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DARBININKU STREIKAI GRISIA 
AUTOMOBILIU PRAMONEI

Toledo, O., jau padaryta šių 
streikų pradžia

UŽDARYTA CHEVROLETO
KOMPANIJOS FABRIKAI

Better Housing kolonijų komisijų pirmininkai Chieagos sekcijoje susirinko 
sudaryti .Chicaginę Asociacijų užprašydami majorų Edward J. Kelly vadovauti 
housing programai. Majoras Kelly sutiko priimti suteikiamų garbę, prižadėda
mas nuėsto pagalbų.

“DRAUGO” RADIJO 
PROGRAMA

AVASHINGTON, bal. 23.— 
Žiniomis iš Toledo, O., unijai 
priklausantieji darbininkai su 
streikavo Chevrolet automobi
liu fabrikuose.

Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas W. Green reiš 
kia baimės, kad šis streikas 
gali paraginti kovon darbinin 
kus visoje automobilių pramo 
nėję. Tokiam atsitikime daug 
nukentėtų krašto pramonės 
gaivinimas.

Automobilių pramonės dar
bo Išardo vadovybėje Chevro 
lėto fabrikų, Toledo, O., dar
bininkai turėjo balsavimus. 
Anot prezidento Creen, iš 
2,200 darbininkų 1,800 pasisa
ką už unijų, kuri turėtų pir- 
mybę kodektyvėse derybose 
su kompanija. Tačiau darbo 
boardas rado, kad iš 2,200 
darbininkų mažiau kaip 10 
nuošimčių pasisakę už unijų.

Balsavusių už unijų darbi
ninkų skirtas komitetas pada 
vė reikalavimus kompanijos 
vadovybei. Ši, kaip sužinota, 
atmetė visus paduotus reika
lavimus. Tai streiko prieža
stis.

TOLEDO, O., bal. 23. — 
United Automobile Workers 
unijai priklausantieji darbi
ninkai šiandien sustreikavo 
Chevrolet automobilių fabri
kuose. a r

Į tai atsižvelgus, kompani
ja nutraukė visus darbus ir 
uždarė fabrikus. 2,340 darbi
ninkų neteko darbo.

General ^otor Corporation 
viršininkai paskelbė pareiški
mų. Jie sako, kad visų pirma
dienį tprėta pasitarimai su 
Chevrolet kompanijos unistų 
darbininkų komitetu. Paga
liau komitetui įduota kompa
nijos pasiūlymai ir tikėtasi, 
kad komitetas praneš darbi
ninkams apie tuos pasiūly
mus. Komitetas to nepadarė 
ir šiandien rytų apie 600 dar 
bininkų išėjo streikam

Neturint reikalingo skai
čiaus darbininkų, fabrikai už
daryti.

Chevrolet kompanija prane 
šė, kad fabrikus atidarys tik 
tada, kada dauguma darbi
ninkų aiškiai pasisakys, ko 
jie nori ir nustatys reikalin
gų tvarkų.

PRANCŪZIJA DIDINA 
KARIUOMENĘ

483 ŽMONĖS ŽUVO PER
SIJOJ PER ŽEMĖS 

DREBĖJIMUS
TEHERANAS, Persija, 

bal. 23. — Visa, eilė žemės 
drebėjimų įvyko Mazanderan 
provincijoje pradėjus bal. m. 
12 d. ir žuvo 483 asmenys.

Persijos vyriausybė neturi 
betarpiškų susisiekimų su nu
kentėjusiais plotais. Vis gi ji 
painformuota, kad tuose plo
tuose gyventojai reikalingi 
greitosios pagalbos.

BOLŠEVIKAI APIE SAVO 
TVIRTOVES

MASKVA, bal. 23. — Bol
ševikų laikraščiuose rašoma, 
kad sovietų vyriausybė visu 
Rusijos vakariniu pasieniu, 
pradėjus Ladogo ežeru ir bai 
gus Juodąją jūra, padirbę ei
lę užmaskuotų požeminių tvir 
tovių, per kurias, esu, priešas 
nieku būdu negalės prasi
mušti.

NUKENTĖJUSIŲ SKAI
ČIUS FORMOSA SALOJE

TOKIJO, bal. 23. — Japo
nų vyriausybė skelbia, kad 
per žemės drebėjimų Formo- 
sa saloje 3,152 asmenys žuvo 
ir 10,406 sužeista.

Žemės drebėjimas ištiko 
2,000 ketvirtainių mylių. Su
naikinta gražiausioji salos da 
lis. Nuostolių — apie 6 mili
jonai dolerių.

Tarp nukentėjusiųjų veda
mas gelbėjimo darbas. Japo
nija pasiuntė daug gydytojų, 
slaugių ir reikalingų vaistų.

Nukentėjusieji žmonės daug 
kamuojasi, neturėdami pakan
kamai švaraus vanderis gėri
mui.

PARYŽIUS, bal. 23. — 
Daugiau kaip 120,000 jaunų 
vyrų pašaukta kareiviauti 
konskripcijos keliu. Užims po 
rų dienų naujoki} priėmimas. 
Priimtieji bus pasiųsti į skir 
tas jų mankštinimui stovyk
las, paskiau į pulkus.

(Visuose krašto valsčiuose 
šie naujokai iškilmingai išly
dimi. Daugiur su pamaldomis 
bažnyčiose. Spėjama, kad jie 
bus išlaikyti kariuomenėje 
apie 18 mėnesių, arba ilgiau.

Apie 60,000 kareivių turė
jo būt paleisti iš tarnybos ge 
gūžės mėn. 13 d. Tačiau vy
riausybė nusprendė juos lai
kyti ilgiau. Jie sukoncentruo
ti į Vokietijos pasienį ir pri
statyti ten vykdyti fortifikar 
cijos darbus. Bus paleisti bai 
gus tuos darbus.

Tarp pašauktų

ANGLIJA NEŽINO DAR, 
AR ATSAKYS VOKIETIJAI

LONDONAS, bal. 23. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
šiandien posėdyje tarėsi apie 
Europos situacijų ir apie gau 
tų Hitlerio pareiškimų, ku
riuo jis neigia T. Sųjungos 
pripažintų rezoliucijų.

Ministerių kabinetas dar 
nerado, ar reikalinga atsaky
ti Vokietijai dėl to Hitlerio 
pareiškimo.

Matyt, Anglija lauks, kų 
Prancūzija ir Italija darys 
tuo pačiu klausimu.

Kai kurie Anglijos ministe 
riai pažymi, kad atsakymas 
Vokietijai nereikalingas, ka
dangi Hitleris rengiasi skelb
ti daugiau pareiškimų dėl tos

šiandien rez°liucij°s- Tad reikia pa-

NORI APRIBOTI NRA 
VEIKIMĄ

TVASHINGTON, bal. 23.— 
Smarkiai stumiamas priekyn 
sumanymas, kad perdėm per
taisius visų NRA įstatymų ir 
jį apribavus tik tarpvalstybi
niam bizniui. Apie tai suži
nota iš kongreso būdų ir prie 
monių komiteto. Tuo būdu, sa 
koma, norima kiek nors pa
lengvinti mažajam bizniui ir 
aiškiai nustatyti, kad įstaty
mas nesukelia monopolijų.

Sakoma, kodai bus palikti 
tik tarpvalstybinės prekybos 
įstaigoms, o taip vadinamieji 
“patarnavimų verslai,” kaip 
tai barzdskutvklos, grožio par 
loriai, bus išimti iš kodų.

Bus padaryta ir kitų svar
bių atmainų, ypač darbo va
landų ir atlyginimo klausi
mais.

Sasnausko vyrų choro dvigubas 
kvartetas dalyvauja Velykoms 
pritaikintų radijo programų 

užbaigime
Gavėnios metui teko girdėti gražias Gavėnios giesmes 

per “Draugo” radijo programas iŠ stoties WEDC, 1210 
kil., tarp 4 ir 5 vai. po pietų trečiadieniais. Tuo pačiu lai
ku buvo girdėti ,ir nauji artistai-ės. Didžiausių dalį progra
mų išpildė Sasnausko Vyrų Choro dvigubas kvartetas, ku
ris susideda iš Chieagos lietuvių parapijų gabių vargoni
ninkų po vadovybe komp. A. Pociaus.

Šiandien per “Draugo” radijo valandų tarp 4 ir 5 vai. 
popiet, kvartetas sugiedos gražiausias velykines giesmes. 
Tad, nepamirškime atsisukti savo radijo aut 1210 kil., 4 vai. 
po pietų.

BULGARIJOS KARALIUS NORI, KAD MAJORAS 
PASISKELBĖ OIKTA- VYKDYTO ĮSTATYMUS

' TORIIIM ——IUmUITI RACINE, Wis., bal. 23. -
cjaftt* K 1 oo r> i Ugas laikas, kaip čia streikuo SOFIJA, bal. 23. — Bulga- . ° , .. „ ,

, .. t, . , 7 ja Case kompanijos fabrikųrijos karalius Borisas staiga: , . . J. / ,• i n-- i t, , , ■ darbininkai. Keletas tukstan-pasiskelbe krašto diktatorium.lv. , , . . , , . . ,m . , ... cių darbininkų neturi darbo,tas jvvko nepaprastai drama- „ . ; . . . ,iabnkai pikietuojami, miestetiškai. Kol kas jis gavo vir
šų, tačiau rytojus neužtikrin
tas.

Anądien griuvus ministerių 
kabinetui,

naujokų yra ne mažas skai
čius ir studentų, kurie jau tu
ri gerų militarinio mankštini- 
mo pradžių.

BONUSAI IR NAUJI 
MOKESČIAI

WASHTNGTON, bal. 23.— 
Iždo departamento sekreto
rius Morgenthau pranešė se
nato finansiniam komitetui, 
kad jei kongresas pripažins 
karo veteranams bonusų iš
mokėjimų, bus reikalinga skir 
ti naujus mokesčius, o šių šal
tinius turės rasti pats kon
gresas, kadangi vyriausybė 
nepalanki bonusų pripažini
mui.

laukti.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ MEKSIKOS 

VALDOVUS
NEW YORK, bal. 23. - 

New Yorko valstybės žydų ka
ro veteranų organizacijos su
važiavimas padarė rezoliuci
jų, kuria protestuoja prieš 
vykdomus Meksikoj katalikų 
persekiojimus.

Rezoliucijos nuorašai pasių
sti kardinolui Hayes, New 
Yorko arkivyskupui, ir Mek
sikos ambasadoriui TVasbing- 
tope.

naujų iš vienų civilių vyrų. 
Kariuomenės kairiosios sro
vės vadai reiškė nepasitenki
nimo. Jie reikalavo, kad ka
riškiai turėtų pirmvbę kabi
nete.

Karalius nesutiko ir tie ka
riuomenės vadai pradėjo pla
nuoti sukilimų. Tada karalius 
sukvietė juos visus į savo rū
mus ir paskelbė, kad jie yra 
kaliniais. Nepasitikėdamas ka 
riuomene, sau talkon pakvie
tė keletu šimtų ištikimų mi- 
litarinės akademijos studentų. 
Šie nuvyko į rūmus su šautu
vais ir apsiautė susirinkusius 
karininkus. Tuo pačiu laiku 
karaliaus įsakymu policija ir 
kariuomenė užėųiė visas vai

tas sužeistas. stybės įstaigas ir pačių karo
Policija suėmė keletu įta- i ministerijų. Ištikimoji kariuo- 

riamųjų, bet niekas negali jų menė pastatyta visose strate-

CHICAGOJ IEŠKOMAS 
NAMU PADEGĖJAS

•
Rogers Park distrikto po

licija ieško pakvaišėlio namų 
padegėjo, kurs savo smerkti
nų darbų pradėjo bal. m. 17 
d. ir iki šiandien jau 10 apar- 
tamentinių namų padegė, su
keldamas gaisrus angose ir 
koridoriuose. Šiuose gaisruo
se vienas asmuo žuvo ir ki-

identifikuoti, hors kai kam te
ko matyti, kaip pakvaišėlis 
bėga po gaisro sukėlimo.

NEGALĖJO PAKELTI PO
LITINIŲ PERSEKIOJIMŲ

MASINES SUTUOKTUVES 
ROMOJE

DU GENEROLAI NUBAU
STI SUŠAUDYMUI

ROMA, bal. 23. — Masinės 
sutuoktuvės vakar įvyko Ro
mos bažnyčiose. Sutuokta 
2,253 poros ir kiekviena jų 
gavo po 500 lirų dovanų iš 
fašistų partijos.

maižėja biznis ir pagaliau ei
na gandai, kad ši kompanija 
žada nusikelti kur kitur.

Tad šio miesto apie 100 
karalius sudarė profesionall} ir vergitoink,

vakar nuvyko pas miesto so
cialistų majorų Svoboda ir 
pareikalavo, kad jis imtųsi 
visų priemonių palaikyti mie
ste tvarkų. Majorui pareikšta, 
kad profesionalai ir versli
ninkai patys imsis to darbo.

O daugiausia einasi apie 
tai, kad majoras atsisako var 
žyti kairiuosius darbininkų 
agitatorius ir vadus ir neno
ri kliudyti streikininkų veiki
mo. Jis leidžia darbininkų va 
dams turėti ginklus, o polici
jai draudžia palaikyti reika
lingų tvarkų — vykdyti įsta
tymus, kad norintieji darbi
ninkai turi būt apsaugoti.

ginėse vietose.

Taip apsidirbęs karalius pa 
skelbė, kad jis sudaro mini
sterių kabinetų tokį, kokis

KATALIKŲ ŠVIETĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS '

National Catholic Educa- 
tional Association turi suva
žiavimų Stevens viešbutyje. 
Chicagoje. Dalyvauja apie

jam ir kraštui yra tinkamas i 2,000 delegatų, tarp kurių y- 
ir pasiskelbia diktatorium. ra daug žymiųjų katalikų

ATĖNAI, bal. 23. — Grai
kų karo teismas nubaudė mir
ties bausme du generolus, Pa 
ponias ir Kimisis, už dalyva
vimų sukilime.

IMPERATORIUS BAIGĖ 
VIZITĄ

KOBE, Japonija, bal. 23.— 
Mandžiuko imperatorius bai
gė vizituoti Japonijų. Japonų 
karo laivu išvyko namo.

KINIJOJ SIAUČIA BADAS
NANKINOAS, bal. 22. — 

AStuoniose Kinijos provincijo 
se siaučia badas, kurs pasi
reiškė po praeitų metu nepa
prastos sausros.

Apie 12 milijonų asmenų 
jau kelintas mėnesis šiaip taip 
prasimaitina medžių žievėmis 
ir augalų šaknelėmis. Ir šio 
visa jau ima trukti.

Kai kurie tėvai parduoda 
vaikus, kai kurie vyrai — sa
vo žmonas.

ŽYDAI REMS VIDAUS 
PASKOLĄ

RASEINIAI. — Čia įvyko 
garsus žydų susirinkimas vi
daus paskolos pirkimo reika
lui aptarti. Susirinkime žydu 
autoritetingesnieji asmens api 
būdino vidaus paskolos svar
bų ir ragino jų, kiek tik kas 
išgali, būtinai paremti. Lietu
vos saugumas ir ramybė yra 
drauge ir mūsų saugumas ir 
ramybė. Juk, — sakė kalbėto
jai, — jei kiltų kokR neramu
mas ar pavojus Lietuvai, tai 
mes irgi nuo to, ir tur būt ar 
ne pirmieji, nukentėtume.

KLAIPĖDA. — Pastaro
mis dienomis iš Vokietijos į 
Klaipėdos kraštų atbėgo keli 
Vokietijos valdiniai, Rytprū
sių gyventojai, negalėję pakel 
ti politinių persekiojimų. Ke-

Sulaikyti (areštuoti) kari
ninkai kol kas dar nepaleisti.

Karalius mano, kad tuo bū
du jis sutriuškinęs tų karinin 
kų, priklausančių militarinei 
lygai, planus ir apsaugojęs

mokslininkų.

Ii jų stačiai atbėgo iš darbo kraštų nuo revoliucijos. Ka-
stovyklų. Jų pasakojimu, pa
staruoju laiku tiek darbo sto
vyklų įgula, tiek šiaip priva- 
tiškame gyvenime gyventojai 
nepaprastai sekami ir nepati
kimi daartiniam režimui be 
jokio pasigailėjimo izoliuoja
mi.

raliaus šalininkai pritaria 
šiam jo žygiui.

IŠTRĖMĖ 6 LIETUVIUS
VILNIUS. — Lenkų spau

da rašo, kad iš Švenčionių ap
skrities šiomis dienomis buvo 
ištremti šeši veiklesnieji lie
tuviai, pavadinti agitatoriais. 
Pavardžių tačiau spauda ne
duoda.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

CLIPPER GRIŽO IŠ 
HAVVAII

ALAMEDA AIRPORTAS, 
bal. 23. — Jūrinis lėktuvas 
Clipper šiandien grįžo iš Ha>- 
waii salų.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; 
numatomas lietus; kiek šil
čiau.

diktatorium.lv
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DIENOS KLAUSIMAI

NAUJOS KOMPLIKACIJOS

Mūsų tauta jau buvo lyg ir tikra, kati 
užsienių valstybės nebesikiš į jos vidaus rei
kalus. Bet pasirodė, kati taip nėra. lskįla 
naujos komplikacijos. Anglija, Prancūzija ir 
Italija praliejo reikalauti iš Lietuvos beveik 

^negalimų dalykų. Jos liepia teisingiau elgtis 
su “vokiečių dauguma” Klaipėdos krašte, 
vokiečiams proporcionalės reprezentacijos.

Šie reikalavimai Lietuvai statomį neiš
tyrus Klaipėdos krašto padėties arba dėl no
ro prisigerinti Vokietijai.

Signatarinės valstybės ligšiol jau turėtų 
išloti, kad Klaipėdos krašto gyventojų dau
gumų, sudaro ne vokiečiai, bet lietuviai. Tik
rų vokiečių ten visai maža. Bet ir ta vokie
čių mažuma i.gšiol Klaipėdoj turėjo ne tik 
teises, bet ir privilegijas. Dėl to jiems ir iš
augo ragai. Buvo priėję jau ir prie to, kad 
jie rengėsi prie ginkluoto sukilimo su tikslu 
prijungei Klaipėdų prie Vokietijos. Juk tai 
aiškiausiai parodė Klaipėdos išdavikų bylos 
eiga Kaune.

Santarvės valstybės turėtų žinoti ir tų, 
zad Klaipėdos vokietininkai daug kartų 'bu
to kviečiami vieningai dirbti seimely ir kra
što administracijoj, tačiau į tuos kvietimus 
nekreipė dėmesio. Jie ne tik nesidėjo prie- 
darbų krašto gerovei, bet visokiais būdais 
trukdė dirbantiems. Taip vokietininkai elgė
si turėdami biaurų išdavikiškų tikslų suda
ryti tame krašte palankias sųlygas Vokieti
jai kištis į Lietuvos vidaus reikalus. Dėl to 
santarvės reikalavimus reikia priimti ta pra
sme, kad pasiduodama išdavikiškai vokiečių 
politikos įtakai. Kitaip šio klausimo nėra garima išaiškinti,

Spaudos pranešimai sako, kad prancū
zai atslsakų garantuoti Klaipėdos krašto ne
liečiamybę ir dėl to nutrūko jų pasitarimai 
sū Sovietų Rusija dėl sudarymo karo sutar
ties. Išeina, kad Prancūzija bijo Vokietijos 
nacių grųsininių. Bet ji turėtų žinoti, kad 
jei vokiečiams bus leidžiama veržtis į rytus, 
jie, ar anksčiau ar vėliau, atsisuks ir į va
karus. Tuomet Europos politika dar labiau 
susikomplkuos. Vokiečių imperialistiniams 
užsimojimams reikia padaryti galų dabar, 
prie Klaipėdos krašto sienų, nes kitaip gali 
būti per vėlu.

Mes vis dėlto manom, kad Lietuvos vy
riausybė žinos kaip atsakyti į santarvininkų 
nieku nepagrįstus reikalavimus, klausimas iš
siaiškins ir bus prieita prie bendro susipra
timo, kad vokiečių intrygoms Klaipėdoj turi 
būti padarytas galas ir kad kišimųsis į Lie
tuvos vidaus reikalus jai trukdo ir tuo pačiu 
kartu užpila daugiau vandens ant vokiečių 
imperialistinio malūno.

NE BE PAGRINDO

Prieš keletu savaičių buvome įdėję ra
šinį, kuriuo 100 Lietuvos Aero klūbo narių 
reikalavo iš valdybos apyskaitų ir net atsi
statydinimo. Socialistų dienraštis, kurio or
ganizuojamam skridimui tas klubas yra pri 
siuntęs keletu tūkstančių dolerių, mus dėt 
fo išplūdo. Tačiau tie atskaitų reikalavimai 
nebuvo iš piršto išlaužti.

Kaune einančiame dienraštyje “Ryte” 
skaitome Lietuvos Aero klūbo visuotino su

sirinkimo aprašymų. Nors jis spaudos cen
zoriaus gerokai apkarpytas, bet vis dėlto šį 
ių galima suprasti, kad klūbo tvarkyme yra j 
neaiškumų. Revizijos komisija pareiškusi:

“Iš agentų nereikalauta tinkamų ga-1 
rantijų, nebuvusi tinkama išlaidų regis
tracija — į paštų išlaidas įrašyta telefo
no išlaidos ir pan. Be to reviz.jos kon
statuota, kad kai kurie įstatų punktai 
turi būti pakeisti. Nebuvę į protokolus 
įtraukti sudarytos sutartys... Ne visi ve
kseliai yra pakankamų žirantų pasirašy- 1 
t i, vienam asmeniui buvę duodami dideli 
avansai. Turto vertė balanse dėl to nėra 
reali. Kas reikia nurašyti į nuostolius“.

Kitoje vietoje pažymėta, kad klubas tu
ri 2000 kolekcionierių ir agentų, kuriems iš
mokėta apie 130,000 litų procentais. Atsižvel
giant į tai, kai kurie susirinkimo dalyviai 
reikalavo, kad klūbo valdyba išduotų smulk
meniškų apyskaitų.

Socialistai, puldami gintį Lietuvos Aero 
.iiūbo valdybų, įsišoko. Išrodo, kad jiems ne
svarbu organizacijoj tvarka ir apyskaitos bi- 
<e tik jos priešaky stovi jiems artimi žmonės.

Kun. Prof. J. Vaitkevičius, M. I. C.

Netikėjimo Priežastys
I

Šy. Kaštas vadina bepročiais iš kitų žmonių, arba tomis, 
tuos žmones, kurie sako, kad kurias mes patys susekame ii 
nėra Dievo: “Tarė beprotis gu ir sunkiu darbu. Jeigu da 
širdyje: Nėra Dievo”. (Ps. 13, bar neturėsime progos išgirst

iš kitų apie senas tiesas, ar
ba, išgirdę palaikysime jas už 
...ekų ir nenorėsime jų priim
ti, o patys vėl apsileisime jų 
ieškoję ir dirbę, taip ir palik
sime savo protų nežinojime ir i 
tamsybėse. Tokioje padėtyje |
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Darbas jau pradėtas šiam naujam studijų namui, 
kuris bus pastatytas Šv. Domininko Seserims iš Ad 
'rian, Mich. Namas bus pastatytas šios kongregacijos 
seserų kolegijos žemėj prie Katalikų Universiteto, 
VVashington, D. C. Jis bus trijų aukštų, 127 pėdų il
gio ir 35 pėdų platumo.

yra atsidūrę laukiniai žmonės,
todėl jie nieko nežino apie mis ir atsigrįžęs drasko tuos, žmoguje, padaro iš jos savo
svarbiausias tiesas.

Kitų vėl vertus, protas kai-
kurie jam siūlo tuos perlus.! vergę ir verčia jų rūpintis 
Taip draskė ir užmušinėjo žy- vien tais reikalais, kurie neša 

po sandėlis, laiko savyje tik' dai senovėje pranašus už tai, naudų kūnui, būtent duonų, 
tas tiesas, kurias žmogus į kad jie skelbė Dievo žodį ir pastogę, drabužiais, gyvenimo 
jį sudeda. Jei pav. sudeda ži- reikalavo gyveninio atmainos, patogumais ir smagumais, dva 
nias apie ūkį, pasidaro ūki- Už tų patį jie nužudė ir Kris- sios gi reikalai, Dievo pažini-

PIRMA LIETUVIU BAŽNYČIA 
BRAZILIJOJ

a’ įlinkas; jei apie gamtų pasi tų, persekiojo ir kankino a- 
paštalus ir visus kitus Kris
taus pasekėjus, už tų patį ir 
šiandie pagedęs pasaulis per
sekioja Diąvų ir jo garbinto-

Praėjusį mėnesį Sap Paulo lietuviai pa
šventino pamatus pirmai lietuvių katalikų 
bažnyčiai Brazilijoj. Šios parapijos (Šv. Juo
zapo) klebonu yra kun. B. Sugintas, kuris 
pernai važinėjo po mūsų kolonijas rinkdamas 
tos parapijos statomai bažnyčiai aukas. Savo 
pamoksle, pasakytame bažnyčios pamatų ka
sinio pašventinimo iškilmėse, kun. Sugintas 
nepamiršo ir amerikiečiams padėkoti. Tarp 
kitko jis kalbėjo: “Todėl tegyvuoja gerada
riai aukotojai, kurie aukojo ginitųjanie Lie
tuvos krašte, ir Šiaurinėje Amerikoje. Tegul 
jiems gausiai Dievas atlygina”.

Brazilijos lietuvių kolonija yra dar jau
gia. Smagu yra pažymėti, kad ten apsigyvenę 
lietuviai katalikai pajėgė suorganizuoti pa
rapijų ir bažnyčių pasistatys. Tai b u,s tikra 
lietuvių tautinė ir religinė tvirtovė. Sveiki
name savo brolius Brazilijoj ir linkime jiems 
pasisekimo gerai susiorganizuoti ir išsaugo
ti tas brangenybes, kurias jie atsivežė iš tė
vynės Lietuvos.

DRAUGAS

i).
Ir ištikrųjų. Kų mes pasa

kytume apie tokių skruzdę, k u 
ri, išlaipiojus visus Fordo au
tomobilio vidurius, taip imtų 
protauti: “Girdėjau žmones 
kalbant, kad Fordas dirbus 
automobilius, kad automobilis 
yra kokio tai proto padaras. 
Štai aš išlaipiojan visų auto
mobilį, apžiūrėjau visas ker
teles, niekur neradau nei F6r- 
do, nei proto, visur viešpatau
ja griežtas determinizmas, vie 
na dalis judina kitų, o visas
degdamas gazolinas, kuris 
titeka iš tam tikro šulinio. 
Taigi kvaili tie žmonės, kurie 
sako, kad Fordas dirbus auto-

jis buvo nuo amžių ir toks pa 
siliks per amžius”.

Apie tokių skruzdę mes ti
krai pasakytume: “mažas tu 
vabalas, mažas tavo ir pro
tas”, ir teisingai pasakytume.

Palyginkime dabar automo
bilio sudėtį ne jau su vien pa
sauliu, kurio mūs protas nea
pima, bet su žmogaus kūnu. 
Nereikia čia aukšto mokslo, o 
tik sveiko proto, kad pama
čius, kad nė viena pasaulyje 
mašina nėra taip painiai su
statyta, kaip žmogaus kūnas,

daro gamtininkas; jei apie
sveikatų — gydytojas; jei a-
pie Dievų — teologas, arba 

mobilius, aš pati viskų išty- !,bent gilaus tikėjimo žluogus.
nau ir radau, kad tai netiesa, Įminiu gi, kurių žmogus nemė- ,jus, meta Dievo vardų iš mo- 
automobilis pats atsirado, toks ggta, kurįomįs neįdomauja ir kyklų, iš knygų, iš savo įsta-

kurių nesideda į galvų, peieš tymų ir teismų, žodž u iš vie-
kok jo prote, nes jis jų r.etu- šojo gyvenimo, nes Dievo žo-
n. Sutiksime tat mokytus ga- ,lis apšviečia ir smerkia jo pi- 
mtininkus, gydytojus, inžinie-, ktus darbus, kurių jis nenori 
rius, kurie apie Dievų neišma- putnest. Todėl Išganytojas ir 
no nieko, nes tų žinių jie ne- paduoda netikėjimo, priežastį 
rinko ir nesidėjo sau į galvų.ibl°^ žmonių darbus, saky-

Tačiau, nekiekvienas nežino 
jimas pateisina žmogų ir pa- 
liuosuoja jį nuo kaltės. Jei 
žmogus nežino vien dėl to, kad 
jis nemėgsta žinių apie Die
vų, neina į bažnyčių, neklau
so pamokslų, neskaito atitin
kamų raštų, žodžiu, nesirūpi

ndamas: “šviesa atėjo į pasau
lį, bet žmonės labiau mėgo ta
msybę, kaip šviesų, nes jų da
rbai buvo pikti. Nes kiekvie 
nas, kurs pikta daro, neken
čia šviesos ir neina į šviesų, 
kad jo darbai nebūtų peikia
mi” (Jono 3, 19). Norėdami

nė viena neturi tiek įvairių ir ' r tat, sustiprinti savo tikėjimų,
<5-mnllrin data, Vtalz ta turi na pažint Dievų, toks nežino- . . A . .. .smulkių danų, kiek jų turi r . .. visomis jėgomis vengkime pi-, _ w . V J v • • m-moo f va minflnmin 0*54 S 11S 11’Z I xkūnas. Štai šimtmečiais mi ktų darbų.

3. Žemiški rūpesčiai
Kada kūnas apgali dvasių

mas, tobulybė, išganymas tu
ri pasilikti visiškame užini; 
Šime, nes vergam nėra leista 
rūpintis savo reikalais, o tik 
jų valdovo. Štai kodėl dauge
lis žmonių, paskendę žemiš
kuose reikaluose, visiškai ne
nori rūpintis Dievu ir jo tar
navimu, kūno reikalai jiems 
atrodo taip dideli ir svarbūs, 
kad nėra didesnių už juos, to
dėl labai mažai kreipia dėme 
šio, arba ir visai nekreipia j 
Dievo žodį, į amžinąsias tie
sas, į išganymų.

Išganytojas, aiškindamas 
priežastį, kodėl Dievo žodis, 
patekęs į žmogaus širdj, pra
puola ir neatneša vaisiaus, 
tarp kita ko šitaip kalba: 
“Kas gi krito tarp erškėčių, 
tai tie, kurie kad ir klauso, 
bet šalin eidami rūpesčių, tu
rtų ir gyvenimo džiaugsmų nu 
troškinami ir neneša vaisiaus” 
(Luko 8, 14).

(Tęsinys ant 3 pusi.)

ŽYDŲ GRĮŽIMAS Į TĖVYNĘ

“šąlt.” paduoda, kad pagal paskutines 
Sionistų statistikos žinias, Palestinon atvy
kusių izraelitų skaičius 1931 m. siekęs 130,000. 
G įskaitant jau seniau čia gyvenusius žydui 
siekia 310,000 prieš 900,000 arabų. Tokiu ba
du žydų procentas, kuris anglų okupacijos 
metu tesiekė vos 6 nttoš., dabar pakįlo ligi 
25 nuoš., t. y. sudaro ketvirtų dalį visų Pa
lestinos gyventojų. Sulig sionistų organo tvi
rtinimo, kasmet į Šventųjų Žemę bus imi
gruojama nuo 50,000 ligi 60,000 žydų. Jei 
pridėti dar vietoj gimstančių prieauglį, ga
lima darytį išvadų, kad maždaug po 10 metų, 
izraelitai sudarys Palestinos gyventojų dau
gumų. Pažymėtina, kad žydai imigrantai tuoj 
skubinasi pakeisti savo pavardes, darančias 
jų europietiškų k ’^ę ir tautybės charakterį.

jimas yra nuodėmingas, jis uz Į 
traukia kaltę ir bausmę ant 
žmogaus, nes žmogus nežino 
jo dėl to, kad nenorėjo žinot.

Tokio nežinojimo pavyzdį 
turime žydų tautoje. Jie kalė 
Išganytojų prie kryžiaus, ne
žinodami, kad jis yra Dievo 
Sūnus, todėl Išganytojas me
ldėsi už juos, sakydamas:
“Tėve, atleisk jiems, nes ne
žino, hą daro” (Luko 23, 24)
Tačiau, kitoje vietoje tas pats 
Išganytojas pareiškia apašta
lams, kad žydai, netikėdami į 
jį, neturi pasiteisinimo iš sa j Įdomu, gal, jums, pašenavo- 
vo nuodėmės; x Jei, sako, aš fį, Ous žinot, kaip mes gyve- 
nebūčiau atėjęs ir nebūčiau ,nam Amerike? Nesijuokit dėl 
jiems kalbėjęs, jie, neturėta tokio klausimo ir nepamokit 
nuodėmės; dabar gi jle netu-, ranka, sakydami, kad mes ge
rt pasiteisinimo tš savo nuo 
dėmes” (Jono 15, 22). Pana 
šiai kalba ir šv. Povilas apn

vos vienų dolerį per mėnesį. 
Daugiau nei nepasakosiu.

To jau užtenka, kad suprastu
mėt, kaip mūsų seno krajaus 
piliečiai įsivaizduoja “rojiš
kų” amerikono gyvenimų.

Aziją palietė baisios nelaimės. Fonnosa, 
Japonų saloj, kįlo žemės drebėjimas, kuria- 

! ine žuvo trys tūkstančiai žmonių, daugybė 
i sužeista. Kinijoj dėl sausros badas palietė 

net dvylikų m: Ii jonų žmonių. Nors kinų tau- 
[ tai, skaitliuo'jančiai šimtais milijonų gyven

tojų, 12 ar daugiau milijonų žmonių ne daug 
į kų reiškia, tačiau žmonės pasiliks žmonėmis
■ ir patekusius į nelaimę reikia gelbėti.

Šio krašto vyriausybė planuoja daryti 
bedarbių surašinėjimų, kuris kainuosiąs tarp 
10 ir 15 milijonų dolerių. Prez. Rooseveltas 
sako, kad tas darbas apsimokės, nes valdžios 
agentūros, turėdamos po ranka smulkmeniš
kas žinias apie nedarbu, tiksliau galės jais 
rūpintis ir tai padės greičiau prieiti prie 
tų viešųjų darbų, kuriems paskirta penki 
bilijonai dolerių. Penkių bilijonų dolerių da
rbų programa negalėsianti prasidėti anks
čiau birželio mėnesio.

nios gydytojų studijuoja, ban
do tų kūnų, ir pagaliau prisi
pažįsta, kad žmogaus kūno pa
žinime yra dar tik pirmame 
mokyklos skyriuje ir pradeda 
A, B, C.

Pasaulinėje parodoje Chica- 
goje visi mes esame matę di
rbtinų, mekaniškų žmogų, ku
ris kalba, pasakoja apie savo 
kūno sudėjimų, valgo, parodo 
vidurių virškinimų. Bet viso
je eielybėje taip yra bjaurus, 
kadi nemaniau, kad kas nors 
iš žiūrėtojų būtų užsigeidęs 
turėti tokį pat kūnų, ar būti 
į jį panašiam.

Tas nors ir bjaurus kūnas 
visgi nėra pats atsiradęs, o 
tik mokslininkų padaras, ku
rie juo didžiuojasi, kad jiems 
po šimtmečių studijavimo pa
sisekė sukurt tokį modelį.

Pasakyt dabar, kad tas mo
kslininkų netikęs kūnas yra 
aukštai isfavmto proto pada
rinys, mūsų gi gyvas kūnas, 
kuris tūkstančiais kartų vir
šija anų, nėra proto padari
nys, o tik taip sau iš netyčių 
atsiradęs, yra tikra beprotys
tė.

Bet tokių beprotysčių pa
saulyje yra, klausimas tat 

kyla, iš kur tos beprotystės 
imasi

tuos, kurie nepažįsta Dievo 
kad nebūsiu pateisinti.

Taigi nebus pateisinti ir 
mūs laikų netikėliai, nes ji« 
netiki dėl to, kad nenori i. 
kėt, paniekinę yra Dievų ». 
žinias apie jį.

2. Palaidas gyvenimas
Antroji netikėjimo priežas

tis yra palaidas gyvenimas.
Išganytojas įspėja apašta 

lūs, kad neduotų to, kas šven 
šunims ir nemėtytų savo

riou apie tai žinome, negu tu 
pats, senas kriene. Ale palauk. 
Papasakosiu jums, kaip apie 
amerikono gyvenimų tlumoči- 
ja viena, .taip šnekant, skati
kinė seno k rajaus gazieta.

Vidutinio žmogaus butas vi
sam Amerike, pasakoja toji 
gazieta, vienodas. Jis suside
da iš prieškambario, vonios 
kambario, svečių kambario, ki-

Kių čėsų žmones tikrai ga-i 
Įima priskaityti prie didelių 
štukorių: kai jiems parašoma, 
kad padangėj yra 1,508,378 
žvaigždės, tai visi tiki, o kai 
pamato parašyta “ Wet paint” 
tai netiki kol pirštu nepačiu- 
pinėja.

x-.tno kambario, lovos kamba-, p„8kapį ,ncll(
Ino Ir visa tai atseina 100- mer(fn,a vienoj gaziafoj pasi- 
,3011 doleri,) per mėnesį. Styra kwl iitai
livt, sako, be abejo visur yra.

. , , . . - v .. r. (perlų ties kiaulėmis, kad karsi, kokia jų priežastis. Su- * . . ... .. .. . . tais jų nesunnndžiotų savežinoję ligos priežastį, gėriai 
suprasime ir pačių ligų.

. 1. Nežinojimas

Pirmoji netikėjimo priežas
tis yra nTŽrnojinias.

kojomis ir apsigręžusios jų ne
sudraskytų.

Jei žmogus yra praradęs sa
vo žmogiškumų iki tam laips-

Lygiai taip užtikrintai, kad 
amerikono kambary ęasi du 
fotelius, lygiai taip ten nera- 

!si stalo. Nes jei susirenka dan 
giau svečių ir tenka vaišintis, 
tai iš lentų pastatomas stalas. 
Jo rėmai guli virtuvėj ir lan
kia apdulkėję progų... Kadan
gi vaišių metu valgiai neša
mi iš restoranų, tai drauge su 
valgiais išnonmojamos ir kė

garsino, kad jirai trokštanti 
nors truputį šviesos ir šilu
mos savo singeliniam gyveni
me. Į savo pasigarsinimų gavo 
tik du laiškus — propozicijas; 
vienas laiškas buvo nuo elek
tros, kitas nuo gazo kompa
nijų.

niui, kad jis savo troškimais 
žmogaus protas yra tiesos ir savo dailiais daugiau pana 

sandėlis, o kaipo sandėlis jis šus į gyvulį, į šunį į kiaulę,
neužsipildo tiesomis pats per negu į žmogų, jis negali pri- 'dės. Kiekviena tarnaitė, ir net
save, jį reikia užpildyti arba imti tikėjimo perlų, jis jų ne- šiųsų valytojas, turi po tele-

kurias meg girdime ,kenčia, jis jas mina po kojo- fonų, nes tai pigiai atseina:

— Kur taip be dvasios bė
gi?

r— Norėjau įlipti į gatvėka 
rį, bet pilnas žmonių. Bėgu 
prie kito stapo, kur, sako, iš
lips vienas žmogus.
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(Tęsinys)

Tiltas jau čia pat. Skubiai 
palenda po juo — tuščia.

— Dar nėra... O varge. - 
nejučiomis išsiveržė iš jo krū
tinės sunkus atodūsis.

ko. Tik pasiryžęs daugiau ne
grįžti į bedievių namus, vis 
eina ir eina toliau. Gatvės 
šiandien kažin kodėl tuščios. 
Kartais praslenka vienas ki
tas žmogus — ne, ne žmogus, 
bet gyvas lavonas — ir vėl

Dar kelis kartus pašaukė, tuščia. Tik jis vienas vaikšto 
bet niekas neatsiliepė. Nuliu-1 mirusių mieste. Taip nejauku, 
dusiu veidu nuėjo ligi akmens tokia slopinanti atmosfera, ta- 
ir atsisėdo ant žemės, pečiais { rtum milžino kalvio kūjis 
atsiremdamas į akmenį. Lau- spaudžia prie tvirto, nepaju- 
kė. .lau ir sutemo, ir pusiau-1 dinamo ir tuoj, tuoj sutrins... 
naktis atėjo — Stasiuko nė-' Štai mažučiu skersgatviu bė 
ra. Veltui pynė įvairias min- ga pusiau nudvėsęs šuo. To- 
tis, veltui vargino pats save liau stovi žmogus, prisiglau- 
— negalėjo suprasti, kas jam dęs prie namo kertės. Paskui
įvyko ir kur dabar yra. Tik 
spėjo, kad įvyko kas nors bai
saus, netikėta, nes taip jautė 
jo širdis. Ir jis neapsivylė... , 

^tevtui išaušus, nesulaukęs 
>?lasiuko, nuvargęs ir sušalęs 
grįžo namo. Paklausęs, ar ne
buvo sugrįžęs Stasiukas ir su
žinojęs, kad nebuvo, atsigulė, 
bet ilgai negalėjo užmigti: į- 
vairios liūdnos apie berniukų 
mintys smarkiai kankino jau 
ir taip pavargusį jo kūnų. Pa
galiau nusikamavęs užmigo. 
Šeimininkai ir kiti namiškiai 
pastebėjo tų jo nerimų ir nu
siminimų, tačiau nežinojo ko
kia to priežastis, tik spėjo, 
kad pabėgusis Stasiukas.

Kada Vaclovas pabudo, jau 
buvo po pietų. Atsikėlęs dar 
perėjo didžiųsias gatves, bet 
veltui — Stasiuko nesimatė.
Tr vėl liūdesio slegiamas eina 
namo. Tuo tarpu laiškanešys 
atnešė vietinį dienraštį. Va
cius norėjo jį paskaityti, bet 
lyg kokio pykčio pagautas nu
metė ant stalo ir ėmė vaikš
čioti po kambarį. Klausiamas, 
ko toks nusiminęs, neatsakė 
nieko.

— Va sųrasas tų kontrevo- 
liucijonierių, kuriuos šiandien 
sušaudė, — sakė Sergiejus, pa 
vartęs laikraštį.

Vacius lyg atgijo. Paėmė 
laikraštį ir skubiai perskaitė 
sušaudytų kontrevoliucijonie- 
rių pavardes. Ir štai... “Sta
sys Nežinioms”.

— 0 varge, varge! — sušu
ko, mesdamas laikraštį ant 
stalo. — Stasys Nežinionis... 
jis šiandien sušaudytas... Sta
siukas, tas didvyris, misijo
nierius... Jis sušaudytas! — 
šaukė susiėmęs galvų. — Tei
singas buvo mano nujautimas.

Vacius blaškėsi. Jam skaus
tas neapsakomai gėlė širdį 

dėl Stasiuko netikėto sušau
dymo. Šeimininkai, vis dar ge
rai nesuprasdami kas įvyko, 
stovėjo akis išplėtę.

— Vargšas Stasys... — dar 
atsiduso Vaclovas ir pasiėmęs 
skrybėlę smuko pro duris.

— Vaciau, Vaciau! — šau
kė namiškiai, bet jis jau buvo 
.gatvėje. Jis skubėjo į kalėji
mų, sušaudymo vieton, atsi
imti nelaimingo berniuko kū- 
no ir parvežti į Lietuvų — 
toks buvo jo prašymas, para
šytas laiškelyje.

— Pagerbsiu nors žuvusį, 
— mųstė eidamas gatve. — 
Tai tikrasis dvasios didvyris, 
vertas didžiausios pagarbos. 

Mirties akivaizdoje

Nuliūdusi, bet tvirtu pasi
ryžimu spindinčiu veidu Sta
siukas vaikšto Charkovo gat
vėmis, nė pats nežinodamas

šunį skubinasi kitas jaunas 
vyrukas. Anas pamojo ranka. 
Šis paskubino žingsnius, išsi
traukdamas iš kišenės ilgų vi
rvę. Kai šuo, nieko nenujaus- . 
damas bėgo pro žmogų, sto
vintį prie namo kertės, tas tik 
švyst virvę — ir šuo jau pa- 
narytas už kaklo. Mažas su- 
staugimas ir abu vyrai su šu
niu dingo to pat namo rūsy
je.

— Tai maistui nusinešė, tik
rai maistui, — mųstė Stasiu
kas. Ir jis neklydo.

Staiga jo mintis nutraukė 
klaikus vaikų ir suaugusių 
šauksmas. Iš gretimos gatvės 
didelio kiemo pro plačiai at
keltus vartus išsiveržė būrys 
žmonių. Aplinkui džiūgauda
mi šokinėjo gauja pusplikių 
vaikų; tarp jų maišėsi kelias
dešimt suaugusių vyrų ir mo
terų; pačiame viduryje švais
tėsi keletas ginkluotų karei
vų} — čekistų. Visi šūkauja, 
rėkia, kas kiek gali. Visų bal
sai susilieja į mišinį ir Stasiu
kas tegali išgirsti tik atskirus 
žodžius, tačiau iš tų žodžių 
nieko nesupranta. Nustebęs 
stovi ir tik akimis seka besi
tolinančių minių. Paskui lyg 
kokios jėgos stumiamas ima 
sekti paskui juos. Beeinant mi 
nia vis augo iš naujai priside
dančių žmonių. Stasiukas gal
voja ir nesupranta, kur ir ko 
jie eina. Priėjęs visai arti, mi
nios viduryje pamatė lyg Va
clovų. Bet tuoj jis dingo iš jo 
akių. Pasistiebdamas dar žiū
rėjo, tačiau daugiau jo nema
tė. Minia maišėsi, stumdėsi ir 
nebuvo galima gerai matyti 
kas yra jos vidury.

— Taip, tai jis. Tikrai jis, 
— galvojo Stasiukas. — Aiš
kiai mačiau jo veidų ir aukš
tų juodų skrybėlę. Eisiu, jis i 
turi mane išgelbėti...

Ir pradėjo skverbtis į vidų, 
tikėdamasis tikrai rasti Vac
lovų. Minia pragarišku ūžimu 
vis slinko pirmyn. Prieš juos,

Al. Smith su savo žmona New Yorke dalyvauja Ve
lykų parade. (Acme Photo).

šiurpus lite Demoitstraciju Vaizdai
Lietuvių tautos ir Tilžės lietu- žė lietuvių susivienijimo salės
. .vių niekinimas prašoko vi

sas žmoniškumo ribas. Iš
daužyti visų Tilžės lietuvių 
įmonių ir butų langai
Pereitų savaitę visose Vo

kietijos vietose suorganizuotos 
demonstracijos prieš kariuo
menės teismo sprendimų Neu- 
manno ir Sasso byloje didžiau
sio žiaurumo pasiekė Rytprū
sių pasienyje, ypač Tilžėje. Čia 
jos nukrypo stačiai į lietuvių 
tautos ir Tilžės lietuvių nie
kinamų ir terorizavimų. De
monstracijų ir mitingi} įkvė
pėjai ir organizatoriai
kalbose operavo tokiais šū
kiais, kurie rodo didžiausių 

,prieš lietuvius įtūžimų ir įnir
šimų: “Laukan lietuvius!’’, 
“Lietuva pastipk!”, “Pakar-

NETIKĖJIMO PRIEŽASTYS

(Tęsinys nuo 2-trojo pusi.)
Tų pačių tiesų reiškia Išga

nytojas ir kitoje vietoje, dė
damas į pakviestųjų į vestu
ves lūpas įvairius pasiteisini
mus, kodėl jie negalį ateit į 
vestuves: “Pirmasis jam sa
kė: Pirkaus ūkį ir turi eitų jį 
apžiūrėtų; prašau tave laikyk 
mane išteisintu. Kitas tarė: 
Pirkaus penkis jungus jaučių 
ir einu jų išmėginti, prašau 
tave laikyk mane išteisintu. 
Vėl kitas sakė: Vedžiau pačią 
ir todėl negaliu ateiti” (Luko 
14, 18-20).

4. Kitų žmonių blogas 
pavyzdys

Kai žmogus įpuola į balų, 
tai noroins - nenoroms turi 
šlapias ir purvinas iš jos at
sikelti. Panašiai atsitinka ir 
su mūs dvasia, kai patenka
me į žmonių draugystę: jei pa
tenkame į gerų, geresni grį
žtame namon, jei į blogų, b!o 
gesni. Jautė tų tiesų ir page

mums nekenkia bloga knyga, 
ar bloga draugija.

5 Apsileidimas
Nors laidotuvėse verkiame 

savo artimųjų, pažįstamų ir 
prietelių, tačiau, laikas užtri 
na tų jausmų ir praėjus dau
geliui metų, vos atsimename 

"i tuos, kurių verkėme.
Panašiai darosi ir su tikė 

jiniu. Iš mažų dienų išnešanie 
gyvų ir jautrų tikėjimų, bet.
laikui bėgant, užsitrina jis, 
jei jo negiliname ir neatnau- 
jinanie dievotu gyvenimu, šve
ntais sakramentais, karšta ma 
Ida, žodžiu, jei apsileidžiamt 
gyventi tikėjimu. Tuomet že
miški reikalai pųima viršų ant 
mūsų dvasios, atitraukia jų 
nuo Dievo ir pririša prie že
mės. Štai kokiu keliu daugiau
sia žmonių praranda tikėjimą

ra ramūs gyventojai, neturį 
nė jokio darbo su kuriais nors 
ginčais tarp Vokietijos ir Lie
tuvos valstybių. Mes čia nesa
me svetimi piliečiai... mes, 
Prūsų lietuviai, kaip čia gimę 
ir užaugę Vokietijos gyvento
jai, negalime niekur būti iš-

langus ir lietuvio Paulaičio 
buto lankus. Langų daužymas 
buvo toks nežmoniškas, kad 
nuo demonstrantų plytgalių ir 
akmenų nukentėjo ir gretimų varom*... Mes juk nenusikal-

tome neį prieš valdžių neivokiečių gyventojų butų lan
gai. Antrų kartų riaušininkai 
įsiveržė per kiemų į Jagomas
to spaustuvę, akmenimis išmu
šdami spaustuvės langus ir iš
kabų ir gretimų būtų langus. 
Spaustuvės iškaba “Lituani- 
ca” nuplėšta. Netoli spaustu-

prieš įstatymus! Mes tiktai 
rūpinamės kultūriniais savo 
reikalais, savo prigimtosios 
kalbos išlaikymu. Argi kas 
turi teisę mus už tai pakarti, 
užmušti ir mūsų turtų naikin
ti?

Mes esame Vokietijos gyve-vės buvusio lietuvio pirklio .1
Bertulaičio išdaužė krautuvės dalis ir turime teisę rei-

, _ vitrinų. Pakartotinose demon-! kalauti lygių teisių su vokie- 
SaV° stracijose Tilžės lietuviams pa l‘*jais ir tinkamos apsaugos mfl

daryta ir daugiau visokiu 'gyvybei ir musų turtui . 
skriaudų ir nemalonumų. į K *»•■**• J

Aprašydamas šiuos šiurpiu.; 
riaušių vaizdus Naujasis Til-

ti!” ir t.t. Nors vokiečių spau- žės Keleivis pažymi, kad “tų 
da rašo, kad demonstracijos riaušių pasekmės Tilžės lietu- 
praėjo visiškoje tvarkoje, vis j viarns yra skaudžios — kur 
dėlto Tilžės lietuviams nuo jų .tik koks daugiau žinomas lie*
teko labai skaudžiai nukentė
ti. Demonstracijos vaizdai 

i prieš lietuvius stačiai šiurpūs.
Jau pereitos savaitės vidų 

ryje tūkstantinės demonstran
tų minios pradėjo sukti apie 
Lietuvos konsulatų. Eidamos 
iš Adolfo Hitlerio aikštės Sa 
lzburgeriu gatve deinonstran 
tų minios triukšmingai išdau 
žė l'etuvio odų pirklio Dovu 
Milaičio krautuvės langus ,, 
nuplėšė radio antenų. Toliau 
Aukštojoje gatvėje demonstru 
ntai suko aplink JagomasK 
spaustuvę, bet šį kartų kų

tuvis pasirodo gatvėje, savo 
darbo vietoje ar kitur, gauna 
išgirsti biauriausių koliojimų 
ir grumzdimų. Lietuviai boi
kotuojami, niekinami, žemina
mi, lyg didžiausi piktadariai. 
Tačiau — kuo jie kalti! Kie
kvienas sveiko proto žmogus 
turi suprasti, kad Tilžės lie
tuviai, Vokietijos piliečiai, y-

nors padaryti buvo policijos 
sukliudyti. Skaudžiai nuo de
monstrantų nukentėjo Tilžės 
lietuvis laikrodininkas Mikas 
Banaitis. Minia išmušė jo bu 
to daug langų, apdraskė iška
bas ir sulaužė geležines lan
gines. Net antra dienų prie 
M. Banaičio krautuvės buv<,( 
dar krūvos akmenų ir plytga
lių. Krautuvė buvo uždaryta

Dievų ir savo sielos išganę I lyg karo metu...
mą.

Norėdami. tat, giliau pažu/ 

Dievą ir neprarast jo, vengi
me tų priežasčių, kurios sukę-

Praūžus pirmosios dienos de 
inonstrantų siautimo bangai, 
atėjo kita. Dar smarkiau te
ko lietuviams nukentėti, visų

KOVALSKIS BAIGĖ 
BEAUX-ARTS MO

KYKLĄ

KAUNAS. — Neseniai iš 
Paryžiaus sugrįžo architektas 
J. Kovalskis. Jonas Kovalskis 
baigė Tcole Nationale Super- 
ieure dės Beaux-Arts architek 
tūros skyrių, kur studijavo 
kaipo Lietuvos valdžios sti
pendininkas. J. Kovalskis yra 
pirmas lietuvis, baigęs tų mok 
slo įstaigų.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus. I

nų išminčiai,’ nes sakydavo, 
kad mažiau žmogum grįždavę , linkimės nuo blogų draugijų, 
namo, jei patekdavę į žmonių, neapsileiskime dvasiškuose la 

vinkliuose, žodžiu gyvenkime 
' laip, kad nesibijotume, kad 

D'evas yra, o niekad neabe- 
josime apie jo buvimą.

lia žmoguje netikėjimo ligų. *. . , , ,. , . , . , žinomesnių lietuvių butų lan-
Rūpmkmiės dorai gyvent, ša '

žinoma blogų draugjų, 
kaip purvynas purvina mūs 
drabužį, taip blogi žmonės sa
vo, kalbomis, savo madomis, 
savo pavyzdžiais, pašiepimais 
purvina mūs dvasių.
* Taip atsitinka dėl to, kad 
kiekvienas iš mūs turi savyje I 
minkštų kai molis vietų, kuri 'i 
priima kitų žmonių žodžius ir 
darbus, kaip kad viduriai pri
ima ma:stų. Toji vieta yra 
mums reikalinga, nes be jos 
mes negalėtume priimti ir Die 

nelabai toli, baltavo dideli, a- ' vo ir gerų žmonių pamokini-
pšiupėjų, mažais langiukais 
namai. Aplinkui juose aukšta 
mūro siena. Stasiukas vis ve
ržėsi į vidurį. Bet taip sunku 
ten pakliūti... Gavo nemaža 
kumščių, plūdimų, keiksmų... 
Tačiau jis veržėsi. Pagaliau 
vargais negalais pateko į vi
durį tarp girtų kareivių, kur, 
kaip jam atrodė, matė Vaclo
vų. Bet veltui dabar jo dai
rėsi, veltui ieškojo akimis po 
minių — niekur nematė. Tik 
minia maišėsi, šūkavo, girti 
kareiviai kitus mušė šautuvų 
buožėmis. Vargšas berniukas, 
lyg sumišęs, ėjo su jais pir
myn, aplinkui apstotas karai

ne*

PLATINKITE “DRAUGĄ’

gai išdaužyti, o prie jų namų 
minia rėkė šitokuis žodžius: 
“Duokit juos čia!”, “Pakar 
sim, užmušim!” ir kt. Vienas 
kalbėtojas perskaitė net sąra 
šų asmenų lietuvių, kuriuo.- 
reikia is Vokietijos išvaryti 
arba pakarti. Antroj* demen 
strantų siausmo banga išdurt

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

EMIL DENEMARK Si
mo. Tačiau, kada susiduriame 
su blogais žmonėmis, linksta
me priimti nuo jų ir blogus 
darbus. Iš to matosi, kad, no
rėdami išsilaikyti tikėjime, pri 
valome vengti blogų žmonių, 
blogų draugijų, blogų knygų, 
o ieškoti gerų žmonių draugi
jos ir ku jais palaikyti santy
kius. Nesako kime niekad, ka.l

j
vių, visai uuiumanydainas, 
kad jis patekęs į kalėjiman 
varančiųjų “kontrevoliucijo- 
nierių” tarpų, (l'rti kareiviai 
nė nepastebėjo, kai jis pro 
juos įsiveržė į suimtuosius.

(Bus daugiau.)
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KARAS AR TAIKA
Hitleris nori pamėgdžioti 

Napoleonų. Ištikrųjų, svarbus1 
ir panašus nuosprendis dabar 
stovi priešakyje Europos tau
tų, kaip buvo praeityje, kada 
jis nuėmė karališkus vainikus 
nuo kitų imperialistų galvų 
ir uždėjo ant savo galvos ar
ba atidavė savo geriems bičiu
liams.

Trisdešimties dienų laikota
rpy diktatoriui Hitleriui pas
kelbus, kad naciai Versalio 
taikos sutartį sulaužė ir nu
metė j gurbų, Europos tautos, 
beveik vienbalsiai, pasmerkė 
Vokietijų. Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos sutartis Streso- 
je, Tautų Sųjungos tarybos 
veikla Ženevoje diplomatų 
mintyse sudarė rimčiausių va
landų nuo to laiko, kada pas
kutinis šautuvas supyškėjo 
1918 m.

Ženevos nusistatymas reiš
kia, kad didžiosios Europos 
valstybės nusprendė griežtai 
sulaikyti Vokietijos atsigink- 
lavimų. Jei Vokietija žengs 
toliau ir nepaisys raudonos 
šviesos atkreiptos prieš jų, su
prantama, situacija ištikrųjų 
bus pavojinga.

Diktatorius Hitleris, todėl 
matomai susitinka su šiais

pasirinkimais, biitent, tyčiotis 
iš vykdomo tautų susijungi
mo, kuris dabar formuojasi 
aplink Vokietijų, arba priimti 
kvietimų dalyvauti su kito
mis valstybėmis ir su jomis 
eiti toliau taikos keliu, prisi
laikant Versalio taikos sutar
ties.

Tik Danija, neturėdama ka
riuomenės, bijosi priešintis 
Vokietijai. Lenkija jau atsi
suko nuo nacių. Ji nenori pro
jekto, kuris padarytų karo 
laukų ant lenkų žemės.

Dabartinė situacija Europo
je yra vistiek abejotina. Vie
nok, diplomatai įsitikinę, kad 
Hitleris šiandien turi tokių 
progų daryti naudingas sau 
derybas, kokia retai atsitinka 
tautos vado gyvenime. Brita
nija, Prancūzija, Italija, Ru
sija ir kitos Vokietijos kai
myninės šalys nenori karo, jos 
sako. Tačiau, jei Hitleris ban
dys pamėgdžioti Napoleonų, 
jis netikėtai nusisuks sau 
sprandų, kaip nusisukę anas 
žymus imperialistas ir nepa
prasto gabumo kareivis.

Militarizmu nusilaužė dan
tis Napoleonas, kaizeris, nu
šilau? ir Hitleris.

Adv. N. Valasina

D R X U G A' S

‘BAGOČIUS'’ IR “LOZORIUS”
Paveikslas nuimtas vienoj puošnių gatvių — Park ave

nue, New Yorkt, parodo kontrastų tarp turčiauk ir varg
šo, kokių dabar pilna Amerikos didmiesčiuose.

(Acme Plioto)

Velykos Kaime Vokiečio Novacijos 
Laikais

damas savo spaustuvę, 191b 
metais Velykoms norėjo išlei- 

! sti lietuviškų laikrašti, bet 
vokiečių valdžia nedavė leidi
mo. Todėl jis ėmė leisti slap- 
tus atsiminimus,’ keldamas lie
tuvius prieš vokiečių okupa
cinę vyriausybę. Senas lietu-

Didžiojo karo metu 
čių kariuomenė buvo užėmusi 
Lietuvos žemes nuo 1915 ligi 
1919 metų pradžios. Tai tru
mpa, bet žiauri vokiečių oku
pacija, apie kurių dar ir da
bar žmonės pasakoja šiurpiau
sių įvykių. Kauno gyventojai 
plačiai pasakoja apie 1916 me 
tų Velykas, kurios buvo ypač 
įsidėmėtinos.

Artinantis 1916 metų Vely
koms į Kaunu iš visos Lietu
vos sugužėjo daugybė vokie
čių. Mat, tuo laiku Kaunan 
turėjo atvykti vyriausias vo
kiečių rytų fronto vadas ge
nerolas veldmaršalas Hinden- 
burgas, vėliau buv. Vokietijos 
prezidentas. Velykoms

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMyjy KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

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

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

Paveikslus
A. PELDŽIUS

rodys ir 
sekančiose

, burgui įr vistu okupacinei va
ldžiai. Pats liinden burgąs ir 
atidarė žaiiųjį tiltų, o jo kal
bos klausėsi iš visų Lietuvos 
kampų suplaukę vokiečiai.

Dabartiniame Kauno Lietu
vių klube tuo laiku buvo ka
rininkų kazino (klubas). Tai 
\ įenintėie vieta, apie kurių 
sukosi linksmas gyvenimas. 
Pro atidarus langus buvo gir
dėti dažnai grojamas vokiečių į 
himnas ir keliamos ovacijos 
Hindenburgo garbei... Vakare 
Kauno gatvėse valkiojosi daug 
girtų vokiečių kareivių, kurie 
panemuniais traukė savo him
nų.

Tuo gi laiku Kauno kalėji
me ir kitose belaisvių stovyk
lose badu įnirę šimtai belais
vių, o Kauno gyventojai susi 
traukę diržu pilvus piktai šnai 
ravo į vokiečius ir vienas ki
tų klausinėjo, ar ilgai taip 
bus. Tsb.

daug priveža javų

SUCH IS LIFE—

/

IT’S COME TO THIS
■‘l ireman, give me a nice snappy word meaning conflagrattoa."

Tačiau vyriausiu “Dabarties'- 
redaktorium buvo aršus vokxv 
tis, kuris viskų nuo suminėtų 
bendradarbių slėpdavo. Vokie
čiai tada ir Kauno gatves pa
vadino savais vokiškais var
dais. Vokiečių vyriausybė

TRAKAI. — Į Lietūkio ja
vų supirkinėjimo punktų prie 
Kaišiadorių stoties kasdien 
privažiuoja po keletą šimtų 
vežimų su javais, kurių virti
nė nusitęsia net apie kilomet-

Punktas javus pri- ti javus ir bekonus, jaučiamasrų ilgumo, 
įminėja nuo ankstyvaus ryto 
iki yėlyvaus vakaro. Javų su
pirkinėjimui ūkininkai labai 
džiaugiasi.

Pradėjus daugiau supirkinė-

ir didesnis degtinės suvarto
jimas.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinastį.

prieš pačias Velykas" oavo iš- 
vių veikėjas Jonas Kriaučiū- (leidusi griežtų įsakymų, kad 
nas (jis drauge su dr. Basa- visi Kauno gyventojai išvaly- 
navičium sušaukė 1905 meti) tų gatves ir kuo gražiausiai
Didįjį Vilniaus seimų) buvo 
vokiečių laikraščio “Dabar
ties“ vyriausiu kalbos taisy
toju. Tenka pasakyti, kad tuo 
laiku, be Jono Kriaučiūno, 
prie “Dabarties“ dar dirbo, 
kaip kariškų įsakymų vertė
jas, buv. užsienių reikalų mi- 
nisteris dr. Dovas Zaunius, J. 
Stikliorius, Steputaitis ir kl-

papuoštų namus. Žandarai va
ru suvarė žmones pasitikti ir 
šaukti “valio” atvykusiam 
Hindenburgui. Kaune jis bu
vo sutiktas su dideliu triukš
mu. Velykų pirmų dienų Kau
no rusų Sobore, kuris tada bu
vo paverstas vokiečių įgulos 
bažnyčia (dabar Lietuvos ka
riuomenės Įculos bažnyčia) bu

ti. Prūsų lietuviai, kurie tar
navo vokiečių kariuomenėje.

vo atlaikytos iškilmingos pa
maldos, dalyvaujant Hinden-

V-------------------- --------------------------------------
JOHN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 

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

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

BUDRIKO POVELYKINIS 
PASIŪLYMAS

SKALBIAMA MAŠINA ir PROSIJIMO 
MAŠINA už ........................................ $

Jums apsimokės pirkti tybi sykiu, nes viena 
Prosijimo mašina parsiduoda už .. <50.00

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpį i.s 
įrodė esąs labai pagelbingas tiloniems 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. (lau
kite tikrą NUGA-TONK. nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Uiuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kidneys contatn 9 million tiny 
tubes or Uiters whlch may be endangered 
by neglect or drastic. Irritatlng drugs Be 
careful. If functlonal Kidney or Bladder 
disorders make you suffer from Getting 
Up Nights, Nervousness, Loss ot Pep. Beg 
Paine. Rheumatic Patns. Dizzlness. Clr- 
clcs Under Eyes, Neuralgia, Acldlty. 
Burning, Smarting or Itching. you don t 
need to take chances. All druggists now 
have the most modern advanced treat- 
ment for these troubles—a Doctor si pres- 
criptton called Cystex (Siss-Tez). Works 
fast—safe and sure. In 48 hours lt mušt 
brlng new vltallty and is guaranteed to 
make you feel 10 years younger in one 
week or money back on return of empty 
package. Cystex coata only 3c a dooe at 
drugflata and the guarantee proteeta you.

vokie- i baigtas taisyti rusų suardytas, 
žaliasis geležinkelių tiltas per 
Nemunų. Hindenburgo apsila
nkymui atminti, tilto vidury
je buvo įsuktos keturios žal
varinės niuterės, kuriose įra
šyti Hindenburgo ir Liuden- 
dorfo vardai (Muterės tilte 
tebėra). Iš to matyti, kari vo
kiečių okupacinė valdžia iš 
Lietuvos jau nebemanė išsi
kraustyti. Tuo laiku vokiečių 
rusų frontas buvo toli už Vii 
niaus, bet Kauno miestas h 
tvirtovė buvo ypatingoj vo
kiečių priežiūroj. Mat, Kauni 
buvo didelės ligoninės, duonos 
kepyklos, o Šančių ir Panemu
nės kareivinėse stovėjo vokie-

buvo i čių kariuomenės rezervai. Vo- 
- ■— kiečių okupacinė vyriausybe 

nustatė, kad kiekvienam Lietu 
vos gvventojui kasdien turi 
būti duodama nedaugiau pu- 

Į sės svaro duonos, vienas sva
ras bulvių ir pusė stiklinės 
žirnių au avižomis. Dėlto j:

, ėmė drausti visiems gyvento 
Į jarns verstis maisto prekyba. 
Šio Įsakymo nepaklausiusieji, 
buvo tuojau suimami ir ištre
miami Vokietijos gilunion.

Kauno miestas tuo laiku bu
vo padalintas į keletu nuova- 
di.jų, kuriose gyventojai gau
davo nustatytas maisto nor
mas.- Išbėgus rusams iš Kau
no, miesto paliko tiktai kele
tas lietuvių inteligentų. Vo
kiečių vyriausybė juos prive
rtė padėti tvarkyti miestų. 
Tuo laiku Kaune gyveno Sa
liamonas Banaitis (jan miręs, 
1918 m. pasirašė Lietuvos ne-^ 
prikl. aktų), Račkauskas (da
bar universiteto profesorius), 
kun. Adomas Jakštas - Dam
brauskas, vėliau atvyko Jonas 
Kriaučiūnas ir Jonas Pikčilin- 
gis (dabar valstybės tarybos 
narys).

aiškins 
vietose:

25 d., par. salėje, 

26 d., par. salėj, 

Bal. 28

Ketverge, Bal.
Maizville, Pa.

Pėtnyčioje, Bal.
Sugnr Notch, Pa.

Nedėlioję ir Panedėlyje, 
ir 29 d. Wilkes-Barre, Pa.

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

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

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

Nedėlioja, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

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

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

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

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

Įžanga 25c, vaikams 10c.
Vinx 7;80 nL vak.

Kidneys Mušt 
Clean Out fleids

Jjr

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Raštinė atdara kas dienų.

EDERALdAVINGS
lAND LOAN ASIOCIATION 

cr CHICAGO

2242 WEST 23"* PLACE
Phone CANaI 8887

Nauji Gasiniai Pečiai.........  s39.5O
Nauji Parlor Setai po........... . . . .  <49.50
Fedelco Dulkių Valytojai po .... <9.50
Hoover Factory Padaryti po..................... $1 9.95

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Saliamonas Banaitis, tur5- [tk Ben J. Kazanauskas, raštininkas
Pasiklausykite svarbaus programo Velykų dienoje 

WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų

The only way your body can clean out 
Aclda and poisonoua wastes from your 
blood is thru 9 inlllion tlny, delicate Kid
ney tubes or fllters, būt beware of cheap, 
drastic. irritatlng drugs. If functla 
Kidney or Bladder disorders make f 
suffer from Getting Up Nights, Nerv 
ness, Leg Palns. Backache, Gireles Lr 
Kyos. Dizzlness, Rheumatic Palns, Acld
lty, Burning, Smarting or Itching. don't 
take chances. Get the Doctor’s guaran
teed prescrlptlon called Cystex (Siss- 
Tex). Works fast, safe and sure. In 48 
hours it mušt bring new vltallty, and ls 
guaranteed to flx you up ln one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cystex eosts only 9c a day at druggists 
and the guarantea proteeta you.

cneap,
riloaŠL

IT’S SIMPLY 

INEXCUSABLE
t

You cannot expect to make 
friends socialiy or in businets 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt InstanHy destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missourl.

LISTERINE
ends halitosis I

Kilis 100,000,000 gerte t
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

JAUNOSIOS LIETUVOS 
POETO KŪRINIAI .

PRAPLAUKS DIENŲ 
LAIVAI

Saulė raustančiu skliautu 
Le’dosį nuliūdus —
— Ak, jaunyste, kur gi tu, 
Kur mudu abudu...

Žalvariniam skambesy 
Skaudulys nubudo —
— Ak, jaunyste, čia esi,
Čia mudu abudu...

Palangėj klevai nuogi 
Nusiminę budi —
— Ak, jaunyste, ko skubi — 
Būkime abudu...

Ir praplauks dienų laivai, 
Laimės neužkliudę, —
— Ak, jaunyste, kaip trumpai 
Buvome abudu!..
Myk. Linkevičius

MERGAITĖS, DĖMESIO!
Garbinimas Marijos gegu

žės mėnesį prasidėjo Italijoj, 
paskui perėjo per kaliais ir 
jūras, pasiekė ir mūsų kraš
tų ir šiandie nerasi tautos, 
kur nebūtų laikomos tos gra
žios maldos.

Šv. Pi lipas Neris įvedė sj 
paprotį IMevo įkvėpta min 
tini. Šv. Bažnyčia kiekvienai, 
tas pamaldas atliekančiai, su
teikia kas dienų 300 d. atlai
dų, o nors kartų per tų mėne
sį einančiai šv. Išpažinties ir 
priimančiai Šv. Sakramentą 
- visuotinus atlaidus.

Tat, 'melskimės prio Mari 
.Tos šį mėnesį, nes .Ii išimo 
džia reikalingų
niu.

■rt- '•'<

nuo pat pirmojo pastatymo 
iki šiai dienai pasiliko viena 
iš populiariausių ir publikos 
labiausiai pamėgtų muzikos 
komedijų...

Lietuvių kalbon “Pinafore’ 
išvertė Juozas Sauris, “Ital
uos” choro vedėjas... Vyriau
siose rolėse matysime Piežie- 
nę, Overlingu, Tenzį, Saurie- 
nę, Globį, Norkų ir daug kitų.
Ona Piežienė, daugelio dainų 
suprantančių nuomone, yra 
geriausia dainininkė dabarti
nėje Chicagos Lietuvoje... Bri
ghton Parko lietuviai jų itin 
didžiuojasi ir ruošiasi skait
lingai sekmadienį L. Audito- 
rijon atsilankyti.. O. Piežienė 
jau daug dainavus per radio 
ir koncertuos, bet sekmadienį 
bus jos pirmas pasirodymas 
muzikaliam veikale... Liudvi
kas Tenzis, kuris vaidins he
rojaus rolę, nereikalingas jo
kio supažindinimo su publi
ka... Jį girdėjote per radio, 
koncertuos, matėte scenoj —
veikaluos ir visur kur tik'dai- Prasidėjimo parap. bažny- 
na gyvena... Kiti artistai, ku- Į(valandų ryto, kada So- 
rie vaidins mažesnėse rolėse Galicija švęs ^arijos šventę.

K >rt
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NORĖJO NUŽUDYTI ŠEIMĄ IR SAVE
\\illiain Gardner, First National banko, Cbicagoj, kle

rkas, kuris Velykų antros dienos rytų nušovė miegan 
('ius — dukterį Kitų, 20 m. amž., ir sūnų Donaldų, 14 i 
amž. Trecias sūnus (dešinėj), kad ir pašautas,
te va nuginkluoti. (Acme Photo)

paje.

lietuviškų kalbų ir dainų lie- dėt vakarais dirbti. Į kuriuos 
tuvių širdyse. Todėl, visi pa- koiuL-:.,es susrinkimus St. n 
sistengkite Įsigyti tikietus iš galės atsilankyti, tai Antanu- 

mums malo anksto. Parodysite chor.stams Vaitkus atstovaus Roselande 
savo pritarimų ir paakstinsite kuopa. Jurgis Smulkis Vyčių

Motina Marija gilia savo Idar prie didesnių ir kilnesnių jubiliejaus kom sijoj. 
dukreles nuo visų priešų i darbų. Lauksime visų. Įžanga
Prašykime, kad Marija būtu 50c. Choristas
mūsų Globėja ir mūsų Moti
na.

Kas Jai yra meilesnis, už 
tų, kuomet Ji mato, kaži jos 
ištikimos dukterys priima Jos 
vienatinį Sūnų. Todėl, visos, 
būkime gegužės 5 d., Nekal-

wisaįiji.,u žinios
VLAit/iu" i u- . i |.i

5103 Yth Avė., Kenosha, Wis.

.--Y/
įtinus, K. Brazevičius. Daly- 
vavo skaitlingai ir jauninas, 
kurio vardu choro pirminiu 
kas Kaz. Siulgaitis, .Jr., pa
sakė entuziastiškų kalbų, pu-

tkus. Po aplankymo klebono 
pasirodė Šv. Petro svetainėje, 
sykiu su Mockevičium ir Kar- 
tanu iš Chicago. Ten susirin-

KENILHa, W(S., Ziffltb
\ dykose buvo atsilankęs 

Kenoshon lakūnas įeit. F. Vai

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Operetė “Pi na fore” (Min 

daugis), kurių “Dainos” cho-1 
ras stato ateinančio sekniadie-' 
nio vakar<>. Liet. Auditorijoj, 
yra jau 57 metų senumo... Jų, 
Gilbert ir Sullivan (puikiau
sia genijų komlrnacija) para
šė 1878 metais... Ši operetė,

Basebclo tymas 
praktiku' ’a kiekvienų šešla 
dieni. Janas Labzentis saki 
kad po pirmos pilnos prakt- 
kos tymas e;s lenktynių sv 
kitais tymais. Jau Cicero ty
mas prižade’.' ;ti į lenktyn*' 
su įJoselandu. Diena dar nei5 
rinkta.

Kuoįios vr.Mvbos nariai ža 
da prailėti laikyti mėnesinius

zes «> <i. is priežasties jauni- regularius “board cf direct 
mo misijų vakaras nukeltas ! ors” sus-mus. Juose bus pla 

nuojama visoks kuopos veiki 
mas.

K ores p. Jurgis Smulki.-

ŠOKIU VAKARAS 
NUKELTAS

Balandžio 1!) d. paskelbta
“Drauge”, kad Roselando Vy 
čių šokių vakaras įvyks gegu-

regularim

ėždainas, kad jaunimui tas 
naujas mažas kambarys bus 
daug meilesnis, negu didžioji 
šokių salė, nes čia lengviau 

r galės vystyti savo prakilnius 
idealus. Prie tos progos buv-j 

Piru .dieni mokykloj buvo pasveikinti ir solemnizantai: 
atidarytas gražiai įrengtas ir .Jurgis Pocius, parap. senian- 
pašvęstas kambarys Dariaus - sias komitetas ir Jurgis Še 
Girėno atminčiai. Prie įrengi- muškis, Jr

1 mo prisidėjo visi kenoshiečiai Ate nantį sekmadienį Šv. Pe 
lietuviai, atidaryme dalyvavo į į,,, svetainėje skaitlinga Šv. 
ne tik parapijos komitetas, bet! ()nos draugija švęs 15 metų

I ir miesto tarybos narys J. Martavo gyvavime jubiliejų.

VALERIJONAS
FRAJERAS

Mirė balandžio 23 d. 1935 m. 
8:45 vai. ryto, sulaukęs 74 me
tų amžiaus. Gimė Lietuvoj, Te
lšių apskrity. Amerikoje išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūtiime 
moterį Julijonų., po tėvais Gra- 
kauskaitę, 3 sūnus: Petrų ir 
marčių Marijonų, Jonų ir Vale
rijonų, dukterį Adolphinų tr že
ntų Ignacų Ivanauskus, anūkę 
Leonorą Erajer ir anūkų Jonų 
Ivanauskų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10841 In
diana Avė. . Tel. COMmodore 
2494. Laidotuvės Jvyks ketvir
tadienį, balandžio 25 d. iš na
mų 9:30 va!, ryto bus atlydė
tas į Visų šventų parapijos ba
žnyčių. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, f’o 
pamaldų bus nulydėtas i šv 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Du
ktė, Marti, Žentai, Anūkai ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius S. I’ 
Mažeika. Telefonas YARds 1138

SIMONAS
MICKEVIČIUS

Mirė balandžio 22 ri , 1935
ju. 9 vai. vakaro, sulaukęs 57 
metų amžiaus. Kilo iŠ Raseinių 
apskričio, Viduklės parapijos. 
Amerikoje išgyveno 37 melus.

l’aliko dideliame nuliūdime 
moterį filenų, po tėvais Moc- 
kevlč, 3 sūnus: Pranciškų ir 
marčių Luctlle, Antanų ir ma
rčių Alkte ir Vladų: dukterĮ 
Stelių Stcincr ir žentų Jerome, 
anūkę Oeraldine; SeSis pusbro
lius, pusseserę Klenų PetruSle- 
nę ir gimines; o Lietuvoj dvi 
seseris ir gimines.

Velionis buvo narys Cicerus 
Liet. Kareivių ir Hluisno Dau
kanto ( Bridgeporte) dr-jų.

Kūnas paftarvotas 1311 Ko. 
49th Avė., Cicero. laidotuvės 
įvyks penktadienį, galandžio 26 
d., iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
j Šv. Antano parapijos bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, sūiiūh. Du
ktė. Žentas, Pusbroliai, Pusse
serė Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A.

taip pat yra rinktiniai... Prieš 
septynias savaites, Chicagoje 
gastroliavo O’Doyle Carter ko 
mpanija iš Londono... Šios tru 
pės repertuare vien tik Gil
bert ir Sullivan veikalai... Ka
da statė “Pinafore” (Mindau 
gį) — publika netilpo salėj... 
Yra pagrindo manyti, kad ir 
ateinantį sekmad. visi norin
tieji pamatyti tų operetę lie
tuvių kalboj netilps L. Audi
torijom..

Liepos Ketvirtoji — Chica
gos Lietuvos Vyčių Diena!

MEILĖ ANT LAIVO
TAI JVYKS L. V. 'DAINOS 

CHORO STATOMOJ 
OPERETĖJ

“Jau laikas slenka, širdis 
mano nerimsta...” Iš arijos 
“Pinafore”.

Graži “Pinafore” laivo ka
pitono duktė įsimyli į papras
tų “drąsių akių” jūreivį, o 
jos tėvas nori, kad ji tekėtų 
už admirolo. Kas įvyksta to
liau, pamatysime kai toji o- 
peretė “Pinafore” bus stato
ma Lietuvių Auditorijoj sek
madienį, bal. 28 d.

Muz. Juozas Sauris tikrai 
parinko ir išvertė gražų vei
kalų, kuris yra vienas mėgia
miausių tarpe. Sekmadienį jų 
pamatysime lietuvių kalboje.

Tik reikia jų pamatyti, iš
girsti, o greitai pamylėsime, 
taip kaip Adelė, kūrinio cha
rakteris, pamylėjo Liudų, jū
reivį.

Adelė, jaunutė, graži, gra
kšti (tų rolę vaidins Ona Pie
žienė), kapitono duktė, pamir
šta auksuotus admirolo žibu
čius, kuomet, pamato paprastų 
jūreivį, Liudų (L. Tenzį), jo 
meilingas akis ir išgirsta jo 
meilės žodžius.

Jį pradeda jam dainuoti, o 
jis jai taip pat serenadas aus
ti.

Bet tėvas... o, o, o...
Negaliu išduoti paslapčių. 

Ateikite ir pamatykite.
Operetę akompanuos orkes-

Ir pa.

PARAPIJOS CHORO 
JUBILIEJUS

NORTH SIDE. — Jau 30 
metų, kai mūsų padangėj ska
mba parap. choro daina - gie
smė.

Su daina choras didinga: 
pravlės ir savo jubiliejinį ba 
nkieta - koncertų, kurių para 
šė mūsų choro narys V. Rė 
kus, o muzikos rūbais apvil 
ko žymusis kompozitorius p 
Žilevičius.

Jubiliejaus vakaras - kon 
certas jau čia pat. Choras da. 
labiau sukruto prie jo rem
tis. Įvairios komisijos dirbh 
išsijuosusios. Vieni studijuoji. 
choro praeitį ir nuveiktus da
rbus, rašo istorijų. Kiti lanko 
šios kolonijos draugijas, kri
sdami tapti choro rėmėjomis 
Ta pati komisija tvarko i 
skleidžia jubiliejinius tikietus 
taipgi lanko įvairius bizni* 
rius. Kiti komisijos nariai rū 
pinasi bankieto reikalais, kiti 
spaudos bei propagandos. Žo 
džiu, visi f-horo nariai išsijur 
sę dirba, kad padarius šį ju
biliejų istoriniu visais atžvii 
giais.

Northsidiočių pareiga ebor? 
pastanga® visomis išgalėmi- 
paremti. Paremkim tų kilnų 
jaunimų, kuris susispietęs po 
choro vėliava, dirba Bažnv- I 
čios ir tautos darbų, gaivina i

iki gegužės 10 d. Visos atsi
lankiusios merginos turės Iv 
gias teises Į “Monte Carlo” 
laimės karalaitę. Šokių vaka
ras Įvyks Visų Šventųjų pa
rapijos salėj.

Klubo kambary, kurį Koše 
lando Vyčiai įgijo nuo gerb 
kun. Paškausko, būna atdaras 
pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais ir sekmadieniais po
piet. Kambarys gražiai įreng
tas.

St. Kernagis, Vyčių pikni
ko komisijos pirm. smarkiai 
d’rba biznio reikalais. Tik

tra. Įžanga $1, 75c ir ,50c.
Po operetės šokiai. Įždnga

50c. lėlius

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T fi V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
6340 80. KEDZIS AVt

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI
Vakar dienos žaidimai.

AMERICAN LEAGUE.
Cliicnsio, 7 
Cleveland, 7 .. 
Boston, 7 .... 
Wasliington, (i

Betroit, 2 
... St. Lonis 6 
. Ncw York, 4 
Pliilade'ph i a, 4

NATIONAL LEAGUE.
St. Louis, 9 ................. Chicago, 4
Pittslnirsrh. 4 .............. Cineinnati, 3

., , . . . . i Ne\v York. 6 .................. Boston, 5gaila, kad neseniai turėjo pra-1 ht.ookl vllt 12 .......... phila,h-iphia, 5

VENEIIAN MONUMENT ti)., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamlų
n — --

Didžiausia paminklų dirbtuve 
( Chicago]

— -o . ----
Suvirš 50 metą prityrime

-------- o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLL BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

•pnnialiHttM Itkaltrao Ir Ukltrm 
mr rlmkta rfMln pamlnkm l» 
fenam h)

Hlmj Iptmyfi* sprtdalliiiol* «ta 
me darbe per Ae4ta» karta*

Veskite paminklų relltalns tie 
<l«l ra pačiais ISdlrbčJals.

MOUNT GARMEl 
KAPINĖSE
ildiliillg rarto

HULSIDE, ILLINOIS
Vry* telefoną*

•te* PKNMA4X>I.A Ml 
BELMOFT S4MK

Office t HIIJJSTBB SM» 
Vlneent

$25,000.00 mEHOUSE SALE
Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas stakas:

Rakandų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Parlor Setų, Mat
rasų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas.
Skalbiamos Mašinos po ................ $ 19.00 ir up

Parlor Setai po ............................... $28 ■OO ir up

Radios po ........ ........................................... $££ .OO
Radios gražiuose kabinetuose po ................ $9*50

Family Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

fl. Petkus 
I. F. Ržilaiis 
S. M. Sknrtas 
Clias. Syrenicze
1.1. Znlp
G. Meilys_ _
Lachawicz ii Senes 
iLėtoicies 
S. P. Mažeika

1410 So. 49tb Ct.. Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Streel 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



a

LABDARIŲ DIRVA
Svečio Iš Lietuvos Belaukiant
Draugijos Užsienių Lietu- per radio iš WHFC (Margu 

viams Remti pirm. R. Skipi- čio vai.) 9:45 p. m.
CENTRO SUSIRINKIMAS ,riais taip gausi krikščionybės 

---------- istorija.
ŠĮ vakarę Aušros Vartų pa-Į Popiežius Pijus IX, dar vy- 

rap. salėj įvyks Lietuvių R. skupaudaiuas, netuiėdamas ka 
K. Labdarių centro susirinki- rtų kuo sušelpti vargšų, ati
mąs, kuriame turi dalyvauti davė iš savo servizo paskuti- 
visų kuopų atstovai.

Valdyba

LABDARIŲ DĖMESIUI

Nepamirškime, gerbiamieji 
labdariai, kad mūs laukia ke
li dideli darbai, prie kurių tu
rime gerai pris:rengti. Du di
deli dalykai įvyksta viena die 
na, būtent gegužės mėn. 30 d.

... O Šv. Jonas Išmaldininkas
ą (kapinių) ( ienų /v. Ka- ]a})(|aryPpje huvo nuėjęs taip

ui sidabrinį šaukštų.

Popiežius šv. Leonas II ne- 
. ’irtingiems buvo dosnus, kaip 
'etas kitas. Šelpdamas varg
šus jis išbaigė visus savo re
sursus. Perspėtas dė1 tariamai 
perdėto savo labdaringumo. 
jis pasakė: “Laimingas bū
čiau, jei remdamas neturtėlius, 
pats mirčiau skurde’’.

zmiiero kapuose įvyksta gedu
lingos pamaldos, į kurias su
važiuoja tūkstantinės žmonių 
minios, kad pasimelsti už mi
rusius. Labdarių Sųjungai y- 
ra jiavesta prie kapinių pa
rinkti aukų lietuviams našlai
čiams šelpti. Tai yra savo rū
šies “Tag Day”. Svarbu, kad 
ta proga būtų gerai išnaudo
ta geram tikslui. To nepada
rysime be tinkamo prisirengi
mo. Reikia, kad kuopos jau 
dabar pradėtų rinkikių mobi
lizavimą. Kiekviena labdarių 
kuopa ne po vieną kitą, bet 
bent po kelioliką rink’kių tu
ri turėti. Tuo būdu ir aukų 
♦urinksime daugiau.

Tuoj po iškilmių kapinėse, 
Vytauto parke įvyks labdarių 
piknikas. Šis darbas taip pat 
reikalauja gero prisirengimo, 
jei norime šį tą pelnyti. Kuo
pos ir čia turi pasidarbuoti. 
Taip pat reikia gerai garsin
ti ir svečių daug sukviesti. 
Pasidarbuokime.

LABDARINGA KRIKŠ 
6I0NYBĖ

tis atvyksta į Cbicagų gegu
žės mėn. 3 d. A. L. R. K. Fe
deracijos apskričio vadovybė

Sekmadienį, geg. 5 d., 1 vai. 
po pietų, Dariaus ir Girėno 
paminklo pamatų kasimo iš-

drauge su kitoms tautiškoms kilmės Marquette Parke, 
grupėms jo pasitikimui suda-. Antradienio vakare, geg. 7 
rė tokių programų: d. masinis susirinkimas Sv.

Penktadienj, geg. 3 d. pasi- A“‘ano »»"»• sal{J' «“"• 
tikimas stotyje ir pietūs Pal- Ketvirtadienį, geg. 9 d., po 
mer viešbuty apie 1 vai. diena. Kazimiero Akademi

joj-
šeštadienį, geg. 4 d., 4 vai. Sekmadienį, geg. 12 dieną 

po pietų, visų lietuvių masinis “Draugo’’ piknike.
susirinkimas McKinley parke. Į **•/* d- Vi-

sų šventų parap. salėj, Rose-
šeštadienį, geg. 4 d., kalba landė masinis susirinkimas.

toli, kad vienam vargšui ati
davė paskutinę savo antklodę.

Katarina Emerich uždar
biauja pas siuvėjų, kad sugy
ventų reikiamų pinigų sumą 
įstoti vienuolynan. Bet jos ge
rumas vargšams buvo toks, 
kad per 3 tarnybos metus ji 
nieko nesutaupė.

Kas nežino gražaus pasako
jimo apie šv. Martyną ir jo 
pusę apsiausto? Ir tokių “Ma
rtynų” krikščionybė yra da
vusi pasauliui daug. Kiekvie
nas šventasis yra buvęs kar
tu didelis labdarys jei ne dali
namais savo ištekliais, tai 
(būdamas neturtingas) savo 
dvasia, kuria jis skatindavo i 
turtinguosius į labdarybę. 1

Labdarybė tai vienintelis tu 
rtas, kuris, didėja dalinamas 
(('aid'). Rasti progų geram 
darbui., reiškia r*?.’*i turtų (L. 
Scbefer).

NORTH SIDĖS ŽINELĖS
Šiandie įvyksta Šv. Vardo 

draugijos parengimas - šokiai. 
Komisija nuo seniai darbuoja
si, kad vakaras pavyktų. Gir
dėjau, kad vakaras bus paį
vairintas margumynais. Nortb 
Side lietuviai, paremkite jau
nųjų pastangas, parodykite sa 
vo užuojautą atsilankymu į 
vakarą. Draugija yra jaunutė.

Federacijos skyriaus susiri
nkime nutarta surengti bun- 
co party, kad bent kiek šukė 
lūs lėšų laikraščiams užsisa
kyti, nes nėra iš ko atnaujin
ti prenumeratų. Komisija de
da pastangų ir tikis?' sulauk 
ti visų draugijų ir parapijonų 
paramos.

raitė). Visi turėtų pamatyti 
komediją, nes dabar visi my
li juokus, o čia jų turės be 
galo.

Galima būti (ir esama!) kn- 
Labd. kšeionių ir be labdarybės. Be* 

tai bus tik vardinė krikŠČio 
nybė, svetima Evangelijai i’.

Bal. 28 d. įvyksta margučiij 
vakaras, kuriame, kaip kas 
met, iiž kiečiausį ir gražiau
siai numargintų margutį b’ 
duodama dovanos. Be to. H- 
sulošta juokinga ir labai link
sma komedija (Mirta Cincibe-

i pačiam Kristui. P. Jakai

VIS1ŽM0NĖS
(Pabaiga)

Skolininkas’- — Daujotis, 
nors amatoris, bet trumpa sa
vo partija pilnai patenkino!

“Jo pati’’ — Sakalienė bu 
vo’visai savo vietoje.

“Bėdinas kaimynas” — Ši
mkus O. K.

44 <

mūsų pramogėlės dažnai pla 
čiai aprašomos, o šio taip ne 
paprasto veikalo, ir gerai pa
statyto, jo lankytojai lyg ii

Trečiadienis, baland. 24, 1935
Dar kalbant apie kaltininkų 

■‘Visi žmonės”, J. Olšauską, 
reikia nepamiršti, kad tasai 
irtistas ne piiTtią mums chi- 
tagiečiams patiekė tikrai rim
tą scenos dramą. Pernai jisai 
buvo įspūdingai pastatęs S. 
Čiurlionienės “Aušros Sūnūs”

“nepastebėjo”, nors jisai ir 
tris kartus buvo jau statytas 
lietuvių kolonijose mūsų mie
ste.

Taigi, visi žmonės, kurie I 8th St. teatre. Deja, tas vei-
matė šį “morality play”, be- kalas nebuvo pakartotas. Gai-
abejo, pergyveno gilų įspūdį. la. Dėka “Aušros sū- 

nams” šiandie ir mes galimeStoras giminaitis” — Dau | Svetainėj buvo tylu, kaip ba- 
jotis ir “Liesas giminaitis”— žnyčioje. Buvo jaučiama pub-! išreikšti savo mintis — lietu- 
Petrošius abu kaip “giminės” likos susikaupimas. J. Olšaus- vių spaudoje. Nina
vaidino gerai. kui tikrai dėkingi esame už 

žmonės”. Tikimės, kad
(Pabaiga bus.)

“Mirtis” — F. Žitkus. Čia “Visi 
tai jau gana silpnokai išeita- j sulaukę kitos gavėnios — gau- 
Mirtis turi būti baisi — dra i sime tą veikalų pamatyti vi
nį a tiška - traginga ir majes j sose parapijose. Tai būtų ga- 
totinga. Ši “mirtis” buvo taip Įima padaryti tradiciniu daly-
sau — “neutral”. ku panašias misterijas per ga- Bučernė ir grosernė parda-

“Mamona”   Povilonis ir Nedmig mes jų turime, vimui. Labai prieinama kaina.
“Velnias” — K. Šimkus abu |Man rodos’ ’1 lietuvil-> kalbon Su arba be namo. 
jaunuoliai tose rolėse buvo Į'«V(‘rsta- Originalių, rodos, vi- 2953 W. 59th St.
labai miklūs, “mamoniški” ir sai netunmt'-

Jau ema tarpe parapijonų “velniokiški”. Tos partijos 
bruzdėji.vas ir rengiamasi , sunkokos, bet jie jas sulošė 
prie paiap. pavasarinės gegu- Osai ne amatoriškai. 
žinės, kurį įvyksta nortlisidie-
čiams gerai žinomoje vietoje 
— prie lenkiškų kapinių. Dr 
gijos renka darbininkus ir re 
ngiasi piknike - gegužinėje 
gražiai pasirodyti. Taip ir re'.
Iria.

Verbų sekmadienį parap. 
choras buvo surengęs bažny
tinį koncertų, kuris muzikali 
niu atžvilrop pavyko. Buvo ir 
svečių solistų. Žmonių galėję 
būti daugiau. Choras tų dieną 
nusitraukė paveikslą, nes ren 
giasi prie jubiliejinio koncer
to, kuris i vyks geg. 5 d., pa
rap. svetainėj. Lietuvytis

Užvakar mūsų redakciją ap
lankė p. Karpavičius, ‘Dirvos’ 
redaktorius, iš Cleveland, O 
hio.

“Tikėjimas” — D. Kamin
skienė. Ir čia Kaminskienė su
lošė labai įspūdingai; išlaikė 
majestotišką — švelniai - liū
dną toną, tokį, kaip tik toji 
"olė reikalavo.

“Daktaras” — K. Sabonis 
buvo nepamainomas. Tą rolę, 
taip, o ne kitaip vaidinti ir rei 
kotų. K. Sabonis pilnai paten
kinantis buvo.

“Svečiai”, “angelai”, “ve
rgai”, visi patenkinanti.

Kostiumai irgi veikalui pri
taikinti.

Gal per daug ims ilga ši 
“recenzija”, bet man kiek kei 
stoka, kad įvairios smulkios

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

CANal 0708

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 0059

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

PARDAVIMUI BIZNIAI

Phone: REPublic 8931

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai'-

DODGE — 1932, 5 pasaž. Coupe, Tan, 
6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
Ir tajerai visi geri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas lr žemai apkai
nuotas ....................................... .. • #395

OT/PS 9 — 1933, 4 duru Sedan. Pine 
su gold trim, 5 Steel ratai. Laba 
gražus vėliausio «modelio kara-s. an
kstai tobulam stovv ................ #5’’

CHEVROLET —- 1933. Sport coupe 
Su rumble seat. Maroon. 5 drat 
ratai, bot wnter heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... #395

PLYMOTfTH — ’33, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe, Juodas. B raudoni 
drat. ratai, rumble sent. Vėliausio

«. modelio coupe Švelniai bėgančiu 
motoru ............................................ #415

BUICK — 1932, Victoria Coupe. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake #445

BUTCK ’Sl — Model 91. 5 Sedan 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taleyai 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... #375

LA SAT.I.E — 1930, 5 pasaž. Sedan 
Juodas. 5 drat. ratai, šis La Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ #375

BUTCK — 1931. Model 85 Victoria 
Coupe. 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ................................... #375

BUTCK — 1929, Model 48 Coupe. 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . #225

Nelabdaringos 
bes nėra. Labdarybė ir krikš
čionybė — du neišskiriami da
lykai. Toks buvo Kristaus no
ras, kuris, deja, nevisuomet 
yra suprastas, o kuris tačiau 
taip aiškus. Juk ar gali būti 
abejojama tuo katalikybės pr' 
neipu, kurio laikvmas ar ne
laikymas lemia amžiną pala’ 
mą ar nebepataisomą pražūtį! 
Vadinasi, iš daugelio didelių 
ir šventų darbų d’džiausiais 
ir švenččausias darbas yra la
bdarybė. Kas su tuo teigimu 
nevisiškai norėtų sutikti, tam 
patartina atidžiai perskaityti 
Mat. 25, 31—48, kur ta tiesa 
taip vaizdingai nusakyta, kad 
ir bukapročiui gali būti aiški

Taip, mūsų krikščionišku
mo kriterijus yra mūsų lat 
daringumas. Ką padarėte vie
nam iš tų mažiausių... Aukš
čiausios krikščioniškos išmin
ties yra pas ekęs tas, kas yra 
supratęs labdarybės idėją E- 
vangelijoje. Todėl netenka ste
bėtis kartais net ekscesvviais 
labdarybės pavyzdžiais, kn-

krikščionv-l BIZNIERIAI. GARSINKITES 
“DRAUGE”

DR. J. J. KOWARSKAS DR'Pl Zl STORIS
AKIŲ GYDYTOJAI:

I’HYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0000 Su. Arteslan Avė.

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

Ofiso Tel. CICERO 49
Res. Tel. CICERO S«5«

JOS. SHINRI MAN. M. H
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komiuijonlerlua Yra garai Cl- 
cerlečiams žinomas Praktikuoja Jau 
19 met hm Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Mirumatlzmą, Plan- 
ėhj lr širdies Ilgas.

Valandos:
Nuo 10 Iki 12 vai ryto: nuo 3 Iki 4 

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

4930 West 13th Street 
CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIO 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
<stl priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). atitaiso 
rumparegystę lr toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedSIioj nuo lo iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos:

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

■ Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų Ttl. PROspeet 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

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

DR. J. RUSSELL
Lietnvia Gydytojas ir Chirurgą# 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 5:30 Iki 8:30 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutari) 
Res. 2815 W. #9th St. Pagal sutari).

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory #848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo l->; nuo 8:10-8:80

756 West 35th Street

Tel. CANal 0122

DR. D. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 0122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomis Dagai sutarti
REZIDENCIJA -

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7808

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49th <7T.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv.,z Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAI.STED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GROvehill 0017 •

7017 S. FAIRFTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

DODOE — 1933, Sport coupe su ru
mble seat. Juodas. 5 mediniai ra
tai numaliavoti Tv-orv Išrodo geni 
ir tobulam mekaniškam stovy #425

BUICK ’30 — Model 46S. 2 pasaž 
coupe su rumble sėst, French blue 
6 drat. ratai, labai gražus cm—■ 
tobulam stovy .......................... #2or-

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jeral, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe ............ #BB5

BUICK — 1935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 Buick? Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan, su trunk. Juodas, var
totas tik 3000 mvlių: taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan. dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuoiažni kaip 
nauji ir apkainuoti mažiau ne
gu #900.

CADILLAC — ’Sl — V-12. 5 pasaž 
Town Sedan, wlth rear trunk; 5 
drat. ratai wlth white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................ #695

CADILLAC ’28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek 
vrhlpcord trim. Puikus karas ku
ris dar Ilgai tarnaus................ #*»•’

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puik,) 
staką garantuotų vartotų Buick ka 
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą. vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Crawford 4100
fJFTUVTĮT ADVOKATAI

LIETUVIAI ADVOKATAI:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTO J A8 Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRgfnla OOflO 

Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 p. m 
Nedėliomts pagal sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 881#
Rea Tai.: VTRglnta 0889

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A Y
414# ARCHER AVENUE

Kampas Fraaetseo Ava

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729, So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO. fLL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo I Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11 

valandai dieną 
Telefonas MIDvray 98*0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Re*.: Tel PLAaa #400
Valandoe:

Nuo 10-1# v. ryto: #-• Ir 7-# v. v. 
Nedėldieniala nuo 1# Iki I# diena

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 lr 7—9 vai. vakare

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMIock #280

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 9658 W. 091h Kt.

Valandos: 10-12 lr 8-9 ml. vak. 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti 

Tel. LAFayette #057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 W«t 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandoe: nuo S Iki I vai. vakaro 

Seredomis lr nedėllotnfs pagal 
sutari)

IOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedėlio, 8eredos lr PėtnyCios

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPublic 98IM1

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETDVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 0990
188 W. Randolph St.

Chicago

Telephone BOUlevard 2800

Joseph Js Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res 6515 S. Rockwell St.

Phone REPnblle 9723 CHICAGO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
člus, bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South W e steni Avenue

KONTRAKTORIAI

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: N»io 9 iki 10 rytate — 1 
Iki 8 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p. i

ZELVTH RITI,DINO CO.
Kon traktoriai

Statom naujue tr taiso m senus na
mus. Mflro, cetnento. medRo lr stog- 
dengystės. lengvi IŠmokesėlai arba 
cash. Dninro apkainavlmas ant namu 
Ir rakandų.

3S58 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOTlevard 8317

BRUNO SKITUS « OO. 
KONTRAKTORTAT 

Statome nauius namus. Apdengiant 
gonkas (porėtus arba visa medin) na
rna popiera arba cementiniu asbestus. 
Taip pat parūplnam paskolas namų 
pataisymui. Imame darbūs visoj Chi
cagoj. koięntja nesvarbi.

4131 So. Franciam Avenue 
Telefonai LAFayette 5834 — 8851

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LA TVA KORYTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
caab. 2 fl. - 4 kamh., 2 fl. - 
5 kamh., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2808 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083


