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ITALIJOS FAŠISTAI ĮVEDA NAUJĄ į KATALIKAI IR 
EKONOMINĘ TVARKĄ J MISIJOS

Prem. Mussolinis greitu laiku
išleis dekretus

TYMAS, geg. 10. — Prcm- 
Mussolinio gildiją ctntra 

•inii komitetas jalo pačiam 
pirmininkaujant dviejų valan 
dų posėdyje patvirtino planą, 
kuriuo fašistinė Italija pakei
čiama 22 gildijų utopija. To

KONGRESAS NESVAR
STYS KARO SKOLŲ 

KLAUSIMO
WASHINGTON, geg. 10. — 

se gildijose bus sukontfnatruo- Demokratų pąrtijoa vadų pa
ti visi krašto gamybos ir di
stribucijos faktoriai.

tariamas prez. Rooseveltas 
[nusprendė neraginti kongreso,

ŠVENTASIS TĖVAS AUK

ŠTINA TIKINČIŲJŲ 

DUOSNUMĄ

RYMAS (per paštą). —

BN. BASSOLS 
ATSISTATYDINO

KITAS VYSKUPO 
PROTESTAS

UŽ TAI JIS PUOLA KATA- PROTESTUOJA PRIEŠ NE-

LIKŲ BAŽNYČIĄ PAKENČIAMĄ NACIŲ 

VEIKIMĄ

MEįXICO CITY, geg. 10. —
Švietimo ministeris Nareiso 

Šventasis Tėvas Pijus XI gi-Į Bassols pagaliau atsistatvdi- Jaunųjų nacių organizacijos
liai susijaudino išgirdęs apie Į no, negalėdamas atsilaikyti vadai ir toliau puola katali-
pasaulio katalikų duosnumu prieš visuomenės sujudi dėl jo kų jaunimo organizacijas,
misijoms. Nežiūrint visam pa-Į padarytų planų įvesti j mo-’taip kad katalikams gyveni-

BERLYNAS, geg. 10.

šauly siaučiančio ekonominio' kvldas privalomą lytinį mOfc-i mas kas kartas darosi vis la-
krizio, Tikėjimo Propaganda 1 slą.
už 1933 metus gavo aukų tik 
h milijonais lirų mažiau, negu 
už 1932 m. .

į bian nepakenčiamas.

ANGLAI PRITARIA LIETUVOS 
2YGIAMS KLAIPĖDOJE

Vokietijos diplomatų argumen
tų neklausoma Londone

LIETUVOS MEMORANDU 
MAS LATVIJAI IR 

ESTIJAI

Mussolinio planas, kaip čia 
aiškinama, bus pradžia nau
jai pasaulio politinės ekono
mikos epokai. Šis planas su
vienodina ekonominę gamy- 
lių sulyg krašto reikilavimų

kad jis svartytų karo skolų
klausimų, tai esų dėl to, kad 1 
tas galėtų pakenkti demokra
tų .partijai per Tiekimus atei
nantį -rudenį. Šiais pačiais 
sumetimais prezidentas nepa
sirašo nė sutarimo, kuriuo žy-

ir italu ekonominiai., g,veni- rtiai sumaiiotos Sl)(anijos
mm niiL’totn Yvn •yL’Liyo lhm,i ir

skoloms palūkanos, už jos mo- 
kėjimo punktualumų.

mui nustato punktualumą ir, 
taip tarius, mekanišką išnašti- 
mą.

Premjeras Mussolinis grei
tu laiku išleis atitinkamus dek 
retus ir tuo būdu įpie liepos

Prezidentas taip pat nu
sprendė nepripažinti mažų da
lių mokėjimo; kaip ligi šioliai

mėnesį visam krašte pasireiks darė Anglija ir kai kurios ki- 
nauja ekonominė tvarka. ■ t°8 valstybės, kad tuo būdu 

i apdrausti sau šiame krašte
Sukurus minėtas gildijas, 

arba korporacijas, kapitaliz
mas turės mirti iri jb viėt'ų 
užims fašistų tvarkoma spe
cialios rūšies ekonomika.

kreditų. Prezidentas sako, 
kad mokamas mažas dalis gali 
iždo departamentas priimti, 
tačiau tas toliau neapsaugos 
joms kredito.

K AUNAS. — Balandžio 2fi 
d. Lietuvos atstovai Taline ir 
Rygoje, savo vyriausybės pa
vedami, Latvijos ir Estijos vy 
riausvbėms įteikė memoran
dumų, kuriame Lietuvos vy
riausybė tam tikrų principų

Ministeris Bassols ryšium i Kadangi tuo būdu perzen-
su atsistatydinimu puola Ka-Jgiainos konkordato sųlygos,
taliją Bažnyčių, kuri, esų, su- į tad Berlyno katalikų vysku-

Tikėjimo Platinimo ir Šv. kursčiusi gyventojus prieš jo Į pas iš naujo pasiuntė prote-
dro Apaštalo Pontifikalinių žygius- Iš t>( pasireiškę mo- stų kancleriui Hitleripi ir ki-
jungij vyriausiosios tarybos kinių streiką ir pagaliau gy- tiems vyriausiems Prūsijos

turėjo metinį suvažiavimu llv- ventojų, ypa: motinų, deinon-[ valdininkams. ... , .
stracijos ir protestai. Nacių vadai katalikus puo-* .

■ , v. ... ! ske savo pažiūrų Pabaltės valia gyvu žodžiu ir per savo ,
i stybių solidarumo ir tolesnioInikrn&pma ' •

nendradarbavimo reikalu.

me. Suvažiavimo dalyviai l.u-
vo Šventojo Tėvo audiencijo

je, Jų priešaky buvoTikėjimo NEKVARŠINA SAU GAL-
Propagandos prefektas, .To 
Emin. kardinolas Eurttisoni-

Mussolinio planu visa kra
što gamyba padalijama į tris 
grupes, kurios apima žemės 
ūkį ir visokį kitų aktivumų 
kasyklose, miškuose, fabrikuo 
se ir baigias transportacija ir 
visu miestuose judėjimu. Kiek 
vienos šios grupės priešakyje 
bus Mussolinio skiriamas pre
zidentas, o kiekviena gildija 
turės direktorių boardus. To
kiu būdu vyriausybės kontro
lė bus pe tik gildijų centre, 
bet —‘ir kiekvienoj gildijoj.

MĖGINA PANAIKINTI

Šis ^politiškai ekonominis

WASHINGTON, geg. 10. 
— Krašto vyriausybė imasi 
priemonių panaikinti gazoli
no stočių tarnautojų streikų 
Clevelande ir kitus darbinin
kų streikus rytuose ir vaka
ruose.

Daugumoj vietų streikai 
vedami dėl didesnio atlygini
mo ir geresniųjų darbo sųly-

Biondi. Trumpa kalliF prieš 
sostų prefektas pareiškė, kad 
šiemet visų džiaugsmas via 
suterštas aukų misijoms su
mažėjimu.

Šventasis Tėvas, atsekyda-. 
mas į prefekto k^lbų tuojau 
pataisė jo pasakymų dėl aukų 
mažėjimo. Pažymėjo, kad iš 
tikrųjų reikia. JSinngtM ir yra 
ko džiaugtis, kadangi tikėtasi 
didesnių misijoms nuostolių. 
Šventasis Tėvas nurodė i eko
nominio krizio didumu pasau
ly ir aukštino tikinčiuosius, 
kad jie, patys vargus vargda
mi, daug pasiaukoja, kad Die
vo Žodį įdiegti į širdis tų žmo 
Ylių; kurie be to Žodžio gyve
na, o jo būtinai i* ikalingi.

VOS SU SKOLOMIS
PARYŽIUS, *geg. IG. -- 

Prancūzijos premjeras nugin
čija visas užsieny skleidžia-, 
mas žinias, kad būk rainiste- 
rių kabinetas svarstęs karo 
skolų klausimų.

Premjerais pareiškia, kad 
kabinetas tam tikslui neturi 
laiko. PraneūzįjOS ambasado
rius Wasbingtone tarėsi sn 
prezidentu Rooseveltų skolų 
klausimu. Jis tai darė nuosa
va iniciatyva.

DIDELĖS KAITROS IŠTIKO 
./RUSIJA

MASKVA, geg. 10. - Uk
rainą, žiemių Kaukazu ir ki
tas Rusijos dalis ištiko negir
dėtos kaitros ir nepaprastai 
saugas pavasaris. Kelinta sa-

NEGALI PRAEITI PRO 
VOKIEČIU DVARĄ

KLAIPEDA. — Kaip jau 
buvo anksčiau pranešta, šio 
mėn. pradžioje Tauriukiuose,
šalia Klaipėdos, įsikūrė lietu

vaitė nesulaukiama lietaus, -viską mokykla, kuri apylinkė-
kaitrios, baigia naikinti pase
lins.

Sovietų vyriausybė numa
to, kad šiemet bus ko blogiau
sias javų derlius ir valstie
čiams gręs badas.

je rado didelį pritarimų ir 
kurių šiandien lanko apie of) 
mokinių.

pasitvarkymas gyvavo vidun-f gų. Kai kur dėl unijų pripa- 
niais amžiais. Matyt, fašistai? ginimo.
iš to ir gavo savo planui rei- Pranega) kad dideli 8{rei.
kalingo įkvėpimo.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJ DIDELIS

kas numanomas tekstilių fab
rikuose —i pietinėse valsty
bėse.

INSULLIS PASILIEKA 
KALĖJIME LOS ANGELESE PAGROB

TAS TURTUOLIS
Jo Šventenybė dėkoja šuva- ederalinis teisėjas Spar- | LOS ANGELES, Cal., geg.

• II.. __ ** ____:__

DaUgiausia vaikų persikėlė 
iš artimosios >Virkučių kaimo 

, krašto direktorijos išlaikomos 
mokyklos, kurioje vaikai ne
tinkamai mokomi lietuviškai 
ir auklėjami svetima dvasia, 
leidėjus lietuviška mokykla 
pasitikėjimas vokietininkų tar 
pe sukėlė didelį nepasitenkini-

žiavnsiems tarybų nniian.u išklausęs . argumentų S. 10 _ kaukuort ^rai Į>a. paro(Jo ir gj8 nepapra.
atliktus didelius darbus reikale, nusprendė,

pasiaukojimus. Sakė, kad šian >ad negalima mažinti nusta- 
dlen . “ juodžiausioj i -Afrika” ’tyto 200,090 dolerių laido, ne
jau ima žengti keliu tikėjimo paisant to, kad yra sunku su- 

daryti ir išlaisvinti buvusį 
Negana yra Turėti misijų finansininkų.

grobe milijonininkų aliejaus 
operatorių YV. E. Gettle, 47 
m. amž.

‘Milijonininkas įsigijo nau
jus gyvenimui rūmus, kurie
apjuosti parkais. Susikvietė 

S. Insuilio advokatas Fl. Svečius į įkurtuves ir pokylioPopiežių, sakė šventasis Tė
tes. Reikia dar tureli inilijo-Thompson turi vilties sudary-(metu jis iš parko pagrobtas.
nūs misijų, kad paironų atver- reikalaujamų laidų, 
•i,no darbas tarpią ii didėtų.

Policija tuojau ėmėsi ieško- 
' ti grobėjų ir milijonininko.

AYASHINGTON, geg. 10. - - 
Prekybos departamentas pra
neša, kad, nežiūrint visam kia 
šte biznio gerėjimo, pereito 
lialandžio m. I d. šelpta dide
snis bedarhįų šeimų skaičius, 
negu pereitais metais tų pat 
laikų.

DULKĖS APNYKO 

MIESTĄ

MILŽINIŠKOS J. V. VY
RIAUSYBĖS IŠLAIDOS

RASTAS SRUTŲ 

DUOBĖJE

(Vakar Ghicagų ir apylinkes 
ištiko nepakenčiamos dulkės,

Waukegane staiga dingo 
Paul Zagoras, puspenktų me
tų amžiaus. Imta ieškoti ir 
lavonas rastas srutų duobėje 
savo namų kieme.

VĖL KESINTASI PRIEŠ 
DOLLFUSSA

WASHINGTON, geg. 10. —
Iždo pepartamentas paskelbė, 
kad per pereitus 10 mėnesių 
vyriausybės išlaidos siekia j Sakoma, žaidžiant ru ki 
daugiau kaip šešis bilijonus , tais vaikais jis įkrito duobėn,

kurias smarkus vėjas nešė iš 
Dakotų, Nebraska ir Iowa vai 
stybių slėnių, kur žemė yra J dolerių. Tuo pačiu laikotar- o nusigandę vaikai duobę už-

piu gauta tik apie pustrečioišdžiuvusi.
Užvakar vidunaktį Chicagoj bilijone, dolerių pajamų. 

Tai gi, bedarbių skaičius trumpai, bet smarkiai, palijo.

vožė ir pabėgo.

SALZBURGA.S, Austrija, 
geg. 10. — Prieš pat atvyk- 
siant čia į lėktuvų stotį Au
strijos kancleriui policija su
sekė didelę bombų, kuri buvo 
užtaisyta su ll svarų sprog
stančios medžiagos ir laikro
džiu.

stas- įvykis.

Mažųjų Taurlaukių dvaro 
prievaizda raitas užpuolė į 
liet. mokyklų einančius vai
kus, ėmė juos gųsdinti ir vai
kyti, įvairiai juos koliodamas. 
Išsigandę vaikai turėjo grįžti 
namo. Dabar vaikų tėvai pri
versti pro tų dvarų juos paly
dėti. Taip pat ir pats dvaro 
savininkas, Balser, būdamos 
vokiškos mokyklos tėvų komi
teto narys, reiškįa didelį ne pa 
sitenkinimų lietuviškos moky
klos pasisekimu. Ir jis pats 
einančius pro dvarų valkus 
kolioja.

' Klaipėdiškio Ostsee - Beo- 
Ibachter Londono koresponden 
i tas rašo, kad Vokietijos dip- 
i lomatai bandę paveikti Angli- 
Į jos vyriausybę daryti žygiu 
Kaune dėl paskutinių įvykiu 
Klaipėdos krašte, bet nieko 
nepešę. Anglijos vyrikusybė 
turinti tikslių žinią apie pade 
tį Klaipėdos krašte ir visiškai 
pritarianti Lietuvos vyriaus) - 
bės priemonėms prieš vokiškų
jų gaivalų priešvalstybinę 
veiklų. Kaip Paryžiuje ir Ry
me, taip ir Londone prita 
riama Lietuvos valdžios prie
monėms, kaip reikalingoms 
LietuVbs suverenitetui apsau
goti, ir suprantama, kad na
cionalsocialistų siekimai Klai
pėdos krašte sudaro didžiau
sių pavojų taikai Rytų Euro
poje. Anglijos spauda - News 
Chronicle, Times, Morning-Po 
st, Daily Herald, Manchester 
Guardian ir kiti didieji laik
raščiai — yra objektyviai pa
informavę savo skaitytojus 
apie Klaipėdos krašto uždą- 
rytųjų partijų priešvalstybinę 
veiklų ir apie priemones jai 
likviduoti. Žinia apie politi
nį Jesučio nužudymų buvo pa
skelbta kaip didelė sensacija. 
Todėl nieko nepešę Londone 
vokiečių diplomatai. Priešin
gai, Londone kalbama, kad ne 
Kaune, bet Berlyne reikia da
ryti žygių prieš vokiečių na
cionalsocialistų agresyvumą 
Klaipėdos krašte, kad reikia 
pašaukti nacius tvarkon, nos 
jie dabar sudaro rimtų pavo
jų taikai Rytų Europoje.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
DU ŽMONES

krašte vis dar milžiniškas.

PRANCŪZAI PRIEŠ 

AMERIKĄ

Savo keliu didelės sausumos NENORI KONTROLIUOTI 
ir toliau siaučia įvairiose vi
durinių vakarų valstybių da 
lyse. Javų pasėliai stačiai iŠ-

WASHINGTON, geg. 10. 
’— NRA administracija gal-

degę. Derlius numatomas šie- • voja išimti iš savo kontrolės

PADARYS DU DEPART- 

MENTUS

Liet. fin. minist. sudaryta? 
projektas iš dabartinio preky
bos dep-to sudaryti du atsi 
rus departamentus, būtent 
muitinių ir prekybos. Muiti
nių dep-tas rūpintųsi muitini i, 
reikalais, o prekybos - vidau5 
ir užsienio prekyba. Tų ren r 
ganizacijų norima padaryt 
darbo racijonalumo sumeti 
mais.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

PARYŽIUS, geg. 10. —

Joniškio stoty nuo prekibi- 
nio traukinio 35 nr. vagono 
laiptelių nūkrito padienis re-

PAOERBĖ CHICAGOS 

MAJORĄ

Svetimų kraštų konsulą 
monto darbininkas, Juozas J Chicagoj pagerbė Šio miešti

PARYŽIUS, geg. 10. — Nu 
siginklavimas nebegalimas, pa 
reiškia prancūzai, kadangi J. 
Valstybės pardavė Vokietijai 
2,000 motorų lėktuvams. Pran 
c Azija tad dabar, ir daro prie
kaištus Amerikai

met apie 50% mažesnis. Spe-1 visas mažasias pramones, 
kuliantai jau( didina kviečiams < Organizuoti darbininkai to 
kainų. ' kiam nusistatymui yra prie

šingi. Jie nori, kad NR|A ad

ATĖNAI, Graikija, geg.
. ±0. — Kalamata uoste įtaiso- _ . . . x ,. , ,, ----- --- - - -

I.,bry Oargan pr.em.cty ko- mog nanJ0vj„Sa maiSinog nar J.m trauk,n.o .rata, Kelly. Konsulato kli,
numatai sukai r.auSea Ko- ’ „up.ovi ab, kojas. . hp ,nrengtl Tak.rie„ė. D,,y
voje su, policija nužudytas viol T . .... T. x x A l-nas bernhrilliA ' ' f Susirėnume su policija Juros stoty traukinys mir-

i 7 asm. žuvo.

ORAS
MASKVA, ggeg. 10.—r Mi- ministracija visėse perdėm | (CHICAGO IR APYUN- 

rė M. Meržinskisr čekos vy- pramonėse vykdytų kodus ir. KfiS. - Šiandien gražus oras; 
riausias vadas, I gelbėtų jų unijoms įsigalėti, vėsiau.

SANTIAGO, Čile, geg. 10. 
čia vienoj katalikų bažny

čioj kažkoks pakvaišėlis sie
ros rūgštimi apliejo Kristaus
statulų.

’ tinai suvažinėjo Kazį Ijazau- 
skų, gyvenusį Vilkaviškio mie

vavo visi Chicagoj esantiej
37 konsulai su žmonomis.

'L a _ k . _____ k'

ste.

HOI8INGTON, Kas., geg. 
9. —f Nukritus lėktuvui trys 
asmenys žuvo.

Svetur gįmę Chicagos pilie 
čiai, sakė majoras, yra fdo mi< 
sto nugarkaulis. Kas moka 
nemoka mokesčius, bet 
gimę žmonės čia eina 

‘ prievolę.
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“DRAUGAS”
Ilsina, kasdien. Aakyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes*: 
Matams — $6 00. l'usei metų — fS.50; Trims mėnesiams 
*- >2.00: Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse 
•rvaumerata: Metams — 17.00: Pusei metų — >4.00. 
Kopija — .OSo.

aaalblmų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendradarbiams Ir koraspor dantams raitų ncgra-

■jrt Jpl napraloma tai padaryti ir neprfrlunAiama tam

Radaktorlus priima — nuo ll:»l Iki 11:M vaL
Stelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. po piet.

čiau išplėstas judėjimas už pasaulio taiki}. 
Šiuo žvilgsniu .spauda svarhų vaidmenį galė

ję suvaidinti. Jungtinių Valstybių ir kitų 
kraštų visuomeninis judėjimas už pasaulio 
tuikų pasiektų ir tuos kraštus, kur jau da

AGRIPA D’AUBIGNE
studentai išmetinėja ir burei 

bar padangė niaukiasi, bet žmonėms uždraus- ja, 3ei jienis mokytojų duoda- 
ta pasisakyti, kad jie nenorį karo, kad ir da
bar jau gana pasauly skurdo ir vargo.

Kai girdžiu, kad šių dienų davo ar ženklais susitardavo.
Vaiko ilgų ir tylų atsidavi

mų darbui nutraukė malonus

i pat žadėjo, kad pavykęs ver 
Į timas netrukus bus spausdina
mas ir knygos įžangoje bus j- 
talpintas jauno vertėjo gyve 
nimas ir paveikslas.

niūsų namų pąsįdidžiavįiiias; 
mūsų dienos skubiai eina, o 
savo jaunystės dienų neleisk 
smagumais, bet dirbk, ir tavo 
uolumas suteiks džiaugsmų tu

Mažasis Agripa, savo galvų1 vo motinai. — Tuos žodžius

“DRAUGAS"
LITHUANIAN DAILY FIUEND

Publlsbed Dally. Exoept Sunday. 
SUB8CRIPVION8: On* Taai — >!.••: 81x Montka

•— >».»•; Thre* Months — >!.••: On* Month — 7So. 
~ »P* — On* T*ar — >7. M 8 BU Montha — ><••:>- .990.

AdvartUIng tn "DRAUGAS** brings bart results. 
Advartlslng rat«* on applloatloa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

[ DIENOS KLAUSIMAI

NAUJO KABO PAVOJAI
—— • )

Kuo labiau įsigali pagonybės dvasia, tuo 
labiau didėja karo pavojai. Dėl to, kad nuę- 
bekliai kovoti prieš karo pavojus, pirmoje 
vietoje reikia pakirsti pagonybės dvasiai 
sparnus ir nešti į gyvenimų Kristaus meilės 
ir taikos dvasių. Kristaus Bažnyčia amžiais 
veda kovų prieš pasaulyje viešpataujantį ke
rštų ir pagiežų. Padėkime jai. Dabar yra pats 
laikas viso pasaulio kraštuose išplėsti Kata
likiškųjų Akcijų, prie kurios taip energin
gai ragina Šventasis Tėvas Pijus XI. Tai 

kyra vienintelis kelias, kuriuo einant pašau-1 
lis dar galėtų išvengti baisių karo skerdynių

Nėra tos dienos, kurioj’ dienraščiai ne
praneštų apie vįešus ir slaptus valstybių karo 
planus. Kariuomenių generaliniaF štabai ne 

, vielos kitos, bet visų pasaulio valstybių da
ro išradimus, kuriais daugiausia žmonių bū
tų galima išžudyti, turto išnaikinti. Išran
dama vis nuodingesnės dujos, toli šaudan
čios patrankos, statomi karo laivai. Nekaltų 
jžmonių krauju ir paraku kvepia Europos 
padangė. • ' “ '

Anuo kart pažymėjome, kud Tuntu Sų
junga, iš kurios pasaulis tiek daug tikėjosi 
sulaukti gero, pasiliko bejėgė. Nusiginklavi
mo konferencijos taip pat nepajėgė pašalin-' 
ti karo pavojų. Vietoj nusiginkluoti, valsty
bės lenktipiauja kaldamos didesnius ir mo- 
derniškesnius ginklus, gaminama visokias 
žiauriausio žmonių žudymo priemones. Tiesa, 
vj^s dar ganų garsiai kalbama apie taikų, bet 
vaistytas slaptai ir viešai grupuojasi ne kam 

• kitam kaip įik karui. tarptautinės politikos 
žinovai skelbia, kad už metų Kįtų karas 
jasidąrys nebeišvengiamas ir, atsižvelgiant 
įunode miškų ginklų baisumų, jis būsiųš toks,
kokįo pasaulyje dar pėra buvę.

K Nėra pasaulyje tautos, kurios visuome
nę norėtų karo. Daugumoje atvejų į karų 
valstybes įtraukia suktus politikai ir gobšūs 
kapitalistai. Politikai, įduodami visuomenės

t ' ■

nusistatymų prieš karų, atima jui teisę tarti 
tuo reikalu savo žodį. Jie panaikina rinki
mus ir parlamentus, įveda diktatūras bu 
griežčiausia sjiaudos cenzūra ir suvaržo vi
sokį visuomeninį veikimų, kad turėti vįsųi 
laisvas rankas elgtis taip. kaip jie nori, 
bet ne kaip visuomenė reikalauja. Ar ne taip 
yra Italijoj, Vokietijoj, Rusijoj; Lenkijoj ir 
ar neinama prie to ir kitose valstybėse. žo
džiu, visomis pusėmis yra rengiama dirva 
naujam pasauliniam karui.

k L Mūsų manymu, bent ten, kur dar nepa
siekė žiaurios diktatūros rankos, kur visuo
meninis veikimas dar nedraudžiamas ir spau
da nepenzprudjanm, reikia vesti intensyvių 
^ųvų prieš karo pavojus. Turėtų būti

ma versti lotyniškus ar grai 
kiškus tėkštus, kurių verti
mai uoliems studentams nėra 
supkūs, man visada prisime
na XVl-asis amžius, mokslų 
atgimimo amžius, kuriame ne 
vien suaugusieji gerai pažino 
lotynų ir graikų klasikas, beit 
tuo atžvilgiu ir nedaugliai ga
lėjo pasididžiuoti. Iš tokių 
mažųjų buvo Agripa D’Aubi- 
gue, gimęs vasario 8 dienų, 
1550 metais, Ponso kaimynys
tėje, Prancūzijoje.

Jo motina mirė sunkiai jį 
gimdydama. Dėl to jis prami
ntas Agripa iš sutrumpinimo 
“aegre partuų”, kų lietuvių 
kalboje reiškia: sunkiai ar 
vargiai pagimdytas.

Jo tėvas rūpinosi jį išmoks
linti, trokšdamas, kad įgytu 
mokslo ir būtų tikras karžy-

patenkihiinas, kai užbaigė už- laikydamas ant tėvo peties*
sibriežtų uždavinį įr, atsisto-l giliai susimųstė, bet nieko ne 
jęs, sųsiuvinį padavė vyres- 
niųjam iš trijų, tardamas:

‘‘Jau pabaigiau! Tėveli, ink 
lonėk peržiūrėti ir pasakyk

ištarė.
“Kaip tai!” jo klausė prę- 

fesorius. “Argi nesidžiaugi iš 
to, kad tavo vertimas netru-

man, ar gerai atlikau ir kaip (kus bus išleistas atskiroje kny 
goję, kurioje tilps ir tavo patėveliui patinkat” 

“Nusprendimo žodis pri
klauso ponui Elnrikui Etien- 
ne”, atsakė tėvas ir ant kelių 
paėmė gerų sūnelį, jo kojas

tarus, ji mane apleido, dar 
savo akimis prakalbėdama j 
mane, ir po to išnyko ryto 
rūkuose. Nuo tos dienos, įpy
limas tėvelį, mokslintis man 
tapo, labai' lengva; man vis 
atrodė, kad asmenybė mano 
motinos (kuri, kajp man pa

veikslas! Argi ne puiku! Tu šakojai, buvo kilni ir inoky-
rėtum džiaugtis!”

“Bet, aš nenorėčiau savo
ta) įžengė į mane ir įkvėpė 
tuo visu, ko vaikas negali ddr

paveikslo matyti* mano verti- suprasti, taip, jog kada ver-

p!a-

Parašė dr. jur. ir m©d. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labanauskas

v*ecių
Stovi Maskva

(Tęsinys,
Prie šios civilių kovos prisidėjo dar 

Įųas tarp Čang ,\ai - šėko ir Tung Ken - 
dėl karo valdžios pirm<*nybės. ^irma- 
buvo mieijoualinės armijos yyriąusias 

mesdantas; antrasis, dar nųseniai prieš
“reakcijonieriško vado” generolas —

Marijonų Kolegijos rėmėjai Chicagoje rū
pestingai rengiasi, kad tinkamai ir iškilmin
gai paminėti Marijonų Vienuolijos atnaujini
mo 25 metų sukaktį. Paminėjimo iškilmės į- 
vyks gegužės mėn. 27 d.: ryte pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioj, vakare bankietas Dievo 
Apvaizdos parap. auditorijoj. Turint galvoj,
kad šį vienuolija turi daug nuopelnų ir Lįe- 8*s* Agripa, palaukęs-žąžerių 

tuvai ir jos išeivijai Amerikon, dirbant sun
kų misijų, spaudos, švietimo ir visuomenini 
darbų, reikia "tikėtis, kad katalikų visuomenė 
gausingai atsilankys į sidabrinio jubiliejaus 
minėjimų. Jau laikas yra pradėti labiau ver
tinti mūsų vienuolijų, įstaigų ir paskirų vei
kėjų darbus tautos ir mūsų gerovei. '

metų amžiaus, gerai jau pa
žinojo lotynų, graikų ir ebra 
jų kalbas, o tryliktuose įlie

tuose, jis, kaipo drųsuolis ka 
reivis, atsižymėjo priešų siau
timo metu ties Orleanu.

Agripa buvo nepaprastų ga
bumų vaikas. Laiko jis nieka-
|-1 * • V . ®__. 1 , v v ■

kreipdamas ties krosnių, kad mo knygoje”, atsakė mažasis čiau tų Platono dialogų, mo- 
sušiltų. “Apsišildyk, sūneli”, Į Agripa. tinos dvasia rodosi jnan dik-
pridūrė tėvas, kalbėdamas to-j “0 kokį paveikslų norėtum tavo patį vertimų. Be to, aš 

tikiu, kad būčiau negalėjęs su 
prasti Platono minties, nė 
atpasakoti jos grožybės”.

“Tavo troškimas bus įvy
kdytas”, tarė tėvas, bučiuoda
mas sūnelį. “Motinos paveik
slų duosime ponui Enrikui E- 
tienne,- ir pats galėsi vertimo 
pradžioje matyti tų plotinos 
paveikslų, maloniai šypsantį 
ir mokinantį tave”.

Tuo ^rižadėjiųiu palikin
tas, ųiažasis Agripa išsilais
vino iš tėvo prieglobsties ir 
jįšbėgo į lųųkų, kur su Karei
viais platinosi šaudyti iš sai
doko.** Kariavimo noras jame 
tvirtėjo, bet neatėmė ūpo mo
kslintis. Po vienos vajaųdos 
mųnkštyniosi su kareiviais

liau, “kai tavo profesorius Į matyti, kad tilptų leidžiamo 
skaitys graikiškų tekstų, o p. į je tavo knygoje!” paklausė 
Etienne tėmys tavo vertimų, magistras Bernaldas, o savyj 

paties 
vaiko

kad persitikrinti, ar jame nė 
ra padarytos kokios nors klai
dos”.

Vaikas papurtė galvelę, lyg 
duodamas ženklų, kati pasiti
ki savo uždavinį tiksliai išve
rtęs. Jis, vilties pilnas ir ma
loniai drąsus, savo sųsiuviųį 
padavė ponui Enrikui Etienne.

Magistrus Bernaldas, vaiko 
mokytojas, nuo stalo paėmė 

[storų klasiškų graikų knygų
I •pr, nusilenkdamas, tarė:% k • '

“Atsiduodu pono Etienne
9 9

Galų gale Samuelį Insultų jau sugrųžiiio 
Chicagon ir pasodino į kalėjimų.. Daug paė
jėsiu spauda kuo plačiausia rašė apie šį bu
vusį niuįti-niilijoninkų* kuris subankrutavęs ’ darbštų vaikų reikėtų daugiau 
daug žymių firmų ir nunešęs šiintus milijonų 1 žinoti ir mūsų ‘jaunimui rei- 
dolerių, sudėtų į jo bendroves, buvo išbėgęs ketų juomi susidomėti. Dėl 
Europon, įąąnydąiųas pasprukti nuo teismo.1 to pažvelgsime į jaunas jo

da negaišo ir neleido tuščiam, 
bet visada triūsė, dirbo ir 
uoliai mokinosi. Tat, apie tų

patarnavimui 
P-nas Enrikas Etienne, ga

rsus Prancūzų knygų leidėjas, 
į rankas ėmė sųsiuvinį ir pra
dėjo rūpestingai sekti ne ko-

troško, kad tilptų jo 
paveikslas, nes buvo 
profesorius. * .

Susijaudinęs Agripa atsakė: 
“Aš norėčiau, kad tilptų 

mano motinos paveikslas’’’.

' “Kylimąs sūneli,” susido
mėjo tėvas* “iš kur tau atėjo 
tokia mintis?”

“Iš kurf” tarė, klausdamas 
A gripą. “Žinote, kad motina, 
giųidydąma mane, mirė, bet 
neapleido manęs. Kas naktį, ji 
ateina su manim pasikalbėti, 
pamokinti ir priglausti mane 
prie mylinčios savo krūtiųės”.

‘ ‘ Taip, pone D ’Aubigne ’

Bet nepavyko. Garsusis įųagnatas, prieš kelis 
metus nebežinojęs -kų su savo turtu daryli, 
šiandjęn sėdi kalėjime palaužtą sveikatą, kaip 
paprastas visuomenės nenaudėlis. Tai paro-’ 

<to, kad neapsimoką visuomenės pinigais spe
kuliuoti, nes už neteisybės ir žmonių skriau
dimų anksčiau ar vėliau prisieina nukentėti. 

• • - •

Kutijoj katalikai stiprėja, jų skaičius žy
miai auga. Kiniečiai katalikai, matyti, rūpi
nasi katalikiškaja spauda, nes išleidžia du 
dienraščius: vienas Hoųgkong su 30,000 skai
tytojų, kitas — Tientsin su 15,000 skaitytojų. 
Be to, ten eina visa eilė katalikiškų savait
raščių ir mėnesinių žurnalų, kurie turi gero 
pasisekimo. Tai labai svarbu, nos tik spaudęs 
pagalba katalikybė Kinijoj laikysįs ir plis 
turpe šimtų milijonų žmonių.

- • • *
Hitleris uždavė didžiausį y.iųūgį Vokie

tijos kultūriniam ir visuomeniųįaųi gyveni
mui. Jis pasmaugė organizacijų veikimų ir 
trumpu laiku uždarė net (KM) laikraščių.

vaikystės dienas,
Ir taip, viešių Įįaįtų rudens

pritarė pręfesęriųs Bernaldas ' ląuke, jis*vėl grįžo į knygy nų 
“Jis turi regėjimus sapnuose. lįgĮ? yertiųiuš iš graikų, 

kių tenzyių, pasakaitę, bet Tačiau, pirųią ųeišdrįsau to.’lotynų ar ebrajų klasikų. Jis 
garsųjį Platono dialogų, kurį i j^yti tamstai”.
Agripa išvertė, kaipo uždavi-į “Nūųgi, tepasako jis pajts’
np

‘Gerai, labai gerai!’’ per-
vakara trejetas stmonių, isivi- . . , . .... „ .
„ . . , ... .r , , .. įtraukomis kalbėjo protesonus.
Ikusiųį kailinius, sėdėjo ties
krosnių ruimingoje salėjengoj 

le bi
n

šildėsi. Ta salė buvo bibliote
ka aj ba' knygynas senoje Šv. 
Mauro tvirtovėje. Knygyno 
vidury buvo stalas,' dengtas 
kailiais ir užverstas knygo
mis, popiera ir rašiniais. Prie 
to stalo sėdėjo septynerių me
tų vaikas. Jis. buvo giliai su
simąstęs, sulinkęs, beveik ne- 
judomas, tik rūpostingos jo 
akys gyvai ir skubiai bėgo 
per sųsiuvinį, kurį skaitė, pa
sidėjęs ant graikų klasikų 
knygos. Trys vyrai ties židi
niu netarė nė vieųp žodžio, 
prisibijodami, kad nesutruk
dytų vaiko mėgiamo darbo: 
retkarčiais jie tik .ousisypso-

“ Agripa puikiai nuvokė Pla 
tono kalbos dvasių ir suuia« 
niai išvertė”.

Girdėdamas tokius pagyri
mus, vaikus žvelgė į tėvų, lyg 
norėdamas klausti, ar yra pa

kalbėjo tėvas. “Taigi, bjan- 
gns sūneli, pasakyk: kada ii 
kaip matei savo motinų!”

“Jų mačiau”, atsiliepė vai
kąs, susijaudinęs ir kalbėda
mas su pagarba, “ir matau 
nuo to laiko, kada pradėjau 
mųstyti ir protauti. Man ji 
visada pasirodo graži, kilni,

ne’4ien nuvokė klasiškų auto
rių kūrybos dvasių, bet taip 
pat persumdavo gyvumu 
karžygių ir gerojų ga
rsiais nuveikimais, apie ku 
riuos skaitė.

A. Matutis“P .1 • - •

Kas nesugebą naudotis ge
ru — skriaudžia save.

Dažniausiai visas pypkiaustenkintus. Q tėvas tyįėjo, bet J maloni, skaisti, baltui įsiren- 
jo akyse keletu kartų pasiro-1 gusi; ji mane bueiayo, jos lū- j gyvenimus virsta dūmais, nes 
dė ašara ir ko tik Aenuriedė- p6s, nors buvo šaltos, bet nia-,jjg : gyvenimą, žiūri per papi-jis i gyvenimų 

rosų.
V_________

Žnumės todėl stebisi sve
timšalio nemokėjimu,arba ne
greitu išmokimu jų ’ kalbos, 
kąd nepažiūri pąl;ys į save, 
ąr daug kalbų išnų.o.ko, ir įš to.

ne kaitino. Trys mėnesiai ųt- 
gal, kai pradėjau versti Pla
tonų, ji man pasirodė šypsan
ti iT ląimiųga, neištąrdąmą nž 
vieno žodžio, bet sąvo vįduje 
jaučiau, kad ji man. kalbėjo:
— Dirbk, myljLmas sūneli, ii
tavo tėvui suteik paguodų pc kųd jiems lengva kąlba kalbėt, 
mano mirties, kuriąs priežas-, veda, kąd ir kitam lengva jų

jo veidb skruostais. Kai ver
timo skaitymas buvo baigtųs, 
tavas jautriai glaudė sūneli 
prie savo krūtinės, tąrdaąiaa:

“Aš išlaikysiu duotų priža-I
dų. P-nųs Enrikas Etienne ims 
tavo rankraštį į pąryžių ir at
spausdins knygų su tavo pa
veikslu pirmame puslapy”.

O p. Enrikas Etienne tuipifibd buvai pats, dėl to būk (išmokti.

VVnlianas pamatė, kad Cang Kai - še- mintango studentų, paėmė miesto valdžių.
ka^ laike savo žygiavimo užėmė atatinka

mų pozicijų darbininkijos atžvilgiu ir pa
darė negalimų bet kokių radikalę politinę 

į agitacijų. Ąis žygis buvo apšauktas kaip 
tautos išdavimas, panaudotas agitąeijui, 
(’Jiang Kai - šėkas Išmestus iš partijos, ir, 
be to, buvo rąikalauta pąšalinti jį įš aukš
čiausios vadovybės.

Čiang Kai - šėkas vėl apskundė Wu- 
huno valdžių, kad ji kuomintangų atvedu
sį j komunistų įtakų. • ,

VVuhuno valdžia reikalavo, kad Čiang 
Kai - še|(as su dešiniojo sparno vyrais 
p£t*Bikel.tų į savo vietų, kurioje buvęs pir-

Minia, dalimi ginkluota, terorizavo pilie
čius — dabar valdė gaty.ė.

Kovo 22 J. Čiang Kui - šėkas pasuko 
vėl į 6upehajų. K a dai gi du ibiu i ūkų vadai 
nepąrėjo padaryti gglų minios viešpąta-

r »

Susitarimo tiltas tarp Čiang Kai - še^ 
ko ir komunistų buvo galutinai suardy
tas, \ i .

Tuo tarpu Clien Chien, vienas jči.apg 
Kai - šėko generolų, perėjo į Wukuno pu
sę: Jis rtutraūkė prieš Nąnkingų; šiaurės

yimui, ir kadangi v|sos derybos baigėsi ’ truiąs jj pąsekE C'hen Chieo kovo 22 d,

teų., buvo pasirašęs po kuomintaugę 
fti jos programų lik tani, kad tuo įgan- 1 miau proleta rijais spąiidžiamas.

vq SUVO veikimui didesnę sritį; jis taip-pat 
jau buvo pareiškęs, kari tapsiųs liusiįis 
komunistų partijos nariu. Tung Ken - eht 
buvo ruisisb.lęs jokio būdu neužleisti sa- 
'o užimtų posicijų Čang Kai - sekti. Jų 
kova Įgavo iisz kaskart ašt/esnių formų. 
Čiang Kai • šukas įsteigė antrą naci’ona- 
linį cenlrų N.incbaugej užimtojoj** Kinngsi 
provincijos ‘ostinėje, ir susirinko apie

Pasiūlymas buvo atmestas; bcdiignė 
tarp \V:ii!iano ir NancJiango durė-si kas 
kuit vis didesnė.

Čiang Kai - seko pozicija prieš Šan
chajų vasurio mėn. pabaigo.įe pasidurė ne
beišlaikoma. Prasidėjo bruzdėjimas užpi- 
kulinėje fronto daly. I(U)JMK) darbininku 
sustreikavo ir sulaužė* jo frontų iš užpa
kalio. Čuing Kui - sekas atsitraukė. Dar

save dešiniuosius kuomkitango narius. bininkai, vadovaujami komunistų ir kuo- 1 ti.

be rezultatų, tąi tvilką buto atstatyta 
jėga. Tūkstuąčjai kąliiunistų buvo iššau
dyti, areštuoti, išžudyti, ginkluoti Jarbi- 
ninkų būriai paleisti ir nuginkluoti, beų- 
drpvės uždarytos, streikai ir demonstra
cijos uždraustos, klasės dar kartų bandė 
priešintis; tačiau sukilimu**, praliejus daug 
kraujo, buvę nųslop^itaj*.

Čiąng Kai - Sekas taip pat turėjo |»as 
save užteki įnai komiujistų; jis juos pa
leido iš visur’ kur tik siekė jo valdžia, 
paoaikino darbininkų organizacijas ir pa
siimto balandžio Į>ąbuigoj savo pagulbi- 
uinkų gen. Li Chi - shep į Kantonų, kad 
ii ten padarytų tvarkų. Tni buvo atlikta 
su brutali* jėga; ginkluoti dapbininkų bū 
riai buvo išblaškyti, komunistui areštuoti, 
daugumoje nuŽudytr if bolševikai ištrenk

-rt* 4

Įžengė j įplyštų ir pradėjo puolinių; kų- 
reįviai puftlė užsienio konsulatus, preky
bos narnąs, butus, misijų mokyklas, ligo
nines plėšė, niekino, ūžmušinėjo svetim
šalius ir viskų gadinę, kų tik pajėgė. Kas 
dar galėjo išsigelbėti, bėgy prie 7ąwgtse 
npes; užsienio laivai gelbėjo ųelaųninguo- 
siųs ir vežė juos į ftanjeliają, į visų ki.tjų 
pabėgėlių apsaugos vietų.

Chen Chįeųas veikė iąiguį Wuliapo į- 
sakymus; jo atakų turėjo pąlaidotį poiųi- 
naiiuio viršininko autoritetų ir padaryti, 
kad jis nebegalėtų išlaikyti savo pozi.eiju 
prįeš užsienio valstybes. His tikslas jam 
nepavyko; .čiąng Kai - šėko laikymasis 
komuuistų atžviJgiu buvo jau ųepalaužįa- 
iuas!

Po kejgtos dieųų Čiang Kai - špkas 
įžengė į Kankinu su savo ištikimomis tru

pėmis, nuginklavo Cheą Chięąę kariuo
mene ir nuvalė naujai užimtų vįetų nuo 
komunistų įtakos.

Wuhanae nebevedė jokių tolimesni a 
kontroversijų; balandžio 15 d. Čiang Kaį - 
sekas buvo išmestas iš partijos ir atimta 
iš jo vyriausiojo vado vieta.

Čiang Kai - šėko pozicija tuo pablo
gėjo; jok AVuhanas buv.o teisėta Kantono 
liaseka, taigi aukščiausia teisėta partijos 
ir valdžios instancija.

Tačiau VVuliunas jau buvo išsikasęs 
sau duobę.

Svetimšalių žudynės greičiausiai bus 
iššaukusios didelį vieningus užsienių ak
cijos pavojų; 30,(MM) vyrų užsįenio trupės, 
sudarytos daugiausia iš anglų, ginkluo
tos moderniškais tankais ir lėktuvais, sto
vėjo pasirengusios Aanehajaus srity. 1^1 
karo laivas patruliavo kinų vandępyne. 
Tai reiškė pąv.ojų, kad guli įsiv.eržti ir 
įšsįdąjyti visų kraštų!

(Daugiau bus)

i J i
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Kaip Kinta Gyvenimas

Visur ir visame vyksta di-igus ir netikėtas reiškinys, 
deli ir maži pasikeitimai. Dų-Į Žmonės, kurie tyrinėjo , įvy- 
bartinis mūsų gyvenimas: lab kius, dar anksčiau mate, kad 
rikų mašinos, geležinkeliai, te- pats gyvenimas ruošia ka- 
legrafas, telefonas, automobi-. rų ir revoliuci jas.
liai ir radio — per šimtą ar n . . .. . .1 * Gamtoje taip pat esti savo

rūšies revoliucijų.

Visi girdėjome apie baisų 
žctnės drelįėjinuj Japonijoje 
192.3 metais. Jis kelių minu
čių laike išgriovė ištisas Japo
nijos sritis ir didžiulius mie- 

įstns. Visi girdėjome ir apie

Taip daroma ' Olandijoje ir 
Belgijoje.

Yra senovės jiadavimas apie 
didelę žemę, kurioje buvo pui
ki valstybė Atlantyda. Ta že- takeliai yra lygiai aukštai nuo

Tuose takeliuos^ užsiliko tų ir ištirti dabartinę mūsų žeibę,
gyvūnėlių mažytėlės kriftuk- kiekviename ' žingsnyje randa
lės. žemės praeities pėdsakų.

Visuose trijuose stulpuose n .1 Gyvenimas nuolat, be atvan

mė žuvusi per vienų dienų, žemės.

pusantro šimto gyvenusiam 
žmogui atrodytų stebuklų. .

Dar netaip senai galima bu
vo išgirsti: “G gal ir ateis to
kie laikai, kai žmonės išmoks 
balionus valdyti ir skris kur 
tik panorės.”

Dabar aeroplanai išilgai ir. . , , . .. . ,, » ., . . ncinaknlnių issiveržunns, ku-skersai nnzo padanges, ir nie . , ..... . ,
• • * »• * ‘, • Ine kartais užpildavo pelenais ikas“ nesistebi, pamatęs'plaukio I. . , . • k tisas sritis,

. . I x*i • ir mėgina (lava-ugnmė mase) . . 1 T-jantj ore plieninį paukštį, nie- '■ taip. J ui a
kas ncišsigųsta kaškur aukštai
aeroplano birbėjimų.

Visa, kas yra aplink mus 
kelių dešimčių metų laikotar- 
py.je.visuomet labai pasikeičia 
ir, jei pasikeitimai vyksta pa
laipsniui, mes prie jų grietai 
pri pran tame.

Kas gi tai atsitiko!
Senovės Italų metraščiai pa 

sakoja,. kad prieš daug tūk- 
padaviman (Atlančio vandeny- [stančių metų toje vietoje bū
nąs), pirmiau tikrai buvusios vo žemės drebėjimas: jūros 
didelės salos, vėliau jas įsiur- kranto dalis nuslūgo ir jūra 
busi jūra. į užliejo didelį kranto plotų.

Tačiau vis dėl to negalima Vandens buvo užlieta ir Be

Ji buvo jūros jsiurbta.
Mokslo žmonės nustatė, kati

toje jūroje apie kurių kalba

manyti,. kad tos salos buvo to- novės bažnvčia su kolonomis.
Idos dideles, kaip kad sako pa- Žemutinė bažnyčios dalis 
davimas.

gos, kuria naujų, bet tas nau
jas gema ir vystosi iš seno•

Ir ten, kur nėra ugniakal- 
nių, kur nėra ir žemės dre
bėjimų, gamta nuolat keičia 
savo veidų.

Ar nematome kaip išsenka 
ir išdžiūsta upės, kaip negi
lūs ežerai apauga samanomis 
ir virsta pelkėmis, kaip kei
čiasi oras! Tiesa, daug lėčiau,

i. • , 1 bet vis dėlto tokiu pat budu1 buvo apnešta smėliu iv dumb- .. , ;
, ,, , • v .. . ... , Y.. J išnyksta viona gyvulių rusiskartais jura įsiurbdavo iš- lu, viršutine liko anksčiau vau . . . .‘ , .... , . ir- atsiranda kita. Taip, pa-dens, o vidurine nusmuko i

ji ugnis. Mat, Liverpuly yra darni, (Jienų ir naktį, 
didžiausi tabako sandėliai.1 mis kemša jon tabakų. S| 
Tas tahakas iš užsienio An-1 gams uždrausta rūkyti ei- 
glijon atvežamas ir čia jį ap-' nant savo pareigas.
krauna muito mokesčiais. La-i -------------------- -
bai dažnai tabako savininkai i Kada draugas prieš drau- 
atsisako nuo savo nuosavy-1 gų ima maskuotis, jau aiškus 
bės, nes neišgali išpirkti iš ženklas, kad jų draugystės 
miiitinės. To tabako negali- Į ryšiai greitai atsipalaidoB.
ma tik sudeginti. Tas taha- -----------
kas yra deginamas “karaliuj Kos ,noka
koje pypkėje’*, kuri yra ne P™**’ to gyvenimas
kas kita, kaip stora krosnelė nou^,nirsta^______-
su žemu kaminu. Tai “pyp-1 KįPno nusistatymus per- 
kei” medžiagos niekuomet }4oSkja pjnnns sunkenybių 
netrūksta ir sargai pasikeis- žvilgsny? — jo auka liksi

Tokiu-pat būdu, palaipsniui, 
tai staigiais šuoliais visa kei
čiasi ir gamtoje ir žmonių vi
suomenės gyvenime.

Pasaulio karas išgriovė vie
nas valstybes ir sukūrė kitas, 
naujas. Po karo įvairiuose 
kraštuose buvo revoliucijų. 
Revoliucijos taip pat žymiai 
pakeitė politinę ir visuomeni
nę kraštų tvarkų ir žmonių 
santykius.

Tačiau pasaulio karas ir re
voliucijos nebuvo kažkoks štai

kaimais* ir miestus.
Tokius staigius ir netikėtu? 

gamtos reiškinius paruošia že 
mės gelmėse veikiančios jėgos.

Pasaulyje esti tokių j>asikei 
timų, kurie nors ir darosi visų 
akyvaizdoje, liet taip iš lėto, 
kad jų ilgai negalime pastebė
ti.

Pavyzdžiui, kai kur pama
žėle pasikelia jūros dugnas, 
kai kur jis nuslūgsta. Kai ku
riuose miestuose prie pat jū
ros pastatyti trobesiai dauge
liui metų praslinkus atsiduria 
jau toli nuo kranto. Taip ky
la krantas ties mūsų Palanga. 
Kartais jūra vėl arčiau priei-

Bet būdavo ir ki- 
pasitraukdavo ir 

i džiūdavo, o jos dugnas virs
davo gilia lyguma, kurioje il
gainiui atsirasdavo augalų, gy 
vulių ir žmonių.

vandenį ir^ joje apsigyveno 
gyvūnėliai.

Pamažėle, vanduo jiasitrau-

vyzdžiui, ten, kur prieš 200 
metų laivo tik Viena juodųjų 
žiurkių rūšis, dabar atsiradę 
stambesnės pilkos žiurkės.

I ••
1.4

ra

• k 4

kė, ir kolonos atsidūrė pakran > Pilkos žiurkės pradėjo vyti 
tėję, bet jau turėjo pėdsakus,1 lauk iš gimtųjų gūštų senus 

gyventojus, ir pagaliau, juo-Tokiu išdžiuvusiu jūros dug į kurie rodė, kad jos kadaise 
nų yra, pavyzdžiui, dykuma Į buvo vandenyje. Tokių pėd- 
taYp Kaspijaue ir Aralsko jū- sakų jūra palieka daugybes, 
rų (Rusijoje). Čia ‘ Senovėje
būta. didelės jūrps. Ji pradėjo 
džiūti ir dabar nuo jos liko 
tik dvi mažesnės jūros.

Pietinėje Italijoje yra ma
žas miestelis Pucceli. Tame 
miestelyje yra senovės ‘‘stab
meldžių” bažnyčios griuvė
siai. Iš Jų labiausiai įsidėmė
tini užsilikę keli aukšti stul
pai (kolonos). Tų stulpų da-

na prie miesto (jei krantai ne 1 lys yra ištekintos smulkių jū- 
slūgsta) ir tuomet gyventojai ros gyvūnėlių, pridariusių jo-
priversti statyti užtvaras, kad 
vanduo visai jų neužlietų.

•s

f

t

Reikia tik mokėti juos pažin
ti.

Jūra savo gelmėse slepia 
gyvenimų. Jei» jūra pasitrau
kia arba išdžiūsta, kai joje 
yra gyvūnų, tai pirm buvusio 
jūrų gyvenimo pėdsakai visur 
pasilieka. Taip buvusioje jū
rų dugno žemėje randama dau 
gvbė kriauklių ir suakmenėju
sių, gyvenančių tik jūroje, gy
vių atspaudai. Šie išnykusio 
gyvenimo pėdsakai pasakoja

(Jos žiurkės beveik visai išny
ko, o visur atsirado pilkų. 
Juodieji tarakomai visur už
leido vietų rudiems “prūso
kais.”

Tokių pavyzdžių yra šim
tai. Svarbu pažymėti, kad vi
si šie pasikeitimai nėra pri
puolamas reiškinys, o juos pa
ruošia tam tikros priežastys.

Arėjas Vitkauskas.

je takelių, panaših į tuos, ku-1 mums apie tolimų praeitį.
rios kirmėlės daro medyje. Žmogus, kuris nori pažinti

— Liverpulio mieste Angli
joj yra didžiulė pypkė, kurių 
praminė “karališkųjų” arba 
“amžinųja”. Ši pypkė dienų 
ir naktį rūksta kaip amžino- jlk_

KARAS! 20-to amžiaus KĄRĄS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, ^nuodingi grasai, lėktuvų pato v t mas, artilerijos 

griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos karo baisybės aprašyta W. 
T. St'ANI.ON’O paraftytoje Ir 1-ja. premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASI G AI Lt K MŪSŲ ”
(GOD, HAVET MERCY ON US!) "

V

400 pusi. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik $1.25, su persluntllnu 
$1^15. Kelkalaukile: “Draugas", 2334 So. Oakley Avė., Chicago. III.

—

i.'-
H . J

K V
\9J

C I
I .1, tilt'fl

IVI /

Visus “Draugo” Skaitytojus, 
Visus Prietelius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Mūsų Profesijonalus, 
Visą Mūsų Inteligentiją,

Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas, 
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones, 
žodžiu, Visus Chicagos

Ir Apylinkės Lietuvius Į 1934 metų Pavasarinį

DRAUGO JJ

>0 K

Sekmadieny j. GeguzesMay 20 d. 1934
Vytautd 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

Z.
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
=

ATOIC'M YRI KĮ ni!lfT£ 1 S resll*0J* ^ukt^ turėjo iškėliau-1 Šį sekmadienį šv. Vardo M. Hirvaitė. Kuopos pirm. J 
AI vIuA I nUul UUIvIk i Įį į jjvetiimį šalį su savo vy-, draugija eis in corpore prie H. Medinienė ir vakaro vedė

jui. Taigi atvykusi į Ameriką, šv. Komunijoj. Po Mišių bu?
Viši mes mylime savo mo-. keiktų metų gyveno gražiai.

tinas per ištisus metus bet y- 
pao atėjus Motinų Dienai, la
biau jas atmename. Duodame 
joms dovanų; kurie neturime, 
tai, gal, iš keleto šimtų vie
nas užprašome šv. Mišias; o 
tie, kurie nieko neturi, jų šir
dį tuomet gailėsis suspaudžfa 
ir atmena, kaip per sapną, 
kad jį motina augino.

Daug yra tokių, kurie gra
žiai prisimena savo motinas, 
nes buvo gerai mokinti, ka-

Bašydavo laiškus, siųsdavo 
pagalbų savo motinai.

Praėjus keletui metų, jos 
numylėta dukrelė paklydo; į- 
simylėjo į kokį t/ri atskalūną, 
bedievį, pametė savo tikrų vy
rą, išsižadėjo tikėjimo, savo 
mylimos motinos, sesučių, brp- 
lių. Motina rašo laiškus, nori 
visa sužinoti, kur jos numylė
ta dukrelė randasi. (Jinai.ma

svarbus susirinkimas ir svar

jos gerovei. Taip pat bus sva
rstoma kas link vajaus ir- ren
kami organizatoriai. Taigi, ne 
pamirškite.
Laikinas pirm. K. J. Petrukas

L. R. K. S. A. 171 KUOPAI

Šiuomi pranešu visiems kuo

ATŽAUKIMAS

“Drauge” iš gruodžio 10 d. 
1933, antgalviu “L. R. K. S. 
A. Metinis Susirinkimas” bu
vo neteisingai apšmeižtas P. 
Korespondentas. “171 kps. na 
ry?” šiuip rašo: “Labai ne
malonu, kuomet seni nariai ir

minimui korespondencijos 
“Draugui”.

P. S. Ilgų laiką nebuvę 171 
kp. nariui atsakyta, nes kuo
pa norėjo; kad kuopos atsto
vai D. K. S. R. dr-joj atitai
sytų. Bet pasirodė, kad tas 
nebuvo padaryta. Tat kuopa 
buvo priversta pati atsakyti

ja pasakė iškilmėms pritaikin
tų kalbą. Be to, kalbėjo' dva-

stymus apie iškilmes, kurios sios vadas kun. J. B. Čižaufr 
įvyks birželio mėnesyje. - ; kas, 54 kuopos kvotėjas Dr.

- ----------- i Ridžiauskas, Centro pirm. AL
Per visų gegužės mėn. lai- J Č i žauskienė, adv. U viekas, at- 

koma vakarinės pamaldos pri< ! vykusios iš Chicagos veikėjos 
Panelės Švenčiausios. i Moterų Sąjungos direktorė

-------------- ' į Alaziliauskienė ir Paukštienė,
Šį sekmadienį Kast Snlės j 64 kp. pirm. Šimonienė, E. 

gabiausi juokdariai vėl vai Paurazienė.

pos nariams ir prašau neaplei- Į katalikai, kaip P., vietoj re- ir išbrėžti, kud daugiau to- 
sti kuopos susirinkimd, kuris mtį katalikiškųjų ppaudų, šmeikių šmeižtų nerašytų.
įvyks gegužės 13 d., Šv. Jur 
gio parapijos mokyklos sve
tainėj .tuoj po sumos. Šis su 
sirinkimus šaukiamas* tam, 
kad birželio mėn. įvyksta mūs 
brangios organizacijos seimas.

žia jų ir jos garbingų drau
gijų, kuri jau keletas metų 
gražiai gyvuoja. .Gėda kuo
met kuopos narys sykį į me
tus atsilankęs į susirinkimą 
atsistojęs prieš visus narius

Pirm. A. Loratis (? Red.) 
Prot. rašt. Petras Medonis

Turėsime daug ką svarstyti drįsta saldyti, kad laikraštis
org. gerovei. Bus kalbama ir 
apie atstovų siuntimą į sei

melio nevertas ir-neverta su
sipratusiam katalikui skaity-

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų ifmesta iš ka
talikų tarpo.

mų. Taigi nors sykį skaitlin-- ti. Bet rimta 171 kp. nekrei-- Penkios kuopos narės: E.
Paurazienė, M. Stankienė, O.'brai susirinkime. Be to, .visi'pia dėmesio į P. Šmeižtus ir 

no,' kad jau jo, mSbėM gyvos, kul Šį kart,, bus lošiama Sv i Valionienė, E. Vaičiūnienė i, bitinai-turi susirinkime savo, išrinko net tris atstovus į ii, 
jau atsiskyrė iš šio pasaulio.' Petro parapijos svetainėje ; B. Druškaukkienė tapo apdo-.duokles užsimokėti. Jei mokė- j gai ingų . Iv. S. di-jų . 

talikiškai iš mažų dienų išau- veltui motinos ašaros, ši-Į Kurie dar nėra matę tos ope | vanotos gėlėmis ir gražiomis stls atnest,l ne kuopos narys
kieti, išmokinti Dievą pažin r(ijes skausmai ir maldos prie retės, bus gera proga pama- j atmintinėmis dovanomis už pa uz koki naIi> tai ta mokestis

dins “Consilium Facultatis”, 
vadovaujant muz. J. Gižaus

ti ir Jį garbinti. O dar dau
giau randasi tokių, kurie ne
pažįsta ir nežino, kuri yra jo 
motina ir kas ji tokia. Ir dar 
daugiau yra, y;>ač Ameriko
je, našlaičių, kurie nežino, kur 
jų motinos randasi, bangelis 
vaikų atimaini nuo motinų už 
negerų, negražų auklėjimų. Tie 
našlaitėliai auginami visai be 
motiniškos meilės iš paguo
dos. Kaip tie našlaitėliai turi 
minėti tų dienų? Kaip jiems 
turi įkvėpti jų auklėtojai į

jų jaunas širdeles, kaip jie tu
ri jiems pasakyti apie jų blo
gas motinas! Aš mayųu, pa
sakius jiems, jie vis vien ne 
supras, nesmerks savo moti
nų, bet'tik norės, prašys, kad 
jinai ateitų tų dienų, kad jie- -.k *<wni
gulėtų jas nors apkabinę asa- 
roAiis jų skruostus nuplauti.

Jūs, motinos,' gerai galite 
suprasti, kurios gerai, gražiai 
aukojusios norėjot, kad jūsų 
dukrelės ar sūnūs būtų geri 
mokyti, kilnūs tautos vaikai. 
Bet dažnai jds, brangios mo
tinos, apsivilstate ir paliekate 
visų pamirštos; nuskriaustos 
ir neviena pasakote: kam aš 
ąuginau, kam vargau dėl to 
nelaimingo kūdikio, kuris pa
siliko dabar atskalūnas, kuris 
neturi nei gėdos ir pamiršo tą 
brangų tikėjimų.
■ Žinau motinų, kuri išaugino 
net septynis vaikus: buvo ke
turios dukterys (viena mažy
tė mirė) ir trys sūnūs. Visi 
dar tebegyvena -Lietuvoje, o 
dukterys atvyko į Ameriką, j 
aukso šalį laimės ieškoti. Vie
nu iš jų apsivedusi gyveno 
gražiai, katalikiškai ir visa 
savo širdimi mylėjo motinų, 
gerbė ją ir paskutinį kąsnį 
mėgindavo jai atiduoti, o y- 

. pači susirgus motinai ir ji sy
kiu sirgdavo ir melsdavo Die
vo, kad greičiau jos brangiau
sia motinėlė pasveiktų*

RL Aplinkybėms susidėjus vy- 
■ ................ . ——

Aukščiausiojo. Jos duktė gy
vena sau ramiai, bet, žmonių 
raginama, pagalios pradėjo su 
suprasti.

Tik už keletos metų supra
to, kad blogai pasielgė, kad 
paslydo kaip ant ledo. Ir jai 
dabar esu gyvulys. Dabar sako

tyti kleb. kun. V. Masevlčiaui į ridarbaviinų Sąjungos labui.! nekus P^ita, nes to pa

P. Vaškevičienė žada ir to 
węs neskaito žmogumi, neap-' klaa darbuotis. Tyluti
kenčia savęs, bijo motinai pa
rašyti laišką, nes, sako, aš 
daba)- esu gyvulys. Tik dabar 
aš supratau, tik dabar mano 
akys atsidarė, tik per šios 
gavėnios misijas pasitaikė 
man būti bažnyčioje, girdėti 
tokius pamokslus ir, draugių 
paraginta, priėjau prie misi- 
nieriaus išpažinties. Jis jų pa
mokino, atleido nuodėmes ir 
liepė pasitaisyti Jis pasakė:
“ Dievas yra gailestingas ii

parapijoj. Visi kalbėtojai sveikino sąjun-
------------- gietes ir linkėję kuogružiau-

Onai Vaškevičienei teko pa-1 rios kuopai ateities.
skirta kleb. kun. J. Čižauskoi Aluz. J. Cižauskas pudaina- 
dovana už gavimų daugiau
siai “Draugo” prenumeratų.

IŠ SPAUDOS RĖMĖJU 
Dfl-GUOS SUSI

RINKIMO
Sus-mas įvyko geg. 1 cL, Šv

Jurgio mokyklos salėje. Susi 
rinkimų vedė pirm. J. Ūsorius. 
Perskaityti ir priimti pereito 
sus ino nutarimai. Vice pirm. 
S. Bukšaitė praiiešė apie

tu gali dar gauti atleidimą; “Draugo” vajų Detroite. Tu 
augink savo kūdikį, išmokyk rėta pasekmių. Už daugiausiai 
jį Dievų mylėti”. surinkimų prenumeratų dova

' Dabar, Ji, Motinos Dien, n« ,,na VaSkcvičienė
Dovanų nuo savęs paskyrė iinori atsiminti savo motinų.

Siunčia pas Aukštinusį karš-
tas maldas aukoja šv. Mi
/. , . iii ii prenumeratos ir turėta paseksiąs, verkia, net plaukus dra Į
sko nuo galvos, o jau 'bran-1 mi3’ , '

,. , _ Kadangi darbas sekasi ne-gios motinos nebera gyvos. °
m v-x .• ii »- blogai, todėl nutarta “Drau-lur būt, motinos maldos pa . . .

- . -v,. . go vajų tęsti toliau. Be to,dėjo jai sugristi prie tikėju ° ...............
nutarta surengti laimėjimų pumo, prie Dievo. Taigi, kaip 

gera, kad yra minima Motinų 
Diena. Gal neviena atskalūnė- 
as sugrįš ir išmoks, kaip rei 
kia mylėti savo motinas ir ge
rbti, kol jas turime dar ant 
šio pasaulio.

Julija H. Medinienė

EAST SIDE

įteikė gerb. kun. J. Cižauskas. 
Buvo. renkama ir “Laivo”

FOTOGRAFŲATYDAI
Reikalingai gerai putvręs 

fotografas, Kuris gali ojm:- 
rnoti visų studijos biznį.

.Jci.kas norėtų pirkti, j>a- 
rduosiu. Studija geroj vie
toj, biznis yra išdirbtas per. 
ilgus nietitf.

Priežastį j:ardavimo pa
tirsite ant . vietos, per laiš
kų. arba asmeniškai atsi
šaukite šiuo antrašu:

"DRAUGAS" ROX ba
2334 S OAKLEY AVĖ. 

Chicago HL
■■■■■ ■■ I ........................ ..

Geg. 6 d. per sumų sodali- 
cijos iškilmės labai gražiai pa
vyko. Apie IpO mergaičių ėjo 
procesija giedodamos “Sveika 
Marija”.

Per iškilpiets prie “Liurdo’’ 
ant šventoriaus buvo pašven
tinimas vandens iš Liurdo, 
Prancūzijoj. Valdyba paauko
jo Auksinę karūnų ir du bukie
tu gėlių prie altoriaus Fane 
lės Rveneiausips. Dvasios va
das kleb. kun. J. Cižamskas pa 
sakė gražų, jausmingų pamok 
slų. Muz. J. Cižauskas gražiai 
giedojo “Avė Maria”. ,

Mergaitės gražų įspūdį darė 
visos eidamos prie šv. Komu
nijos. i

Vukare sodalicija sureny 
šokius parapijos svetainėje. 
Labai daug jauniiiM) susirin
ko pasilinksminti

siau su parapija. Dovanas au
kojo: O. Vaškevičienė — i 

* dol., S, Bukšaitė — 2 dol. ir 
V. Čepeliony te'— 1 dol. Ren 
gimo komisijon išrinkta S 
Bukšaitė ir AI. Aukšciūnienė 

Pirm. J. Ūsorius dėkojo vi 
sieins už aukas ir pasidarba 
vimų.

Pinu. J. Ūsorius 
Rašt. M. AukščiūnienS

vo keletu dainų; jam akompa
navo kun. J. B. Cižauskas. M. i 
Širvailienei ir M. Stankienei 
akompanavo Al. Širvaitis. J. 
Valiukui akompanavo J. Ci- 
žauskis. M. Cižauskienei ako 
mpanavo J. Cižauskas. Armo 
nįka gražiai pagrojo jaunas 
muzikantas V. Širvaitis. Visi 
dainininkai-ės buvo po keletu 
sykių publikos iššaukti. IX. 
troitiečiai mėgsta mūsų daini
ninkus. Jų daines taip pat bu
vo pritaikintos iškilmėms.

Kaipo kuopos pirm., aš šiuo 
dėkoju gerb. Joginio komisi
jai už svetainės gražų papuo 
Šimų ir pagamhiHiių gardžiom 
vakarienės: M.i Stepanauskie- 
nei, Novikienei, P. Medonie- 
nei, Alarozienei ir Stankienei 
ir toms, kurios kuo nors tų 
vakarų prisidėjo; už pasidar
bavimą Krembfienei, o jauna 
metėme už patarnavimų prie 
stalų, taipgi visiems svečiams, 
dainininkams-ės, muzikantams
kalbėtojams ir kas tik kuo 

• • ** *
prisidėjo prie iškilmių. O ypa 
tingai toms, kurios aukojo va
lgių ir pardavė daug to va
karo tikietų. širdingai ačiū.

HKuopos pirm.

sitaiko nemalonumų ir klaidų. 
r Dftr sykį prašau visų nepa
miršti šio susirinkimo: atei
kit ir naujų narių atsiveskit. 

17L kuopos rašt.,
« K. J. Petro-kas

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimo« 
tyrumą.

LIET LTV 1AI DAKTARAI:

Tet. LAF*yette «fl»7

DR, A, RAČIUS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo t llrt S vai. vakaro 

Beredomls lr nedėliomls pagal
, sutarti

DR. A. P, GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Z

L. R. K. S. A.

PAMINĖJIMAS IR IŠKIL
MĖS GRAŽIAI PAVYKO
Detroit, Mich. — Moterų 

Sujungę 54 kuopa minėjo 15

Bet 171 kp. atkreipė dėme 
sį į korespondentų “171 kp. 
narį”. Didžiumoj pats yra 
šmeižikas ir P. šmeižia. Tai 
yra įrodymas, kad yra netei
singai parašyta. 171 kp.. susi
rinkime vienbalsiai pripažinta, 
kad buvo apšmeižtas P. Nu-

VYRAI - ATYDA!

Štai yra specialia pranešimas.' Jcurls 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė "viduramži” lr jaučia relka- 
liugumą tam tikro gaivinančio TONI- 
KO. Kud suteikti galimumą tūkstan
čiams, kurie dėl kokios nors priežas
ties atidėlioja užslsakyU

Nusa-Tone
tiesiog nuo dtstrfbutorlų. šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — būkite sa-

tarta Išrinkti komisijų paga butelj ftiandlen Baran-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFayette 78M

DR. F. C. WINSKUNAS
OYDYTOJAB lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
VaL; 8—4 lr 7—• vai. vakare

Rm. 2136 W. 24th St.
Tek OAHal 0401

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1444 SO. 40th OI., CICERO, H* 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn.14—8 vai. 

>147 80. HALSTED 8T., CHICAGO
ir M«t 1—• vM

i Office Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
2350 So. Leavltt St.

CANAL O’rtia

Odenoms Tel. LAFayette MM 
Kekttmls Tei. GAMai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W, 47th Street 
VaLf 2' iki t' popiet. T Iki 4 vak.

NedėUoJe pagal sutarti

Michigan apskrities šaukia
mas labai svarbus susirinki’' 
nias, kuris įvyks gegužės 13 
d., 3:15 popiet ftv. Jurgio pa- 

Irapijos mokyklos svetainėj, 
i Visos kuopos malonėkite pri-, 
siųsti atstovus, nes daug yra 
dalykų svarstymui crganizaci-

DR. VAITUSH, OPT.
__  LIETUVIS 1
Ojj(oinctrk?*lly Aklą Specialistas . 
Palengvins aulų įtempimą, kurt* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose 'atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Akinfų kai
nos per pusę. piglaus. kaip buvo plr- 
miaus. Daugely atitikimu akys ati
taisomos be akinių. Kainos n (iriau 
kaip pirmiau.

4712 SOLTH ASHLAND AVK. 
Phone Ho«>leva>d 7f.R4______

I*hon<* CANal 8122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir pririnka akinius 
ntsakomingal

Vai.: nuo 10—3 v. p.p.
Ssdėloje pagal sutartį

2201'W. 22nd Cermak Rd.

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. €3rd St., Chicago
OFFICE HOURS; 

f 3 to 4 and 7 ,to 8 P. M.
Sunday by Appolntment 

-------------- ........................,.........X »-------------------- -

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 lr nuo < Iki ( vak. 
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BU Lle v arti 7820

Ofriae TeL REPublIc 78*6 
lies. TeL GKOvehIU 08i7

6017 S. WASHTENAW AVĖ. ,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGA8

>42S W. MARQUETTE ROAD 
VaL 1-4 lr 7-1 vak. Ketv. *1-11 ry«8

NedilloJ susitarus

Namų Tel. PROspoct 1030 1

TeL BOLlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street • 

Vai.: nuo • iki • vakare
Beredoj pagal sutarti

TeL CARal 4112

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTIBTAB

2201 W. Cermak Road 
(Kampa* Leavltt BL)

Valandos: Nno S IU 11 ryta 

Nno 1 {U S vsJtare 
Beredoj pagal sutarti

I VAI1O1MM-eHMMkMOTMmat DAKTARAI:

TeL CARal 0867
lies. PKOspcrt 8850

DR. P. Z. ZALATORIS' .« ■' v •
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

IMI SOlfrB HALSTED STRESU

Phone CARal 41M

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJA* Iv CHIEUROAB 

2201 W. Cermak Road

j Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Beredomls lr Nedėliomls pagal sutej<j

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RKPubUo 7888

metų įsikūrimo Sv. Jurgio pa 
rupijoje, Detroite, sukaktį ii 
pagerbė pirmutines kp. nares 
Busirinko daug žmonių. Jų ta
rpe matėsi profesijonalų ir 
dvnriškijos.

Sgptainė buvo išpuošta kuo 
puikiausiai; ypač gyvos gėlėn 
pušų stalus, o dideliu bukietą*, 
ant garbės stalo;

Husėdus vakarienei, uždeg 
ta penkiolika žvukių. Po va 
karionės prasidėjo programa 
Nąjuiigiotės M. Stonkienė ir 
M. ftirvaitienė sugiedojo sųju- 

įugi-ečių himnų; akompanavo

DR. CHARLES SEGAL
OF1BA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

, CHICAOO. ILL

OFBO VALANDOS:
Muo 10 Iki 12 vėl. ryte, puo 2 liti 4 
vaL po pietų lr nuo 7 IU >:>• ral. 
vakaro. Nodėllomls nuo 14 IU 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

OUao VeL VlCtory MM
TeL DRKmI >181

OOOO So. Arteela* ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

• JU >:M vakare

W«a Phone 
nrotevrood 0041

Offloe Phone - 
TRIaagle 0044

DR. A. R. MgGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOH SI k

vaL t ,-4 p T-t Mkaro»

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M
- visų chroniškų ligų* 

Ofisas 3102 So.‘Halsted St
Kampa* >I*t Street

Valandos: 1—4 popiet, 7—» vai. vek 
Nedėliomls lr ftvaatadlenlals 14—11

ŪR.J. RUSSELLe *
Lietuvis Chirnrgns ir Gydytoja*

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

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

Office*Tel. Wentworth 6 280
Res. Tel. Hyde Park 33(6

DR. MAURICE KAHN DRi SUSANA Ai SLAKK
GYDYTOJAS lr CH1HURGAK

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tol. YAlUb 0001 

Mea. t Trt. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 V. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v.
Nedėldleolala auo 10 Iki 12 dieną

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
8PECIALI8T8

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandod: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Uakyviu Seredoui*

Oftao: Tel. CALnmet 40M 
Kee.: Tel. HEMlock 8280 -

DR.A. G. RAKAUSKAS
GYDYTO J A8 lr CHIRURGAS

3147 8o. Halated St.
Ofiso valandos: L-4 lr 1-8 vai. vak.

OCiaaat MM W. OOtk 84. 
das: 10—12 ryto

Baradkmta lr Medėllomi* pagal antarK

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIKginia 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomls pagal sutarti

Tel. Oflao BOLUtar.l .-.#1.7—14 
Re*. VlCtory M4>

DR. A. J. BERTASH
Ofiso ^val. nuo 1-3; nuo 6:Su-8:S0

756 W. 35tl) Street

1
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W E S T SIDE
<

MOTINOMS SVEIKI
NIMAS

Motinus Dienos proga, svei
kiname visas motinas ir lin
kime ištvermės gyvenimo va
rgeliams nešti.

Garbinga toji motina, kur) 
augindama šeimynų pripratina 
ję prie skaitymo katalikiškas 
spaudos, kuri įdięgia vaikams 
savo tautos nieilję. Tokios mo
tinos užsitarnauja dvigubos 
pagarbos. Gyvuokite ilgiau
sius metus!

West gidų? s^rjųs

PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS < J ;

Geg. 6 d. kleb. kun. J. F. 
Boreišis buvo sušaukęs' para

pijos susirinkimę, kuriame 
pranešė, kad kan. F. Kemėšis 
yra atvykęs iį Lietuvos ir pa- 
kėlė klausimu, ar rengti didės 
nis svečių sutikimas. Vienbal
siai nutarta rengti Lietuvių 
svet. Geg, 27 d. įvyks didelės 
prakalbos, o vakare puota. Iš
rinkta komitetas: M. Bendo- 
raitis, J. Sakalauskas ir S. 
Stėpulionis, kurie, susitarę su 
L. Vyčių 102 kp. komitetu, vi
sa prirengs. Puotoj galės daly
vauti kas tik uores. Įžanga 
bus nebrangi.

r
Kas norite pasimatyti su 

svečiais, kan. F. Keiųėšin, 
prof. B. Vitkum, p. P. Babic
ku, per prakalbas ir puotų 
galėsite arčiau susipažinti, į- 
spūdžiais pasidalinti. Tat, da 
lyvaukite padengimuose.

. Geg. 20 d., Sv. Antano pa
rap. piknikui išrinkta šeimini
nkai iš parap. komiteto: S. 

iLuckus, V. Oerpavičius ir P.

'* r’

A. ’p Ą,
KAZIMIERAI LERRIKAS

Persiskyrė sū šiuo pasaulių gegų/^s 10 d., 3 vai 
ryto, 1034 m., sulaukęs senatvės aųižiųus, gimęs Heb
ių kaime, Šilalės parap., Tauragės apskr. Amerikoje 
išgyveno apie 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, duk
terį Josephinje Pilkis, 2 anūkus JJelen ir Čliristine 
Pilkiūtes, podukrų Marijonų ir jos vyrų Pranų Butkų, 
posūnį Povilų Baublį ir jo moterį Onų, žentų Vincen
tų Briedį, 2 sesers sūnus Petrų Jakštų ir jo moterį 
Marijonų ir Stanley Jakštų; o Lietuvoj seserį Marijo
nų Jakštienę ir brolį Juozapų Lebrikų ir gimines.'

Kūnas pašarvotas randasi 2552 W. 69th St. Tel. 
Grovehiil 0570. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. ryto iš namų į Gimimo Panelės Šveųč. 
parapijos bažnyčių kurioje atsibus gedulingos pautai - 
dos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas J Sv. Ka- 
Zuiiiero kapines. Visi- a. a. Kazimiero giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiam? dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikįniinų. Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, A- 
nūkaa. Podukra, Posūnis, žentas if Giminės.

Ijaidotųvėse patarnauja graborius Syrewicze. Tele
fonas Cicero 294.

v -r. < - f
■ • • ■

/ . ‘ • - J
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go“ lųivakorčių akylius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgau.s feikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
ĮPer “Draugo” ageptūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas :

GUGU2ES MfiN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos Uivu “FRE
DERIK VIII ”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

A
Norintieji vykti ku šiais laivais, kuriais vyksta 

ekskursijos’ į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON

GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į . »

įk

Jurgelevųųų*; padėfčųai — /. 
Andriuškevičius, P. Yeraioįraų, 
S. Stepui^,
kalauskie/Aė, PetraUbenė, Ba
nienė. Jie pasidai'bno.- pertą 
mint per biznivrins aųkų.

Siame piknike bus išleisiu 
pasilikus# nuo pyrc^miu

► , i ■ •- - • •• - — ~ .t

ųet tris asmenis- išriųku į ben 
drų kojaiietų. t

l(aigus emųrinkimų, buvo 
uįkandis įr pasiliuksmiaipjas. 
L. V. 1Q2 kp. dalyvauja i.nių. 

J. p. tyUižis, knris iš pačių Vy

čių tujri sudaręs dįtįelį <&or& 
kuris gražiai bažųyčiųįe pet

(“Kražių gkerdyųėa”) dnvų- pamaldas pagieda ir įvairiuę
nos. Kųs turite bilietus, būti
nai sugluminkite parapijoj pi
knike, geg. 20 d. Piknikų." į- 

vyks .Kąstuko dar^e, Hųrųų 
Grove. t /

Parapijos Seserif pajukui 
išrinkta^ komitetus: J?. Av
inaitis, A. šilaitis. Į įkoiųisijų 
įeina veiklus nariai, kuriv 
tikimos gj-ųžiai pasidĄT^S.

Kai kurios autųmųįūtyų V 
rbtuvės puleijo daug durniui 
nkų. Autoųiobilių išdirby.dėst 
darbas nepastovų^. Užėjus 
“busy“, spaudžia, ki*k ge
dami, kųj greičiau ųįubų at
likus. Pųdjųbųs Juėjųsįus. 
ir vėl dųrbo nėra.

se parengųnuųsa gražiai pusi 
rodo.
' Węst Sidės jaunimui’ Vy 
čiaius didelė garbė tenka dėl 
lietuviškumo. Valdybos nariui 
Aųo gražiausiai lietuvių kai 
boję sųvo pju.eigas einu. J. 
Ajdpmaitė, sekretorė, gražiai 
lietuvių kalboje nutarimus už

rašo ir nariams perskaito.

Gegužės Ųiėn. 6 d. Lietuvių 
šulėje Vyčių 102 kuopa turė
ję paskutinius prieš vųsarųs 
sezoųų Šukius. Atsilankė ne- 
mažai jaunimo ir linksmai lai 
kų praleido.- Galima tikėtis, 
kad ųtiįks ų- pelno Vyčių rei
kalams. ’ Vyčių Rep.

Tragingai žuvę mūsų lakų-1 DAR VIENAS PROFESI rankumus, būtent bankų,
aąi Darius - Girėnas trošku, 
kad “danuoji Lietuva iš naujo 
ryžtųsi ir nugalėtų”. Taigi, 
šių v.asarų “Lituanica II-ji”

JONALAS

V«»t — VVestsidiečioi 
susilaukė dųr vieno profesijo

je leisis į tų žygį. Tat, lietu- nalo, būtent akių gydytojo 
vi, tavo pareiga tų žygį pure Dr. Kari Nurkat (Nurkuičio), 

kuris pirmiau ofisų turėjo

AVest Sidės žinių skyrius su
silaukė daugjųu rėpiejų sū ži- 
nįotfiis; kas kurt daugiau at- 
šųųųdų “Draugo” skaitytojų. 
Daromu pažanga. Valio vest- 
sųliečiaj!

BROOKLYNE AVIACIJOS 
DIENA

VYČIAI VEIKIA
Gegužės 1 d. L. V. 102 kp. 

laukė svečių iš Chicagos, Cen
trų valdybos ‘ narių. Pagalios 
pirm. gavo telegramų, kad iš 
kelctos žadėjusių nei .vienas 
neatvyksta. ,

Tuomet susirinkimų atidarė 
pinui. Vo-Bendųraitis. Į susi
rinkimų atsilankė nemažai na
rių, nes tikėjosi iš svečių kų 
naujo išgirsti. '

L. V. 102 kp. pilim, nors čia 
gimęs^ir augęs, gerų norų ir 
pasiryžęs katalikiškam jauni
mui lietuviškoje dvasioje va- 

Į dovauti,
į Sftsirinkune pirm. pranešė 
• nariams, kad nekartų pasirodė 
Vyčių 102 kp. veikimui kliū
čių ir trukdytojų; kad norima 
pakenkti Vyčiams, išardyti 
jaunimo vienybę. Savo kalbo
je jis (pirmininkas) -stiprino 
jaunimo dvasių, patiekė4laug 
veikimui planų, kad kuopa ne- 
silpnėtų, bet jos veikimas vis 

didėtų. Pirmininko patiektus 
.planus smulkiau papildė kai 
i ba dvasios vadas kun. I. F.
' Bųreišis. Vienbalsiai priimti.

Nutarta, kiek galint, steng, 
' lis kad joariai sulig konstitą- 
i eijos užsimokėtų mokestis it 
|.kad užsimokėjusius narius la

nkytų “Vytis“. z

Nutarta vienbalsiai prie kuo 
pos organizuoti jaunanųčiuo, 
supažindinti su veikimų ir au
klėti į tikrus Vyčius. Apkai 
beta visa eilė darbų, steigi 
inas klūbo ir t.t.

Nusitarta geg. 13 d. Moti 
nų Dienoje užprašyti Misiąs, 
papuošti altorius gėlėmis L 
bendrai eiti prie šv. Komuni
jos. Aptartu vasaros,veikimo*: 

I rengti piknikus, draugiškus iŠ- 
važiuvimusj remti parapijos 
reikalus ir parengimus; ben
drai, nešti jaununo tarputi lio 
tuviškų ir katalikiškų dvasių

Dariaus - Girėno Fondas 
rengia Lietuvių Aviacijos Die
nų North Beach aerodrome ge 
gūžės 13 d., lak. Juozo Janu 
šausko skridimui paremti 
Kaip žinome, šių vasarų lak. 
J. Janušauskas- skris iš New 
Yorko į Kaunu, kad Lietuvių 
didvyrių Dariaus - Girėno iš
pildžius testamentų.

mti, pastųtyti mūsų lakūnams 
arnžmų paminklų, kurio jįe 
troško, Lietuvos garbę pirkdų 
mi savo gyvybėmis.

Gegužės 13 d.’ yra Motįųų 
Dierm: atsilųnkydųuii į tų ų- 
viacijos šventę, pagerbsime la
kūnų niotmus jų mūsų motutę 
— lųejtuvų, prisidėdami prųa 
vykdymo gražiausių mlisų tau 
tai, garbingiausių lakūnų mo

tinoms žygių.

Visi tat į Nęrth Btųch aero
dromų- Ten pamatysime if lan. 
J. Janušausku, galėsime jo 
“Lktuųnicą ĮI” iiųlekiųtj, ma
tysime, kaip drųsūs lietuviai 
šoks iš orlaivio sų parašutp 
ir daug kitko. įžanga dykai, 
Galėsit įsigyti gražius rėmėju 
Ženklelius.

Vakare Dexter parke bus 
balius; kalbės pats lak. J. Ja 
nušauskas.'Bus šokiai iki ve 
linuos. Įžanga ir čia, kurie tu 
rėš ženklelius, bus dykai. Ku
rie neturės, galės įsigyti.

Į Dexter parkų privažiuot 
galima “Jainaica L“, išlipti 
Cypress Hills stoty, l’arkaū. 
čia pat. Paulius

Bridgeporte. Dųbar atsikėlė į 
VVest Sįje, į Metropolitan 
State banko namų, 22(įĮ W. 
&£ud St. (arba Cermak Rd.) 
Reiškiu, Df. R. Nurkat turės 
sųv.ę ofisų — kabinetų sykiu 
suf į>r- Rložip if Dr. Biežiu. 
V.estsidiečiai gali pasididžiuo
ti, ųes dabur turės visus pa-

Užsispyrimas paskutinė kai 
tunio prieglauda.

J)r. Johnson.

Vyčįai pųsiryžų dųlyvųutj 
i ir pagelti svečius iš Dietų 
vos: ka#* F* Keiųėžį, prof. B 
Vitkų ir rašyt F. Babickų;

ant viršaus medikų, dentistų 
okulistų ir advokatų (J. Bor- 

deu).
. Jįeportefis linki visiems lai 
mingos praktikos ir ilgo gy 
venimo.

Mūsų tautiečiai prųfesijona- 
lai galį geriau patarnauti sa
vo broliams lietuviams, negu 
svetimtaučiai. Geriausių sek- 
mįų Dr. K. Nurkat (Nurkai- 
čiui) AVest Side* Report

SKAITYKITE IR rLATIK- 

KITĘ “DRAUGĄ“

111 ■?.

Visi Telefonai;

venetian monument co., inc. | Yards 1741 1742
'i'jt r it. "i.

Išdirbėjai aukštesnes rūSies Paminklu 
Ir Grabnamių

paptinkl
ChicaKOj

Su virš 50 metu prityrimo
.....-.—O--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

--------  —o---------—
Mes atlikome darbą daugeliui žymes

niu Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

GRABORI A|z
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Pgtamauja laidotuvės* kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 3515 arba 251<

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S* 49th Ot. Cicero, IlL

IeL CICERO 5337

SIMON M. SKUOAS
3 RABO RIUS IR B AI» AKUOTO JAS 

Patarnavimas garas Ir nebrangus

7X8 W. 18th St

------- ** MOMroe M77

J. F. RADŽIUS
Ina.

LIBTUrtŲ GRABORIUS 
Palaidoja ut 335.ŠO Ir aukščlaa 

Modemiška koplyčia dykai.
W. I8l>^bt. Tel. OANal Sity

I.J.Z01P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

TW»JAS

IMI WEST 4fith 8TREE1 

fui. BOUlerrard t|SS—MIS

VaL CIUCKO SM

§YB5WI0ZE
GRABORIUS ’

lAldotuvėms pilnas patarnavimas
ZnPLTCrA DTKAI

**4 & io.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems
a

reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Chicago, 111.

. ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

TKU LAPa:

J. Liulevičlus
lS”

Patarnauja CMJ 
flagoja ly gplella

Didelė Ir grali 
Koplyčia dykai

•471

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
L* ’V* Z 'V " |

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

UOZAPAS EUDEIK
— I R —

TĖVAS

L

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

-EPubiic8340
5340 8o. Kedz < Averuc

(Neturima atryti u «u firma tuo pačiu vardu)
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ŠV. MISIJOS
| BRIGHTON PARK. — Se
kmadienį, gegužės G d., Neką 
Ito Prasidėjimo parap. bažny
čioje prasidėjo Šv. Misi jos, 
kurias veda Tėvas Kvečins- 
kas, C. P. Misijos buvo pra
dėtos įspūdingai. Procesija ė- 
jo nuo klebonijos iki bažny
čios durų. J6j dalyvavo mo
kyklos mokiniai. Klebonas ku
nigas A. Briška, nešinus mi
sijų kryžių procesijoje vedė 
misijonierių į bažnyčių. Misi
jonierius, atlikęs tinkamas 
maldas prie altoriaus, pasakė 
pirmąjį pamokslą.

Misijų tvarka 
Misijų metu Mišios šv. lai

komos 5, G, 7 ir 8 vai. Rytais 
sakomi pamokslai 5 ir 8 vai.
Vakarais 7:30 — pamokslas, 
rąžančius ir palaiminimas ftv.
Sakramentu. Ši, pirmoji, sa
vaitė yra moterų ir mergai
čių, o sekanti bus vyrams ir 
vaikinams.

Misijų nauda
Kaip žmogaus kūnas reika

lauja kasdieninės duonos, 
taip siela trokšta dvasios pe
no. Kad geriau Dievą paži
nus, reikalinga įsigilinti į 
tikybinį mokslą, kurį gali tei
kti tas, kuris yra jo ragavęs.

Kad geriau Dievą pažinus, 
kad ištikimiau Jam tarnavus 
ir už tai apturėjus tinkamą, 
užmokestį, reikia lankyti Mi
sijas ir klausyti misijonie
riaus pamokslų. Jei mes nori
me ką nors išmokti, samdome 
mokytoją, kad mokytų, supra
ntamai išdėstytų mums neži
nomą dalyką. Įgiję suprati
mo, prieiname prie tikslo.
Tat ir Misijų laikas — yra
Dievo malonių laikas ne tik, -
kad atliktumėm gar, iipažin-' «*» nasiatatym, -
tį, prieitumėm prie Sv. Ko-.P*“’’" bedieviškų
manijos, bet yra laikas, Ra- ir kitiems Patarti ",w,i
riame klausomės tikybinio

salėj choras statys scenoj operetę “Lietuvaitė”.
Šv. Jurgio parapijos choras, Bridgeporte, vedamas komp. A. Pociaus. Gegužės 13 d. (sekmadienį) parap. 

atvs

gi netik suolai perpildyti, bet; 
ir tak^i užsikimšę. Senutės/ 
jaunos moterys, mergelės su
daro Misijų dalyvius šią sa
vaitę. Visi nori geriau savo 
Sutvėrėją pažinti, o geresnis 
pažinimas {eikš ir didesnę 
sielai laimę. Tikėjimo pamo
komis naudokimės visi, kad 
tuo. būdu galėtumėm atskirti 
tiesą Uuo melo; gerą nuo blo
go ir tada bus mums leng
viau su tomis blogybėmis ko
voti. /’j

fialių šlamštai!

Per šias šv. Misijas pada-

KOSCIUŠKO SU LIETU
VIŠKA VĖLIAVA

PAGERBS VVESTSAIDĖS 
MOTINAS

mokslo mokytojo misijonie
riaus ir tuo įgijame didesnį

^alin. Per trumpas mūsų gy
venimas, kad nuodingų raštų 
skaitymui būtų galima pralei-

supratimą savo brangaus ti- sti bran«ias valandas. Tat,
kėjimo reikaluose. 5alin Slaraš,ai ,S'ka-

, ,r. .. talikiškų šeimynų! Šalin be-Sv. Misijos yra dideliai nau ,, . », . , • .. ,. , , -. | dievui rastai, kūne tiek medingos nonntiems daugiau,. ... , . » . .n .. , , dies pndare mažai apšviestų
, . . i žmonių tarpe. Dabar supras-sulig to tikėjimo tinkamai ir, .. , , , . x, . , .. _ i kime, kad bedievių rastai taiišmintingai surėdžius savo gy 

venimą, ir taip gyvenant kad 
būtų galima atsiekti galutiną 
ir, tikslą, laimingąją ateitį a-r 
mžinybėje.

Skaitlinga minia

ne mums, nes mes, būdami 
katalikais, jei skaitytume be
dievių raštus ir juos remtu
me, būtume veidmainiais. At-

! siminkime, kad dviems po
nams negalima tarnauti.

NamiškisSkaitlingas dalyvavimas Mi
sijose parodo, kad Brighton 
Parko lietuviai, kaip koks mū 
ras, stovi Kristaus tikėjimo 
eilėse. Rytais per visaĄ šv. 
Mišias moterys ir mergaitės 
pripildo bažnyčią. Vakarais

North Side. — Klaiki tyla. 
Aplink naktis. Tamsu. Nieko 
nematyti, nes rytą penktą va
landą visame parke užgesin-

Šiandie vakare po pamaldų 
7:30 Aušros Vartų parapijos 
jaunimo draugijos parap. sve
tainėje rengia, programą me

, ių vaidinimą ir pasiklausyti 
j lietuviškų dainų. Kitos tbkios 
progos, gnl, nesulauksite.

Ja C j

PRELEKCIJOS

Marąoetto Park —, Moterų
Są-gos 67 kp. rengia prelek- 
eijas penktadienį, gegužės 11 
d., 8- vai. vakare (po pamal
dų), parap. salėj. Kulbės Dr. 
Z. Šliakisį Dr. Kadzevičia, M. 
Vaičiūnienė ir Račkienė.. ■Yą’ "V -

Be to, bus graži muzikalė 
programa, kurių išpildys mū 
sų mylima dainininkė .Janu
šauskienė ir kiti.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir pasiklausyti įdomių 
kalbų apie sveikatą.

Komisija

Marąuette Park. — Drau
gija ftv. Barboros laikys susi
rinkimą geg. 13 d., 2 vai. po-

t

piet, parapijos salėje. Prašo
me nnrių skaitlingai susirink
ti, nes susirinkimas bus labai 
svarbus. Valdybe,

PERSIKĖLĖ NAUJON 
VIETON

Kui & Zarotsky, advokatai ir 
patarėjai praneša, kad persi
kėlė į naujus ofisus didmies- 
tvjė, P° antrašu 188 West 
Randolph St., Suite 1821 — 
1825. Telefonas pasilieka tas 
pats, State 4690. . < t k

nos” choras giedos per jia- 
šlakštymą šv. vandeniu, per 
sumą (St. Louis mišias)', 
“O salutaris,” suplikaciją, 
“Tantųrn ergo,” “Garbinki 
me Šv. Sakramentą” ir Gar
biname Tave Dieve.”

Po Runjos bendri pietūs iv

Pranešimai

Archer Hrights. — Marijo 
nų Kolegijos Rėmėjų 41 kuo 
pc-s susirinkimas įvyks sekma 
dienį, gegužės 13 d., 2 vai. pe 
piet, p-nų Lubertų namuose, 
5537 S. Nordica Avė. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

Valdyba

NANKINGAS, geg. 10. — 
į Kinų vyriausybė nusprendė 
j neįsileisti Kinijon neturinčių 
pasų svetimšalių.

tos elektros šviesos. Visi sal- įtlnoms pagerbti. Matyt, Auš- ,poilsis (miestelio apžiurėji-
_ a . - — - - . i Y V _ r __ n r, 1 *džiai miega. Tik trys jaunuo
liai, pagauti tėvynės meilės, 
tyliai prie paminklo tariasi į- 
vvkdyti patri jotinį žygį. Kiek 
pasitarę, viens ant kito pasi

ros Vartų parapijos jaunimas 
Įvertina motinoš svarbią reik
šmę jų gyvenime. Jaunimas 
per tris savaites vakarais ruo
šėsi prie programos, kurią iš-

lipę įkiša mūsų tautiečio KoS- j pildys šį vakarą, 
ciuškos stovylai į Vltettlį. ranką j Gegužinės pafiialdos šį var 
lietuvišką,'o į kitą amerikoni- karą prasidės Ivęiai 7‘va!.; 
šką vėliavas. Atlikę tą žygį. į po pamaldų mėtinų pagerbi 
greit pranyksta parko tamsu- mo programa parapijos 
moję, o išaušus skaisčiam ge
gužės rytui, Humholdt parko 
aikštėje Kosciuškos rankoje 

‘suplevesupja lietuviška vėliar 
va, kuri ir plevėsavo iki 11 
valandos kol mūsų amžini 

^priešai lenkai miniomis pra
dėjo rinktis prie paminklo, 
kad pagerbus mūs garbingą 
tautietį. Šis įvykis įvyko pra
ėjusį sekmadienį, gegužės 6 
d.. Žinoma, lenkai miniomis 
susirinkę negarbingai vėliavą 
nuplėšė, bet vis tik tie mūsų 
jaunuoliai atliko garbingą da 
rbą ir už tai yerti pagarbos.

Lietuvytia

sve
tainėje, į kurį kviečiamos vi
sos Aušros Vattų parapijos 
motinos.

DAINOS DIENA KEWA- 
NEE ILtiNOIS

Kas duoda kyši — labai 
žemina tą žmogų; kas ima 
— nebevertas žmogaus 
do.

MOTERŲ SĄ-GOS 55 KP.

EKSKURSIJA į LIETUVOS EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ
Puošnusis laivas

BERENGARIA
išplauks ii New Yorko

1934 m., birželio 16 d.
Ekskursijai vadovaus “Draugo” specialia atstovas 

Visokių informacijų kreipkitės į ‘

S “DRAUGAS” PUB. CO.

2334 S. Oakley Avė., Chicago
Arba

CUNARD LINE

var- Šį sekmadienj, gegužės 13 
d., Motinos Dienoje M. S. 55 
kuopa bendrai paminės savo 
metinę šventę. Rytą 8 vak už I 

I. prašytos šv. Mišios ir vipos' 
. narės in corpore eis prie šv.
; Komunijos. Nuo šio gražaus 
į paminėjimo nėta liuosa nei 
Į viena narė. Taigi*prašoma vi
sų narių būtinai dalyvauti iš
kilmėse.

Šį penktadienį mūsų mer
gaičių Sodalicija rengia va
karą motinoms pagerbti. Pe
reitame kuopos- susirinkime 
jos kvietė sąjungietes prisidė 
ti prie vakaro ir imti' dsUy- 
vumą. Gražu būtų jei. visos 
narės imtų dalyvumą tame va
kare. Motinoms pagerbti bus 
išpildyta graži programa. Ne-

! pamirškite visos atsilankyti.
| .Ta pati

70 DAINININKŲ EKSKUR
SIJA Iš CHICAGOS. VA
ŽIUOJA IR .‘‘GRAŽUOLE

,. * 'Ag • * "s * » ; a

Ketranee, Jll. -y- Motinos 
Dieną, sekmadienį, gegužės 13 
d. Kevonės lietuviai su savy 
klebonu, kun. Bartkum prie 

1 kvje, rengia Dainos Dieną, 
kurioj progranr»ą išpildys pa- 
siskilbęs L. V. “Dainos” cho
ras iš Chicago, TU., vedamas 
Juoko Saurio.

Dainos Dienai programa nu 
statyta tokia: 10:30 vai. ryto

mas).
4 vai. popiet, Visitation (ai

rių) parapijos’ auditorijoj, 
prie Central Blvd ir Lexing- 
ton St. bus statoma scenoj ope 
retė “Gražuolė.” Po opere
tės bus dar padainuota kele 
tas dainų' ir programa baig 
sis Žilevičiaus ‘‘Vilnium.”

6:30 vai. vakare, lietuvių 
parapijoj! salėj, 220 W. 8 St., 
bankietas ir šokiai. Grieš Co- 
lumbo Vyčių orkestrą.

Į Įtavasarinę Dainos Dieną 
žada suplaukti netik avisi Kė- 
vanee lietuviai, bet taippat 
ir iš apylinkių miestelių: Sp- 
rįng; Valley, Petu, Moline Pe- 
oria ir kitų.

Vietos anglų dienraštis 
“Courier” dviem atvejais pa- 

* skelbė .rengiama Htuvių Dai
nos tDieną ir įdėjo L. V. “Dai 
nos” choro paveikslą. .Visi- 
tation parap. klebonas taip-

Town of Lake. — Šv. Pran
ciškaus Rėmęjų 3 skyr. mėne
siniu susirinkimas įvyks pen 
ktadienį, gegužės 11 d., po 
pamaldų, parapijos svetainėje. 
Visi nariai nuoširdžiai kvie
čiami ateiti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti.

Valdyba

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėllo. Seredos lr Pėtnyėlos
vakarai'!, 8 Iki *

Telefonas ę.tNal 1175

j Namai: 6459 S. Rockwell St.
/Telefonas REPnblIe 9800

Residence Phone
Engicwotxl 5940

P. GONRAD

Busi'ness Phone 
' Englevvootl 5883

MODERN PHOTO 
STUDIO

’ J rengt a
Hollywco«l šviesomis 
AUKŠTOS RUŠ’ES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dienų ar 

vakare

■S *■ *s>

pat žadėjo paskelbti savo pa
rapijiečiams, ir paraginti, kad 
atsilankytų pasiklausyti lietu
viškų dainų.

Auditorija, kurioj įvks kon 
certas talpina-apie T,300 žmo
nių. Tikimosi, kad biis pilna.

•Visi apylinkių miestelių lie
tuviai, nepraleiskite nepapra-

lietuvių bažnyčioj L. V. “Dai-1 stos progos — pamatyti gra-

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
•Sol antį TAI,MAN SERVICE STATION

Vtlai"kom ''Phlllliks 88" produets. Visokius aliejus, "'batterles" Tires, 
Tūbus, Gryeuoiaiti, Taisom snitolnobillus. Laukiame Lietuvių atsilanky
mo. 4OE VII.IMAS, "mcchahicas." '*
2634 W. 63rd »t. Tel. REPublic 1701

=

Iškilmingas atidarymas 2-ros
Duonkepyklos

• STANLET PETRAUSKAS BAKERY, 1721 So. 
Union Avė. jau gyvuoja per daugelį metų

GEGUŽIO-MAY 12,1934 atidaro 
antrą duonkepyklą MARQUETTE PARKE 

- 2816 West 89tti Street
Athlarjmn .lirsmie litu d.MMismoe gralio* Dovano*. OTANI.EY PET- 
RAUAKAH kviedia riaus atsilankyti, nivdtpti’fcti channna arba kėkaą ir 
gauti DOVANŲ.

RTANLFY PETRAUSKAS RARERV 
9818 W«wt 88th Stveri

A

PAVASARIS
l4»lka« apsivalyti ir mallflvotl.

18 colių sieninė popiera...
Ir aukščiau ♦
30 colių steninę poplera -d 

Jr nukViiU «. ' -i ofc V»
Sieninę jjoplerą 'apiplaustom Dykai 
4 vai. SPAR VARNISH Geros rO-«« •••-,-........ 1Qgalionas ■ ■ I
4 vai. ENAMEL.......... .
kvortų

MAIŠYTO Geros rūšies 
galionas *1.10
I anga m s šeirius padarome suliguJ^kyraų ........ ...... f-p —
ir ankščiau DOC

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE ,

2547 Wcst 63rd Street,
Tel. HEMlock 0070 
Mes pristatome

420 WE8T 63rd STREET
chicaJo

NAUJAS IŠRADIMAS
KlLk>lfe&AI TPATAi' VRA
MADONŲ TUR ATI GRAŽIUS 

IR DAILIUS PLAUKUS
šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, pra
šauna plelskenas. bet tr atgauna 
plaukus, ft) naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man * besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės šio 
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $1.00. 
Atsišaukite lailku;

MRS. PAULINA RIMKUS
—

1581 SHIELDS AVENUE 
Chicago Heights, III.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainos dar lemos Mldland'o 
nauji periiMinentsi dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sl»a 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER 

BEAUTY SHOP
4182 A&CHER AVENUE

TEL. LAFAYETTE 4838

Kai atsineš S) pagarsini
mą gaus permanent wave 
50e pigiau negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
ILE DE FRANCE’ 

Bxpress 
Laivas

Platesnes Informacijas teikiam ir pardnodkm Laivakortes. 
Padarome visokios popierius ir dotmmriitus. Stenėtam pinigus | 

Lietuva

PERKAM 
LIETUVIŠ
KUS BONUS

INSURANCE
NOTĄRY 
irUBLJK*!

‘REAL ĖSTAME
19 metui teisingai pamatuotas temis. 

HUHITAtlNKlTE IR REMKITE I4KTirV|.

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

Ld*jfif I Až S .1


