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S

Pareiškia, kad Ženevoje
triumfuoja neteisingumas

LENKIJA DARO ATGAILĄ — “DRAU
GINGA” VOKIETIJAI

BERLYNAS, bai. 18. —
Beribis pasipiktinimas ir ap
maudas pasireiškė Vokietijoj 
dėl T. Sąjungos tarybos, pri- 
pažinusios rezoliuciją, kuria- 
ja kaltinama ir smerkiama 
Vokietija už Versalio taikos 
sutarties paneigimą. Prancū
zija, Anglija ir Italija susta
tė šią rezoliuciją Įvykusioj 
Stresą konferencijoj.

Šią valstybių atstovai su
daro T. Sąjungos tarybą:
Argentinos, Čilės, Meksikos,
Ispanijos, Italijos, Prancūzi
jos, Anglijos, Rusijos, Lenki
jos, Turkijos, Čekoslovakijos,
Australijos, Portugalijos ir 
Danijos. Išėmus Danijos at
stovą, visą kiti] valstybių at
stovai balsavo už minėtą re
zoliuciją.

Kaip tik Berlyne gauta iš
Ženevos žinia apie rezoliuci- r||nnna nraimio imi 
jos pripažinimą, tuojau vokie EURurA RENGIAS NAU" 
cią užsienių reikalų ofisan pa
kviestas Anglijos ambasado
rius. Ten jam pareikštas pro
testas prieš Angliją ir pažy
mėta, kad tas Anglijos žygis

VARŠUVA, bai. 18. — Ofi
cialiai pareiškiama, kad Len
kija ir toliau pasilieka drau
ginga Vokietijai, nežiūrint to, 
kad užs. reikalų ministeris 
J. Beck balsavo už rezoliuci
ją prieš Vokietiją T. S. tary
boje.

Oficialus organas Gazeta 
Polska pareiškia, kad Lenki
ja rėmė Prancūziją tik dėl to, 
kadangi Lenkijos atsisakymas 
balsuoti būtų sukėlęs naują 
nereikalingą Įtempimą, o su
tartinu tarybos balsavimu no 
reta uždaryti šį visą reikalą.

Šis laikraštis podraug puo
la didžiąsias valstybes, kad 
jos sukėlė Europoje aliarmo 
stovį. Ir pažymi, kad Lenki
ja jaučiasi laiminga, nes ji 
nieku neprisidėjusi prie ne
ramaus stovio sukėlimo.

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO PROJEKTAS
JOHNSONAS KARŠTAI 

GINA NRA

KATALIKy ALIUMNU 
SUVAŽIAVIMAS

BALTIJOS IR SKANDINA
VIJOS ARTĖJIMAS

STOKHOLMAS. — Praė
jusį antradienį Stokholme į- 
vyko iškilmingas susirinkimas, 
kurį sušaukė švedų lietuvių, 
švedų latvių ir švedų estų su
siartinimo draugijos. Svečių ------------
tarpe buvo švedų sosto įpėdi- Krašto katalikų aliiunnų fe 
nio žmona (pats sosto įpėdi- Aeracija turės suvažiavimą 
nis dėl ligos negalėjo dalyvau ' balandžio m. 25, 26 ir 27 
ti), švedų užsienių reikalų mi- Palmer viešbutyje, Chica

Šį projektą paruošė ark. Koncevičius. Dariaus - Girėno 
paminklo komitetas jį vienbalsiai užgyrė. Taip pat užgyrė 
ir Chicagos miesto parkų komisionier.iai. Komitetas jau da
ro prisirengimus paminklą pradėti statyti, nors statybai 
dar trūksta kelių tūkstančių dolerių. Paminklas bus stato
mas Marąuette parke (prie 67-tos ir So. California avė.) 
Pamatų kasimo iškilmės bus sekmadienį, gegužės mėn. 5 d., 
1 vai. po pietų. Dalyvaus svečias iš Lietuvos adv. R. Ski
pitis.

DIDŽIOJO PENKTADIENIO 
MINĖJIMAS

JAN KARAN

Visam krašte imtasi žygių, 
kad su giliausiu susikaupimu 
paminėjus Didįjį Penktadie
nį. Amerikos J. Valstybių ka
talikai minės Atpirkėjo Mirtį 
ant kryžiaus ypatingomis mal 
domis, Kryžiaus stočių ėji
mais ir Išganytojo trijų va
landų merdėjimo apmąsty
mais.

Kai kuriuose
šiandien — Didįjį Penktadie
nį, popiet mažiausia trims va 
landoms bus nutrauktas įvai
rių reikalų vedimas, kai kur 
trijų valandų laikotarpiui bus 
uždarytos parduotuvės ir biz
nio raštinės. Bus atidarytos 
tik radijo stotys, per kurias

nai minės Didįjį Penktadienį 
Franklin Parke nuo 2:30 iki 
5:30. Bus kalbos, kryžiaus 
stotys ir vokale programa, 
kurią atliks koras, sudarytas 
iš religinių namų, sujungtų 
su Amerikos Katalikų univer 
sitetu.

City HaH Plaza, . Baltimo- 
tėję, įvyks kryžiaus kelių ėjl-

miestuose} mag nuo 2:00 iki 3:00. Vado
vaus ir giedos seminarijos 
auklėtiniai.

Didžiai garbingai Didysis
ŽENEVA, bai. 18. — T. Są 

jungos pravesta rezoliucija
uždaro kelią Vokietijai grįžti kalti118- ir smerkia Vo
T. Sąjungon. 

Diktatorius Hitleris tuo

kietiją už Versalio taikos su
tarties sąlygų neigimą, bet

nisteris Sandleris, Lietuvos 
ministeris Stokholme Savic
kis, Latvijos ministeris Sėja 
ir estų chargė d’affaires Ha- 
man, be to, daug žymiij Stok
holmo visuomenės veikėjų iš 
politikos, mokslo ir ūkio sfe
rų.

Susirinkime kalbą pasakė ’ 
buv. estų valstybės galva Te-1 
nison. Jis pabrėžė, kad Balti
jos ir Skandinavijos valsty
bės turi daugiau kaip 20,000.- 
000 gyventojų ir, atsižvelgiant 
į tai, kad jos yra pasiekusios 
palyginti aukštą dvasinio ir 
materialinio išsivystymo lygį, 
sudaro svarbų tarptautinių 
santykių veiksnį. Ne utopija 
manyti, kad Baltijos ir Skan
dinavijos valstybės galėtų su
sitarti bendrai veikti visų tų 
valstybių interesais. Nurodęs 
Pietų Europos valstybių san
tarvę, kuri buvo sudaryta, 
nors ir jų interesai žymiai 
skyrėsi, Tenisonas pabrėžė bū 
tiną reikalą apsvarstyti, ką 
Baltijos ir Skandinavijos val

goje-
Dalyvaus daugiau kaip 50 

mokslo įstaigų delegatai.

Šiai federacijai priklauso 
78 kolegijų ir universitetų 
aliumnai.

8 VALANDŲ DARBAS 
MOTERIMS

IVASHINGTON, bąl. 18.— 
H. S. Johnson, NRA organi
zatorius ir buvęs administra
torius, šiandien ragino sena
to finansų komiteto narius, 
kad kongresas nieku būdu ne
griautų NRA. Jis pažymėjo, 
kad kongreso pareiga yra šį 
aktą pataisyti, pakeisti tai, 
kas jame yra negera ir vyk
dyti toliau. Sugriovus šį ak
tą, sako Johnson, pasireikštų 
netvarka krašto pramonėje. 
Paskiau niekas neįstengtų pa
tvarkyti.

Jis sakė, kad už įvairius 
NRA akte negerumus ir už 
kodus nereikia kaltinti vyriau 
sybės, bet jį, Johnsoną. Ta
čiau tų negerumų yra mažai. 
Kas protauja kitaip, tas pro
tauja neteisingai. Visur pasi
taiko negerumų, taip yra ir

SPRINGFFIELD, III., bai 
18. — Legislatūroj atgaivin
tas ir gyvai svarstomas bi- 
lius, kad moterims darbinin- su NRA, bet ne taip daug,
kėms sumažinti dienos darbą 
nuo 10 iki 8 valandų.

Šis trumpesnių darbo va
landų sumanymas ilgus me
tus legislatūroje stumdomas 
ir visados ima viršų darbda
viai, kurie griežtai priešingi 
trumpesniam moterų darbui.

Reikia abejoti, kad ir šį 
kartą ką nors laimėtų mote
rys darbininkės.

kaip tvirtina priešai.

Penktadienis šiemet bus mini- • at>'b™ S*1“*'! Praryti Euro- 
mas San Franeisco mieste, Pos konsolidacijai.

Koncertinę programą atliko

BEDARBIU APDRAUDOS

UŽ PASTOVU REGI
STRAVIMAS!

SPRINGFIELD, III., bai. 
18. — Legislatūros žemesniuo 
sė rūmuose respublikonai at
stovai imasi priemonių, kad 
atgaivinus piliečių pastovaus 
registravimosi bilių, kuriam 
demokratai nepritaria.

kur popiet bus uždarytos įv- 
airiausios biznio įstaigos, įė-.!atvi'i dainininkė Žebranslds
mus parduotuves. ir Uetn™> “f*™ solistas Ku

čingis. Jie turėjo didelį pasi-
, .. , n •—■du podraug ją įspėja, kad jei ji i|K
m u uvo avarijoje | ir ateityje nesiskaitys su tai- transliuojama specialūs cwlgl8>

do nepa ui i gamai, ad ko8 pntertimi, tai jos žygiai pamaldcs įr kalbos apie mū-. Bėgant metams Didysis; flpk-mq 
31S grįžo Berlynan. Taip pat, i cVoitnTni Vnm nlrln ... v Tma nnkcistas Ibus skaitomi karo aktu.
sakoma, kad ir Prūsijos prem 
jeras Goeringas grįžęs iš ato
stogų. Visas kraštas laukia 
diktatoriaus Hitlerio žygio.
Spėjama, kad jis išleisiąs at- 
sišaukinų į gyventojus, ka- | ~ m.[itarin'5s sąjungos, susi-
dangi nacių spauda pareiškia,

Apsidirbę su rezoliucija, (ų 
tarybos nariai pasiskirstė ir { žiniomis iš Wasbingtono, 
pradėjo tartis militarinių pak! Catholic Evidence Guild te
tų darymo reikalu. O šie pak
tai yra niekas daugiau, kaip

sų Viešpaties Kančią ir Mir- > Penktadieids bus pakeistas | Dftr ka]b- .Q §vedŲ moksli- 
svarbiausia krikščionių šven- - ninkai Kurmanas ir Hildebrau 
te, skirta žmonijos atpirkimo-dftg įr ministeriai Savickis ir 
ypatingam minėjimui.

kad Vokietija negali tylėti, 
jei tauta taip skaudžiai įžei
džiama.

Vokiečių laikraščiai apie į- 
vykį daug rašo. Didelėmis 
raidėmis antraštės skamba: 
“Neteisingumo laimėjimas,” 
“Smūgis Europos taikai,” 
“Ženeva su antspaudu už
tvirtina melus,” “Litvinovas 
įžeidžia Vokietiją.”

Vienas ankštasis nacių va
das ir vyriausybės narys pa
reiškia:

“T. Sąjunga pagaliau su
griovė tiltą Vokietijon. Dabar 
nuo pačios Sąjungos priklau
so to tilto atstatymas. Vokie
tija nieku nekalta. Kas sako 
kitaip, tas meluoja. Sąjunga, 
kuri per šešioliką metų leido 
santarvės valstybėms nesi
skaityti su Versalio taikos 
sutartimi ir nepildyti tos su
tarties sąlygų nusiginklavimo 
reikalu, neturi teisės kaltinti 
ir smerkti Vokietiją.”

jusios su pasirengimais nau- 
jan karan.

DURYS TAIKON ATVIROS 
VOKIETIJAI

DANCIGO KORIDORIUJE 
TERORAS

LONDONAS, bai. 18. —
Premjeras MacDonaldas kal
bėjo parlamente apie Stresą įr sužeidžiami vokiečiai.
konferencijos darbus ir apie 
T. Sąjungos tarybos pripa
žintą rezoliuciją prieš Vokie
tiją.

Jis nurodė, kad Vokietija 
užsipelnius smerkimo. Ir pri
dūrė, kad durys taikon yra 
jai atviros.

ANGLIJA NEIŠSIŽADA 
SKOLŲ

LONDONAS, bai. 18. — 
Anglijos vyriausybės atstovas 
pranešė parlamente, kad An
glija neišsižada karo skolų 
Amerikai. Tik nemoka, o tas 
nereiškia išsižadėjimo.

SANKALBIS PRIEŠ 
BULGARU SOSTĄ

j Sėja ir chargė d’affaires Ha-, 
man. Kalbėtojai savo kalbose 

‘iškėlė Baltijos ir Skandinavi
jos tautų bendradarbiavmo 

* reikšmę. Trijų Baltijos vals-
“ J“ , Itybių diplomatai kalbėjo šve-

SOFIJA, bai. 18. - Bulga- 
rijos karaliaus Boriso įsaky
mu suimtas buvęs premjeras 
K. Georgievas ir kiti du opo-

WASHINGTON, bai. 18. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar dauguma balsų atmetė 
du pašalinius senatvės ir be
darbių apdraudimo sumany
mus ir paliko tik vieną prez. 
Roosevelto originalų pasiūly
mą.

Atmesti

S. B. KOMAIKO ATŽY- 
MĖTASORDINU

P-nas S. B. Komaiko va
kar vakarą pranešė “Drau
gui,” kad Lietuvos vyriausy
bė pripažino> jam ordiną — 
Didžiojo Kunig. Gedimino 
kryžių.

1 Ordino įteikimo iškilmės į- 
sumanvmai vra : vyks gegužės m. 1 d.

DANCIGAS, bai. 18. — Te
roras siaučia prieš vokiečius 
Dancigo koridoriuje. Susior
ganizavę lenkai (kašubai) nak
timig užpuldinėja vokiečius zicijos vadai. Visi trys išsiųs- 
ir daužo jų namų langus. Kai 
kur iš dienos laiku puolami

MUSSOLINI SULAIKĖ 
MOBILIZACIJĄ

Townsendo planas, kuriuo ; 
siūlyta pasenusiems mokėti 
po 200 dol. mėnesinės pensi
jos ir Lnndeeno — kad visie
ms bedarbiams mokėti ma
žiausia po 10 dol. savaitinės 
pašalpos.

Nukentėję vokiečiai nepa
duoda spaudai savo pavar
džių, kadangi lenkai užpuoli
kai grasina jiems ųž tai.

Kalbama, kad lenkų jauni
mas, daugiausia “Sokolų” or 
ganizacijps nariai, veikla pr- 
iefi vokiečius.

ti salon Juodoje jūroje. Jie 
kaltinami sankalbiavimu prieš 
sestą.

Dėl šio įvykio atsistatydi
no min. kabineto 3 nariai.

Paskiau griuvo ir visas kabi
netas. Pasipriešinta karaliui 
už jo šį žygį.

GUBERNATORIAUS
PASIGAILĖJIMAS

ROMA, bai. 18. — Premje
ro Mussolinio nuosprendžiu 
sulaikyta kone įpusėjusi 1911 
metų klasės atsarginių mobi
lizacija. Dalis sumobilizuotų 
atsarginių jau pasiųsta Afri- 
kon. Kita dalis, matyt, bus 
paleista.

Tas reiškia, kad Europai 
nėra karo pavojaus.

POLICMONO NUKOVĖJA 
IŠTEISINTA

CHICAGO MAJORAS | 
HAWA0 SALAS

Spauda pranešė, kad Chica 
go majoras Kelly išvyko ato
stogauti į Kaliforniją. 18 tik
rųjų gi ji« išvyko į Hawaii 
salas per Kaliforniją.

SPRINGFIELD, IU., bai. 
18. — Gubernatorius Horne- 
ris paskelbė pasigailėjimą 
Mrs. G. Puhse iš Granite Ci
ty. Ji buvo nubausta mirties 
bausme už safo vyro nužu
dymą. Si bausmė pakeista 
kalėjimu.

Apskrities koronerio teis-

BEDARBlįĮ ŠELPIMUI lš-
LAIOOSJLLINOISE

Illinois Emergency Relief 
komisija skelbia, kad ji kovo

--------------------- mėnesį bedarbių ir jų šeimų
ATĖMĖ APIE 1,000 DOL. j šelpimui išleidusi 13,723,077 

------------ f dol. 82 centus. Iš tos sumos
Plėšikai vakar pagrobė Na

tional Engraving Co. mana- 
džerį M. S. Zeller, 525 So. 
Dearbom gat., ir atėmė apie 
1,000 dol. Šie pinigai buvo 
skirti apmokėti darbininkus.

7.87 nuoš. panaudota šelpimo 
administracijos išlaidoms. '

Žymiausioji tų išleistų mi
lijonų dalis, nes daugiau kaip 

|8 milijonai dol., išleista šel- 
'pimui Cooko apskrityje.

WASHINGTON, ba) 18.-j DENVEK tal 18 _
IS ™, savo pajam. Japonai „nlnlriai
panaMos « nuoSmfcns pn-|pieb) Colora<,o va|sty

av1m • , bės dalis. Tfexase taip pat pa
sireiškę dulkių viesulai.

KLAIPĖDA. — Kovo 31
mas išteisino Mrs. Sadie Ba-fl, darbininkų salėje įvyko dr. 
zarek, 35 m. amž., kuri ana-1 Basanavičiaus vardo liaudies 1 
dien nušovė savo vyrą polic- j universiteto atidarymo iškil- 1
meną E. Bazarek, 44 m. amž. mg8 CHICAGO TR APYLTN-
Teismas rado, kad tas įvyko .. KĖS. — Nepastovus oras;
netyčiomis. I PLATINKITE “DRAUGĄ” žalta-

ORAS
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DIENOS KLAUSIMAI

REIKŠMINGA DIENA

1933 metais Popiežius Pijus XIX paskel
bė Šventuosius Jubiliejinius Metus. Kadan
gi tai buvo begalo reikšmingas jubiliejus — 
devyniolikos šimtinečių sukaktuvės nuo įs
teigimo Švenčiausiojo Sakramento, nuo Iš- 
ganytojaus mirties ir garbingojo iš numiru
sių prisikėlimo, dėl to Jubiliejinių Metų mi
nėjimas nesibaigė su 1933 metais, bet pra
tęstas ligi šiam laikui. Tos garbingos iškil
mės baigiasi šiomis dienomis.

Turint galvoj, kad šiandien yra Didysis 
Penktadienis t. y. Kristaus tragingosios 
mirties dienos minėjimas, krikščionys jų tu
ri minėti su ypatingu susikaupimu. Reikš
mingesnio Didžiojo Penktadienio savo gyve
nime nebesulauksime. Šventieji Metai ne
greit beateis. Dėl to tikintieji, žinodami be
galinę šios dienos svarbų, mokės kaip jų 
praleisti, kad iš jos pasisemti sau kiek ga
lima daugiau dvasinių malonių.

Devyniolika Šimtmečių praėjo kai Kris
tus- įpirė ant kryžiaus dėl žmonių išganymo. 
Daug pirmųjų krikščionių, kankinių ir šven
tųjų savp galvas yra paguldę, kad Įgyven
dinti Kristaus paskelbtųjį mokslų žmonijos 
gyvenime ir jų dėka šiandien pasaulyje yra 
yįrš trijų šimtų milijonų katalikų ir daug 
daugiau šiaip jau krikžčipnių, atsiskyrusių 
nuo tikrosios Kristaus Bažnyčios. Per de- 
Yynįolikų šimtmečių daug padaryta, bet to
li gražu pe viskas. Yra kraštų, kurie Kris
taus mokslo dar nepažįsta, milijonai nuo 
Katalikų Bažnyčios atsiskyrusių, daug yra, 
kurie tik iŠ metrikų katalikais tegalima va
dinti, o kiek yra kovojančių prieš Kristų. 
Dėl to, pažvelgę giliau į gyvenimų, matome, 
kad ir po tiek amžių Kristaus pralietas 
kraujas dėl žmonių išganymo dar daug kur 
nesusilaukė įvertinimo. Katalikai dar bega
lo daug turi darbo, kad atnaujinti pasaulį 
Kristuje, kad žemėje išnyktų neapykanta, 
karai, kad ramybė ir taika užviešpatautų. 
Tat, palydėdami paskutinįjį Šventųjų Metii 
Pidįjį Penktadienį, pasiryžkime daugiau 
dirbti ir gyventi prisitaikant prie Kristaus 
mokslo dėsnių.

<1

Hitlerio užsimojimus ir tuo užduota di- 
,»4 nusius smūgis Vokietijai, kuri bus pri-, 
versta skaitytis su Tautų Sujungus nusi
statymu, nes kitaip ji susilauks ekonominio 
boikoto.

Reikia pažymėti, kad Anglija, kuri pra
džioje lavirano, nenorėdama atvirai stoti j 
vienų ar kitų pusę, balsavo už vokiečių pa
smerkimų. Hitleris to, berods, nesitikėjo, 
t aip pat nesitikėjo, kad ir Lenkija, kuri tik 
pernai sudarė specialu sutartj su Hitleriu, 
atsisuko prieš Vokietijų, balsuodama prieš 
jų drauge su kitais Tautų Sujungus Tary
bos nariais. Tai buvo vienas didžiausias 
smūgis Hitlerio, politikai. Lenkija, matyt, 
suprato, kad Hitleris tik “dėl visko” su ja 
susitarė, tačiau prie pirmiausios progos su-

VOKIEČIAI GAVO PER NOSJ

Pastarosios kelios uienos buvo labai 
svarbios Europos politikoje. KtTPsa mies
te sųsipnkę Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos prpmierai larėsĮ pasaulio taikos palaiky
mo klausimu. Visi prisipažįsta, kad tokios 
sYftrbios konferencijos nėra buvę nuo to 
laiko, kada 1919 metais karo laimėtojai su
sirinko į Versalį taikos sutartį padaryti.

Atsižvelgiant į tau kad Europos taikai 
pavojai kįla iš vokiečių pusės, konferencija 
didžiaųsi-o dėmesio ir kreipė į - klausimą, 
kaip sulaikyti vokiečius ■ nuo ginklavimus? 
ir kaip juos nubausti dėl sulaužymo Versa
lio sutarties, Priimta tuo reikalu svarbi re
zoliucija ir ji svarstyta Tautų Sujungus 
Tarytais posėdyje, kur valstybių atstovai 
vedė karštus ginčus, nes jų nuomonės pasi
skirstė. (Vieni stovėjo už tai, kad Vokieti
jų griežtai nutausti, liti tvirtino, kad pa
bauda nieko negelbės. Momentas buvo labai 
svarbus. Kada rezoliucija, smerkianti vo
kiečius dėl sulaužymo Versalio sutarties, bu
vo paleista balsavimui, kai kurie Tautų Su
jungus Tarybos nariai ėmė nervuotis. Ta
čiau vienbalsiai buvo nutarta pasmerkti
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i jos gyvybe’* gavimas, todėl deda ant žmogaus pareigų su- 
! žmogus, užgimdamas antru teikti tai gyvybei tų apsaugų 
j kart, gauna naujų gyvybę, ku- nuo mirties, kokių suteikiame 

(Kun. prof. J. Vaitkevič.aus nustebo ir paklausė: “Kaip H yra tos pačios rūšies kaip kūniškai gyvybei. Kiniškai 
radio kalba)

Jeigu mes žiūrėtume į žųio-

Kristus ir Išganymas

gų gryno gamtininko akhnls,

ĖpiOgilB g^t-U gimti, senas bū- i toji, iŠ kur.os gema. Gema is gyvybei reikia šviesos, reikia 
damas? argi jis gali antrų Ra
rtą įeiti į savo motinos vidų-

turėtume prieiti prie išvados,Vil •**"»»»’" ‘•’w0

kad nė su vienu daiktu gani 
ta nėra pasielgusi taip žiau
riai, taip beširdiškai kai su 
žmogum. Ji yra davusi žmo
gui nepabaigtai didelius tro
škimus, o nėra davusi daiktų, 
kurie galėtų patenkinti ir uu- 
štildytį tuos troškinius, todėl 
Žmogus turi vargti, kentėti ir

»*, 4)
Jėzus jam atsakė: '‘Ištikru- 

jų, ištikrųjų sakau tau, jei kas 
neatgims iš vandens ir šven 
Usios Dvasios, tas negali į

šv. Dvasios, todėl antras už 
gimimas suteikia žmogui tų 
pačių gyvybę, kokių turi šv. 
Dvasia, būtent dieviškų.

Tik dabar galėsime supra-

šihnnos, reikia maisto. Tų tri
jų dalykų reikia ir dangiška; 
gyvybei. Šviesų čia sudaro ti 
kėjimo tiesos, maistų šv. Ko
munija, žilumų prigulėjimas

sti antrojo užgimimo prasmę prie Katalikų Bažnyčios ii da-
ir reikalingumų. Žmogus pa
sidaro dieviškosios prigimties

tartį sulaužys. į kamuotis visų savo gyvenimą,, .
Iš pastarųjų įvykių Europos politikoje I pagftlįftu tljri pesura4es ganytojo žodžių ir pasisteng-

iškilo aikštėn vokiečių lenkų susitarimo tik-1 tą.į, ko jo širdis troško ir ko kune 1U0S supnusti-
slas. Jie buvo susitarę gerai progai pasįtai-! įeįkojo.

Kadangi tokių klaidų ir to-

tįti į Dievo karalystę. Kas I dalyvis, o per tai Dievo vai- 
fiimė iš kūno, tai yra kūnas 
ir kag gimė iš Dvasios yia 
Dvasia”. (Jono 3, 5).

Sustokime prie tų mus la

kius, pasidalinti Lietuvų. Dėl to, kuo grea-1 
čiau ta jų sutartis iširs, tuo Lietuvai bus 
ramiau. Prie to, matyt, ir eina.

Taigi, iš to viso aišku, kad Stresą kon
ferencija ir Tautų Sąjungos Tarybos posė
dis buvo laimi reikšmingi ir nuo jų nutari
mų daug pareis Europos taikos palaiky
mas.

“JIE DIRBA RUSIJAI”

Taip sako “Darbininkas apie lietuvius ko
munistus, kurie pareiškė noro dalyvauti Kau
ne šaukiaman viso pasaulio lietuvių kongre
se. “Darb.” N r. 30 rašo:

“Tačiau tautiniu žvilgsniu jų veikla ne 
tik svetima Lietuvos interesams, bet dar gi 
griežtai neprietelinga. Jie niekad nėjo su 
mumis, bet visados prieš mus. Sąmoningai 
ar nesąmoningai jie dirba komunistinei idė
jai, kuri atmeta tautybę. Jei jie pilnai su
prasti) komunistinę idėjų ir nuoširdžiai jai 
darbuotųsi, tai dar būtų suprantama. Kų gi: 
silpnabūdį žmogų pavelde keista idėja ir jis 
jai vergauja. Silpniems organizmams tai na
tūralu. vergas — ne naujiena. Jų buvo ii 
bus. Tai sena pasaka. Bet kas liūdniausia — 
mūsų koiųunistai tarnauja imperialistinei Ru
sijai. Jie gal to nemato, bet aklumas tai ne 
nuopelnas. Žmogus rišųs savo likimų su bet 
kokia nauja idėja privalo gerai įsižiūrėti, 
kas ji per viena ir kur veda. Gi iš aiškėjan
čių kasdieną faktų jie privalėtų susivokti, 
kad dabartinė Rusijos kryptis linksta visai 
nė prie komunizmo.”

Tame pačiame rašinyje “Darb.” nurodo, 
kad komunistai yra imperialistai. Jis sako:

“Komunizmas Rusijoj jau tiek sudarky
tas, kad vargiai ir pusė jo tebeliko, Iškaba 
dar tebėra komunistiška, bet esmė toli gražu 
nebe ta. Faktlnai Rusija žygiuoja prie impe 
rializmo. Ji jau prarijo Ukrainą, Kaukazą, 
Turkestaną ir kitas tautas, kurios tik pasisa
vino sovietų režimą. Ginklu, ar sovietais — 
skirtumas čia tik priemonėse — Rusija einą 
prie to, kad vėl pavergtų tas žemes, kurios

kių nesąmonių gamta nedaro 
nei su vienu gyvūnu, reikia 
tat padaryt jeigu ne tiesiogi
nę išvadų, tai įtarimų, kad jj 
nedaro tos klaidos ir su žmo
gum, kąd turi būt kitas pa
saulis, kuriame žmogui skir
ta rasti pilnų jo troškimų pa
tenkinimų, Tuo būdu gamta ne

juos giĮiau suprasti, nes 
jie neklaidingai paduoda tų 
išlygų, be kurios nėra išgany 
mo.

Kogi reikalauja tie žodžiai ? 
Jie reikalauja antro užgimi
mo. Ar galbnas tai daiktas? 
Nikodemui atrodė, kad negali 
mas, nes negalįs žmogus, se 
nas būdamas įeiti į savo mo
tinos vidurius ir gimti antru 
kart. Nors Išganytojas jam

kelis. Kadangi tik tėvų vai
kai, iš jų užgimę, gauna tei
sių į jų turtus, taigi ir žmo
gus tik antru kart užgimęs, 
gauna teisių į Dievo turtus, 
pasidaro dangaus pilietis. Kas 
tat nėra Dievo vaikelis, nega
li regėti Dievo karalystės, 
nors šiaip būtų be jokios kal
tės.

Tačiau ne visi, kurie yra už
gimę antru kart, yra Dieyi 
vaikeliai ir turi teisių į dan
gų, o tik tie, kurie yra išlai
ką tų gyvybę liki mirčiai, ku 
rie yra nusinešę tų gyvybę j 
kitų pasaulį. Juk ir žmonių

__ • jv. v , . aiškino, kad tas antras užgi-tik ųesknaudzia žmogaus, bet . . omimas nėra iš kūno, o tik iš 
vandens ir šventosios Dvasios, 
Nikodemas vis vien nesupra
to.

pastato jį į pirmąsias 
kūrinių eiles.

Tai, kų protas suseka ir ši
rdis nujaučia, tikėjimas pa
tvirtina ir sako, kad yra ki
tas pasaulis, kuriame žmogus 
suranda visų savo troškimų 
pilniausių patenkinimų, sura
nda pilną tiesą, pilnų laisvę 
ir galybę, pilną apsaugų nuo 
mirties ir kentėjimų, žodžiu 
surandą visa, ko tįk jo širdis 
gali trokšti. Suranda net dau
giau, nes, anol; šv. Povilo žo
džių, suranda tai, ko akis ne
regėjo, nei ausis negirdėjo, c 
ųei į širdį neįnėjo,

savo

Kųgi pagaliau reiškia L e 
žodžiai? Nejaugi ir mes pasi
liksime jų nesupratę kai Ni
kodemas?

Gimimas yra naujos gyvy 
bės atsiradimas n tai tos pa
čios rūšies, iš kokios gyvybės 
gema. Jei dirbtuvė išleido nau 
jų automobilį, nieks nesako, 
kad toji dirbtuvė pagimdė au
tomobilį, o tik padirbo; gimi
nias yra taikomas tik gyvų

santykiuose tėvų turtų pavel
di ir juo dalinasi tik gyvi vai
keliai. Tie gi, kurie yra mi
rę, guli kapuose ir neturi da
lies tėvų turte.

Panašiai atsitinka ir su Die
vo vaikeliais. Tik tie paveldi 
Dievo turtų, tik tie eina į da
ngų, kurie nėra prapuldę ant
rojo užgimimo gyvybę, todėi 
Bažnyčią, duodama vaikeliui 
baltų drabužėlį šitaip kalba: 
“Imk tų baltų drabužėlį, nu
nešk tu jį nesuteptų į Vieš
paties mūsų Jėzaus Kristaus 
teismavietę, kad apturėtume! 
amžinų gyvenimų”.

Reikalas išlaikyti dangiškądaiktij atsiradimui. Tačiau
Klausimas dabar kyla, kas it,e 87™ d^tai t»rės turėt tus gyvybę savyje iki mirčiai už- 

patenka i t, šviesos i'r laimės t“,'08 1'ŪSiesk"P ‘®-

guje atsiranda kirminų ar vą 
balų, nieks nesako, kad žmo 
gus pagimdė kirminus, nes Ki

rmino ir žmogaus gyvybė yra 
visiškai kitos lūšies. Tikroji, 
tat prasmėje reikia sakyt, kau 
gimdo tik medis medį, gyvu
lys gyvulį, žmogus žmogų. To
je pat prasmėje reikia imti ir 
Kristaus pasakvmą, kad žmo 
gus turi užgimt iš vandens ii 
Š'. Dvasios, jeigu nori jeiti 
į Dievo karalystę.

tomatiškai be išimties, kurie 
tik atsiskiria su šiuo pasauliu? 
ar priešingai tik rinktiniai, 
kurie yra išpildę tam tikras 
sąlygas gyvendami ant žemės?

Vra žmonių, kuriems atro
do, kad užtenką nieko blogo 
nepadaryt, nepavogt, neuužu- 
dyt, nepasileist, „ nepasigert, 
kad gavus teisių į dangų, kri
kščioniškojo gi gyvenimo rei
kalavimai: malda, šv. Mišių 
klausymas, ėjimas prie šv. sa
kramentų jiems atrodo, k&ipo 
kunigų išmistas, betikslis žmo 
nei į širdį neįėjo.

Žydai Kristaus atėjimo lai-

Pirmų kartų užgimdamas iš 
savo tėvų, žmogus gauna žno- 
giškų gyvybę. Tačiau toji žmo

buv<> užgrobtos prieš didįjį karą. Pavojus 
niekados ųesiliauja gręsęs Latvijai. Estijai, kais buvo įsitikinę, kad dan 
Suomijai ir Lietuvai. Komunizmas tai tik gaus karalystė yra skiriama 
laikinas incidentas Rusijos istorijoj. Jis bus i vieniem žydam, kad būsimas

lyvavimas jos gyvenime. Ku> 
tat praranda tikėjimų, arba 
neina prie šv. Komunijos, ar
ba atsitraukia nuo Bažnyčios, 
tas numarina dangiškų gyvy
bę ir, jeigu numirtų tokioje 
būklėje, tikrai neregėtų Die
vo karalystės, būtų iš jos iš
skirtas.

Toji dangiška gyvybė yra 
neapsakomai brangi, mažiau
sias jos laipsnis brangesnis, 
negu viso pasaulio turtai, bra
ngesnis, negu visi žvaigždy
nai. Pačiam Dievui neapsako
mai brangiai atsėjo, kada pa
norėjo jų atnešti ant žemės 
ir pasėti žmonių širdyse. Rei
kėjo Kristaus įsikūnijimo, gy
venimo ant žemės, kentėjimų,
pagaliau žiauriausios mirties, 
nes tik Kristaus krauju lais
toma toji gyvybė pngįja ir 
išsilaiko žmonėse. Kristus tat 
yra vienintelis visos žmonijos 
Išganytojas ir Gelbėtojas, o 
ne garsūs šių laikų šūkiai, ne 
išradimai, ne gamtos gaivalų 
apgailėjimai ir suvaldymai, ne 
pažangos, ne kultūros. Jos vi
sos virsta pelenais, palikda
mos žmonių' sielas nusimini
me, varge ir skurde.

Negaliu susilaikyti nepri
minęs šioje vietoje vieno pri
lyginimo, kurį patiekė Kris
tus savo klausytojams, o ku
ris tinka ir mūs laikų šūki a

(Tęsinys 3 pusi.)

Žmonės sako; netepsi — ne- nėr kas gramdyti. Nors gy- 
važiuosi. Senais čėsais galė-.vasį žemę lįsk! Užriktuota 
jai matyti ir neteptą važiuo- tat kermošiai; patys skrajaus
jaut. Būdavo, pritruks gaspą-; runytojai pančiakas nėrė, kad 
doriui tepalo ratams, o čia nors centais išspaudus kruo- 
važiuotį reikia, kinko širmį ir' pų tepalo, kad nors iki New

giška gyvybė neturi jokių tei- !
sių į dangų. Kristaus žodis ne ,
palieka jokių abejonių: “jei 
kas neatsigims iš nauja, i<4o

Jikvįduotas, nedaro skirtumo kaip greit, — į I Mesijas priimsiąs į savo ka , negalės matyti Dievo karalys
kelis ąr kelįolikų metų tas laikąs vėl ateis, 
kada pasaulis susidurs su galinga Rusija, de- 
mpkratinga, cariška, ar fašistine, — tąip pat 
skirtumo nedaro. Bet Rusija sustiprės, ko
munizmus savaime atpuls, kaip šašai nuo'mo išlyga yra prigulėjimas 
išgijusio kūno, ir mažųjų tuntų su ja proble- prie žydų tautos, sąžiningas

važiuoja, nors ratų muzika Yorko nurūnijus tų nesčėsly-
net per dantis eina. Važiuoja vų skrajų. Bet ir su kermo- 
betgi ir gan. Ale šiais čėsais : šiais švakai ėjosi. Net fridži-
tokios rokundos išėjusios iš deris paliko neišrūnytas, ati-

raJystę tik žydus, todėl vis 
nežydai turėsią būt atmesti ir 
pasmerkt;. Sulyg tąja tat nuo
mone reikalingiaųsioji išgany

pildymas Mozės įstatymų, nes 
Mesijas tik iš to pažins, kas 
žydas, o kąs ne.

Kadangi, matyt, būta gių

mos bus tokios pat, kaip ir prieš didįjį karų- 
Tuo būdų, kas dirba sovietams, tas stato pa
matus būsimai imperialistinei Rusijai-”

Prie to, kas čia pasakyta, komentarų, be
pils, nereikia. Komunistai ne tik smaugia čų šiuo klausimu tarp pačiu 
Sovietų Rusijos ribose esančias tautas, bet ,tydų, vienas iš jų, mokytai
jie stengiasi visų pasaulį užvaldyti. Yra sa
koma, kad, jai kiaulė įgautų ragus, ji visą
pasaulį išbadytų.

* * *
Pasirodo, k«d “ponaį lenkai” ne taip 

jau yra šviesūs žmonės, kaip jie moka pasi
girti. Svarstant Lenkijos biudžetų lenkų sei
me, paaiškėjp, kad per- 600,000 vaikų negali 
lankyti pradžios mokyklas dėl mokyklų sto
kos ir kad Lenkijoj nemokančių skaityti yra 
virš šeši milijonai žmonių.

mados 
žiuosi.

Paimkim, priklodui, kad ir 
Čia glūdi atsakymas tiems, įeicilistų rūnyjauių skrajų- Kai 

k urįe mano, kad užtenka nie-i praeitais metais buvo prospe- 
ko neųžmušt, nepavogt, nepa-lrjty, plenty dolerinio tepalo, 
sileist, nepasigert, kad pate skrąjus žinoma, ant cįciljstų 
kus į dangų. Guli tu būt ta,p p,-į,l,ukavotos paperas, įškil- 
nekaltas, kai mažas vaikelis, davo net į aukščįausįus stra- 
guli tu būt, kaip jis, nei V to- .tosferus. Aroplanas kad ir &
no blogo žodžio nepasukęs nei jįj^į kaisdavo, kad ir vieno, n'arlli’
vieno blogo žingsnio nepada- Mtp moksWko tillkM jam
vęs, vis vien dangaus neregė būdavo, alc už tai dru-
si, nebūsi išganytas, jei a,.-|kanlž r0nydavo bi.ga|() „|llQti

tas (Jono 3, 3).

netepsi — šiur neva- dėtas ant toliau.
Mano sosiedas

oariziejūs, var<lu Nikodemas 
atėjo naktį pas Išganytųjų pa
siteirauti, kokios sąlygos rei
kia išpildyti, kąd paaįejcus iš
W , to. Jie yra nekalti, bet Dievo

Išganytojas jam atsako: “K veido regėt negali, nes netu- j Ale šįmet užstojo tikros ro- 
ri tos gyvybės, kurios rpika-' kundos: netepsi — nevažiuo- 
lauja Kristus: “Jti kas neaC si. Va, už savaitės jau Mojus, 
gijimą ii nauja, tas negalės o čia nei kruopos tepalo. Pa
matytį Dievo karalystės’ ’ sivaigymai, pašlapinimai jau

leisi šį pasaulį su viena t k
žmogiška gyvybe. Tokioje bū L j,,

kaip lajum tepama. Doleris, o

kleje yra atsidūrę maži vai-i. „ . . ., .. . , . . : buvo ne pinigas. Zednas netkeliai, kurie miršta lie knks-, ......., ...... ... samiatinosi tiek duoti.

tikrųjų, ištikrųjų sakau tau, 
jai kas neatsigimg ii nauja, 
tas negalės mtyyti Dievo kn-

(Joįp 3, 3). Išgir
dęs Nikodemas šiuos žodžius i Kadangi utyinmnas yra neu atlikti, nuo drūkarnės irgi

suko anų 
dien girdėjęs skrajaus pili- 
poteatus šnekant, kad jįe bū
sią begalo gled 37 tūkstančių 
dol. verčios skrajų į New 
Yorkų nurūniję ir bėdą nuo 
savęs nusimetęs. O kaip jau 
ten teliau bus — New Yorke 

esą ne mū
sų biznis. Bile tik iš Čikagos 
būsim išstūmę.

Morta Rėkspienė anų dien 
nusitempė savo vyrų pas dak
tarų ir sako:

— Daktare, mano senis iš
ėjo iš proto.

— O kuo tamsta tai pama
tuoji? — klausia daktaras.

— Kuo f Nagi tas mažas šri- 
nipsas kaikada turi nervų su
manim argumentuoti.
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Paskutinis Susitikimas
apysaka

,=s Kaz. Andriušis ----- ------
(Tęsinys)

Tuo tarpu nuo pajūrio atėjo 
kažkoks ponas, Ėjo kaip tik 
pro Stasiuką j miestą. Pama
tęs besėdintį berniuką, visą 
slapią, suvargusį, sustojo.

— Berniuk, ko taip suvar
gęs ir ko lauki? — maloniai 
paklausė ponas, padėdamas ra 
nką ant jo peties.

— Neturiu narni) nei tėvų, 
nėra kas priglaustu, tai taip 
ir vargstu. Šiąnakt nakvojau 
čia, rytoj — Dievas žino kur...

Tr taip jis trumpai papasa
kojo visą nuotykį ir net savo 
norus, nes matė, kad ponas 
rodo pasigailėjimo, tai tikėjo
si gauti jo paramos.

— O, vargo sūnau, — suSu-

įvykis. Kartą no visai pado
raus vardo buvusia jo gimna
zijos dienu draugas pakvietė 
atostogų. Jaunasis klierikas 
paklausė kvietimo ir apsigy
veno mažame bažnytkaimy pas 
draugą. Ten dažnai susirink
davo patvirkusio jaunimo ir 
kartais ligi aušros prasėdėda
vo, kortuodami, ką nors kal
bėdamiesi, dainuodami ar net 
prie svaigalu bonkos. Jauna
sis klierikas iš karto nuo ją 
pabėgdavo, būdavo lyg nedrą
su sn sutana apsivilkusiam 
maišytis per naktį tarp jau
nimo. Tačiau draugo pamoky
tas nusivilkdavo sutaną ir pa
mažu priprato prie nešvarią 
kalbą ir dainą; ypačiai jį trau 
kdavo ten būti viena kraniuko susijaudinęs ponas, Stasiu- v.

tai baigas pasakoti. - Eime ™1"k" ?’***: 2m<>n;a v,same
pas mane, aš tave priglausiu.
Toks suvargęs... — apgailes
tavo glostydamas susivėlusią 
jo galvelę.

Stasiukas, nenujausdamas 
pavojaus ir nepažindamas vi
lko, prisidengusio avies kai- pr^e jog.. 
liu, nnėio į jo namus. Ponas 
vis kalbėjo, kad tikrai negeri 
miesto žmonės, kad jie, apsi-

miestelyje, kaip menkos doros 
mergaitė. Pamažu jiedu arčiau 
susipažino ir net susidrauga
vo. Per mergaitės lūpas į jo 
širdį kalbėjo piktoji dvasia, 
ir aistringa jaunatvė, gražūs 
žodžiai, palenkė jį visiškai

Jis jau pradeda svyruoti 
pašaukime. Išvidinį, prie kil-

Krovė fortas, nemato vargSn Saukia”‘j
naSlaifin a5am. neitamta 5n|™>"P™ tano page.d.mas ir 

dar tą pačią vasarą, prieš sa
vo tėvų norą, apsiveda su ta 
puolusia krautuvininko duktė

vaitoiimą. Bet Stasiukas ne
suprato, kad io žodžiai nors 
jie sako tiesa Tneužginčvtfna 
tiesai), tačiau vvliucr’. suve- rimi. Rodos, nieko ypatingo,
BSiioM. nes tis savo M* .kai1 f™*®* kmigystSa sakra- 
HK MA KaH ir vėl tori!™"'° P^mė moterystės Juk 
viena rsnflonatam smakui au-i,r motel7sJ? Bažnyčia la.mi- 
k« tikta reikeio tinkamai an- '™' 0 KaI ■lam ta'P buv° Ke-
dirbti.

Tas ponas buvo komunistas. 
Jis baisiai nekentė kataliką 
“buržują” ir stengėsi kuo ga
lėdamas jiems pakenkti. Bet 
kodėl dabar jis noriai priglau
džia Stasiuką, žadėdamas jam 
gerą užlaikymą? Argi nežino, 
kad jis katalikas ir dar net 
vienuoliu, o pagaliau misijo- 
nierium mano būti? Žino — 
Stasiukas viską trumpai ir ai
škiai pasakė. Kuri gi priežas
tis? Gal ta, kad ir jis kadaise 
jautė ir girdėjo Kristaus šau
kimą į .To vvnuoervnn? Tr jis 
buvo užsidegęs aoaštalauti. 
skelbti Dievo žodi minioms ir 
vesti sielas i iš^uuvmo uosta, 
bet ivvko kitain. Gyvenimo 
vairas iš vieno kraštutinumo 
nnkrvno i antra, — iš auaš- 
tnlnvimo T komunizmą. Buvo

n nei kunitm semlnarim nu- 
lėtiuin ir tuoj būtu buvęs 

kunigu, jei ne vienas mažas

SUIMTAS ŠOFERIS
Rockville, Md., šiomis dieo- 

mis įvyko didelė nelaimė: 
greitasis Baltimore & Ohio 
traukines sudaužė busą, ku
riuo buvo vežami 28 viduri
nės mokyklos studentai. 14 ta
po užmušti, o kiti sunkiai su
žeisti. Čia parodo — atvai
zdas buso šoferio.

Vėliausias Jugo-Slavijos 
karaliuko Petro II atvaiz
das. atentato Marsely, ru
denį 1934 m., kuriame tapo 
nužudytas Jugo-Slavijos ka
ralius Aleksandras, jis bu
vo priverstas apleisti mo
kyklą ir užsidėti karališką 
karūną.

vo skirta? Tačiau ne. Susi
draugavęs su blogais draugais, 
ypačiai su puolusia mergaite, 
pamažu pražudė kilnu uašau- 
kimą, nepaklausė Aukščiausio 
jo balso ir Dievo malonią šal
tinis jam užsidarė.

Po kie£ laiko gavo valsčiaus 
sekretoriaus vietą. Per dieną 
išbūdavo raštinėje ir tik vė
lai vakare pareidavo namo. Iš 
karta viskas sekėsi gerai, bet 
toliau dalykas pablogėjo. Pra
dėjo įtarti žmoną, turint kaž
kokį meilužį. Tačiau apie tai 
jai nieko nesakė ir niekuomet 
neužsimindavo, — laukė kas 
bus toliau. Norėjo gerai ištir
ti, o paskui pasielgti kaip rin
kamas. Pradėjo sekti. Taip 
vieną dieną sakėsi turįs su 
reikalais vykti į tolimą mies
tą ir tik kitos dienos vakare 

Jparvažiuosiąs namo. Tš tiesą, 
niekur nevyko, tik pasislėpė. 
Diena praėjo ramiai. Tiesa, 
žmona buvo kelis kartus iš
ėjusi į miestelį, bet po valan
dėlės grįždavo. Pavakare pa
matė kažkokį vyriški Įeinant 
i jo kambarį. Drebėdamas pv- 
kčin kietai suspaudė braunin
gą ir valandėlę palaukes nusli
nko namu Buk'. Jo veidas ne
rvingai virnėio, akvs pasruvo 
kraujo {akais, aut kaktos iš-‘ 
šoko melsvos gyslos. Atrodė 
tikrai baisus Tr galingas. Su
stojęs prienucrv prie duru va
landėle paklausė, pažiūrėjo pro 
rakto skvlute. bet gaktas bu
vo Įkištas Ir du'rvs užrnkvtos. 
Smarki kraujo banga mušė’ i 
smilkinius, Truputi pasviro 
prie sienos Ir. dar karta kerš
tu dedančiom akim pažlfirė 
les i brnuninga.. pašoko Tvg 
įniršęs žvėris. Vienu galingu 
smūgiu išlaužė duris ir pama

tė ko nesitikėjo. Skardžiai po
kštelėjo keli šūviaį ir žmona 
su “svečiu” krito negyvi...

Paskui policija, tardymas, 
teismas, sunkiąją darbą kalė
jimas. Po triją metą vėl lais
vas. Tačiau nors pančiai nu
krito nuo ranką ir negaubė 
niūrios kalėjimo sienos, bet 
buvo suvaržytas kitais daug 
stipresniais raiščiais, būtent, 
raudonojo voro siūlais, — jis 
buvo įtrauktas į komunizmo 
srovę ir jau gėrėdamasis jąja 
plaukė. Tikėjimą maišė su du
mblais, keikė dvasininkus, Ba
žnyčią. Kalėjimo draugai, rau
donosios armijos apaštalai iš-’ 
čiulpė jam paskutinius tikėji
mo syvus ir sumirkė savo “ro-

netvirtą, daugiausia lakios
vaizduotės padarinių, nusista
tymų ir tuoj sugrilva jų did
vyriškos aukso svajonės, vos 
tik paliečia menkutis audros 
vėjelis.

Stasiuką parsivedė namo.
— Bet, pone... — nedrąsiai 

ištarė Stasiukas, pasižvalgęs 
po kambarį.

— Na kas? Ko taip nusi
gandai? Gal tau čia kas nepa
tinka? — teiravosi ponas Va- 
clovas.

— Kodėl pas jus tokie šykš
tūs paveikslai? — paklausė 
rodydamas į nuogą moterų ir 
pornogra tiškus paveikslus, ku 
riais buvo nukabinėtos visos 
sienos. — Kodėl niekur neinu 
tyti kryžiuko ar bert koki* 
šventojo paveiksle?

— Et, dabar'jau toki lai
kai: pasenę daiktai išmetanf 
į lauką, o garbinama kas nau 
ja, moderniška, — juokauda 
mas kalbėjo Vaclovas.

— Tačiau tas man vis tik 
nepatinka... Čia taip šlykštu...

— Nenusimink, tuoj pripra
si, — guods “gerasis” ponas. 
— Ir aš iš karto taip maniau? 
bet dabar pripratau ir kitaip,

lovo pašiepimą ar pasityčio 
jimų, atėjus laikui klaupdavo 
ir melsdavosi. Toks nepaju
dinamas berniuko tikėjimas ne 
mažai veikė ir Vaclovą, dar 
net daugiau, negu Vaclovo b» 
dieviškumas Stasiukui.

Praėjo kiek laiko. Abi prie
šingybės vis labiau ir labiau į 
stiprino savo iėgas. Stasiuką, 
nujautė pavojų, todėl ėmėsi 
naujų būdą — marinimosi va
lgant ir savo pasn'nką auko 
jant Dievui už Vaclovą, kad, 
jis susiprastų darąs didelę 
klaidą. Smarkus pasninkas 
naktiniai budėjimai ir malda 
į Švč. P. Mariją žymiai atsi 
liepė jauname organizme. Kū 
nas suliesėjo, išseko, akys g’j 
liai įdubo, veidas išblyško, 
kaip numirėlio. Vacius grei
tai tą atmainą pastebėjo.

< Daugiau bus)

siūlosi išgelbėt žmoniją žemiš- jote mažiausio turtą trupinė
komis gėrybėmis.

Jie yra jau pripildę mūs au
sis visokios rūšies šūkiais a- 
pie kultūrą, pažangą iki ap- 
kurtimui. Ją kalba labai yra 
panašį į ano turtuolio kalbą. 
Mūs mokslai, mūs išradimai, 
mūs kultūra, mūs pažanga at
nešė gausią vaisių: mes išplė
šėme gamtai jos paslaptis, me? 
suvaldėme žaibus, mes įuos už
kinkėme ir liepėme traukti 
mums mūs vežimus, sukti ma
šinas; mes užkabinome žaibui 
laiškanešio krepšį ir liepėme

lio. Tame tat pasauly reikės 
jums gyvent per amžius, rei
kės vargt vargą ir kęst badą, 
kurio niekad ir nieku nenu- 
štildysite.

Norėdami tat pagerint, pa
tobulint jūsų gyvenimą, sėki
te į jį dangiškosios gyvybės 
sėklas, ieškokite pirmiausia 
dangaus karalystės ir jos tei
singumo, o viskas bus priduo
ta, surasite tikrą kultūrą, pa
darysite tikrą pažangą, eisite 
Dievo linkui, nes amžinas gy
venimas, būtent tas, kuris nie-

išnešioti žinias po visą pašau- kad nenusibos, niekad nejsi-

KRISTUS IR IŠGANYMAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ms, kuriais esame papratę sa
ve svaigink “Vieno turtingo 
žmogaus laukas, sako Išgany
tojas, atnešė gausių vaisią. Jis
manė sau vienas ir sakė: Ką 

rodos, neguli nė būti. Jeigu čia daryti, kad neturiu, kur
jie tau nepatinka, gali nežiū 
rėti. Bet kiekvienas moderif '

sukrauti savo vaisių? Jis ta
rė: Štai ką padarysiu: išardęs

škas žmogus savo kambaryje į savo klojimus, pasidarysiu di- 
laiko tokius paveiksi us ir jai" dėsnių ir tenai suvalysiu vi-

U* ta

ir i pyks, kuriuo gyvent žmogus 
uorės amžinai, yra tame, kad 
pažintų mane. vieną Dievą ir 
kurį aš siunčiau Jėzų Kris
tų”. (Jono 17, 2).

lį; mes nugalėjome laiką 
erdvę, nugalėsime ir pačią mi
rtį. Mes prisidirbome tiek gė
rybių, kad neturime kur ją 
dėti. Žinome, ką padarysime: 
sugriausime seną tvarką, iš

naikinsime tikėjimą, bažny
čias paversime mūs naujos ku
ltūros sandėliais, paversime 
šokią salėmis, teatrais, prisi- i 
statysime naują įstaigų, su
krausime jose mūs turtus ir 
sakysime: Mūsų siela, tu tu
ri daug gėrybių, sukrautų dau 
geliui metų; ilsėkis, valgyk, 
gerk, pokyliauk!

Paiki esate, atsako jiems 
Viešpats, nes šią naktį bus 
pareikalauta jūsų sielos, kie
no bus, ką esate prirengę? 
Kraunate sau turtus, manote 
esą turtingi, bet esate pūsku- 
tiniai vargšai, nes pas mane, 
Jūsų Sutverto ją, jūs neturit

sa, kas man užderėjo, ir ma
no gėrybes. Tuomet aš saky
siu savo sielai: Mano siela, tu 

tačiau į tuos paveikslus neturi daug gėrybių, sukrautą | niek;/ Turgsite"‘’apįeist savo 
karto nepažiūrėdavo, tartum daugeliui metų; ilsėkis, vai- kultfiros> įgraaiTnus, savo gė- 
juos pažvelgimas išsvilintų p j Syk, gerk, pokyliauk. Bet 
kis. Vaclovas nuduodavo reti 1 dievas jam tarė: Paikas, šią 
gingą žmo*;-, ręrs kai kada , nakti bus pareikalauta iš ta-

gėrisi. Tai žmogaus apsišvi ? 
timo ženklas.

Stasiukas nurimo, priprato

jaus” liūne. Taip jis tapo ar
šus Bažnyčios priešas ir karš
tas Lenino garbintojas. Parti
jos centras per atstovus jam 
skyrė labai svarbią ir atsaki
ngą pareigą, bet už tat gavo 
ministerišką atlyginimą. Par
tijos gerovei dirbo visomis jė
gomis ir didžiausiu pasiauko
jimu. Negailėjo tam nei triū
so, nei vargo, nei pinigų, net 
ir gyvvbės. Tad ir dabar, su
radęs Stasiuką nutarė jį pa 
daryti sau tinkamu įrankiu, 
kuriuo galėtų siekti savo už
sibrėžtųjų tikslą. Jam aiškiai 
buvo ž’noma, ką reiškia vie-’ 
nas kunigas, o ypačiai misi- 
jouierius. Nors jam skirta da
rbuotis Lietuvoje, o misijonie 
rius važiuos pas laukinius, bei 
tas yra artimai susiję su jo 
pare’ga. Juk daug draugą ko
munistų tarp juodukų vare 
smarkų griovimą misijonierių 
statomo darbo. Jie tai daro 
žodžiu ir spauda. Ir kiekvie
nas misijonierius — galinga 
tvirtovė, kurios pamatus griau 
na laukiniai, kurstomi komu
nistų. Jei šie raudonojo liūno 
šliužai nebūtą savo tinklą iš
tiesę po platųjį pasaulį, neiš
skiriant nė laukinių, tai šie 
pastarieji tikrai būtą daug 
kultūringesni ir geriau priim
tą skelbiamą Dievo Žodį. Tai
gi “gerasis” ponas su noru 
sutinka pas save priimti Sta
siuką, kad po metą kitą, da 
bar trokštąs būti misijonierių 
mi, degąs artimo ir Dievo mei 
le, atkreiptu kerštu įnuodytą 
ietį prieš katalikus ir ją va
dus. Savo pasisekimu jis nė 
kiek neabejojo, nes tokio am
žiaus jaunuoliai paprastai esti

pašiepdavo kunigus ir jų ga
nomuosius. Tai ca;ė dėl to, 
kad norėjo pamažu, nejučia' 
mis įnuodyti berniuko sielą. 
Tačiau anas buvo nepajudina 
mas, kaip uola. Kiekvieną ka
rtą, kai tik Vacius ką nors 
pasakydavo blogai apie dva
sininkus, Stasiukas jį sudrau 
sdavo savo neka'tų akių žvil
giu. Kartais net mgėdydavo. 
Jis, nežiūrėdamas jokią Vac-

,vęs tavo sielos; kieno gi bus-

rybes ir eiti į tą pasaulį, ku
rio jūs nelaukėte, kurį jūs 
niek’note, kuriame nepasidė-

ką tu prirengei ? Taip yra tani, ■ 
kurs sau krauna turtų, bet nė
ra turtingas pas Dievą”. (Lu
ko 12, 16-21).

Tas prilyginimas tinka ne 
vien turtuoliams, kurie renka 
turtus ir juose mato savo ga
lybę ir laimę, bet ir bedie
viams ir visokio plauko kultū
rininkams ir visuomenių tvar
kytojams ir veikėjams, kurie

T/ ■ “ —
JOI IN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:
840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ K

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe

deralinė) įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c i 
mėnesį ir aukščiau. <

Jūsų pinigai yra apd rausi i iki $5,000 per Federal 
Savings and Lean Insurance Corporation. Washin'_r 
ton, D. C.

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

Raštinė atdara kas dieną.

'EDERALoAVINGS
(AND LOAN AStOCIATION 

or CHICAGO

2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

’ Ben J. Kazanauskaa, raitininkas

.. ,J ,, . .>-■«

VAS ARINĖ 
EKSKURSIJA

I
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stepben Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Southhampton ar 

Cherbourg
Birželio 19 d., 1935

ant
s.s. BERENGARIA
Dėl platesnių informacijų 
nueikite pas savo vietinį 

agentą arba:

GUNARO WHITE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė.
Chicago, 311.

LIETUVIAI ŽENGIA PIRMYN!

MARGUTIS CIVIC OPERA HŪUSE
21 Balandžio - April 1935

VELYKŲ DIENOJE
Pradžia 5:30 valandą vakare

“MUZIKA - MUZIKA”
Muzikos, Dainų ir Šokių Vakaras

%

Civic Operos Rūmų Vidus
DALYVAUJA GERIAUSI ARTISTAI! 

Tikietą Rainos: $1.10, 75c., 65c. Boxes: $1.65.
(Including Tax) ____

Po programo šokiai prie puikios DAVĖ BENNETT 
radio orkestros. šokių pradžia 8:00 vai. vakare. ' 

EXTRA! Lietuviai Pirmą Kartą Civic Operoj Šoks ir 
Dainuos, Bukume Visi LAIKU!

Civic Opera House adresas: Madison ir Wacker Drive
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ragsmis

Veda adv. Charles P. Kai, 
756 VV. 35th St, Chicago

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Smagu pažymėti faktą, kad 

“Draugo” prijautimu, Detroi
to kolonija turėjo laimės kas 
penktadienio laidoje daug 
skaityti apie įvairius parapi
jų bei draugijų įvykius.

Jau virš trys metai, kaip 
kas savaitę telpa Detroito ži
nios, kuriomis plačiai garsi
nama detroitieeių veikimas. 
Padėka priklauso “Draugui”, 
kuris tas žinias tvarkė švel
niausioj formoj; padėka ir ko
respondentams, kad jie sten
gėsi žinių paduoti, nors daug 
tų žinių buvo ir praleista. Ka
rtais nepagailėta asmenims pa 
gyrų, bet, bendrai imant, per 
tų laikų daug gera padaryta. 
Ir “Draugas” plačiai išpla
tintas; kolonijoj spaudos at
žvilgiu padaryta pažanga. Jei 
nebūt buvus padaryta klaida 
dėl bendro fronto spaudos pla 
tinimo darbe, darbas būtų da
vęs šimteriopai didesnį vaisių.

Man pirmiausiai teko įeiti į 
tų darbų ir jau virš trys me
tai, kai kas savaitę stengiaus 
patiekti žinių, o ypač iš šios 
kolonijos. Darbas reikalavo 
atsidėjimo ir lėšų. Kiek buvo 
galima padaryti liuosu laiku, 
tiek ir padaryta.

Dabargi susidėjus kitokioms 
gyvenimo aplinkybėms, to nuo 
latinio darbo nebegalėsiu at
likti. Todėl, prašau kad dr-jų 
bei kuopų korespondentai, ar 
raštininkai, patys parašytų iš 
savo dr-jų veikimo ir tiesiog 
pasiųstų “Draugui” į penk
tadienio laidų. Aš, kiek galė
siu, prisidėsiu svarbesniam at
sitikime.

Visus, kurie rėmė skelbi
mais, žiniomis ir agitacija, šia 
proga sveikinu su. šv. Velyko
mis. Aleliuja!

Matas Šimonis

kalingas žinias. Šis Vyčių su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Po susirinkimo turėta užkan
dis. į

Moterų Sąjungos 64 kp. Ve
rbų sekmadienį pas kuopos pi
rmininkę buvo surengus kau
liukais žaidimų seserų naudai. 
Dalyvavo sųjungietės ir kele
tas veiklesnių pašalinių; buvę 
pakviestos ir seserys mokyto
jos. Visas dovanas ir dar keli 
doleriai paaukota seserims.

SLRKA 265 kp. įvykusiam 
susirinkime, bal. 14 d., nuta
rė nuo savo pramogos sese
rims paaukoti 7 dol., Vely
koms nupirkimui gėlių bažny
čiai 3 dol. ir bendrai su Šv. 
Antano dr-ja, geg. 12 d., ren
gti piknikų. Šeimininkais iš
rinkti: P. Keblaitis ir M. San- 
taris.

Geg. 5 d. šv. Antano para
pijos 15 metų sukakties puo
tos bilietai sparčiai platinami. 
Veikli komisija: V. Bendorai- 
tis, B. Russell smarkiai dar
buojasi. Pelnas eis parapijai.

Antanas Šilaikis, parapijos 
komiteto narys, pavyzdingas 
rėmėjas kilnių reikalų, yra 
siuvėjo bizny. Nežiūrint, kad 
viskas brangiai kainuoja, siu
va drabužius už žemesnes kai
nas. Reikale patartina kreip
tis į savo tautietį.

BIRUTĖS SALDAINIŲ 
SKYRIUS DETROITE

Mėgstantieji skanius ir svei 
kus Lietuvos Birutės saldai
nius, galite gauti pardavimui, 
ar dėl savęs visokių rūšių pas
Matų Šimonį, 3547 W. Vemor 
Hwy.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
L. Vyčių 102 kp. mėnesinia

me susirinkime plačiai kalbė
ta apie J. Sakalausko perskai
tytus įstatus, kad Vyčiuose 
būtų sudaryta sekcija pašal
pos ir pomirtinės. Ths suda
rytų pastovumų nariuose ir 
ilgiau laikytus prie Vyčių. G a 
lutinai komisija sekančiam su
sirinkimui patieks visas rei-

Gydytojai sako . . .
Vartok skystų liuosuotoją

štai saugiausias patarimas, ko
ki bile kas gali duoti apie liuo- 
suotojus. Medicinos Mokslas žino 
apie tai. Mes norime, kad jūs 
naudotumėtės Alom informacijom 
nežiūrint kurj liuosuotoją pirkaite:

Paslaptis tikro palengvinimo 
nuo užkietėjimo yra sumažinimas 
dozos Negalite reguliuoti vidu
rius jei negalite reguliuoti jiems 
duodama pagetbą. Dėlto gydyto
jai vartoja skysta liuosuotoją, ku
rio dožų. galima numleruoti iki 
lašo.

Vengkite lluosuotojus, kurių 
vartojimų negalima sumažinti; y- 
patingai tų, kurių reikia imti vis 
daugiau negu kuomet pradėjote.

Po gydytojo priežiūra, dažniau
siai gaunate skystų liuosuotoją. 
Tinkamas skystas liuosuotojas duo 
da tlkamų pagelbų, Lr tinkamų 
klekj pagelbos. Mažesnę Ir ma
žesnę dožų — kol visai nereiks.

Skystas liuosuotojas dažniau
siai vartojamas yra Dr. Caldwell's 
Syrup Pepstn. Jame yra senna Ir 
cancara -— natūralūs liuosuotojal, 
kurie nedaro papročio.

SYRUP PEPSIN

Šv. Jurgio bažnyčioj prisi
kėlimo apeigos ir iškilmingos 
šv. Mišios bus 5 vai. ryto 
Choras, vedamas varg. Au- 
čiaus giedos naujas Gounod 
mišias.

Vakare prasidės 40 vai. at 
laidai su procesija ir baigsis 
antradienį.

Misijomis, kurios prasidėjo 
antradienį, žmonės skaitlingai 

naudojosi; misijos baigsis 40 
vai. atlaidais.

Trečiadienį prasidės misi
jos jaunimui ir tęsis per ke
turias dienas.

Bal. 33 d. Liet. Dukterų dr- 
ja rengia gražų vakarų. Pusę 
pelno skiria parapijai.

Bus sulošta juokinga kome
dija; be to, bus dainų ir ki
tokių įvairumų.

ATSIMINUS VELYKAS 
LIETUVOJ

Visur, kur tik pažvelgi, me
džiai pasipuošę gražiais, bal
tais, žaliais pumpurėliais. Pu
čia pavasario vėjas, kutena 
širdį. O padangėj slankioja 
balti debesėliai. Rodosi, ir jie 
apsvaigę nuo pavasario vėjo.

Jaunas ar senas, mažas ar 
didelis, turtingas ar vargšas 
tų dienų gali mušti būgnų ir 
skambinti varpais. Lietuvoje 
procesija eina apie bažnyčių. 
Procesijos metu muša bugnus 
ir skambina varpais.

Gražiai atrodo Velykų rytų 
Šiaulių miestas. Kiek neapsa
komo linksmumo. Visį pasi
puošę naujais rūbais; jauni 
ir maži, ir seni. Vargšai ir 
turtingi — visi skuba į baž
nyčių. Nors bažnyčios labai 
didelės ir erdvios, bet rytų į 
vidų sunku įeiti.

Pasibaigus iškilmėms, išėję 
iš bažnyčios ant šventoriaus 
visi susitinka savo pažįsta
mus, gimines; visi sveikinasi, 
bučiuojasi, linki viens kitam 
linksmai praleisti šventes. Lie 
tuvoje Velykos švenčiama net 
tris dienas. Sugrįžę į namus, 
nors pavargę, bet linksmus. 
Ausyse vis dar orkestro grie
žimas, žmonių linksmas gie
dojimas Aleliuja! Aleliuja!

Pirmų dienų visa šeima sė
di namuose, sykiu valgo pie
tus. Tų dienų niekas nieko ne
veikia ir niekur neina. Nes 
yra sakoma, kad pirmų die
nų švenčių reikia praleisti su 
tėveliais. Vyresnieji pasikalba, 
o jaunesnieji bėga į laukų 
kiaušinių ritinėti; nors nevi- 
suomet, bet dažniausiai per 
Velykas būna gražus oras.

Sulaukę antros dienos eina
ma į svečius. Vakarui atėjus 
jaunimas traukia į šokius, va
karėlius. Ir taip smagiai lai-' 
kas prabėga.

Amerikoj visai kitaip jau
čiama. Visai kitoniškas įspū
dis. Tik kaip nueini rytą >

bažnyčių prisikėlimui, jauti Rų 
tai nepaprasto savo širdyje. 
Sugrįžęs į namus tuojau pri
simeni Lietuvų, nes esi vie
nas, be tėvelių, giminių. Ro
dosi, visai neseniai esi aplei
dęs Lietuvą ir pasidaro nuo
bodu, liūdna. Mintyse skrendi 
tą dieną į savo tėviškę, gim
tąją bakūžę. Iš ilgesio norisi 
važiuoti, grįžti. Bet sugrįžti 
nėra taip lengva.

Kad nors sapne galėčiau tų 
dienų matyti numylėtų kam
pelį ir sykiu su visais švęsti 
šv. Velykas ir giedoti linksmų 
Velykų Aleliuja!

Lietuvos Duktė

KAUNAS. — Lietuvoje vei 
kia turizmo sų junga. Ji rūpi
nasi atvykusiais į Lietuvų ki
tų kraštų keliauiiininkas. Be to 
tų kraštų keliauiiininkas. Be 
to, rengia daug ekskursijų be 
Lietuvų ir kitus kraštus, kurių 
dalyvius supažindina su įvai
rių kraštų kultūrų ir papro
čių skirtumais. Šiais metais 
turizmo sųjunga yra nutaru
si surengti apie 10 ekskursi
jų į užsienį, ekskursijas į Vil
niaus kraštų ir apie 20 eks
kursijų po Lietuvų. Visoms 
ekskursijoms vadovauja pa- 
garsėjas pasaulinis keliauni- 
ninkas, žymus Lietuvos žur
nalistas ir visuomenės veikė
jas matas Šalčius. Tsb.

KAUNAS. — Ats. gen. Dau 
kantas pasitraukė iš šaulių 
s-gos centro valdybos prezi
diumo ir iš centro valdybos, 
kur ėjo iždininko pareigas.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 
r/""

SVEIKINU
Linkiu visoms savo bendra

darbėms, draugėms, Moterų 
Sujungus 54 kuopos sųjungie- 
tėms ir jaunametėms linksmų 
Velykų Aleliuja!

J. H. Medinienė,
54 kuopos pirm.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję į šiuos paveislua pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabcstijoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A PELDŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Bal. 25 d., par. salėje, 
Maizville, Pa.

Pėtnyčioje, Bal. 26 d., par. salėj, 
Sugar Notch, Pa.

Nedėlioję ir Panedėlyje, Bal. 28 
ir 29 d. Wilkee-Barre, Pa.

Utarninke, Bal. 30 d. par. salėje, 
Hanover, Pa.

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wanamie, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par. sa
lėje, New Phila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mabanoy 
City, Pa.

Panedėlyje, Gegužės 6 d. par. sa
lėje, Oirardville, Pa.

Seredoje, Gegužės 8 d. Airių par. 
salėje, Shenandoah, Pa.

Ketverte, Gegužės 9 d. par. sa
lėje, Tamaųua, Pa.

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

Įžanga 86c, valkatoj 10c.
Viiur pradžia 7:80 vai vak.

Virš trys mėnesiai kaip su
stojo “Drauge” teisių sky
rius. Aplinkybės buvo taip 
susidėjusius, kad jokiu būdu 
negalėjau jo laiku priruošti. 
Bet dienraščio “Draugo” 
skaitytojai, matyt, taip buvo 
susidomėję tuo skyrium, kad 
nesiliovę siuntę klausinius, ne 
tik iš Chicago, bet ir iš kitų 
miestų plačios mūsų Ameri
kos. Jau dabar mano ofise 
randasi virš 70 klausimų. Tai
gi, vėl atgaivinsiu skyrių ir 
atsakysiu į atsiųstus klausi
mus.

Daug esu gavęs klausimų 
pilietybės reikalu. Pilietybės 
įstatymai taip nepastovūs, 
kad sunku į juos teisingai at
sakyti. Laimei, šiomis dieno* 
mis iš Washingtono gavau 
naujus patvarkymus piliety
bės reikale, kurie padės man 
teisingai atsakyti. v

Kai kurie prašė į klausi* 
mus laiškais atsakyti. Gaila, 
kad to negalėsiu padaryti, nes 
neturiu laiko laiškams rašy
ti. Kiti prašė laiškus grųžin- 
ti. Pranešu, kad tų prašymų 
irgi negalėsiu patenkinti, nes 
susidaro lėšos.

Kaikurie žmonės bijo po 
klausimu padėti savo vardų, 
pavardę. To nereikia bijoti 
Tų laiškų niekas negalės iš
gauti. Jie bus laikomi slapty
bėj.

Dienraštis “Draugas” ža
da į savaitę dėti po keturis 
klausimus ir atsakymus. Jei 
klausimų padaugės, tada dės 
ir po daugiau.

Adv. Charles P. Kai.

Klausiuos No. 1. Gyvenu 
name ir moku $15.00 į mėne
sį. Neturiu jokio lyso ir no
riu išsikraustyti nedavęs ži
nios namo savininkui. Jeigu 
aš išsik raustyčiau nedavęs ži
nios, ar jis negalės prisika
binti prie mano vyro uždar
bio!

Ats. Taip. Jeigu išsikrau- 
stysit nedavę namo savinin
kui vadinamo “30 - day no- 
tice,” turėsit mokėt, po išsi
kraustymo, dar už vienų mė
nesį. Mano patarimas: duo
kit 30 dienų pranešimų.

Klausimas No. 2. Daug žino 
nių šneka, kad yra įstatymų, 
jog nepilietis bus deportuo
tas arba atimta iš jo darbas. 
Ant kiek tas dalykas yra tik
renybėje!

Ats. Tokių įstatymų dar 
nėra, bet yra jau pagamintas 
biliua ir nieks negali žinoti, 
ar jis pereis, ar ne. Jeigu tie 
įstatymai pereitų, ant tiek ap 
sunkintų žmones, kad nepilie

LONE TREE BEER GARDEN
Sveikiname Visus Su ŠV. VELYKOMIS 

Velydami Geriausios Laimės

Stanley Klapatauskas - Mrs. Virbickiene 
6022 W. Vemor High. Vinewood 2-9394

DETROIT. MICHIGAN J

Sveikinu Visus Lietuvius Su 
ŠV. VELYKOMIS IR LINKSMA ALELIUJA

DR. ANTANAS Q. SACK
PHYSICIAN and SURUKON

3505 Trumbull Avė. Temple 1-6560
DETROIT, MICHIGAN J

Visiems Linkiu LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

DR. J. B. RYDZAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

12170 Jos Campau Avė. Townsend 6-1600
DETROIT, MICHIGAN

LITHUANIAN
-BAKINGCO-

Visiems Rėmėjams, Biznieriams, Draugams ir 
Pažįstamiems Linkiu Linksmų VELYKŲ ŠVENČIŲ

SYLVESTRAS RAGALSKAS, sav. 
4628 - 25th St. Eudid 4530 .

DETROIT, MICHIGAN

tis nenorėtų gyventi J. A. V. 
Pirma, svetimšalius iš darbo 
prašalintų; antra, kurie gauna 
pašalpų, greičiausiai ji būtų 
atimta; trečia, nepilietis kas 
90 dienų turėtų registruotis 
šerifo ofise.

Klausimas No. a. Kaip il
gai turiu gyventi vienam pre- 
cincte kol galėsiu jame bal
suoti!

Ats. 30 dienų prieš rinki
mus, Prieš rinkimus papras* 
tai būna registracijos diena. 
Jeigu tų dieną užsiregistruo
si, būsi Legalia balsuotojas.

Klausimas No. 4. Ar Ame
rikos pilietis, arba nepilietis, 
turi teisę pakeisti savo pa
vardę! Jeigu taip, kag reikia 
daryti!

Ats. Įstatymai jam leidžia 
pakeisti vardų, ar pavardę 
be jokių sunkenybių. Illinois 
įstatymai reikalauja vadina
mą “to file in the Circ 
Court.” Patartina, pasis 
dyti advokatų.

cui^
lam^p

CHAMBERLAIN BAKERY
Sveikinu Visus Lietuvius Rėmėjus ir Biznierius Su 

ŠV. VELYKOMIS

S. VASILIAUSKAS, savininkas 
8816 Chamberlain Avė.

DĘTROIT, MICHIGAN

Visiems Rėmėjams ir Pažįstamiems Linkiu 
Linksmiausių ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ. ALELIUJA!

ANTANAS ŠILAIKIS, Siuvėjas 

3386 - 24th St. arti Myrtle
DETROIT, MICHIGAN

ff------

Visiems Linkiu
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

»

----- H

ADV. J. P. UVICK
5 W. Lamed St. Cadillac 9540

DETROIT. MICHIGAN

.... —

Linkiu Visiems Lietuviams 
LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ADV. JAMES S. STURON
903 Hanunond Bldg. Cadillac 6677

" detroitTmichioan

Sveikinu Visus Su Linksmiausiomis VELYKŲ šventėmis. 
Podraugei užprašome atsilankyti į šias Biznio vietas:
PACKINGHOUSE MEAT MARKET

9642 Van. Dyke Ivanho 9451

HARDWARE STORE Viskas nupiginta
11900 Jos Campau

BEER GARDEN, Degtinė, Vynas, Valgis
10345 Jos Campau & Oaniff

RYAN PARK PIKNIKAMS DARŽAS

Su Visais Patogumais 
- -Rendavojame •

lOŲa Mile ir Ryan Road
• * . i r . » * • . ■ •

MIKE ADONAITIS
* , « • t e • •

IVANHO 9A51
* »» • * » ,

DETROIT, MICHIOAN______
MIKE ADONAITIS

*ė'
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CICERO LIEtlIVIU ŽINIOS
!------SSS n

L. VYČIŲ VAKARAS

L. Vyčių 14 kuopa rengia 
pasiliuksni nipio vakarų gegu 
žės 10 d., parapijos salėje.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti. Narė L. Vyčių

Balandžio 15 d. išrinktas 
miestelio valdin akas G. Ban
da užėmė savo vietų. Sunešta 
daug gėlių. Inauguracijos iš
kilmėse nesimatė W. Babičio, 
naujai išrinkto viešojo kny 
gyno direktoriaus.

Daug cieeriečių žada važiuo
ti į Marųuette Park parapijos 
svetainę balandž:o 26 d. žais
ti kauliukais ir lošti kortomis 
bei šokti pasilinksminimo va
kare.

Dar galima įsirašyti pamo
koms apie gavimo pilietybės 
pop’erų. Pamokos būna pir
madieniais ir trečiadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. vak., mokyk
los 8 kambary.

Žmonės džiaugiasi dienraš
čio “Draugo” pagražinimu.

Vasario 16 d. palaidotas a. 
a. Liakas, senas mūsų para- 
p:jonas.

Mūsų biznierius Kliudžius, 
gražiai išpuošė savo krautu
vės langus.

Labd. Sujungus 3 kp. susi- 
I rinkimas įvyko bal. 14 d. Re- I 
Į ngto vakaro parapijos nauda 
i komisija pranešė, kad pelne 
padaryta $60, kurie yra prc 
duoti į parapijos kasų.

Nutarta Labdarių centrui 
priduoti $100 atmokėjimui ri
kio pirmo morgičiaus. Dau- 

1 giausiai buvo tartasi kaslink 
! rinkliavos (tag'day), kuri į- 
j vyks gegužės 26 d. Nutarta 
' visų rinkėjij ir visi, kurie da
lyvaus rinkliavoj tų dienų, nu
traukti paveikslų ir įdėti į lai
kraštį. Taipgi nutarta trijų 
rinkikių, kurios tų dienų su
rinks daugiausiai aukų atski- 

Įrai paveikslus įdėti į “Drau
gų”. A. Valančius apsėmė ap
lankyti Cicero draugijų susi
rinkimus ir prašyti, kad iš
rinktų rinkėjas rinkliavos die 
nai. Todėl tnoterys ir mergai
tės minėtų d:enų neatsisaky
kite nors keletu valandų pa
dirbėti. Jei visi pasidarbuosi
me, pamatysime, kokios geros 
bus sėkmės. J. V.

VIETINES ŽINIOS
WEST PULLMANO 

NAUJIENOS
Pereitų savaitę bažnyčios de 

koravimo fondan aukojo se
kančiai: Mot. Sų-gos 7 kp. va
karo pelnų — 50 dol. Po 5 dol.: 
Br. Savičius, E. Mockevičie
nė, J. Puidokas, J. Kapočius 
ir K. Ročius. Fondas žymiai 
auga. Dekoravimo darbas bus 
pradėtas šia vasarų.

ir brangiausia katalikiškam 
i pasauliui šventė. Visi jos lau-. 
' kia ir gražiai prisirengia ne- 
vien savo nameliuose, bet ir 
sieloje. Vestpulmaniečiai Ve- 

, lykų šventę irgi iškilmingai 
pasitiks ir gražiai praleis. Pi
rmos šv. Mišios bus 5 vai. rv 
to, antros 8 vai., kitos — 10:.5u 
ir 12 vai. Reporteris

Verbų sekmadienio vakare 
mūsų bažnyčioje prasidėjo tri 
jų dienų rekolekcijos. Pamoka 
sius sakė A. Valančius.

Sunkiai susirgo Mažeikių 3 
metų sūnelis. Nugabentas į 
miesto senitorijumų.

Velykų šventė, tai metinė

ONA NUTAUTIENĖ
Mirė balandžio 18 d., 1U35 m. 
10:10 vai. ryto, sulaukus 62 
metų amžiaus.

ialiko dideliame nuliūdime 
vyrų. Boleslovų, sūnus: VVilllam 
ir Bruno, marčių Bar borų, a- 
nūkę Sylvlų, žentų A. Aleksį 
Waterbury, Conn., Ir Jo sūnų 
Norbertų; o Lietuvoj, brolį A. 
I’elkuuskų, pusbrolius Htanley 
sįdlauskus Ir Uokų.

Kūnas pašarvotas • direkto
riaus Skudo koplyčioje, 718 W. 
18th St.

laidotuvės jvyks iš koply
čios bus atlydėta J Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta i 8v. Kazimiero ka
pine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminia draugus-ges Ir pažys- 
latiius-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnūs, Mar- 
<1. Anūkai Ir (.lininės.

l-atdotuvių direktorius S. M' 
Skudas. Telef. MONroe 387t

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Užpraeitų trečiadienį “Drau 

go” radio programas buvo 
skirtas Town of Lake. Varg. 
V. Daukša gražiai priruošė 
programų. A. Pieržinskienė sa 
vo gražiu balsu irgi padaina
vo keletu dainelių.

Varg. V. Daukša townofia- 
kįečiai tikrai galį pasididžim 
ti, nes tai pirmutinis varg Cit 
cagoj, kuris išbuvo tokį ilgų 
laikų vienoj parapijoj. Kovo 
30 d- V. Daukšai suėjo 30 m., 
kaip vargonininkauja mūsų 
parapijoj. Tai gražus skaičius.

Varg. V. Daukša yra geras 
muzikas, ne vienų vargoninin
kų yra išmokinęs. Be to, ve
da didelį $v. Cecilijos chorų, 
kuris bažnyčioj sekmadieniais 
ir per šventes gražiai gieda

Varg. V. Daukša iš augino 
gražių šeimų. Supus Edvardas 
yra vedęs, dukrelės Vladisla- 
va yra slaugė Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, o Eugenija dirba 
vienoj didžiulių bankų vidur- 
miesty užimdama atsakomin- 
gų vietų

Linkėtina vurg. V. Daukša! 
dar daug metelių praleisti mu 
sų parapijoj ir darbuotis, kaip 
iki šiol muzikos meno srity ir 
kolonijos labui. Raporteris

T0WN OF LAKE. — Ve
lykų rytą 5 vai. bus Prisikė-

į Vis daugiau darbininkų gau 
na darbų. Matyt dirbtuvės pra 
deda smarkiau dirbti.

Miestelio valdžia, pakakau, 
žada ant 16 ir Cicero gatvių 
įtaisyti šT įesas trafikai regu 
liuoti.

PAL1UOSUOTAS
Čikagietis Richard Roiderer, 

gyvenantis Berlyne, buvo į- 
tartas ir nazininkų suimtas 
naudai. Vėliau betgi paliuo- 
suotas.

limo apeigos. Bus graži mo
kyklos vaikų procesija. Po io, 
prasidės Mišios.

Kaip kas piet, taip ir šįmet 
mylimos sesutės deda pastan
gų, kad papuošus aįtor'.us. Sv. 
Kryžiaus bažnyčia yra viena 
didžiausių ir gražiausių visoj 
Amerikoj lietuvių katalikų 
bažnyčių. Šįmet ji bus labai 
gražiai papuošta.

Sunkiai serga Aleksandras 
Vegriųs; guli Cook County li
goninėj. Pažįstamieji prašomi 
aplankyti.

Nepamirškite špkių vakaro, 
kurį rengia Marijonų Kolegi
jos ir Seminarijos Rėmėjų 8 
skyr. balandžio 27 d., parap. 
šulėj. Visas pelnas skiriamas 
Marijonų seminarijai.

Aš, Town of Lake “Drau
go” korespondentas, linkiu vi
siems townoflakiečiams “Drau 
go” skaitytojams bei priete- 
liams linksmaus Aleliuja. Kad 
prisikėlęs mūsų Išganytojas 
užlietų visus vienybės šviesa 
ir kad galėtumėm visi iš vie
no giedoti Aleliuja, Aleliuja.

A. A. V.

EMIL DENEMARK iŠ

TRIGUBAS PASILINK
SMINIMAS

Velykos — tai linksmybės 
šventė.

Lietuvoje Velykas švęsdavo 
net tris dienas, o kaikur net 
visų savaitę. Amerikoje to’ 
mes negalime darytį, nes kie
kvienas priverstas eiti prie 
savo pareigų. Bet už tai mes 
galime nors vakarais pasilink
sminti.

Tokį pasilinksminimo vaka
rų rengia Šv. Kazimiero Aka
demijos mokinių Tėvų drau
gija balandžio 26 d., Gimimo 

j P. Šv. parap. svetainėje. Vir
šutinėje bus kortomis ir kau
liukais lošimas, o žemutinėje 
šokiai prie geros muzikes. Tė
vų draugija įr Šv. Kazimiero 
seserys tikisi sutraukti į pa
silinksminimo vakarų tūkstan
tinę minią žmonių. Visi į Ma 
rųuette ParKų, balandžio 36 
d., 8 vai. vaKare. F.J.V.

NORTHSIDE ŽINELĖS
Visi ruošias prie šv. Vely

kų.
Gerb. klebonas paskelbė iš 

sakyklos, kad Velykoms at
vyks kunigas svečias ir šeš
tadienį popiet padės visuose 
bažnyčios darbuose,

Velykų rytų prisikėlimo pro 
cesija ir pirmos šv. Mišios Inr 
5:30 vai.; antros — 8 vai., su
ma — 10:30 valandų.

Velykų rytų kelios dr-jos 
eis in corpore prie šv. Komu
nijos.

Choras irgi rengiasi prie 
i Velykų. Išgirsime gražių gie-
1 smių.
I
! Visi džiaugiasi sulaukę bra- 
ingios šventės. Visi viens kitų 
1 sveikina linkėdami viso gero. 
.Velykų rytų visį susirinkime 
į bažnyčių pasveikinti ir pri- 

1 sikėlusį Išganytojų, giedant 
Aleliuja!

Per atvelykį, bal. 28 d., re

ngiamas margučių balius pa
rapijos naudai. Atsinešę stip
riausi ir gražiausi margutį 
gaus dovanų.

Metinis parapijos pavasari
nis piknikas šįmet įvyks 26 
d. gegužės tam pačiam darže, 
kur ir pernai buvo. Visos drau 
gijos iš kalno rengiasi ir ren
ka darbininkus. P. Rep.

JUOKAI! JUOKAI! 
JUOKAI!!!

NORTII SIDE. — Bal. 28 
d. atvyksta iš Kauno moder
niška mergaitė Mirta Cįncibe- 
raitė su 15,000 tūkstančių li
tų. Turi ne tik raudonai da
žytų nosį, bet rūko kauniš- 
kus papirosus ir kartais (ka, 
gauna) riestų pypkę, kietai 
prikimšta naminės. Kas norė
site jų pamatyti, ateikite j 
parap. svetainę, o juoko tu
rėsite iki soties. Cinciberai-

! tė ilgai neišdils iš atminties.
Vadinas, bal. 28 d., margu- 

j čių vakare, bus atvaidinta to-
I kia komedija, kokios lietuviš- 
1 koje scenoje nėra buvę. Bus 
ir daugiau jumoro ir sveikos 
kritikos tiems, kurie nori be 
jokio vargo praturtėti, Loši
mas prasidės* 5 vai. vakare, 
kad nesutrųkdžius margučių 
kontesto, kuris būna kas njet 
atvelykyje. Už stipriausi i? 
gražiausiai numargintų mar
gutį bus duodama dovana. Va
karo pelnas skirdamas parap. 
naudai. Taigi, northsidiečiai, 
atvelykyje visi į parap. pa
rengimų. Lietuvytis

gė, pririnko daug dovanų ii 
padarė taip, kad visi atsilan- 
kius’eji tu”ėtų tikrų good 
time. Komisija

VENETIAN MONUMENT (X)., INC.
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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

POVELYKINĖPRAMOGA
BRIDGĖPORT. — Šv. Onos 

dr-ja rengia bunco party tre
čiadienį bal. 24 d., 7:30 vai. 
vak. Woodmano salėj, 33-eia 
ir Lime g-vė. Rengimo komi-
sija viskų kogeriausia priren- j landų.

LIETUVI Al GIVIC OPEROJ
Velykų dienoje, 21 oal. - 

april, Margutis rengia puikų 
i programų Civic Opera Housę 
(W. Mųdispn St, ir Wųcker 
Drįve). Progranr pradžia 5:30 
vai. vakare.

Dar pirmas toks įvytus Chi- 
cagos lietuvių tarpe. Manoma, 
kad didžiulis Civic Operos rū
mas bus užpildytas lietuviais 
nes įžanga palyginamai pigi: 
65c., 75c, ir $1,10. (Boxai po 
$1.65c.).

Margutis rengia paminė jin ių 
trijų metų gyvavimo, nes 11 
bal. suėjo lygiai 3 metai kaip 
iš stoties WHFC - WKB1 
(1420 kyl.) ’r.oda radio ya-

Rep,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkos
J. F. Radaus
S. M. Skudas
dus. Syrewicze

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Pkbne MONroe 3377

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

.1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ll»

T e v A s
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublio 8340
6340 80. KBDZIS AVI

•pectaUatai Ir Ubtirm
tr »»•

MA*q 4etm y n* *peoUUwoJa Ma 
me darbe per leėtaa kartas

Veskite paminklu reikalu* tie 
Mal nu pačiai* IMIrbčjaU.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

vteme niqka» | mm amr 
tidftniia vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryt «elefooali

He, PKMHA(X)U Ml) 
BKUIOMT S4SS 

orrtcei H II.I, H m B |MI 
Vlneeat ILoaeUl. •»

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

LacMcz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 3515 Cicere 59271

J. 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARda 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VETINES
MŪSŲ SPULKA

NOKTU SIDE. — Ne vi
siems, gal, žinomu mūsų spul- 
kos stovis. Kai kurie j ją at
sineša nepalankiai ir tuo ke
nkia kaip spulkai, taip vi
siems šėrininkams ir sau.

Pasitaikė man aną vakarą 
aplankyti spulkos raštinę ir 
sekretorius J. Rėkus, štai, 
kaip mane painformavo.

Spulkos reikalai yra gerai 
sutvarkyti. Šėrių inkai turėtu 
būt dėkingi gabiems direkto
riams, kad jie sunkiai šutau 
pytus jų centus taip sutvar 
kė, jog gauna pilnai dolerį už 
dolerį. Nei vienam nebus nu
trauktas centas. Sulig vald
žios parėdymo, kurie pradėjo

ŽINIOS
taupyti prieš metus ir kurie 
pradės dabar mokėti ant kny
gutės, jei pareikalaus, jų tau
pmenos bus išmokamos į mė
nesį laiko. Džiuginanti žinia. 
Visi northsidieeiai turėtų pra 
dėti taupyti centus mūsų sau
gioje spulkoje, kurios saugu
mą garantuoja valdžia. Kiek 
teko sužinoti, direktoriai tą 
sunkų darbą veda be jokio at
lyginimo; net generalis rašt. 
pašvenčia savo brangu laiką 
spulkos gerovei. Lietuviai tu
rėtų tai įvertinti. Visi, kurie 
tik galite, pradėkite taupyti 
nors po mažai, tuomi turėsi
te sau didelę naudą ir sykiu 
dar lab'au stiprinsite įstaigą.

Lietuvytis

“Draugo” Radio Aidai
Širdingai dėkojam už tokius čienė pavadina deimantine ra 

gražius programus, kuriuos dio valanda.
duodate trečiadieniais gavė
nios metu. Ištikrųjų, gaila, 
kad gavėnia greit prabėgo. 
Trūksta mums žodžių išreiški
mui savo jausmų. Širdys ne
rimsta iš džiaugsmo, kuomet 
klausai gražaus giedojimo ir 
gerb. prof. kun. Vaitkevičiaus 
kalbos apie tikėjimo tiesą. t

Besiklausydami tos radio 
valandos, mes, ją pavadinome 
auksine radio valanda, gi mū
sų sesutė Agnieška Antanavi-

Ištikrųjų. kaip mes tos va
landos laukiame. Skaitom va
landas, minutes, kol sulaukia
me. Bet kaip toji valandėlė 
greitai prabėga.

Gerbiamieji, prašome kad ir 
toliau leistumėt tokius gra
žius programus.

Seni “Draugo” rėmėjai ir 
skaitytojai:

Šiurių šeimyna,
P. Preitikaatč.
A. Antanavičienė

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Penktadienio Bal. 19, 1935

AMERICAN LEAGUE.
New York, 4 .... Boston, 0
Detroit, 5 ....I 7

i AVasbington, 6

Šeštadienio vakare kompletai nksmų Šv. Velykų ir ištver- 
ir pamokslas 7:30 vai. Bažnv- mės kilniame darbe.

. Chieago, 4 

. ...Phila., 5 
Kiti žaidimai atidėti. 
NATIONAL LEAGUE.

St. Lonis, 1 .... Chieago, 0
Phila., |10.........  Brooklvn, 9
Cineinnati 9 ..Pittsburgh, 4 

Kiti žaidimai atidėti.

T.EGAL NOTICE

Pursuant to a resolution a- 
dopted bv the Directors of the 
Nortb Side Lithuanian
Building & Loan Association 
at its regular weeklv meet-
įng beld at the principai office 
of said association, at 1644 
Wabans:a Avenue, Chieago, 
Illinois, on March 28, 1935, at 
9 P. M., public notice is bere- 
bv given tbat tbe Nortb West 
Side Lithuanian Building & 
Loan Association will disnose 
bv sale to tbe bigbest bidder 
tberefor, tbe folloiving de- 
seribed premisas:

Lot 4 ;n Block 3 in Collins 
and Gauntlett’s .Tefferson 
Gardens. being a Resubdi- 
vision of Blocks 11. 12 and 
13 in Stewart D. Anderson’s 
Addition to .Tefferson Park, 
being a Subdivision in tbe 
Nortb West fraetional 0na- 
rter of Section 9, Townsbin 
40 Nortb, Range 13, Enst 
nf tlie Tbird Princ'nal Mc- 
ridian, in Cook Countv, Illi
nois, ' ,

commonly known as 5354 N. Į 
Luna Avenue, Chieago, Ibi-j 
nois, būt in no event for a cen-; 
sideration less tban tbe book 
value tbereof, and accent in! 
pavment of tbe consideration,) 
e'tber in part or in whole, 
sbares of tbe Nortb West Side 
Lithuanian Building & Loan 
Association, ivitbout resrard to 
either prioritv or listing on 
tbe list of witbdrawals and 
maturities.

Sealed bids will be received 
unt’l 9 P. M. on tbe 29tb dav 
of Anril, 1935. Eacb bid mušt 
be aecomnanied witb a certi
fi ed cbeck on sonrn bank rv 
tni«t comnanv in tbe C’tv of 
Cbica^o, for tbe sum of $50.00 
pavable to tbe Association. 
wbicb will be beld a s forf^it 
as accrued and liųuidated da 
mages, vitbout returning in 
Kvboįe or in part ;n case tbe 
b'd I? accepted and not ful- 
filled.

Tlie Nortb AVest Side Litb- 
ranian Building & Tzian Asso
ciation. bv it” Directors, re- 
serves tbe rigbt to reieri anv 
or aII bids. Ali bids and Com
munications sbonld be ad- 
dre«sed to .Tosenb S Rėkus. 
S«oretarv of tbe Nor+b AYest 
Side Litbuan'an Building 
T,oan 'Association.

ROSELANDOŽINIOS
Roselando Vyčių trečias 

“mixed doubles” bowling tu- 
rnamentas, įvykęs Roseland 
Bovvl'ng Alleys, balandžio 13 
d., puikiai pasisekė. Už tai 
kreditas priklauso Antanui 
Zau, kuris vadovavo vakarui.

Laimėtojais liko A. Čepulio- 
nis ir Viktorija Siurblis. Ant- 
rį vietą laimėjo Al. Malkevi
čius ir Ona Šūkis.

Vyčių “Monte Carlo” šokių 
vakaras įvyks gegužės 10 d., 
Visų Šventųjų parap. svet. Šia 
me vakare bus “Lady Luck 
Popularitv” kontestas. Visų 
merginų vardai bus surašyti 
nuo septintos iki dešimtos va
landos ir iš tų vardų vienai 
teks š’o vakaro “Miss Popula- 
ritv”
dovana.

GRAŽUOLES PARODON
Įvairiij kraštų gražuolės pakviestos California Pa- 

cifiko parodon, kuri šįmet įvyksianti San Diego, Calif.

čia bus atidaryta visą nakti. 
Velykų rytą rezurekcija 5 vai., 
suma — 10 valandą.

A. Steponaitienė ir jos drau 
gė pakolektavo iš parapijonų 
aukų gėlėms Kristaus kalėji
mui ir karstui papuošti. Rep.

A. Nausėdienė,
A. R. D. centro pirm.

Kiekvieno Kataliko •nu 
I priedermė remti ir platint? 
'katalikišką spaudą. Kataliku

__  ____ ka spauda nurodo žmogui iš
PLATINKITE “DRAUGĄ” ganymo kelius i amžinasti

pierų yra tai galėjimas šiek 
tiek angliškai kalbėti. Mažai 
angliškai temokantieji gali 
pasitobulinti pilietybės moky
klas lankant arba pasinaudo
jant angliškos kalbos vadovė
liais. Visai pigių (po 10c) an
gliškos kalbos vadovėlių ga
lima gauti Gudų krautuvėje, 
901 AV. 33 St., Chieago, III.

Praeitos savaitės C. H. Ži
niose pasitaikė klaida. Moky
klos mergaites giedot mokina 
ne sesuo M. Leokadija, bet jos 
sesutė sesuo M. Judita.

Pranešimai

CHiCflpn hfights
ŽINIOS

Bal. 11 d. įvyko kortomis 
ir kauliukais žaidimas parap. 
salėj, paskutinis prieš Vely
kas. Vakaras buvo sėkmin
giausias iš visų rengtų vaka
ri) gavėnios metu. Daug ir

Iš priežasties Velykų šven-i 
tės, priešseiminis A. R. D. su
sirinkimas įvyks trečią Vely
kų dieną, bal. 23 d., 7:30 vai 
vakare, Šv. Kazimiero Akade 
mijoj. Visų Cbicagos ir apy
linkių A. R. D. sk. prašome 
atsiųsti atstoves su pilnais ra 
portais iš vajaus ir sąrašais 
užsimokėjusių narių, bei nau-

DODGE — 1932, 5 pasnž. Coupe, Tan. 
6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
Ir tajeral visi geri. Pulkus karas, 
perai prižlflrėtas Ir žemai apkoi- 
nuotas ............................................. $365

BUICK — 1932, Victoria Coune. 5 
pasaž. Maroon, 8 drat. ratai. Finlsh 
kaip naujas, vienas iš puikinusiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

Verbų sekmadienį buvo jau
nimo bendra šv. Komunija per 
8 vai. šv. Mišias. Jaunuoliai 

karūna ir labai puiki labai gražiai pasirodė. Nej ne
manyta, kad č:a yra tiek gra- 

Smulkis, koresp., žaus jaunimo.

nuoširdžiai pasidarbavo: A.
Vidimienė, P. Vidiminas, V.' įP narių, gautų per metinį vu 
Trumpickienė, O. Meškauskie- -Ti
nę, II. I4ibutienė. Taipgi prašome skyrii) ruo-

----------- šti įneš'mus 16 seimui, kuris
Rengiamės prie Velykų. Ge

rb. seserys Kazimierietės puo- ■ 
šia altorius, bažnyčią. Varg. 
H. Zarankaitė rengia cborąS •

įvyks gegužės 19 d.
Linkiu visoms rėmėjoms b

LIETUVIAI DAKTARAI

OT.DS S — 1933, 4 duru Sedan, Blue 
su poid trim. 5 Steel .ratai. T^be- 
p-n-Jns vėlinusio kuodelio'karas, au
kštai tobulam stovv ................. $*'■*"

CHEVnOT.FT 1933 Snort coune
pn rumblo Seat. Maroon R drnt 
ratai bot water benter Puikus rnn. 
žak- coune. kaip naulas .... S’»5

PLYiMOTTTH — '33. 2 pasaž. Gon-
vertlh’e Coupe. Juodas. 5 raudoni 

drnt. ratai, rumbie sent. VėHau-’o 
modelio coupe Švelniai bėgnpC’u 
motoru ............................................. B415

DODGE — 19 33. Sport coupe su ni- 
mble sent. Juodas. 5 mediniai ra
tai numaliavoti Tvorv TSrodo rer-l 
ir tobulam mekaniSkam stovy 8495

BUTCK ’31 — Modei 91. B Sedan 
Juodas, 5 drat ratai, geri taje-al 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy ... $375

LASALLE — 1930. 5 pasaž. Sedan 
Juodas. R drat. ratai. Sis La Šalip 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūš’p“ 
visame ............................................. 8375

BUTCK — 1929, Model 48 Coupe t 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

BUTCK — 1931. Model 8fi Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas. 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................... $375

BTTTCK '30 — Model 488. 2 na. "n * 
coune su rumbie seat. French b'ue 
8 drat. ratai, labai gražus co- 
tobulam stovy .......................... $2<F

ŠNGIIŠKŪS KALBOS 
VADOVĖLIS

Vieias svarbiųjų reikah) 
prie išsiėmimo pilietybės po-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR VAITUSH, OPT.

AMERIKOS LIETTTVTTT DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

CANal 0708

Tel. CANal 0257
Res. PTtOsnpet 0850

DR. J. J. KOIVARSKAS DRl E 1 ZALATORIS
PHYSTCTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofise Valandos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagili sutarti 

Ofiso telef. BOL'levard 7820 
Namų Ttl. PROspeet 1930

LIETUVIS
OI’IOMETRIOALLY AKIE 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Jtempimą, kuris 

stl priežastimi palvos skaudAJin-.o, 
neigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karfttj. atitaiso
rumparegystę Ir tolirega-stę. Priren-)Tel- BOL'levard 7042 

<ia teisingai akinius. Visuose ateiti-1 
Rimuose egzaminavimas daromas su I 
elektra parodanfiia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J' 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at-1 
atlikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos- 11 rvto iki 2 popiet 
8 iki 8 v. vakaro

11R P ATKOČIŪNAS
DENTISTAS,

1448 80. 40t.h CT.. CICERO. ILL.
TTtar.. Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 80. HALSTED ST.. CHTCAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, peri ta- 
jerai, žema mlleage. Nerasite ge
resni business coupe ............ 8BB5

CADILLAC — '31 —• V-12. B pasaž 
Town Sedan, wlth rear trunk. 8 
drat. ratai with white side wnlls 
TSrodo kaip naujas iš vidaus i.r ,š 
lauko Maroon paint ................. $895

NORTTT ĮVEST STDE 
LITHUANIAN BUTLDlNbį 
& LOAN ASSOCIATION

fSigned)
By, Jos. Spakowski,

President

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

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

DR. J. RUSSELL ,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ,

2500 W. 63rd St. 1
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:30 iki 8:30 
Seredomls Ir nedeilomls pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 60th St. Pagal sutarti-1

Tel. OANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTTSTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.l 

Valandos: Nuo 9 iki 12 rvto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

rp CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak 

ętArednmia Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RBPnblic 7868

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OROvehllI 0617

7017 8. FATRFTELP AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
$428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5763 
Naktimis Te- OANal

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

Nedėlioję pagal sutarti

I

Te’ TjLFayette 78 50

DR. F. G. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai • 2—4 ir 7—9 vsl vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. OANal O4O2

S'
\ Tel. Ofiso BOCIerard 5913—14 

Res. VTCtory $348

DR. A. J. BERTASH

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. « drat. ratai, trunk rack 
whlpcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus................. $1»s

Mes vi-

BUTCK — 193 5, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleri" ant 
kuone naujo 1935 Buick? C'ionnl 
vra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan. su trunk. juodas, var- BUTCK8 —.y’"” mo<,f’^etoe nnlku 
totas tik 3000 mvliu: taingi 1935 į suomet turime ant vietos nnlku 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuoiakni knln 
nauji Ir apkainuotl mažiau ne
gu 8900. _____

IR DAUGELIS KITŲ
įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Crawford 4100
______________ rjETUVTTT ADVOKATAI______________

LIETUVIAI ADVOKATAI

staka garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti neeu 
gera vartota. Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

DR. T. DUNDULIS
nVDTTn.HS ir CHTRCRG’U

4157 ARCHER AVENUE
Trt. VTRglnla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 d. m 
Nedėliomis pagal sutsrti

— Ofiso Tel.; LAFayette I8S0
R<* Tel.: VTRglnla 0899

DR. V. E. SIEDLINSKIS

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

DR. A. 0. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak 
rieridencijos Ofisas: 9653 W 69th St 

Valandos: 19-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls ir NedSliomis pagal sutarti

IOHN R, RflRnEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
•Valandos kasdien nuo 9 Iki B. 
Pnnedėlio, Seredos Ir Pėtnvėios 

vakarais 8 Iki 9 
’r"lefr»»««o CŠNsi (175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas RFPnblic 9000

Tcisnhone BOT’levard 2»l'n

Joseph J- Grish
ADVOKATAS ,r PATARĖJAS 

4631 R. ASHT.AND AVĖ.
Rco 8515 S. Rockwell St.

Pbene REPublic 9723 CHTCAGO

REAL ESTATE

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbonė ARMitatre 0590

FFRniNAND PFTRAITIS
TTETTTVTS advokatas

:Suite 1009 _ FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

VSkoilnsm pinigus ant jūsų morgi- 
čhj, bonij, algrofl 1»r namu. Taipogi pp- 
rksm. parduodam — mainom morgl- 
ėius. bonus, namus, ūkės ir blzn’us. 
Turim apdraudos departamenta. Vie
šas Not" ra s

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

n ’ 15 k ' Z7 
-fll lhltWICZ£zK'

Ofiso Tei. CICERO 40
RėX. Tel. CICERO 8656

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

katos Komlsijonierius. Y,ra gerai Cl- 
eęrMtams žinomas Praktikuoja jau 
18 metua. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcnmatlzmę. Plau- 
ėių Ir širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai ryto; nuo S Iki 4 

vai. popiet Ir 7 iki 8 vai. vakare; 
šventadieniais pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastehėkit 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

Ofiso vai. nuo T-8: nuo 8:80-8:80
756 Wegt 35th Street

DENTI8TA8
GAS X - R A Y

414$ ARCHER AVENUE 
KemtMa Francisco Avs

IVAlBŪl DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AB

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo t iki 4 
▼ai. po pietų tr nuo 7 Iki 1:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dlenę 
Telefonas Mll>way 9860

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
3051 We*t 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedaie) 
▼alandoe: nuo I iki t vai. vakaro 

Seredomle Ir nedėllotnfs pagal 
sutarti

KONTRAKTORIAI

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS

ftELVTS BTYLnTNO CO.
Kon traktoriai

I Statom naujus tr talsom senus na
mus. Mūro, cetnento, medžio ir stog
dengy st ės Lengvi išmokesčial arba 
cash. Gaisro apkainavlmas ant namų 
Ir rakandu.

3856 8. LITUANTOA AVĖ.
Tel. BGUIervard 0837

AJĮOkTGAGE BAHKt

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORČTŲ 
AGENTŪRA

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ycl. YARds 0994 

Re*.: Tel PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo 19-lt ▼. ryto: $-8 Ir 7-9 v. ▼. |lk| > pop,et — < iki t:30 vakare 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 11 diena t Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Gydytojas ir Chirurgas
OFTRAS IR REZ

2519 West 43rd Street
Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais —

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamh., 2 fl. — 

ir

BRUNO RHUKTS A CO.
KONTRAKTORIAI

• Statome nauins nemuš. Apdengtam . , _
! gonkss (porėius arba visa medini na- 5 kamb., Bnghton Park 
: mn popiera erba cementiniu asbestos. .. ,, — i
Taip pat psrflplnam paskolas namų MflrCĮUPtie 1 arK. 
patsisymul. Imame darbas visoj Chi
eagoj, kolonija nesvarbi.

4181 Sn. Francisco Avenue 
Telefonai LAFayette 5831 — 8351

2608 WEST 47th STREET 
Tet LAFayette 1083


