
juodas. Labai gražus karas žCma 
kaina ............................................ $195

Tel. CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Utar., Ketv.. Ir P8tn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajeriai, 
mohair trim Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 drat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ 8395

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk. gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

Tel. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomls nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

DR. T. DUNODLIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 9084 

Ofiso vai.: S—4 Ir (—8 p. m 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlatas 

Oas X-Ray
4113 ARCHER AVĖ., Cor. Franelaeo 
Tel. Office l-af. 3658; res Vlrg. 0669

IVAIRŪIDAKTARAI

DR. CHARLES SEGAI
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
___ S lubos
CHICAGO, fLL

OFISO VALANDOS 
Nuo 18 iki 11 vai. ryte, nuo S iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki II 

valandai diena 
Telefonas MIDwar 28*0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. VAFLI, 0094 

Rea.: Tel PLAza 2408 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto; 2-8 Ir 7-1 v. v. 
Nsdėidisnlals nuo 18 Iki II diena

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll O6l7

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5788 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai - 2—4 Ir 7—9 gal. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Td. CATfal 0408

Tel. LAFayette 8057

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street 

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandoe: nuo 8 iki 8 vai. vakaro

Seredomis ir nedėllotnfs parai 
zu tartj

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 0 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. BUICK . 1935, jflS galite sutaupyti 
Juodas 6 drat. ratai. Sis La Šalie RPas šimtus dolerių ant 1935 Buick
puikiai Išrodo Ir yra pirmos rūšies sedan kuris labai mažai tevarto-
vlsame ............................................ $375 . tfts lr garantuotas kaip naujas.

RTTTPK ‘30 — Model 46S. 2 pasaž. BUTCK — VW MODELIŲ Maty- 
rrvinA rumble seat French glue i kitę mfisu didi ataką. pertaisytų ir S dmt r«7aT laba? gražusroU J. garantuotų Buick karų. Visų ne

tobulam X . . . . $295 delhų kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų Išmokėkite 

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

Cravvford 4100
ŪKĖS PARDAVIMUI REAL ESTATE

Greitam Pardavimui.

Parsiduoda ūkė pilnai įrengta. 77 
akėtai žemės, 4 karvės 3 melža- 
tnos, 30 viStu, ir maži įrankiai. Ge
ra žemė. 3 mylės iki miesto. Geri 
keliai. Yra užtektinai sodų. graži 
vieta ceram žmogui. Priežastis par
davimo: senatvė ir prie to, esu 
nnSlė. Viską parduosiu už 25 Šim
tus dol. Dėl platesnių žinių kreip
kitės nntraSn:

MRS. A. SLEGAITIS.
R. 2.

White Clond, Mich.

Skollnam pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgt- 
čius, bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDINO CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus l.r talsom senus ne
muš. Mūro, cemento, medžio ’r st».. 
dengystės. Lengvi Išmokesėlnl nr’'c 
cosh. Gaisro apkainavlmas — stnte- 
mental — ant narnu Ir rakandu

3356 8. I.ITl'ANK’A AVF 
Tel. BOI leisr.1 6327

BIZNIERIAI. GARSINKITfiS 
> , “DRAUGE”

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAI, FS’I’ATE SIUNČIAM 
PINIGUS | LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
\CENTURA

Reikalu ihiii KHI namų uz 
cash. 2 fl - 4 kamh., 2 fl.
5 kanib., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083


