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ISPANUOS RADIKALAI NETURI 
PAVYKINO STREIKUOTI

Italija grasina Vokietijai
prekybos kova

SARAGOSSA, Ispanija, ko naikinta. Tai padarė tada vy-

ANGLIKONAS MA- D. KETVIRTADK- 
TO KAS DAROSI NS RYME

MILŽINIŠKAS Iš VISO PA
SAULIO, MALDININKŲ 

SUPLŲDIMAS• t $•*-
RYMAS, kovo 30. — ftvcn-

AUKŠTINA POPIEŽIŲ IR 
PEIKIA SAVO VYSKUPUS

1/0 NDONAS, kovo 29. —
Argyllo princas parašė laiškų
anglikonų vikarui Bristoly., tasis (Didysis) Ketvirtadienis

FARLEY NIEKO 
NEVEIKIA

vo 29. — Socialistai ir komuni 
štai paskelbė revoliucinį strvi- 
kiy. VyriauRybė tuojau pasiun 
tė kariuomenę prieš triukšma
darius. Nebuvo progos nė pra 
dėti streiką.

Kai kuriose Ispanijos daly
se socialistai vadovauja loka
liems darbininkų streikams. 
Ten policija su jais apsidirba.

Krašto vyriausybė svarsto 
projektą, kuriuo norima grą
žinti mirties bausmę visiems 
valstybės išdavikams ir poli
tiniams žudikams. įsteigus 
respubliką ši bausmė buvo pa-

BALSUOTOJAI NEGAU 
KEISTI PARTU|

J. Valstybių distrikto tei
smo teisėjas J. P. Barnes nu
sprendė, kad per ateinančius 
balandžio mėn. 10 d. “prinia- 
ry” rinkimus Illinois valsty
bės piliečiai balsuotojai nega
li pereiti iš (vienos partijos ki- 

. ton, bet turi laikytis tt>S par
tijos, už kurią yra pasisakę 
per 1932 metų “primary” rin 
kimus. ‘-

Illinois vaistytas vyriau
sias prokuroras Kerner nese
nai nusprendė, kad šis klausi
mas nėra paremtas kalendo
riaus metais, bet rinkimų me
tais ir todėl yra galimas iš 
vienos į kitą partiją perėji
mas.

Teisėjas Barnes gi nuspren 
dė atvirkščiai. Jis dar nurodė, 
kad 1932 m. “primary” balsa
vimai įvyko balandžio mėn. 12 
d., o šiemet bus balandžio 10 
d. Trūksta kelių dienų.

ravusieji radikalai. Jie žino
jo, kad mirties l auš m ė ateity
je gali būt taikoma daugiausia 
jiems.

RVjMAS, kovo 29. — Vokie
tijos vyriausybė nusprendė žy 
m iai sumažinti žaliavos impor 
tą. Šiuo nusprendimu vokie
čiai pakenkia ne tik Amerikai, 
bet ir Italijai, iŠ kur Vokieti
jon išvežama daug kempių ir 
linų. k

Italijos vyriausybė grasina 
Vokietijai už tai “atsimokėti” 
vokiečių importo mažinimu.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RUMUNIJOJ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
kovo 29. — Nepaprastai smar 
kus žemės drebėjimas ištiko 
šį miestą, ir apylinkes. Tarp 
gyventojų pasireiškė didelė 
pasiauba. Vietomis namų lan
gų stiklai sutrupo ir namų sic 
nos suaižėja. Daug žmonių iš 
namų ir restoMnų nutuko got 
vėn. Tas pat provincijoje.

Princas pats anglikonas, ta
čiau laiške aukština Popiežių 
ir kritikuoja anglikonų vysku
pus. Jis pareiškia, kad Popie
žius visos žmonijos reikalais 
rūpinasi, žiūri, kad krikščio
nybė nuolat stiprėtų, dažnai 
raštais aiškina krikščionybės 
principus, o anglikonų Vysku
pai dažnai komedijas vykdo 
savo katedrose, kad šios vi
siškai neištiištėtų.

fti nepaprasta anglikono 
princo kritiku pasireiškė po 
to, kada anglikonų katedroje 
Bristoly turėta paskaita apie 
komunizmą.

Negirdėti skandalai įvyksta 
anglikonų katedrose, pareiškia 
princas, ir visados juoąe skitu 
dainose įsivelia anglikonų vy 
skupai. Yrd aišku, kad angli
konų vyskupai stačiai kasusi 
po krikščionybės pamatais.

vakar Ryma bažnyčiose pra 
leistas su , giliausiu tikin
čiųjų maldingumu. Rytą ba-

REIKALAUJAMA, KAD JIS 
TRAUKTŲ TIESON 
KALTINAMUOSIUS

WASHINGTON, kovo 30.
— Ne mažai laiko praėjo, kaip 
paštų departamento sekreto
rius Farley panaikino kontrak 
tus su oro linijomis dėl pašto l

KLAIPĖDOS TEISMUOSE VIS DAR 
NEGALIMA LIETUVIŠKAI | 

SUSIKALBĖTI 1
r1'-

Teisėjai visaip išsisukinėja
nemokėdami lietuvių kalbos

zilikos ir šiaip bažnyčios buvo | vežiojimo, lr iki šioliai vyriau 
kupinos žmonių. Šv. Mišių ,sybė nieko neveikia, kad iškel-

KOVA SU GAISRAIS 
, LIETUVOJE

NEĮSILEIDŽIAMI KITU 
KRAŠTŲ ŽURNALAI

MAŽIUI PIENO PIRKLIAI 
NEIGS KOD|

Didžiosios pieno kompani
jos Chicagoj nusprendė nuo 
ateinančio sekmadienio pigiau* 
pardavinėti pieną — 8 centus 
kvortai, kad tuo būdu sunai
kinti mažuosius pieno preky
bininkus, kurie savo įmonių 
palaikymui pigiau parduoda 
pieną. • . I

Šie mažieji prekybininkai, 
kurie nepriklauso didžiųjų 
kompanijų trastui, atsiduria 
pavojun. Tad įvykusiam su
sirinkime nusprendė nepiklyti 
pieno prekybos kodo ir pieno 
pristatytojams ūkininkams 
mokėti pigiau, negu kodu nu
statyta, taip kad būtų galima 
pigiau parduoti pieną.

50,000 DOL LAIDAS 
M.INSULLIUI >

Iš Kanados grąžintas Chi- 
cagon M. lnsullis vieną naktį 
išlaikytas apskrities kalėjime. 
Ant rytojaus jis paleistas už
stačius 50,000 dol. laido.

Pirmieji jo išklausinėjimai 
teisme įvyks balandžio m. G 
d.

M. Insuilio brolis Samuelis, 
anot depešų, yra Marmoro 
jūroj Maiotis laive. Sakoma, 
kad turkų autoritetai nelei- 

j tižia tam laivui plaukti Juodo- 
jon jūron. Samuelis nori iš
sisukti nuo grįžimo Amerikon.

VIENA, Austrija, kovo 30. 
— Austrijos vyriausybė už
draudė į Austriją įvežti' ir 
parduoti apie 100 žurnalų, ki
tuose kraštuose leidžiamų^ 
Tarp uždraustųjų yra keletas 
ir amerikoniškų.

Daugiaušia uždrausti tie žur 
nalai, kurie nepalankiai atti

metu po “Gloria” nutilo Imi- 

žnyčiose varpeliai ir varpinė
se didieji varpai, uždaryti va" 
gonai. Himnai bažnyčiose gie 
darni be vargonų pritarimo. 
Ši nepaprasta tyla yra Mūsų 
Viešpaties Kančios ir mirimo 
prie kryžiaus apmąstymų lai 
kotarpis, kuris tęsis iki ryto
jaus šv. Mišių — Ryme iki pu 
siaudienio, kada po “Gloria” 
ir vėl prabils varpeliai, var
pai ir vargonai. Tai bus Iš
ganytojo Prisikėlimo iš įniru
si įy šventės pradžia.

(V akar dieną tūkstančiai 
iš viso pasaulio suvykusių mal 
dininkų aplankė ftv. Jono La- 
terano baziliką pagerbti stalą, 
prie kurio prieš 10 šimtmečių 
įvyko Kristaus su Apaštalais 

Paskutinė Vakarienė.
ftv. Petro bazilikoj, Vatika

ne, dalyvaujant Šventajam Tė 
vni, pontifįkalinės Mišias lai
kė kardinolas Granito.!

ti tylas oro linijoms už jų ta
riamas suktybes, dėl kurių kon 
traktai panaikinti.

National Aeronautic Asso
ciation prezidentas Hiram
Bingham reikalauja, kdd sek- j 
reto rius Farley patrauktų tie- 
son nusikaltusias oro linijas, 
arba nors paskelbtų viešai kai 
tinimus prieš tų linijų virši
ninkus.

Tačiau iki šiolai nieko neda
roma. O kada dabar norima 
su tomis pačiomis linijomis pa 
daryli laikinus kontraktus, 
tai sekretorius Farley stato 
sąlygą, kad tų linijų viršinin
kai atsistatydintų.

Kadangi prieš oro linijas 
neturima faktais paremtų kai- 
tinijnų, tai Ivyriausybė labai

Įvairūs gaisrai Lietuvoje 
kasmet pridaro nuostolių apie 

' 10,000,000 litų./Palyginant, tai 
idaug gi turto nueina dūmais 
ir virsta pelenais. Gaisrai dau 
giausia paliečia sodrius, taigi 
tų nuostolių didžioji dalis jie
ms ir tenka.

Kovos su gaisrais frontus 
diena iš dienos stiprėja. Mie
stuose yra geruli organizuotos 
ugniagesių komandos. Sodžiu
je tokių komandų retai knr 
dar yra. Tačiau ir čia reika
las kovoti su gaisrais vis dau
giau suprantamas. Priešgai-

KLAIPĖDA. — Prieš kurį 
laiką Sassas apskundė neuma 
nininkų partijos lyderius Ber-. 
tulaitį ir Preissą už tai, kad 
jie, esą, skleidžia gandus, jog 
Sassas tariasi su Simonaičiu 
dėl lietuviškos direktorijos su 
darymo. Aiškinant tą bylą tei. 
sme, liudytoju buvo iššauktas, 
ir Simonaitis. Valsčiaus tei
smo patarėjas <Costede Simo- 

i naitį norėjo apklausti voki
škai, tačiau Simonaitis atsisa
kė vokiškai kalbėti, atsisakė 
ir su teisėju kalbėti per vertė
ją ir pareikalavo užprotoko
luoti, kad teismas nepajėgia 
lietuvių kalba atlikti savo dar 
bo. Teisėjas įvairiais būdais 
mėgino išsisukinėti, tačiau Si
monaičiui pareikalavus, kad 
su juo būtų kalbame tik lietn-‘,•<

800 ŽUVININKŲ PRIGERS

MONIJOS JERUZALĖJE

Vakar Chicagoj 20 automo- 
bilinkų nubausta po 1 dol. nŽ 
važinėjimą be “laisnių.”

srinę propagandą sodžiuose
Sauliai, kuri. turi to-Cįįį M>

let. Šimtų savo komandų ir tardymą atidjio, kad
galima iššaukti kitą teismo 
bendradarbį, kuris su liudyto
ju galėsiąs susikalbėti lietuvi
škai.

išėję į atsargą kariai, kurių 
nemažas skaičius būna supa- 

^ĄMybA.fdšaukda- žindinami su gaisro gesinimo
ma Tų kontraktų panaikinimą. teknika karinės tarnvbos me-

Tokia tačiau būklė nėra dar 
kgera. Lietuvoje norima, kad 
gaisrų nelaimės didumą su
prastų kiekvienas žmoguR. To

* i •siekiama, ruošiant priešgaisri 
nės apsaugos kursus ir prieš
gaisrinės propagandos savai
tes. Priešgaisrinių propagan
dos savaičių metu visoje Lie
tuvoje yra ruošiamos ugniage- 
sybos klausimais paskaitos ir 
rodoma žmonėms, kaip reikia 
kovoti su gaisrais sodžiaus są 
lygose. Visos šios priemonės 
duoda gražių vaisių ir gaisrų 
skaičius Lietuvoje mažėja.

Šiemet tokia priešgaisrinės 
propagandos savaitė bus su
ruošta gegužės mėnesį. Pro
gramai vykdyti Kaune yra 
jau sudarytas centralinis ko
mitetas, kuris dabar organi
zuoja komitetus apskrityse ir 
ruošia populiarią ugniagesy- 
bos klausimais literatūrą.

Jei demokratų partijos vy
riausybei nepatinka respubli
konų partijos vyriausybės pa
daryti kontraktai vien parti- 
jiniais sumetimais, tai didelė 
neteisybė daroma panaikinant 
kontraktus, pareiškia kai ku
rie respublikonai.

VALSTYBINIU TAUPOMU 
KASU PASKOLOS ’4*

(Daugelis Lietuvos piliečiu' 
savo santaupas laiko ne bon- 
kuose, bet Valstybės taupomo-, 
siose kasose, nes jomis dau-

f • » * ■ £1
giau pasitiki, kadangi už jošo, 
pasidėtus pinigus atsako Lio-^ 
tuvos valstybės iždas. Tuo»į 
indėlius taupomosios kasv^j 
leidžia į apyvartą. Skolii 
bankams ir kitoms patiki-’ 
moms įstaigoms ir piliečiam®,' 
O kad taupomoji kasa už pa
dėtus indėlius moka už bankus^ 
mažesnį nuošimtį indėlinituJ 
kams, tai tos ir skolina mažea*^ 
niais nuošimčiais.

ftiais metais išdavė paskolos? 
šioms savivaldybėms: Kauno 
apskrities savivaldybei 40,( 
lit. namams baigti statyti; 1 
mergės miesto savivaldyl 
50,000 it kanalizacijos dai 
bams; Marijampolės apski 
ties savivaldybei 50,000 lt. 
džios mokyklų namams štai vi 
ti; Raudondvario valsčiaus 
vi valdybei kurortams tvari 
(Kulautuvos kurortui 
lit. ir Lampėdžių kuroi 
10,000 lt.); Trakų* a] 
savivaldyTlei 35,000 lt. 
mams statyti, ir Kazlų-1 

I valsčiaus savivaldybei 7,C 
lt., namams įsigyti.

Į Valstybės taupomąsias 
sas dėdami piiilgns žmc 
yra tikri, kad jų pinigą!, 
padėti saugiausioje vietoje 

visuomenei nai

JERUZALE. — Tuo pačiu 
momentu, kuomet šventoji va-

liepia apie Austrijos vyriau- landa įvyko ftv. Petro baaili- 
. . - i . . kOje, Ryme, kur vadovavo

Šventasis Tėvas Pijus XI ko
vo mėn. 15 d., tokias pat ce
remonijas vedė Jeruzalės pa- 
triarkas Barlasina Paskutinės 
Vakarienės bažnyčioje (šven
tovėje) ant Siono kalno.

Kaip vienur, taip kitur to
mis ceremonijomis minėtos 19 
šimtų metų Eukaristijoa ir 
Kunigystės sakramento įstei
gimo sukaktuvės.

Krikščioniškas pasaulis y- 
pač daug įdomavo Jeruzalėje 
įvykusiomis ceremonijomis, 
nes jos buvo laikomos toje 
vietoje, kurioje prieš 19 šimt
mečių Mūsų Viešpats įsteigė 
levitų luomą, kuriam pavedė 
įamžinti nuolatinį Savo Buvi
mą bažnyčių altoriuose.

sybę, arba pasižymi savo pur
vinais raštais.

ŠANCHAJUS, kovo 29. — 
Kwantungo provincijos pa
kraščiuose jūros audra nuskan 
dino apie 300 žuvininkų val
čių. Apie 800 kinų žuvininkų 
žuvo. ’

PAIMTA KALfiJIMAN

Nubausta 25 metus kalėti 
žmogžudė dr. Al ice L. Wvne- 
koop, 63 m. amž., vakar išvež
ta. moterų reformatorijon, 
Dwight, III.

Pasigėręs W. Seniow, 45 
,mi amž., 7425 Palatine avė., 
sunkiai pašovė savo žmoną ir 
posūnį ir paspruko.

AUTOMOBILIŲ BOARDAS 
IR FORDAS •

DETROIT, Mich., kovo 30. 
— Specialus automobilių pra
monės boardas pradėjo posė
džiauti ir gavo keletą darbi
ninkų nusiskundimų, tarp ku
rių yra ir iš Fordo kompani
jos.

Boardas dar nežino, ką jis 
darys Fordo klausimu. Kaip 
žinoma, Fordas nėra pasira
šęs automobilių pramonės ko
do, lygiai ir padarytos Wash- 
ingtone taikos sutarties sn 
darbininkais: Lauks instruk
cijų iš Washingtono.

PRIEŠ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ

PARYŽIUS, kovo 29. — 
Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė sumažinti valstybės 
išlaidų sąmatą daugiausia vai 
stybės tarnautojų koštais.

Aie pastarieji planuoja su
rengti! demonstracijas. Ir par
lamente susidaro opozicija. 
Reikalauja devaloriznoti fran. 
ką.

PALIKTAS TOLESNIAI 
TARNYBAI

WASHlNGTON, kovo 29. 
— Slaptosios tarnybos virši
ninkui W. H. Moran suėjo 70 
m. amžiaus ir turėjo būt atki
ltas ir pensijonoojatnas.

Kadangi Moran 51 metns 
yra šioje tarnyboje ir daug pn 
sižymėjęs, prezidento- specia
liu įsaJcymu jis dar porai me
lų paliktas tarnyboje.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PRALAIMĖJO KONGRESE

WASHINGTON, kovo 29.
— Aną dieną kongreso žeme
snieji rūmai, o dabar senatas, 
reikalinga balsų dauguma an
trąkart pravedė didesnių iš
laidų karo veteranams ir val
stybės tarnautojams bilių. 
Tuo būdu prezidento veto su- f ® 
griovė ir bilius liekasi įstaty
mu be prezidento pasirašymo.

Tai pirmą kartą kongresas 
neprisitaikė prezidento nusi
statymui ir padidino valsty
bės išlaidas, kurios ir be to 
buvo jau didelės.

WASIIINGTON, kovo 30. 
— Kadangi kongresas panei
gė prezidento veto ir iš nau
jo pravedė karo veteranų IjT- 

lių, yra galimumo, kad kelių 
šimtų milijonų dolerių išlaidų 
padengimui prezidentas reika
laus kongreso skirti bet ko
kius naujus mokesčius. Be to 
nebus galima apsieiti.

Jei kongresas didina išlai
das, jis tūri rasti ir pajamų 
šaltinius. Tokiam atsitikime 
nepakanka prisidengti politi
ka. Reikalingi pinigai.

LEGISLATŪRA

ATOSTOGOSE

SPRINGFTELD, III., kovo* 
29. — Illinois valstybės legi- 
slatūra nutraukė sesiją iki ba 
landžio mėn. 17 d., atlikusi šį 
kartą mažai darbo. O progra
mą turėjo lakiai plačią. Si se
sijai yra nepaprasta ir dirbta 
apie septynios savaitės. Per 
daug politikos.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota; 
numatomas sniegas; šalčiau, jie neša

f
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DIENOS KLAUSIMAI

PER KRYŽIŲ NUGALĖJO MIRTĮ

Šiandien Didysis Penktadienis — didžiau- 
faios pasauly tragedijos Kristaus mirties skau- 
fdus prisiminimas, kuris kreipia krikščionių 

lintis į Golgotą, j kurio kalnų Kristus sun
kųjį kryžių nešė, ant kurio Jisai tragingai 

’niirė. “Kareiviai prikalė Jį ant kryžiaus, pa
telėms Jo drabužius” — (Jono 19, 23). *‘Jė-

3, paragavęs uksuso tarė; Atlikta, ir nu
skęs galvų atidavė dvasių” (Jono 19, 30). 
Štai, Dievo Sūnus, atėjęs ant žemės žmo- 

Eįfcių mokyti, juos iš amžinosios nelaimės iš
ploti ir atpirkti, buvo prie kryžiaus pri- 

is, uksusu ir tulžimi pagirdytas, erškė
tis apvainikuotas ir perverta širdimi mirė, 

akydamas “Atlikta”, reiškia — išsipildė, 
taip buvo žadėta. Dėlto šiandien bus Vietoje 

liffliąstyti apie Kristaus mirtį ir tų Kryžių, 
lt kurio Jis mirė.

Nuo to tai laiko Kryžius pasidarė krikš
čionių simboliu ir raktu išrišančiu gyvenimo

roblemą.
Jėzus savo traginga mirtimi unt Kryžiaus 

iliko begalo garbingas. Per Kryžių Jis nu
dėjo mirtį, piktų ir patį pragarų, priduo- 

18 kentėjimams dalelę prasmę ir pada
linąs mus DieVo Karalystės yįplyviaią.
"Kryžius krikščioniui reiškia daugiau, ne- 
nugalėjimas kareiviui, sveikata ligoniui, 

iįnias sunkiai dirbančiam. Jis kelia 
[Anus aukščiau šios žemės gyvenimo rūpesčių 

vargų, kelia mus ten, kame vargas baigia- 
i, o džiaugsmai prasideda.

Nebuvo pasauly didesnio Gydytojo už 
stų. Nėra ir nebus geresnio už Jo vaistų, 

nuo yra Kryžius, unt kurio mirdamas Ji- 
Saukė “Trokštu” — reiškia trokštu žmo- 

amžinojo išganymo ir dangiškosios lai- 
Tik reikia įsigilinti į tikrųjų Kryžiaus

davė galingų vaistų iio gyvenimo ligoms, ne
laimėms gydyti ir įrankį amžinosios pražū
ties išvengti.

Kryžius lengvina žmonijos kentėjimus ir 
priduoda neišseniūunų kantrybę. Pirmieji kri
kščionys ir šventieji jautėsi tik tuomet lai
mingi, kad galėjo kokį nors kryžių, vargų 
ar kančių dėl Kristaus panešti. Del to ir šian
dien tikrieji katalikai savo kad ir sunkiau
siuose varguose randa palengvinimų ir misi-' 
raminimų, kuomet daugelis netikinčiųjų ma
žiausio vargelio nepaneša, keikia visą pouau- 
lį, o kiek tokių nusižudo.

Kryžius reiškia ir pergalę ir nusidėjė
liams viltį. Kada šalę Kristaus prikalė ant 
Kryžiaus du galvažudžiu, vienas iš jų atsi
kreipė į Kristų su prašymu: “Dieve, pasigai
lėk manęs, nusidėjėlio”. — - Jis jam atleido. 
“Kaip aš esu gyvos, aš nenoriu nusidėjėlio 
mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų”. (Ez. 
XVIII, 32). Matote, tokia tai yra Šventojo 
Kryžiaus prasmė nusidėjėliams. “Ne svei
kiems reikia gydytojo, bet sergantiems” — 
sako Kristus. Dėl to Jo Kryžius yra tikroji 
viltis, sielos sveikata.

Gyvename, vargstame ir kenčiame. Kaip 
sunku ir skaudi, būtų, jei tas mūsų gyveni
mas, šios žemės kelionė būtų be vilties. Bet 
Kryžius mums neįtik viltį, bet užtikrinimų 
duoda, kad mes jo pagalba nugalėję piktų 
pasieksime Dangaus Karalystės, kad mes, ti
krai nebūsime apvilti, nes dangus ir žemė

Gyvo kraujo tekėjimas įš kud jai kalba Jėzus sakyda-
Jėzaus Prikryžiuotojo šono 
(Juozapiečių kongregacijos vei 
kinu* centre Asti mieste Itali
joje).

Tiesa, kad įaes turime nusi
lenkti prieš Dievų dėl Jo pa

lygiai 13 vai., staiga pasiju
tau verčiama pakviesti seserį 
inuno prižiūrėtoją, bet tai lai
kiau, kaijH) pagunda, munyda- 
niu; dėl ko turiu sutrukdyti 
seserį, neturėdama ypatingo 
reikalo. Pagalinu priversta šią 
žodžių: — Tuojau pakviesk 
mano sužiedotinę, nes yra pas
kutinis mano pasireiškimas: 
noras turėti daugiau liudyto-

baunėH, įsmeigia akte į Pri- 11;0‘ parite tikroji Uiovo 'jų. Privarau turtjau pakvies-
kryžiuotai, atrodantis jai tar-i™11“ ,lel 5i» ivJkio- ' U Tada didžio noro

1 traukiama atidariau spintų ir
nustebus pamačiau, kad ska-

mas: — Mano duktė, žiūrėk 
prie ko mane privedė žmonių 
nuodėmes, ypatingai švcntva^ 
gystč<s. mano kančia visiškai

norėjo, kad šis įvykis liktų 
kuo didžiausioje paslaptyje 
bet Marija Mortero visa tui 
mačiusi, norėjo papasakoti ii į 
Vyriausiam Juozapiečių kon- ; 
gregaeijos Rektoriui kun. Ma
rijui Martino, kuris nesenai 
buvo grįžęs tt* Romos. Vyr. 

j Rektorius ištyręs šį stebukli-atnaujinta, — ir kartu prašy-i
damas atlyginimo už įžeidimus įsakė tai užlaikyti

darytų didžių darbų, kurie gy Jam padarytus. Ji, visa pilnaįkuogteičiaurioje paslaptyje 

vai Rūdija, kad Jis mūsų Vie
špats ir viso ko pradžia, bei 
galas. Tuo labiau mes turime 
nusilenkti prieš Jo padarytus 
darbus, kurie nepaprastu bei 
stebuklingu būdu, pareiškia 
mums gyvų Dieviškojo Atpir
kėjo meilę; kurių Jis rodo, kad 
tik Jam visa galima, nes tik

tum mirštantį, merdėjantį, ku
li meiliai Jam kalbėjo visų kų 
jai sakė širdis, kad paguosti 
ir išprašyti atleidimo už įžei
dimus Jam padarytus, prašy
dama pasigailėjimo nelaimin
gų nusidėjėlių. Kai pakėlė sa

Jis vienas galingas, gailestin-1 vo akis į Jėzų Prikryžiuotąjj 
gas ir visagalis, čia turiu pri- j pamatė iš Jo šono veržiantis 
siiuinti, kad Dievus pilnas mei j kraujų ir krintant lašais že
lės ir gailestingumo, ypatingu myn. Tai matydama liko tar-
būdu rodo mums savo meilę 
šiais Šventaisiais Metais.

Stebuklo Vieta. Dieviškojo 

Atpirkėjo Švenčiausiojo krau
jo išsiliejimas pasi kaliojo tik
rai stebuklingu būdu, kiirlę 

įvyko Italijoje 1933 m. rug
piūčio ir rugsėjo mėn. Asti 
mieste Tėvų Juozapiečių kon-gali praeiti, bet Jo žodžiai nepraeis. Čia ot, .. ... . ...

” , ’ , . , . , ... , • i gregaeijos veikimo centre; kiltoji sąlyga: ‘ Jei kas nori būti mano moki-|® ° J....................... ’
nys, teima savo Kryžių ir seka mane”.

Bet šiandien mums visiems, viskų į šalį 
atidėjus, reikia įsigilinti, kad Kryžius krikš
čionių šventa vėliava, pergale ir viltimi tapo 
tik po to, kai Kristus, pats Dievo Sūnus, jį 
savo Šventu Krauju aplaistė ir mirė prie jo 
prikaltas.

Tat, kelkimės savo mintimis į Golgotos 
kalnų ir pažvelgkime į sukruvintų Kryžių ir 
mirštantį dėl mūsų nusidėjimų Pasaulio Iš
ganytojų. Tuomet tikrai suprasime Kryžiaus 
ir šios dienos reikšmę.

tum bejausmė iš išgąsčio. Pa
liečia su pirštu šone atsivėru
sių žaizdų, kuris lieka krau
juotas. Nušluosto pirštų nosi
ne, bet matydama, kad krau
jas vis Veržiasi iš Jo šono ii 
karėdama, kad tai pasiliktų 
paslaptyje, painia baltos ska
relės gabalėlį ir pašlapinus va 
ndenyje, stengiasi nuplauti be

Antras ir paskutini* kraujo
išsiliejimas. Ir ištik rų jų, šita 
Dieviškojo Atpirkėjo valia ne
trukus pasireiškė, nes Jis tuo 
norėjo savo troškimus pareikš
ti, ne tik vienai sielai, bet ii 
visam pasauliui šiuo maldau
jančiu kvietimu, kad atsiteis
tų už padarytus Jam įžeidi
mus. fttai kų sako Marija Ta
ringi ino pasiųstiems Asti Vy
skupo pasiuntiniams, kaipo 
stebuklo ištyrimui: “Rugsėjo 
mėn. 20 d. pasijutau verčiama 
papasakoti man tarnaujančiai 
seseriai, rugpiūčio 11 dienos 
įvykį (įvykio metu jos nebu
vo). Bet nežinojau ir net ne
įsivaizdavau, kaip pareikšti 
panašų įvykį, tuo labiau, kad 
buvo įsakyta laikyti kuo did

relė, dengusi kryžių yra krau
juota ir tuoj supratau priežas
tį. Greit uždariau spintų ir iš- 

! ėjau pakviesti seserį, bet ne
beturėjau drąsos sugrįžti vie 
na į kambarį ir laukiau atei
nančios sesers. Įėjau į kamba
rį kurtu sTh seserimi? Sesuo 
visa susijaudinusi ir drebėda
ma atidarė spintų: paėmė krau 
juojantį kryžių, padėjo ant lo- 
ios ir pasiuntė mane pakvies 

?jti seserį Vyresniųjų, kuri tuoj 
atėjo; ir paskui keturi kuni 
gai tęs pačios kongregacijos 
ir visi buvo to įvykio liudyto
jais. Kai tik jie įėjo, aš tuoj 
išėjau iš kambario.

Stebuklo tvirtinimas, čia pa
tiekiame du šio stebuklo lik-siveržiantį iš šonj kraujų. Bet j žiausioje paslaptyje.

Ši kongregacija kitaip Ja/^aujui nuolat tekant pasikviel Bet 23 d pasijutau savyje ' ruin‘5 tvirtinimu: viena pats 
vadinama šv. Klaros institutu, jsav° Patikil,1Q drau^ Ma- |didį vidujinį skausmų ir balsų, Dan^ tvirtinu, antra

rį trumpai prisiminkime.

Vokiečių u naciai” pasiryžę viskų net ba
žnyčias pasigrobti, protestantų tarpe susilau
kė revoliucijos, kurių .jėga norį numalšinti. 
Jie kimba ir į Katalikų Bažnyčių, bet “na
ciai” greit pajuto, kad tai yra per kietas
riešutas perkąsti.

« * •

Filipiniečiai jau seniai kovoja už savo 
salų nepriklausomybę. Prezidentas Roosevel
tas vienu plunksnos pabraukimu tą laisvę 
jiems suteikė. Tik nežinia, ar filipiniečiai mo
kės tinkamai įgytąją laisvę įvertinti ir ar

Epraomę, o pamatysime kaip per jį Kristus jiems nesusidarys pavojų iš japonų -pusės?

A. Varguolis

TIES KLAIPĖDA

(Tęsinys)
OWfL-> T

• Kodėl ?
Pakalnis gulėjo aukštielninkas. Mirk- 

ajanfios vienintelės vagone žvakutės 
šviesoje mačiau tik vienų jo veido pusę. 
ikys buvo pakeltos į vii šų, trumpai kir

ui plaukais galva, paremia rankomis, 
laturaliai užlaužta. Apie nosį ir lūpas 
siklojo dvi gilios raukšlės.

Aplink ūžė kaip avily. Skambėjo dai- 
juokai, o vagono ratai, skubiai rieriė- 

imi bėgiuis, kalė vienodų. įkyrų taktų, 
I uolų t primenantį jaudinantį kelionės tik- 

jzlą...
Į mano klausimą Pakalnis neatsakė, 
tik pa pri šakojo apie save.

Aš buvau partizunas. Žinai Įmiti
mas. Iš anos. okupacijoj vargstančio*

kratydamas su savo kareiviais mūsų pir
kių, jų išgąsdino. Kelis kartus šovė iš re
volverio prie pat jos veido. Nuo to laiko 
jai nuolat tižia ausyse, viena pusė veido 
labai ištino ir ji nustojo žado... Tėvą tą 
vakarų, kai visai išėjau iš namų, su ark
liais lenkai buvo išvarę šovinių vežti, se
suo išėjo gyvulių šerti, ir man niekas ne
kliudė ruoštis.į kelionę... Tik motina, lo
voje gulėdama, visa matė. Susidėjau į 
maišiukų kiek skalbinių, duonos puske
palį, šio to dar pridėjau ir priėjau prie 
jos. Jį pakėlė abi sudžiūvusias rankas, 
judino pirštais, o per veidų didelės, di
delės ašaros riedėjo. Tik ašaras jai nu
šluosčiau...

Pakalnis ilgai tylėjo. Pakeltose į vir
šų jo akyse mačiau lyg ašaras. Bet gal 
tat buvo tik menkos žvakutės šviesos at
spindys beveik tamsiam skubumu kruta
nčiam vagone.

Taip tylu ir graudu, nors aplink ska- 
iiiIn'jo drauge važiavusių, bet Pakalnio 
negi įdėjusi1}. juokai ir Šnekos. Tylu, kadPplisčiS? Mes gyvename neiilralinčj juostoj

Į ir kovojom- su lenkais... Be tėvų žinios 1 Pakalni* tvlčjo. graudu, kad graudu, jau
išėjau. Ne aš viriius. Beveik visi jauni 
vyrai mūsų kaime išėjo. Pinnn kovojome 
su Želigovskio gai jomis savo kaimo apy

linkėse, naktimis tykodami jų pir i iškęs? 
ir pakelėse, o prskui, kai sudarė tų ncu- 

įttalinę juoelą ir kai mus pradėjo gaudyti 
itisos lenku kuojms, išbėgome į jų.,. Ma- 

motįna tmlu sirgo. I/uikų knpralus,

čiau, buvo jo širdyje.*
— Peniai mirė motina. Aš tada jau

kaiiiMNuonėj tarnavau. Tėvas per Latviją 
man laiškų parašė. Ligi jmt mirties, ra
šė, m-kalbė.io, tik nuolat verkė... Taigi, 
broliuk, kas man buvo tę vakarą su ja 
atsisveikinti, išbučiuoti rankas, o dalvar 
graužiuos atsiminęs...

mo-
kuriame ankstaus gyveno se-1 Mort,!ro’ «re'
serys klarletės. Vyskupas Juo- ,lm<u"e kan,bttr>'jc' Si supra

zas Marelio įstegdaihas Juoza
piečių kongregaciją, įsteigė 
taip pat ir šv. Onos dukterų 
draugiją, patalpintą prie Juo
zapiečių veikimo centro, kuriai 
užbrėžė tiksią: gyventi pana
šiu į seserų vienuolių gyveni 
mą ir būtų kaipo pagelbiniu

tusi dalykų, kad labiau įsiti
kinti, paliečia ir ji savo pirš
tu šonų, ir atitraukusi pama
to kraujuotų. Paėmus. gabalė
lį popieriaus ir juo nušluosto, 
kuris taip pat lieka kraujuo
tas. Vėliau atrodė, kad krau
jas sustojo tekėjęs, likdamas

personalu Tėvų Juozapiečių ko i ^krekėjusiu, 
ngregacijos. Tų dukterų skai- i Tada Marija i&irtbrb nuėjtf 
čiuje randasi viena, vadinama I melstis į bažnyčių, o M. Tar- 

Marija Tartaglino, kuri turė- jtaglino tpo tarpu pasiliko me

sakantį: — Tai yra Mano va
lia, kad tu kalbėtum. Kodėl 
nenori suteikti šią malonę ma 
no numylėtajam sužiedotmei 1 
Nes ji tave prižiūri, ir Aš no 
riu, kad ji būtų viso to liudy
toja!...

kslas.

Įvykį iš rugsėjo 27 d. į 28 
dienų taip Marija Tartaglino 
prisiekdama tvirtina: “Atsi 
gulusi ir užgesinusi šviesų pa
mačiau dešinėje lovos pusėje 
cnt antklodės du žibančiu, tar

Tada pasidrąsinusi įr nuga tum perliniu spinduliu; vienas
Įėjusi save tai papasakojau iš jų didesnis, antras mažės

įjai. Sesuo pareiškė, kad jai nis. Maniau kad tai buvo du 
gaila, kad neteko būti įvykio 1 fosforinių vabalėliu, paliečiau 
metu; tačiau turėjo didelį no- rankomis, bet veltui: uždegiau
rų, troškimų'-ir viltį, kad Die 
vas ir jai suteiktų tų malonę

jo pas save ant staliuko pa-Į ]stis savo kambaryje. Tų pa- Tuo tikslu ji meldėsi ir pra
statomų kryžių, iisfeurio pasi
rodė pasikartotinas stebuklin
gas "kraujo išsiliejimas.

Kala ir kaip įvjh». Kryžius 

medinis, ilgio 52 ėm.; prikry 
žiuotasis gipsinis. Praeitų me
tų rugpiūčio 11 dieną 13 vah 
Marija Tartaglino; besimelsda
ma prie šio kryžiaus pajoto

čių dienų 15 ir 17 v. v. vėljšė, kad ir aš melsčiaus kartu 
pasikartoja kraujo veržimųsis;|su ja. Aš jai pasakiau: sunku, 
tada, kad kraujas nekristų ant' kad bepasikartotų (tiesa sa 
žemės, padėjo kryžių ant stal-jkant, aš dėl to nesimeldžiau) 
tiesėtės, ištęstos ant lovos. Be ir apie tai nebegalvojau. Bei 
šluostant su vata šį kraują ke- Į 27 d. rugsėjo, tuoj po pietų, 
lėtas gabalėlių-liko kraujuoti j tuo tarpu kai ruošiau pagal- 
ir keliose vietose sukruvinta j vėlį, ant kurios būtų galima 

staltiesėlė. Marija Tartaglino I padėti stebuklingąjį kryžių.

Ne kova baisi, ne kulkosvaidžių tra
tėjimas, ne kulkų zvimbimas, bet vargas 
baisus. Vargas eilės naktų nemiegoti, var
gas būti pramerkusiam ir sušalusiam ligi 
kaulų sniegenų. Vargas su šautuvu ant 
nusvirusių pečių klampoti pablurusiais 
nuo lietaus ir sniego keliais ir jausti kiek
vieno žingsnio skausmingų sunkumą, kie
kvieno judesio nenatūralumų.

Greičiau, greičiau! Tik kari greičiau 
būtų galas! Kelio, kovos arba... gyvybė^. 
Kad greičiau pasibaigtų slegianti tylėji
mu naktis, kad greičiau akys pamatytų 
Klaipėdos siluetus, ausys išgirstų užde
gančius ir visą nuovargį, šaltį ir vargų 
šalinantį kovos atgarsį.

Taip ilgai, jau kelias dienas su tru- 
mpuis poilsiais, mūsų sukilėlių kompanija 
žygiavo Mažosios Lietuvos keliais. Į Klai
pėdą. Vežė mus traukiniais, vežė arkliais, 
bet daugiausia ėjome pėsčiomis. Nepratę 
žygyje, blogai apsirengę, nepasiruošę, tik 
tiek gaudami išsilsėti ir išmiegoti, kad 
nekristunie be jėgų kely...

Visų laiką buvau greta Pakalnio, ir 
per tas kelias dienas jis man pasidarė 
daugiau kaip artimas. Jis įlešitnėius ki
lometrų ėjo vieno*lai linksniai pakėlęs ga
lvą, vienodai žvaliai iš po gauruotų' an
takių žiūrėjo jo mėlynos mažytės akys.

— Nieko, įprasi, — ramino jis mane 
visai suvargusį.

šviesų ir žibėjimas pranyko; 
atydžiab žiūrėjau toliau, bet 
nieko nebemačiau. Užgesinus 
šviesų vėl kaip ir pirma, pa
stebėjau du žibančiu tašku.

Apžiūrėjau, gal kokiu ndrs 
būdu įeina koks nors šviesos 
spindulys per langą, bėt jokio 

spindulio nieku būdu nesima
tė; šie du žibančiu tašku ma
tėsi visų naktį. Rytmetį, tai- 

(Tęsir.ya 3 pusi.)

?s juk | keli balsai, juos parėmė kiti ir greit j>ki- 

įpratęs buvo į žygio vargus Pakalnis. Ne čiu ruožu nuskambėjo vieningas šauks- 
aš vienas tikėjaus. Ir daugumas aplinkui
žiūrėjo į Pakalnį kaip į žmogų, kurio ryž
tumui, patvarai ir jėgai feikėtų tik pa
vydėti. Bet juk jis buvo partizanas, sena.1; 
daug vargo ir kraujo matęs partizanas, 
o mes buvome tik jaunuoliai, pirmą kar
tą išėję į žygį ir turį širdy daug daugiau 
kilnių troškinių, nekaip jėgų raumenyse.

Naktį j sausio 15 d., netoli Klaipė
dos mūrų, mums pagaliau pranešė, kad 
netrukus primine. Prieky, miglose, mirk
sėjo negausingi Klaipėdos žiburiai, ret
karčiais ėdriu sausumu tratėjo priešų kul
kosvaidžiai, o aplink drėgna, snieguota 
ir šalta tamsa. Toj tumsoj mes, mūsų su
kilėlių kompanija, toliau kitos kompani
jos ir daugelis dar mūsų rinktinių, iš vi
so krašto subėgusių į Lietuvos uostą tar
ti lietuviško laisvės žodžio. \

Ir aš tikėjaus, kad įprasi u, nes

Išsisklaidę grandinėmis, j>er -Vandens 
ir sniego griovius, klampiais kilikui s slin
kome į priekį. \ ienas po kito, vienas gre
ta kito, dideliais, bet ir tuip mažais pla
čiuose laukuose būriais...

Pakalnis žingsniavo greta. Per kelis 
žingsnius jaučiau jo plačios krūtinės al
savimą, mačiau baliam sniego fone kiek 
sulinkusią jo figūrą.

Kažin kur toli pasigirdo vienišas ir 
silpnas valio. Kaip aidas į jį atsiliepė

mas.
—■ Pirmyn!

- Pirmyn į ten, kur priešas į mus at
kreipė ginklą, pirmyn į ten, į žygio lai
mingą pabaigą!

lr viskas dingo. Ir nuovargis, ir kau
lus kaustąs šaltis, ir slėgiąs nežinomos, 
nepatikrintos būties jausmas, taip artimai 
susijęs su baime...

Greta, prieky ir užpakaly skambėjo 
valio, šnypštė rakietos, nenutraukiama 
muzika tratėjo mūsų Įiaprastų ir prancū
zų mašininių šautuvų ugnis. Pirmyn ligi 
nugalėjimo!..

• • •
Kitos dienos vakarą plačiam ūkinin

ko vežime, šokinėjančiam per kelio nely
gumus, vežė Pakalnį. Rodos, nedidelio il

gio, jis dabai buvo išsitiesęs per. visą ve
žimą, rodos, storokas ir nerangus, jis da
bar buvo plonytis kaip berniukas... Vežė 
į miestą laidoti, o mes, jo būrio draugui, 
slidžiu keliu, išvargę, sunykę žingsniavo
me paskui j atvaduotą Klaipėdą.

Kovojęs dėl Vilniaus Pakalnis krito 
ties Kluipėdu.

“Aš jai lik ašaras nušluosčiau”, ne
galėjau užmi'šti karžygio žodžių, pasa
kytų apie -evo motiną, mirusią ten, kur 
išaugo ir augo taip daug Lietuvos kar

žygių. V. Bičiūnas (“Tr.")
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KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

STEBUKLINGAS 
KRYŽIUS I

(Tęsinys iš 2 pusi.)
sydama lovą, pastebėjau du j KLAUSIAMAS. Ar ▼cteru- 

kraujo lašu buvusius taškų nfti v*s Ral* nąudotis paleng- 

\ ietoje ir atsiminiau, kad die-
my anksčiau toj pačioje vieto

KLAUSIMAS. Mano drau 
gė, dar netekėjusi, gyvena J. 
A. Valstyliėse ir jau yra Siop 
šalies pilietė. Ji savo tėvynė
je turi vaiką, kuris gyvena su 
giminėmis. Vaikas 17 metų

vintu naturalksavuiro! ' Gr lanko mokyklą. Ar gali jis 

ATSAKYMAS. Naturaltza

Golgotos Kalne
Trys kryžiai išaugo Gųlgotos kalno,
Aplink susirinko gausinga minia.
Ji šūkauja, keikia, pagiežos pilna,
Ji dega kerštu, 1x4 dėlko — nežinia...

Tai Kristus ant kryžiaus prikaltas tenai! 
Švenčiausiąją galvą, pakėlęs aukštyn;
Jo nuplaktas kūnas skaudtžiai, mirtinai... 
Brangiausias Jo kraujas srovena žemyn...

“Ak, Dieve, kodėl Tu apleidai mane!” —
Nuo kryžiaus girdėti graudingi verksmai; 
Erškėčiuos galva, krauju plūsta tvane; 
Krūtinė perverta — jį spaudžia skausmai...

* * 1 * . \ *
Ai, “Trokštu!” Jis šaukia suspausta širdiėi, 
Bet budeliai plaka, padidin kančias — 
Pagirdo actu sumainytu tulžim...
Taip baigia dienas šio pasaulio karčias...

Tuoj sudreba žemė, žaibuoja, trenksmai!
Ir saulė užtemo, pravirko dangus!
Sumišo minia — jąu nutilo keiksmai,
Nes Kristus numiršta — Jis Dievo Sūnus!

Kentėdams ir mirdama mums rodo kelius — 
Kaip laimę pelnyt ir sielas išganyt;
Jis gydė ligonius, ramino visu^
Gyvybę numirėliams teikės grąžint. .

Žmogau, Geradarį prie kryžiaus kali, 
Perdūrei Jo kojas storoms vinimis,
Jo šventąją galvą erškėčiais žeidi,
Tu pervėrei Kristų penkioms žaizdomis!

Tačiau, ar klausai — Kristus kalba ramiai: 
“ ... Nežino ką daro, o, Tėve, atleisk!” 
Švenčiausiosios lūpos pasako tyliai: 
Aukščiausi, štai jau “Išsipildė” — neteisk!

O, Jėzau, kaip geras žmonėms Tu esi!
Ant kryžiaus tragingai numiršti dėl jų; 
Išganymą, laimę pasauliui neši,
Tu pavedei viską gerovė! žmonių!

Žmonijai kentėjai skaudžiausius vargus,
Jos nuodėmės kalė prie kryžiaus Tave...
Ar bus Tau dėkingas puikuolis žmogus —
l'ž Kristaus kančias turi kaltint save...> . 1
Raudoki, žmogau, tavo Viešpats karste! 
Skubėki prie Jo, atleidimo maldauk! 
Raudoki grandžiai . . . ašarėlė karšta 
Penkias Jo žaizdas numazgoki, nuplauk!

L. Šilelis
1934 m. kovo 21 d.
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SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

i s

je buvo padėtas kryžius. 
Antrą stebuklo tvirtinimą

pamatavo mokslas.

vimo veteranų, tarnavusių J. 
A. V. kariuomenėj pasauli
niam kare, specialės privilegi-

Paėmus nuo Prikryžiuotojo, joK hftįpūs gegužės 25 d., 1934 

keletą kraujo sukrekėjusių la- m. Bet Kongresas gali dar
šų (nes tai buvo manoma esant 
sukrekėjusiu krauju) buvo su- 

! dėti į mažą stiklinę bonkutę, 
ja uždarius ir su smalku už
antspaudavus medicinos dak
tarui Jonui Parato lydint bu
vo pasiųsta ištyrimui j Torino

laiką pratęsti. Ateiviai - vete
ranai, kurie nori įgyti piliety
bę, lai tuojau daro žingsnius. 
Jiems nereikia pirmų poperų. 
Jie tik privalo paduoti natū
ralizacijos peticiją. Atvažia- 

jvimo certifikatas re ik ai au-
Universitetą medicinos fakul- • jainas tik nUq ty, kurių pa- 

J tetą. Įžymus profesorius Dr. gimtinis įvažiavimas į J. A
; Jurgis Canuto, ir daktarai A- 
loyzas Trossarelli ir Jonas Pa
rato padarę cheminę analizę 
konstatavo, kad tai yra tikras 
žmogaus kraujas.

Ir minėti daktarai tai pa
liudijo raštu iš 1933 meti) lap
kričio 25 dienos.

Po smulkaus ir stropaus šio

Valst. įvyko po kovo 5 d., 1924 
m. ' •

KLAUSIMAS. Neseniai iš
siėmiau paskutines pilietybes 
poperas. Mano trys vaikai gy 
vena šioje šalyje; duktė 14 me 
tų, sūnus 20 metų, kuris nese
nai apsivecjj, ir kitas nevedęs

prašyti Amerikos pilietybės, 
kadangi jo motina yra natu- 
ralizuota? Ką reikia daryti!

ATSAKYMAS. Kadangi 
motina yra Amerikos pilietė, 
tat ir vaikas bus pilietis, jei 
jis bus įleistas į J. A. Valst\b. 
prieš sulauksiant jam 21 me
tus.

KLAPSIMAS. Aš ir žmo
na norime priimti; įsūninti vai 
ką* dviejų arba trijų metų se
numo. Gyvename New Yorke; 
savo vaikų neturime. Ką rei 
kia daryti? Ar galime paimti 
vaiką paskirtam hĮaridymo lai
kui! Ar galime gauti kokių 
nors užtikrinimų, kad tikroji 
vaiko motina jo nuo mūs ne
atims?

DVASIŠKOS KNYGOS
Jėzaus Širdis ir Jaunimas.

Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina 
10c.

Švenč. Jėzaus širdies Tros 

kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kuiną 10c.

Švenčiausios Jėzaus širdies 

Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92; 
kaina 30c.

Stacijos ir Graudūs Verks

mai. Pusi. 62; kaina 10c.
Misijonieriaus Užrašai. Pa. 

rašė kun. Richard W. Alex 
nnder. Vertė 'Broliai Marijo
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.

Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus

ATSAKYMAS. Visų pir
miausia reikia nueiti į atitin-*
karną įstaigą, kuriai įstatymai

steboklingo kraujo plūdimo, Kn- ,(|uoda 8urasH

tyrimo, šių metų kovo 2 d. Ba rie iš tų mano vaikiu tapo Ame
namus vai

žnytinė Stebuklo Tyrimo Ko- rikos mano natorali-
misija, Asti Vyskupui patvir- zav*Inu^

tinus, paskelbė sekantį dekre
tą:

1. Kad šis įvykis yra tikras 
stebuklas; įvykęs ir pasikar
tojęs daugeliui rimti} asmenų 
matant.

2. Kraujas išsiliejęs iš Pri
kryžiuotojo šono yra tikras 
žmogaus kraujas, patvirtintas 
cheminio analizo. Absoliučiu 
būtų neigiama, bet koks abe
jojimas dėl įvykusio stebuklo: 
ar tai dėl aplinkybių kuriose 
įvyko šis stebuklas, ar dėl as
menų liudijimo.

ATSAKYMAS. Vaikai tėvo 
naturalizavimu tampa pilie
čiais nesulaukę 21 m., jeigu jie 
buvo legaliai įleisti į šį kra
štą nuolatiniam gyvenimai. 
Nesvarbu, p.r vaikai vedę ar 
nevedę. Jūsų atsitikime, pi
liečiais yra duktė ir jaune
snis sūnus, jeigu jia nebuvo 
21 metų tą 'dieną, kurioje ga
vote paskutinei poperas. Vy
riausias sūnus turės prašyti

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo

drjos Įstatai. Vertė knn. P. 
ŠAurusaitis, su apdarais. PusL 
320; kaina 60c.

2334 So. Oakley Avė. 

DRAUGAS PU3. CO.,

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

Kovo 28 — Bai. 17 dd. • 
Apreiškimo parap., Brooklyn, 
N. Y. (Kun. A. Bnblys, M. L 
C.).

Balandžio 4—11, Pittsburgh, 
Pa., Kv. Vincento bažnyčioje, 
kun. A. Cikoto, M. I. C.

Balandžio 15 — 29, Chicago,
Parašė Dr. V. Padol.skis. Pust |lH” flv- ’Tnr^° bažnyčioje. 

112; kaina 50c. , Balandžio 23 — 29 dd. —
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus Utica, N. Y., kun. A. Cikota, 

Novena. Kaina 10c. į M. T. C.

V

Gyvenimas Šv. Juozapo, l’u

slapių 56; Ijaina 15c. 
Giesmynas. Paruošė kun. J.

C.).
Balandžio 30 — Gegužės 13 

įdd. — Šv. Kazimiero parap., 
Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; (Pliiladelphia, Pa. (Kun, A. Ci-

kaina $2.25. į kotą, M. I. C.).
Apie Kristaus Sekimą. Pust Į Balandžio 30 — gegužės 6, 

384; kaina $1.20. 1 East Vandergrift, Pa., (Kun.
Mąstymai apie švč. Jėzaus A. Petrauskas, M. I. C.).

kams. New Yorke yra Adop- 
tion Committee of the State 
Charities Aid Association, 105 
East 22nd St. Ši organizacija 
turi vaikų, kuriuos legaliai ga 
Įima priimti. Reikia asmeni
škai nuvykti ir paduoti visus 
reikalavimus. I Apgali s priėmi
mas dar tuoj neįvyksta, nes 
organi&eija pirmiausiai turi, 
įsitikrinti, kad vaikui ir nau
jiems tėvams patinka ši nauja 
giminystė. Organizacija duoda 
vaiką’ naujiems tėvams paskir

Širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. T. C. Pusi. 208; 

na 35c.

Gegužės 21 — 27, Chicago, 
111., Aušros Vartų bažnyčioje/ b 4. 

i (Kun. A. Cikoto, M. I. C.).

“pirmųjų” ir už dviejų metų, ‘tam laikui ir tik po to galima 
“antrųjų” poperų, jeigu jis j ii įsūnirttL 

3. Šis stebuklas yra nepa- jnoI*i tapti J. A. iValst. piliečiu, • 
prastas ir niekaip neaiškina- nes jis jau turėjo virš 21 m. į SKAITYKITE IR PLATIN- »
mas žmogišku 
būdu.

bei natūraliu

Stebuklingasis kryžius š. m. 
kovo* 9 d., ■ dalyvaujant AstiI v. 4.

1 nu Vyskupui, iškilmingai per
nešamas iš Juozapiečių Kon- 
gregacijos įstaigos veikimo ce
ntro į Šv. Juozapo bažnyčią, 
esančią prie šios įstaigos, kur 
bus patalpintas Kristaus Kan 

j čios koplytėlėje.

“DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimoa 
tyrumą.

JN OUR OFFICE

Tėvo naturaližavimas jo ne- į KITĘ 
SPAUDĄ.

KATALIKIŠKĄJA

/ ■"v. ,4 ;!
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Surašė virš 40 ųŠymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ari;. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisytą audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.

Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 
tuojaua pareikalaus.

Čia nuplėftk:

"DRAUGAS”, 21X4 SO. OAKI.EY AVĖ 

Siunčiu Zl.tO ut kuriuo* at<Uų»kttp min 
JURGIS MATULEVIČIUS."

Vardas, Pavardė ..................... .. ..........................

Mano adresas ................................................ .. .. .

Cblcajro, III.
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Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

BALANDŽIO 11 D., Hoiland- 
America laivu “S. S. STATENDAM”

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

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

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON

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

Ii
-i

IN' TUUNbVR DO NOU 
APVUL "StP/kfeKTE ”

O

* •
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Tretininkų — M. Krivickie- 
nė, O.^Banionienė.

Maldois Apašt. — O. ftkulie- 
nė, O. Vaškevičienė.

Liet. Dukterų dr-joa — M. 
Aukščiūnienė, O. Vaškevičith

ŽINIOSDETROITO
, ftv. Vardo — J. Kuriiugin,

X, f,
J. Šnaras.

Parap. komiteto — J. N ke
lia, V. Mikalauskais.

Gurbėts pirm. kun. J. Čižau
skas, pirm. — S. Bukšaitė, ra
si. — M- Aukščiūnienė.

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

VELYKOS kas rodė, jog našijuineijaus 
raginimai nenuėjo veltui. į 

Sumų laikė kun. K. Valai- č 
tis. Įspūdingų pamokslų sakė 1 
misijonierius kun. Mačiulionis.J j 
Vyrų chorus, vedamas muz. .1. 
Čižausko, be vargonų nepapru.- 
stai gražiai pasižymėjo; pevie. 
nam išspaudė ašarų, ypač kuo 
met vedėjui lydint ėjo proce 
sija, galingai užgiedojo “lio- 
samia”.

Mišrus parap. choras giedu , 
jo “Mozarto” mišias. Of forto 
rium ‘‘Justus Ut Paima” ar 
tis t iškąri sugiedojo J. - ir M. ’ 
Čižaus kai, vargonais pritarė
kleb. kun. J. Čižauskas. Jų 
giedojimas visuomet būna pa
puošalas mūsų iškilmių. Visos * 
kitos giesmės choro sugieda ' 
tos, taip kad jau geriau būti 
negalėjo. Smuiką -griežė jau 
ni choro nariai.

3 vai. popiet misijonierius 
pasakė gražų pamokslų treti 
ninkarhs. Po pamokslo pakvie 
tė visus susirinkti į parapijos 
svetainę*.

Kleb. kun. J. Čižauskas pa 
aiškino trumpai apie kat. spau 
dų ir tikslų susirinkimo, per 
statė gerb. svečių misijonierių 
kun. Mačįulionį, dienraščio 
“Draugo” adm. Svečias svei 
kino visus kat. spaudos plati 
ntojus ir už pąlaikymų “Dran, 
go” puslapio betroito Žinio 

[mis. Ragino Detroit biznierius 
Loi kat. draugijas daugiau re
mti “Draugų”.! I

Susirinkime svečias taip gi I 
gyrė parap. chorų ir jo vedė- 1 
jų, kuiis jam esant puikiai pa 
sižymėjo. Susirinkime išrinkti 
atstovui “Draugo” vajui su
rengti ftv. Jurgio parap. Kleb. 
kun. J. Čižauslpus pažadėjo pa
aukoti daržų pikbikui “Drau 
go” naudai. Spaudos Rėm. dr- 
gija taipgi paaukojo $10.

Per susirinkimų užsirašė 
dienraštį “Draugų” šie: J. 
Ūsorius, K. Jokūbaitis, A. Sta 
šiene, O. Miknaitienė, T. Ur 
bonavioienė, O. Juočienė, M. 
Jerušienė, V. Babliauskienė, 
M. ftnarienė. Adm. dėkojo vi- 

> Šiems dienraščio » “Draugo”

Sulaukus linksmų švenčių — 
Velykų, sveikinu visus savo 
mylimus parapijonus, draugus 
ir prietelius; linkiu visiems 
Dievo palaimos, sveikatos ir 
ilgo gyvenimo!

Padėka
Vardu ftv. Jurgio parapijos, 

fnioširdžiai ačiuoju brangiam 
misijonieriui Tėvui J. Mačiu 
lioniui už sėkmingas pas mus, 
Misijas. Jo gražūs pamokslai,: 
per kuriuos daug atšalėlių pri 
ėjo prie Dievo stalo, liks il
gai neišdildomi! Jo malonus 
draugiškumas ir simpatija, pa 
Todyta visiems, ilgai bus mū 
sų širdyse. Patarčiau gerb 
klebonams kuodažniausiai 
kviesti j savo parapijas tųjj 
Vienuoli, nes jisai tiktai gali, 
ir moka, jausmingai kalbėti į 
sielas, sužadinti žmonių sųži- Į 

jaę ir patraukti skaitlingai prie 
□Dievo paklydusias aveles - nu
sidėjėlius.

Lai gyvena brangus, didi- 
pamokslininkas ilgus metus!

Kun. J. Čižauskas

Laukiame visi Velykų. Lau- sų veiduose matėsi ramumas, 
kiame kasmet ir vis sulaukia Į tik mažyčių akyse žybėjo aša> 
me tų taip brangių šveųtę. O ros. Jįe vis laukė .kol Dievu- 

atsiųstų iš dangaus
dovanėlių.

Visiems žmonėms išėjus iŠ 
bažnyčios, vaikai su motina 
dar pasiliko ir vis meldė Die
vo malonių. Jiems besimeld
žiant nei nepamatė iš kur prie 
jų priėjo senas žilas senelis ir 
paklausė:

— Vaikučiai, kodėl jūs nei 
imte namo J Jau Velykos ii 
galite kiaušinius valgyti.

Vaikai jam atsakė:
—- Tėveli, mes neturime ma

rgučių ir nieko neturime; mes 
nenorime eiti namo, nes mums 
ir čionai gera.

— Eikite, mano brangūs vai 
keliai, namo ir sykiu su vi
sais švęskite tų brangių šven
tę; Viešpats Dievas išklausė 
jūsų maldų ir atsiuntė visko, 
ko tik jums reikalinga.

Tai pasakęs senelis prūny

toms

S. L. R 
Pet rokus,

K. A. 17Lkp. - 
O. Miknaitienė

, Nusilpnėjęs, Visai t?e Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydytojas • 
Specialistas iėrado kombinacija vai
stų, kurie' dprė stebuklus dėl ligo
nių, kurių organizmas buvo suglėbęs 
ar tik Vietomis arkyvus, Ir kuriems 
retteėjo daugiau kaip tik paprastų to
nikų. Sį preskrlpclja dabar yra par
davinėjama visose vaistinyčlose tik už 
Dolerį už pilno mėnesio treatmentą. 
Jeigu po dvideėiints dienų jūs nebū- \ 
alte užganėdintas, Jūsų Doleris jur^^h 
bus sugrąžintas. Eikite į savo vaiM 
tlnyčlų ir paklauskite butelį tikfl 

'NUGA-TONE — žiūrėkite, kad afl^| 
laibelię būtų užrašyta__________

Parap. clioro — J. Čižaus
kas, A. J uodsuiukaitė.

Mot. Sųjungos kp. — A. Gu 
staitienė, P. Medonienė.

Sodalicijos — M. Vaičiūnai 
tė, M. Petrokaitė.

Bai. 2 d. jvyks D. K. S. R. 
Dr. susirinkimas. Visi nųriai- 
ės kviečiaiiįi dalyvauti.

K. Dailydienė, turėjusi pt| 
rų operacijų, jautėsi truput; 
geriau, dabar vii smarkiai su
sirgo.

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvehiU 1535

Sugrįžę namo vaikai rado 
visko. Mažieji vaikučiai, ku
rie buvo pasilikę namie, buvo 
jau sotūs ir linksmi p* aslą 
margučius ritinėjo.

Nustebusi motina paklausė 
jų, kas ta viskų davė? Vaiku
čiai papasakojo, kaip senas, 
žilas senelis jiems atnešė vis
ko ir, užgiedojęs Aleliuja lie- * . k ♦ fŲtl{'pė valgyti ir linksmintis. Iš
eidamas senelis liepė būtį ge
riems ir nepamiršti Dievulio.

Julia H. Medinieno

PENTIS T A8 
1448 80. 491h (71., CICERO, HA 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. lė—I vaL 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGt 
Fansd., aarad. tr BubaL ė—t vai

Kun. K. Valaitis, kuris da 
lyvavo iškilmėse 40 vai., taip 
pamilo kun. Mačiulionio pa

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
VaL: »-ll ryto 8-4 Ir 7-8 vak.

Hsrsdtmls po pietų ir Nedėldieniai 
tik susitarus

8488 V. MARQUKTTE ROAD

LIKT U v LAI DAKTARAI■ \Alv ykęs j Detroitu su misi
jomis j ftv. Jurgio parapijų, 
liuosų luikų panaudojau, kad 
pųmatyt Detroito žymias au
tomobilių dirbtuves ir ftv. Te-' 
regės garsųjį niukinami, iš ku-' 
rio kunigas Couglilin oro ba
ngomis transliuoja savo įdo- 
niįas kalbas kiekvienų sekma- j 
ditonį 3 valandų jiopiet.

Ąutomobilių dirbtuvių ,tik 
išprines sienas ir ant jų para
šus pamačiau; klebonas kun. 
J.’ Čižauskas dar vienu, kitu 
žodžiu bevažiuojant pridurda
vo, kiek tūkstančių darbiniu- j 
kų jose tedirba. Bet kada pasie; 
kėme ftv. Teresės garsųjį mą-| 
Idnamį, tai jau čionai gerokai 
sustojome ir išvaikštinėjome 
visas pakampes.

Iš tolo žiūrint į ftv. Teresės, 
nhikfnamį jis atrodo labai |ia- 
nešus į Dievo Motinos koply
čių ftilavoje. Turbūt, bus tru
pučiukų žemesnis, o kiek sta
mbesnis. Bokštas jau baigtas 
statyti; šalo bokšto dabar sta
toma koplyčių, kurioje tilps 
2500 žmonių. Hale statomosios 
naujos koplyčios' randasi seno
ji koplytėlė, iš kurios kun. 
Couglilin kalba į pasaulį oro 
bangomis sekimu lipniais.

Įdomu žinoti, kad kun. C'ou

TeL LAFsyette 7850

Išaušus gražiam Velykų ry
tui, motina pažadino vyres
nius valkus ir išėjo -į bažny- 

i čių. Mažiukus paliko namie.
Bažnyčia buv„o pilna žmo

nių. Visį gražiai pasipuošę. Vi

Office: 2643 W. 47th Street 
VaL: S iki ė popiet, 7 iki ė vak. 

Nedėlioja pagal sutartiGYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.- 8—ė Ir f—8 vgL vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TeL CANaI 0408

Offlse Tel. REPublie 7«M 
Rea. TcL GKOvehili 09x7

•017 8. WASHTENAW AVE.(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
Valandoj*: puo 8 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėlloipla pagal 
sutarti

gliliu klebonijos ofise dirba 
net 75 sekretorės ir smarkiai 
dirba. Paštų atsiunčia^ klebo
nijos ofisų ne pastorius, bet 
uidžiausias trokas ir tai kai I
kada nesutelpa, 

ftv. Teresės koplyčia yra žy
mi kun. Coughlin turiningais 
pamokslais, o ftv. Jurgio baž
nyčia pasižymi maloniu gie-j 
dojimų. Baigiant misijas su 40' 
valandų atlaidais buvo progos į 
išgirsti J. Čižausko vedamų į 
chorų giedant mišparų^. Cho
ras, matyt, gieda su pamėgi
mu ir širdimi. Pafniinėjo die
noje per sumų išpildyta kun.
J. Čižausko ir J. Naujalio pri-1 
taikintos giesmės. Parapijos: 
choras ir solistai, matyt, nesi
gaili nei vargo, nei pasišven 
timo bažnytiniam giedojimui. 
Misijonieriui lengviau sakyt 
pamokslus, kada bažnyčioje 
būna labai įspūdingai sugie
dota. ftv. Jurgio parapijos 
jaunimas, matyt, labai links
mas ir malonus, nes myli mu 
zikos menų.

ftv. Jurgio parapijonai liea-i 
bėjo dėkingi p-niai M. Čižaus-' 
Lionei už josios n uviuti nį ula- nyčia

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
8488 W. MARQUETTE ROAD 

Vai. 8-4 ir 7-8 vak. Ketv. 8-18 rytt 
NedlUoj susitarus

Rea gnd Offfca
8358 8o. Leavitt Bt 

CANAL 0708

Office Phone 
PROepect 1038

DENTISTAS

4204 ARCHER AVE.
corner Sacramento 

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak, PHYSICIAN and BURGBON

2403 W. 63rd Bt., Chicago
OFFICE HOURS:

8 to 4 and 7 ta I P. M. 
Sunday by Appotntment

GYDYTOJA* Jy CHIRURGAS

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

Seredomia Ir Nedėliomla pagal autam 
REZIDENCIJA

6631 R. California Avė.DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avę.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 Iki 4 Ir nuo • Iki 8 vak. 
Nedėliomla pagal auUrt) 

Ofiso telef. BOUlevard 7830 
Namų tel. PROapeot 1880

rmengvlns akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akli; aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karStį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia . teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokykl-oa vaikua Krelyos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėUoj nuo 10 iki 12. Akint’ų kai
nos |Sr pusę pigiaus. kaip buvo pir- 
minus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. K.“Inos pigiau 
kuip pirmiau.

4718 SOUTH ASHLAND AVE. 
Phone IVuMevsrd 75H9

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3147 So. Halsted Sk

Ofiso valandos: 1-4 Ir vaL vak. 
Rezidencijos Ofisas: MM RL 

Valandoe: 18—18 ryto 
Seredomia Ir Nedėliomla pagal sutarti

T«L BOUIcvard 7048

MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI arti 47tb Street 
: nuo 8 Iki • vAi 
tredoj pagal sutartiOfiso TaL VlCtory M8S

Res. TaL DREzai 8181 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHRR AVRRŲR 
TcL Tiriama oomOFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

guo 10 iki 13 vai. ryte, nuo Z U 
♦ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 
♦skaro. Nedėliomla nuo 10 Iki 
valandai diena-

Telefonai MIDw&y 2880

Ruaaa Gydytojau ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 

visų chroniškų ligų,

Ofisai 3102 So. Halsted Si 1
Kampas Slst Stregt

Valandos: 8—4 popiet, 7—8 rai. rak 
Nėdėifomls Ir |v«DtadlenlaM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1881 8DDTH HALSTED STRESU
rieaMaaaųa Moo So. Artesta*. «ra 

Tateadog: II ryto Iki 4 popiet 
• tk< 8:88 vakare

DKNTIBTai 
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Learltt SL) 
Valandos: Nno 8 Iki 11 ryta

Nuo 1 fkl l rakar*
Seredoj pagal sutarti .

KOKS MALONUMAS VAiffOTl
SKYSTAS GARA«” VALYTOJĄ

Niekados nenorėsite grįžti, prie senovės hjldų, vienų #ykį vųrtoję »i 
nepaprasta valytojų. Atlieka ketpris darbus:

I. Prs^sHns dėmes. 8. PhivlatMl -kystis, 8- I4»<p kailiukus, 4. Nuva
lo Ir |»rtdiiŲ»la >.llK-jtn|ų stiklui.

"Skystas Garas"’ Valytojų* turi savyje visu. fui. kns valo Avarini, 
greitai ir saugiai. Netttaidi-gs Ir nusprogs. Baltut 4A<'. illdellM liutcUs. 
OiarauluolMN duoti palenkInlnuj.

Ka Žiliu ”
Per Mrs CHAS ZVIRZDIH /

Vietinė Agenlflrn
1X1 litui ll> NTEAM DIHTKIBI'TOIIH,

457 B<s>k llulklbiK, Ilctrutt.

’lrynns. ^rllinnss Karpo ftuntnh-to 
n ložė JI tus orto. t peri k Ina .ekurultut 
— Ir |.HS«ll>tnirna prie »c«sinos. 
purkų, dedervinės. Ir lėh^rlrrų Že
nto bevelk stebuklingai pritėei'.ttH 
visokiu, odos ItltnelJen kfutsnRl 
lo cydynts ypntyttės retai rsn-ta- 
rttns kltnse gyduolėse. Visos vslstl- 
n yėl ne utlslke— I5o, llėc, |l, Yjte- 
tlosei tvirtas • Žemo. Iru syk ne
rami rezultatai |I,K.

OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVR

Tel. VAltds 0884 
Rer.: T«l- PLAsa 8800 

VALAN DO8:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-8 Ir 7-0 v. 0 
Nedėldieniais nuo 18 UU 18 diena

Tel. Ofiso BOUIcvard M18—14 
Rea. VlCtory 8848Lietuvis ChirurKns ir Gydytoja*

2515 H EST 69th ST.
Of. ir Ęez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s i 
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

GYDYTOJAS tr QHIRURGAS
7W0 So. Halsted Street

ROOM
▼oi.: 8-8 Ir T-» *aL vakaro

Nuga-fone

r Stop 
Itching 
Skin

■B ------- ės si iikiOli iN
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WEST SIDE
SĄJUNGIE6IŲ PARAMA

Sakomu, geriau vėliau, negu 
niekad. Taigi, nors pavėluotai, 
tačiau rašau.

Moterų Sųjungos 54 kuopa 
buvo surengus Užgavėnių ba
lių, kurio visų pelnų skyrė pa 
lapijos naudai. Vakarus pavy 
ko. Vakarienė skaniai paruoš 
ta. Programų atliko jaunuiue- 
tės kuo puikiausiai. Pelno pa
daryta $90.88.

surprizų, kad paminėjus jos 15 
m. vedybinio gyveninio sukak- 

' tf. Vakarėlis įvyko sųjungie 
tės Gudonienės namuose. M. 
Stankienė updovanotu brangio 
mis dovanomis.

me jai kuo greičiausiai pas vei-1 dujoms žinių. Draugija atliks; Darbuotojas K. Samsouaa 
kti. kilnų darbų, jei išrinks gabe kviečia visuB atsilankyti j jo

snius narius spaudui platinti, i studijų 3327 Micliigan Avė., 
'užrašinėti katalikiškus laikrų-'kur paveikslus išdarys nuže-

A. Baikštienė yra narė Du 
kterų Draugijos ir gera dar

Al. Stonkienė ilgus metus Į 
priklauso Moterų Sųjungos 54 
kuopai. Daug sykių buvo val
dyboje. Yru dainininkė. Be 
mažko visus parengimus ji 
puošia savo maloniu balsu.

Rep.

Ponia Kaseiionienė savo na
Savo bendradarbėms, šeimi-linuose buvo surengus ‘‘sliover 

ninkėms ir visiems mūsų biz- party” J. Kiršauskienei. At- 
nieriams, kurie kuo nors pri
sidėjo prie tos vakarienės, M. 
S. 54 kuopos vardu širdingai 
tariu ačiū.

Pirm. J. H. Medinienė

Kovo 1 d. Moterų Sųjungos 
J54 kuopos įvyko šeimyniškas 
pasilinksminimas. Kaip buvo 
nutarta kas trečių mėn., tuo 
jau po susirinkimo turėti už
kandžio ir bendrų jiasikalbėji- 

ij, pasilinksminimų, kad tuo

buotoja. Dūkta

PHILADBLPHIJOJ PA 
BUVOJUS

silankė daug draugių ir jiažį- 
stamų. Apdovanota gražiomis 
dovanomis.

J. Kiršauskienė 
Moterų Sujungus 54 kuopai. 
Tikimės, kad ir vėl įsirašys į 
tų kilnių organizacijų.

Ten buvusi

Nors neilgai teko Pliila. pa
buvoti, tačiau teko susipa
žinti su keletą šeimynų ir ap 
lankyti visas tris lietuvių pa
rapijas.

Pliiladelphia miestas gražus. 
Lietuviai taip pat neblogai gj 
■vena. Žmonės malonūs.

Teko susipažinti su kun. J. 
J. Čepukaičiu, Šv. Andriejaus 
parap. klebonu ir porų sekma 
dienių būti jo valdomoj baž-

priklausė uyčioj. Bažnyčios naujos dar

Sekmadienio naktį, kovo 25 
d., Alot. Sų-gos Centro Pirm. 
Al. Cižauskienė nuo užsikrėtu-

du galėtumėm pritraukti di į danties staiga ir gan sun 
vesnį skaičių narių, arčiau vie 

na su kita susipažinti, taigi 
tas ir įvyko per šį susirinki
mų. Visos narės gražiai pasi
kalbėjo, pasivaišino.

Ačiū toms, kurios prisidėjo j jojo 
prie vakaro ir aukojo valgių 
Kitas toks pasikalbėjimo va 
karas įvyks birželio mėn. Rep.

kiai susirgo.
Nors p. (’ižauskienė jau ne

sijautė- gerui vienok tų dienų 
užbaigimui 40 vai. atlaidų mū 
sų bažnyčioje per sumų gie-

Linkime greitai pasveikti.
‘ Rep.

M. Stankienei sųjungietės ir 
jos draugės buvo suruošusios

Sunkiui susirgo A. Baikštie
nė. Gulį savo namuose. Linki-

VENETIAN MONUMENT Cū., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

Ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
/CUlc-attoJ

—--- o-------
Suvirę 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikom,: dailią daugeliui žymes
nių Cliicagos .Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Gi-and Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI

neturi, bet ir-toji pati gera. 
nors ir nedidelė. Sekmadie
niais žmonių prisirenka daug. 
lankomu trejos šv. Mišios.

Parap. choras gražiai išla 
vintas varg. P. Stanižkio; gra
žiai gieda. Chore girdėt genį 
balsų. Man esant, gražiui gie
dojo dvi panelės. Patartina 
joms lavinti savo balsus. Var- 
goninkui priklauso gurbe už 
tokį gražų choro išlavinimų.

Labai malonu buvo sekina 
dienį išgirsti lietuviškų radijo 
programų. Išlavintas choras 
geri solistai-ės, teikė pasige
rėjimo.

Gaila, kad mes, detroitiečiai, 
negalime' susispiesti ir nors 
sykį į savaitę suruošti tokių 
gražių programų. Alės taip pat 
turime xlaug įžymių biznierių, 
gerų solistų-čių, orkestrų, cho 
jų. Gal būt ir detroitiečiai 
kuomet nors susipras. Kad 
tas kuo greičiausiai įvyktų, ta 

į da ir pieš, kaip Chicagoje, Pili 
ladelphijo.je galetūhiėm turėti 
radijo programas.

Širdingai ačiū pliiiadelpilie
čiams lietuviams už vaišes, y- 
puč J. Gaidurkui, M. Puido- 
kaitei, B. Adomaitytei, Puido 
kienei ir kitiems už pavežioji- 
mų ir aprodymų įžymesnių vie 
tų. Alalonu buvo aplankyti mu 
ziejų ir kitas istorines vietas, 
taipgi gražiausias bažnyčias.

Niekuomet nepamiršiu tų 
vaišių ir prielankumo.

Julija H. Medinienė

kėlus, ypač “Druugų”. Taip 
dirbant darbas bus lengvas ii 

I naudingas visuomenei. Jei vi- 
;si spaudos reikalams po plytų 
pridėsimo, subudavosime liepa 
judinamų tvirtovę, kuri ap 
gins mus nuo visokių priešų 
Kol neturėsime tos tvirtovėj 
visokie šlamštai mus išnaudos. 
Al ūsų priešai neturėdami jo 
kio veikimui pagrindo, dirba, 
kad iš mūs pasinaudojus, kad 
vienų, kitų veikėjų iš mūs pa
viliojus. O mes, turėdami pa
rapijas, mokyklas, tvirtas or 
ganizacijas, taip lengvai visa 
praleidžiame.

Budėkit, brolužiui, visur ir

minta kaina. K. Samsonas 
daug yra pasidarbavęs, vertas 
paramos.

Bal. iŠ d., Lietuvių svet. va 
kure įvyks linksmas vakaras. 
Programa bus įvairi; jų išpil
dys A. Vanagaitis, art. J. Ol
šauskas, eilė armonistų ir pri- 
gelbės Vyčių vyrų choras. Pe 
Inas eis pusiau su parapija. 
Po gavėnios, gera bus proga 
visiems atsigavėti dalyvaujant 
šiam parengime. Šokiai bus 
abejose svetainėse. įžanga 
nebrangi.

visada, o laimėsime.
Šia tat proga norime Įialin-

keti linksmų ir laimingi) šv. 
Velykjų pirmutiniam rėmėjui 
gerb. kun. I. F. Boreiiiui, ku 
rio žodis ir darbas visada sek 
mingas spaudos platinimo da
rbe. Sykiu sveikiname su Šv. 
Velykomis visus Detroito ži
nių rėmėjus, platintojus, pro- 
i'esijonalus ir biznierius, ku
rie,' progai pasitaikius, remia 
spaudų garsinimais.

Visiems linksimus Aleliujai 
West Sidės Žinių skyrius

------ -fe' ’ |
Kun. J. Mačiulionis, AL I. 

C., laikydamas Šv. Jurgio j>a-
rap. misijas atlankė kun. I. F. 
Boreifeį, Al. "Šimonį. Pasikalliė 
ta spaudos reikalais. Kun. Ala 
čiulionio troškimas, kad de
troitiečiai spaudos darbų ne
paliautų dirbę.

Misijos

WEST SIDE
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju luidotuvėse kuopiffiausla 
Reikale meldžiu atsliauktl, o mano 

darbu būsite užganėdfntl
Tel. UAKal 251b arba 3616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
TeL CICERO M21

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

PatarnaTlmae geras Ir nebrangu
718 W. l8tti St 
Tel. MOHroo Itn

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, Ilk

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja u* |H00 Ir aukMiaa

Moderniika koplyčia dykai.
•M W. ,18 Oi Ht. Tel. OAHal • !!«

Chlcaao. III.

I.J.Z01P
GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ 

VUOSJAt
1446 WEST 4€th STREET

Tel. BOI'levard 5201—6416

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T lflth STREET 

Cicero, Ulinoia 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tai. ni'KRO JM

SYREVVICZE
GRABORIUH

Laldoturkma pUnaa nataroartinM 
galima* l>l ••

\ aoPT.TOlA DTHAJ
1844 s. flOth Avė., Cieero, Ui.

Mia
J. Uulevičlut

Fetarnanja Chi 
I* aplellaUja

Didelė Ir >raM 
Koplyčia dykai

4061 Arrfcer A»a

Balandžio mėnesį sueina du 
metai, kaip “Draugas” pave
dė Detroito žinioms penktadie
nio puslapį. Tomis žiniomis De
troito katalikai gėrisi. Vieni 
leikia žinių, kiti platina. Visų 
kolonijų garsinamas veikimas.

Su žiniomis daug atsiekta 
kat. sjauidos platinime. Žmo
nės jienktadienio numerus pe
rka. Katrie išsigali, užsiprenu
meruoja ištisiems metams, kad 
nuolat galėtų matyti, kas De
troite veikiama. Koresponden- 
tums darbas gana didelis, kol 
kas neįkainuojamas, bet rei
kia atsiminti, kad “Draugo” 
redukcijų taip pat daug prisi
deda prie tų žinių.

Per <lu metus diibdumi ne- 
jmvargome, galima bus ir to
liau tų darbų palaikyti; reikia 
tik surasti vienų, kitų naujų 
darbuotojų, kurie padėti) span 
<los darbų dirbti. Draugijos, 
katros nori, kad jų darbai til
ptų “Drauge” gali tai leng

gailies. Joe Norasky led tlie 
league in individual average. 
The Green and G old cafe team 
was eompėsed of these men: 
Al. Baronas — captain, K Tu- 
lauskas, F. Tautkus, A. Ma
jauskas and T. Akowitz. These 
men vili ėlso receive indivi
dual prizes. Congratulations 
to Green and Gold cafe and 
Chester Lawrence, the team’s 
backer, for his sportsmansliip.v i

During the season our teajns 
were very successful in several 
matehes with other teams. 
of the bovvling alleys, gavę

Matt Dunarskas, propriotor 
several parties ut his liomc* 
tlveryone present had a liila-’ 
rious time. AYe thank you, Mr. 
Dunarskas.

Air. Brazis, wlio bo\vled oa 
his own team, is very populut 
with the boys, and is know as 
“Don”. In his first year oi 
boM’ling, Don has shown very 
good forui. In one of the lea- 
gue gailies, be bouled over 
200. The i). B. Brazis teąin 
took second place,

The AVillis Baking Co. team 
(continued on puge G)

Laisvamanis J. Žiūronas su
sirinkęs iš visų kampų sau 
patinkamus žmones suorgani
zavo chorų ir, manydamas pa
sipelnyti, atidarė radijo vala
ndų. Stotis mažytė, programai 
silpni, klausant įspūdis blo 
gas. Pats J. Žiūronas kaip;, 
aiškintojas netikęs; kalba nei 
šiokia nei tokia, angliškai vi
siškai nemoka. Tokia radijo 
valanda tik žemina lietuvių 
vardų ir patiems biznieriams 
neneša naudos.

Verbų sekmadienį Žiūronas 
per radijo pranešė, kad jo cho
ras ne komunistinis, bet sočia 
listinis. Tų pačių dienų Lietu 
vių svet. surengė koncertų ir 
šokius.

Prie šios laisvamanių gru
pelės su doleriu nuvilioti yra 
ir iš katalikų tarpo. Tas juos 
turtingais nepadarys ir garbės 
vainiko per radijo dainuojant 
nenusipins.

Yra Detroite gabių muzikų
Balana. 8 d. per aunu, pra- ( h daininink ^urle ga)itų 

Antano baž-! . .......sidės misijos Šv 
nyčioj. Baigsis bal. 15 d. Mi
sijas ves kun. B. Pauliukas, 
dominikonas, iškalbingas mi
si jonierius. Stengkiniės vieni 
kitiems 'pranešti apie tas mi
sijas.
Prof. kun. F. Kemėšio laiškas 

kun. I. F. Borelšiui
Plačiai žinomas visiems a- 

merikieęiauis ir daug darbo 
padėjęs gyvendamas Detroite 
kun. prof. F. Kemėšis atsiun- į 
tė laiškų'kun. L F. Boreišiui, Į 
kuriame praneša, kad pabaigė 
je balandžio mėnesio atvažiuo 
ja iš Lietuvos į Amerikų; sy
kiu važiuoja agr. Balys Vit
kus ir rašytojas Petras Babic
kas, Amerikoj bus iki birže 
lio 20 d. Per tų laikų stengsis 
atlankyti didesnes lietuvių ko 
lonijas su kalbomis, nušvie
čiant Vilniui Vaduoti Sųjun
gos Fondo reikalus. Aukų ne- 
rinksiu, tik stengsis organizuo 
ti Sųjungos skyrius. Vilniui

radijo žavėti ir lietuvių var
dų pakelti. Garbė būtų ir pa
remti tokias programas. Žiū
ronas turėtų liautis, kad gėdos 
lietuviams nedarytų.

SPORTAS
LITHUANIAN B0WLING 

LEAOUB '

The Lithuanian Bouling I^ea- 
gue, organized October 30th, 
1933, eleeted the following of- 
fieers: Peter Polalskas — pre 
sident, Joseph Noraskas — se- 
cretury - treasurer. The regu
lai season started Nov. 20th,
1933, and ended Mareli 19th,
1934.

P. Podulskas, president of 
the league, wishes to thank all 
the boys for their “stiek to 
gether” spirit. The league bo- 
wled every Monday night for 
eigliteen wceks, and was cpm-

Vaduoti Sąjunga begalo »var-1 of (our Or£n
bių rolę vaidina teikdama bro
liams vilniečiams visokių pa
galbų. Tat garbingi svečiai, 
kai{>o įžymūs kalbėtojai, tėvy
nės mylėtojai, tuo reikalu pla
čiai išaiškins amerikiečiams. 
Svečiui Detroite žada prabūti 
3 dienas; prašo surengti vaka 
ius. Todėl kun. I. F. Boreišis 
stengsis West Sidėj sudaryti 
komitetų svečiams sutikti ir 
surengti prakalbas.

Detroitiečiai tėmykile ‘Drau
ge”; bus pranešta apie šias 
svečių pramogos ir neabejoju, 
kad bus geros pasekmės. Gar-

vai atlikti; teišrenka savo ko-Įbingas darbas yra šelpti ba- 
respondentų, kuris patiektų ve dalijančius vilniečius.

and God cafe, D. B. Brazis, 
Lithuanian Sweet Sliop und 
\Villis Baking Co.

The Green and Gold cafe 
team won this season’s cham 
pionship. They will receive 
first prize at the haniĮUet 
which is to Imi held soon. O- 
ther prizos will also be award- 
cd at that time. Lithuanian 
Sweet Shop: liigli team tliret 
games, Green and Gold Cafe: 
high team guine. Shimkus, co- 
ptain of the Lilliuunian Swetl 
Shop team will receive two 
prizes; one for high individu
al game, and the other for 
high individual vcorer of 3

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Ukaltmo Ir Išdlrbl- 
me viMikiti rūšių paminklui Ir 
grabuaiulus.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paniūkiu reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vleuas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

’ Kez. PENSACOI.A 0011 
BELMONT 3485 

Office: HILLSIDE 3865
Alfred RoseUi, pres. Vinocut Roselll, secr.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

—

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
■ • ■ ' t

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tei. REP. 3100
2506 W. 63rd St. i

Svarbus ^pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie 
gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 
prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

UOZAPAS EUDEIKI
' - i R -
TĖVAS

JBIGKJ MOKITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖM!........ PASAUKITE........

REPublic834O
5340 So. Kedzie Avenue
 (Neturim. Hųryšit) ou flrmn tuo pačiu vardu)
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VERBŲ SEKMADIENIO 
/ ĮSPŪDŽIAI

žaldokienės namai vakarui, 
nes tuoe namuose suorganu 
7un(u skyrius.

A. u. T. Amlrušiūnaitė pasi-

daug treniruotės, bet sunkoka 
jam išvengti fizini keblumą — 
nosalinę tarmę. Jei ne tas ke
blumas, Zambaeeviėiaus asme

me aukščiau atsiųstą korespo- Bus kalbėtojų ir, galų gale, 
ndenciją kito mūs korespon- pasilinksminimas. Atsilankę
dento. Dėl to tamstos kores
pondencija liks nesunaudota.

North Side. — Verbų sek-; 
madienio iškilmės mūsų šv ruošti balandžio 24 d. Išrink

ta komisija. Į vakarą bus pa
kviesta Centro pirm. A. Nan- 

nyčaa. Gražaus įspūdžio darė Į *
procesija ir visi altoriai pa- 
puošti verbomis. Tai darbščių

kvietė A. Nausėdienę ir šutvė- nyje turėtumėm geriausią te- 
3 skyrių. Nutarta vakarą norą. Jo giedojimas, visvien,

Mykolo bažnyčioj laivo gra
žios. žmonių buvo pilna baž-

jų seselių darbas. Garbė joms, 
Klebonui iš sakyklos prane

šus apie bažnytinį koncertą, 
vakare žmonės susirinko pusi 
klausyti gražaus giedojimo.
Išpildyta kantata “Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai 
ant kryžiaus”. Mūsų choras, 
vedamas vaig. N. Kulio vei
kalu sužavėjo žmones, giesme 
širdis kėlė Dievop. Solistai-ės 
M. Malonė, Kaminskas, č’irvi- 
nskas taip pat gražiai savo 
dalis atliko; svečias kun. M. 
Švariis pasakė įspūdingą pa 
mokslą.

Velykų rytą tvarka mūsų 
bažnyčioje bus tokia: Rezure- 
kcija ir pirmos šv. Mišios 5:30 
valandą, antros šv. Mišios 8 
valandą, trečios — suma — 
10:30 valandų.

Šeštadienį popiet atvyks sve 
tins kunigas mūsų gerb. kle
bonui į pagalbą.

Visi iš anksto rengiasi Ve
lykų šventėms.

Parapijos choras Velykoms 
mokinas gražių giesmių.

P. Rep. i

sėdienė. Vakaras bus adresu: 
19OS W. Di vision St. Rėmėjos 
visos su džiaugsmu priims ir 
pu vaišins.

Iš Aurora metinius mokes
čius sumokėjo: M. l^aurinienė, 
O. Balčiūnienė, M. Bračkaus- 
kivnė, O. Salienė, P. Sireikje- 
nė, O. Sarienė, K. Cibnlskie- 
nė, J. Sorienė, Z. Petroškienė, 
M. Tumkienė. Pinigus pridavė 
Smilgienė. Perduoti centrui. ' 

Rašt. V. Daugirdienė

BAŽNYTINIS KONCER
TAS PAVYKO

RENGIASI PRIE 15 M.
- SUKAKTIES
North Side. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 3 sky
riaus susirinkimas įvyko ko
vo 22 tl., parap. svetainėj. '

Iš raporto apie vajaus va
karą pasirodė, kad vakarą ati-

Bridgeport. — Verbų sek
madienį Šv. Jurgio bažnyčioje 
išpildyta bažnytinis koncertas.
‘ ‘ Kanklių ’ ’ chorui vedamam 
k oi u p. Pociaus, į pagalbą at
vyko vyrų Sasnausko choras 
ii- smuikininkas prof. A. Žy- 
danavičius.

Iš giesmių “Inflammatus” 
(Rossinio); ‘‘The Day of Ju
dgement” (Bortnianskvo); 
“Trečias Žodis” (Duboiso); 
‘‘Kanklių” choras pasirodė la 
Imi gerai išlavintas. Giedoji- 
me nepastel>ėta nei viena klai
da: visi balsai liejosi į vieną 
didingą harmoniją. Nežinan, 
ar tai bažnyčios akustika, ar 

1 tai garsus giedojimas man, sė

dinčiam kampe, vpae per “In- 
flamniatus”, net šiurpulius da 
rė. ; x • ‘i”'

• Mergaičių sekstetas sutarti
nai pagiedojo “Avė Maria” 
(Arcadelto) ir “O, Dieve, Tė
ve” (Pociaus). Giedojimas bn

buvo tobulas, klausovus pave
jantis. Stradellos kūrinys be
veik operinio laipsnio.

V7yru Sasnausko choras, ve
damas komp. Pociaus, pagie
dojo “Tibi Lauš” (Lasso); 
“Adoretnus” (Bortnianskyo); 
“Vere languores” (Lottio); 
ir “Kur Diev’s” (Schuberto). 
Giedojimas buvo žavėtinas. 
Bet, sasnauskiečiai, kuomet pa 
keisite savo repertuarą! Žino
ma, per ilgą vartojimą ir re
kordus su Gaili Curci išdilo.

Žymią pasisekimo „vietą už
sitarnavo giedojime Duboiso 
“Trečias Žodis”, su choru ir 
solistai J. Riškaitė, M. Dule- 
vičiūtė, P. Kavaliauskas ir A. 
Zambacevičįus. Ypač man pa
tiko drūtabalsis P. Kavaliau
skas. Tai bent bosas!

Komp. Pocius vargonais pa

iš rotmsKo lauko
Roseland. —- Balandžio 1 d. 

2 va,, popiet įvyks didelis ba
lius ir mastnltingas Lietuvių 
Demokratų 9 waidos pagerbi
mui Al. G. Kumskio, kuris ka
ndidatuoja į County kominijo- 
nleriils Demokratų baliotu (ba 
Įsavintai baland. 10 d.) ir taip 
gi visų žinomo lietuvių gera 
dario Sbeldon W- Govier, 9
aardos dem. komitcman. Ba-I ’ ’ x
liūs bus Balvhiuno salėje, 158* «,*- 1 * ’
E. 107th St. Įžangas nebus. 

mm kimi leairit" . įi «■ '■ ..■- iė ■ ,

grojo “Hosanna” (Duboiso). 
Tikrai geidžiau, kad progra
moj daugiau būtų p. Pociaus 
vargonais grojimo.

Smuiką griežė prof. A. Žy-
danavičius solo “Intermezzo’’*
(Maseagnio). Prof. Žydanavi- 
čius rodos kalbina smuiką, o 
ji jam atsako meilingais to
nais.

Po koncerto įvyko Palaimi
nimas. Šv. Sakramentu. Pamo-
kslo nebuvo. Iclius

ALTASS SKYRIUS 
VEIKIA

darė gerb. klebonas, kad gne i ,
v. j .. ... 1 vo toks švelnus ir malonus,
ze Akademijos mergaičių or , , .

kad visą klausovų jausmus ku
kestrn, kad vietinių seserų 
buvo sudaryta iš vaikų prog
rama, o muzikalė varg. Kulio, 
giedojo A. Šeriūtė ir O. duš 
Liūtė (duetu), V. Nausėdaitė 
ir I. Rauskinas (solo) ir jaunn 
mečių vaikų Glee Club. Kalbė
jo A. Bacevičius.

Pranešta, kad Erileracijos 
skyrius po W!ykų rengiasi 
prie didelio vn'.inro.

Priimta kvietimas j pirmąjį 
skanių vakarą, baland. 15 d.

teno. Ypač man patiko komp. 
Pociaus kūrinys.

Marąuette Park. — Nors 
ALTASS skyrius neseniai su
organizuotas, bet jau imasi 
darbo. » . -

Praeitame susirink ime - nuta 
rta suruošti du vakarus antro 
jo skridimo naudai. Pirm. adv. 
C. P. Kai paskyrė pastovią ko 
misiją darbui atlikti, j komi 
riją įėjo :-f8$driinieras, Dr. Blo- 
zis, Bložienė. ady. Į)obbs, Ra

G. Šidiškiūtė - Giedraitienė! kau*kienė. J. Juazbjtis, Juo-
pritarė solo parapijos chorui raitienė, Kurtan&s, Ramoška ir

giesmėse: “Inflammatus”,
“The Day of Judgement” ir 
“Regna Terrae” (Curto). Šie 
sunkūs kūriniai jos lyriniam

adv. M..L. Zaretsky.
Pirmas parengimas bus bai.

6 d. vakare. Bus “Bam Da 
nce and Card Party”. Įžanga

sopranui bnvo žaislas. Balsas -,w’- Šitas vakaras bns Liet. 
ištesėjo išlaikyti aukštesnes Dem. Headųuarters, K823 So. 
gaidas, mokėjo palaikyti ir že1 ^'estern avė.
mesnes. Bet “Regina Terrae”1 Antras parengimas bua pa
baisas, rods kur ne kur bis- vedintas “Water Carnival”.

Bns bai. 20 d. vakare Medinah 
AthIetie Club. Jame dalyvaus

parap. svetainėj. .
, I Ruti buvo spiegiantis ir var

Hftlbėta apie akyliuos 15 ni(-'so,,e niainanti!J <JaI todėl, kad 
tų gyvavimo sukakjį ir kokiu knip teko Sužinoti, dainininkė 

turėjo šaltį.
Vietoj Žilevičiaus “Malda” 

kaip programa rodė, (laruc- 
laitė giedojo “Avė Maria” 
(Rosewigs).

Tenoras A. Zambacevicius 
solo giedojo “Malda” (Stra 
dėlios) ir su choru solo “Tre
čias Žodis”. Teknišku atžvil-

bfnln ją paminėti. Pasiūlyta A.

SPORTAS
(eontinuel from page 5) 

finishod lašt, smiling. That’s 
the spirit this team hal all 
through tlie season. Willis de 
feated the D. B. Brazis team 
three gamos straight, thus 
helping the Green and Gold 
team to cincb first place. Wil- 
lig Baking Co. is located al 
11920 Conant St. They bake 
fine Litbuanian bread, aml 
cakes for all occasions.

The president of the league. 
Pete Podalskaš, wants more 
Lithuanian boys to come ont 
next fall, in order to make np 
nbout ten teams for this Corn
ing season.

We3l be seeing you in the 
falll

pasižymėję plaukikai, taip gi 
lietuvaitė Kmma Shemaitis 
Dalyvaus ir pats lakūnas Ja
nušauskas.

Prašoma liet. visuomenė įsi 
dėmėti šias dienas. M. J.

REDAKCIJOS ATSAKAI

nesigailės.

ltoseląndieėiui, vestpulma 
niečiai ir kensingtoniečiai kvie 
eiaiiii pasimatyti Velykų die
ną ir parodyti palankumo ka 
ndįdatnins: Al. G. Kum skini 
ir S. W. Govierni. Kom

ŽIAUROS ŽMOGŽUDY
STES ,

Pastaruoju ,laiku kai kurio
se Lietuvos Vietose pradėjo 
rodytis nedidelės plėšikų gan

ios. Be keleto mažesnių api
plėšimų, jos įvykdė net keletą 
stamA jų žmogžudysčių.

Panevėžio apskr., Subačiaus

KATALIKU!
Įsigyk this Vyskupo P. Pi Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

valsč., Pelišių dr., rastas klo
jime: negyvas dvarininkas An
tanas Sankauskas. Krimina
linė policija mano, kud San- 
kauskas nužudytas, nes jo gal
voje yra dvi žaizdas, padary
tas iš revolverio.

Kovo 8 d. Biržų policijoj i 
paaiškėjo nauju kiauri žmog
žudystė. Jurgis Garbanskas 
vasario 27 d. anksti rytą Bir
žų valsč., -Užušilių kaimo kir
viu sukapojo to kaimo stambų 
ūkininką, pasiturinčiai gyve
nantį Adomą Kutrą ir jo tar
naitę Kiselytę. Žmogžudys 
šiuos lavonus užkasė paties 
Katros lauke. Lavonai dar te 
bėra neatkasti, žmogžudys su
imtas kaltu prisipažino. Pusi 
rodo, kati jis yra to paties 
Kutios 1>ernas.

AVASHINGTON, kovo 30. 
- Pramonininkai kovoja prieš 
Wagnerio bilių. Girdi, bilius 

priešingas konstutucijai.

Atminkime kad rūpinimasis 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų 
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymų

GARSINKINTES
“DRAUGE”

.Nuo Sustingusių Sąnarių
' Nieką* taip nepadaryt balučiai, ju- 

H tuKincuaiua, skaudama, šaitanu,, 
kais geraa, vikriu ilaitrynima, aa 
ANCHOR PainEzpellcriu. įtrinkite 
aitenkamai Paln-Enncllerio lr apriikite 
flaneliniu bandažu. Pačiai, blofiadsiaia 
atsitikimai, iitrinkite Paia-Eapelleriu 
vakarai. Ir rytai, iki palengvC,.
• Pain-Expe.,lrri, yra labai persisun
kiančiu per od« ir jų, galite patirti ,a 
kokiu greitumu varoma, ritau,mu lauk. 
Visose vaistiniu kaina 35c. ir 70c.— 
•kirtingo didumo bonkutis. •

, Tiktai tikram, turi Inkaro v»i«baienklį.

PAIN-EXPELLER

V *
nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti- 
tiMok--

Jom
kėjimo fieaok paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys; Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $l.(X>e Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, u tomas _ JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo., Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus vięšojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.

- Užžengimas. 
rais $1.90.;., 
KATALIKŲ 
Turinys: 
Sūnaus,
vanos. Nų

515; Kaina $1.50, audeklo apda-

m tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
ia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 

pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do- 
ės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa

tybės ir Šveptąjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai -n- Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Euehątįatija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenlmas. J’nslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35. >

Visus tris tąmąs sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys topiąi sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro i025,puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks- 
liškba knygae lab&i pigiai. Rašyk tuojaus.

Omi. .,
Siunčiu 

‘KAVAI

I

OFFICE OF COI'NTY CLF.RK 
OF COOK COI'NTY. II.1JNOIS 

STATE OF ILIJNOIS
COUNTY OF COOK SS

‘•eik
L........ u< kuriuos 'atsiųskite man Vyskupo Bflčio knygas

TiKlC.' Kalus apdaryta $i.$6
H torna — 4S*US KRISTUS. Kaina fkfiO; apdaryto $l.$0 
IH tOmą — »V. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.15.

' >2.8$. 7knd atglųstumėte be aptaisu. »
$$.•5, kad afshtsturttčte audeklo apdarais visas tris vyskupo

lygas ‘‘KaTAIJKv TIKYBA*.
Vardui huar« 1f.i.. J..................................................!...............................

Adresas V.‘........................... . .......... Street

Ten buvusiai (Bridgeporte) 
gin, matomai, balsas turėjo Apie bažnytinį koncertą deda-1

VELYKAS
MIDLAND BARBER & 

beAuty SHOP
4182 ARCHKK AVI LAT. 4639

VELYKOS!

Yra ._____ r
MOTERIS TAU 
Rūta*

Vrtyfcnma 
»AT ĮR VYTWa

Pennanent ware nno $1.95 iki $6.
Visi kiti padabinimai: Shampoo, 

Finger Wave, Manicure, Arch, 
Personality Hair Cut, Faeials1|m lnr+mc pnfldai 

madna IrenglMtm vtaoj

M E AT Sale
-*At-

M. KRIASH MEAT MARKEI
3230 South Halsted Street
WB 0EUVER. Tel. Victory 2168

Fresh Dressed Turkey 15l/»c
Dūda ......... ............................ 13l/»c
Fresh Dressed Chickens ...... “| 3l^C
Fresh Cut Pork Loins....................... "| "| %c
Rump Beef Roast.................................S^C
Lamo for Stew............................ 5‘4c
Leg of Lamb.............................. .. .. 1
Leg of Veal..................................... 9%C
Amiour’s Star Lard, 3 Ibs.................2Sc
Smoked Ham (Easter Fancy) .. 12^0

C R I Tlckat g1v«n wlth aach SOc purchaae. 4 bučky arinaara
I cack raaeivA a dalloioua Baatarn Hanv WlMera wfll be dr»wa

Maeoh 31 et at 9:00 P. M.
IN

BERTASH MEAT MARKET
383$ 80. HALSTED STREET OHIOAOO

ANGLYS
'htri daug karučio, liūtini peleni}-,
Irai geras pavaduotojas rocahontas; 
Black Gold liųnp or egg $6.00; Mine 
run $5.75. Screcm'ng $4.75.

Glll'NDY MINING CO.
, Ctvlarcrest 2011

Pagal provlaljai, 3» Sekcijos minti
jau* Prlmary Kinkini ų įstatų. aS čio
nai pareiškiu, kad spalvos popiero* 
kuri bus vartojama nuosavų partijų 
Prlmary balotatns, Pritnary rinki
mams, kuria bus laikomi Cook aps
krity], lauke miestų Berwyn. Chica
go ir Chfcago Heights, miestelių Ci
cero, lr kaimų Evergrecn Park. Mor
ton Grove, Stickney Ir Siimmlt, ant
radieni, balandžio 10 d.. A. D.. 19S4, 
bus sekančiai:

Demokratų Partijos............. Ružava
Respublikonu Partijos .... Balta 

IN WITNE8S WHEREOP, I havs
' hereunto sėt my hand and af- 

fbced the ' setai of the 'County of
• Cook, this 2#th, day of March, 

A. D.. 1934.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, lll.
TEL. REPUBUO $4M

M
Katrie perkate anglis IM dral 
▼erių, siųskite Juos 1 CRANE 
GOAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pncaltontas AI. R. tikuti $7.00 
tonas.

(SEAL)
ROBERT AI. SWEITZER

County CIerk of Cook
Cotmly, mitinis

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe 8t.. prie (Bart 
' Tilifr*-! SEAte K 

▼»i»oAm $ ryt* Ud $
2201 W. Cermak

d

PsnedėUo. Baredoa fr P6tn>£l*c 
vakarai* • tkl *

Telefoną* GAIfal »1M
Namai: 6459 8. Rockwell 8t 

Utarnlnko, Katvergo Ir Snbatos 

TOMYK

», Katvergo lr Snbt

^R-Ekb^ U*

INSUEANCK,
NOTARY 

PUBLIC

J

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296 
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos
t

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

PERKAM
LietnviMnu

BONUS

R »'X Įl .E a V-A T F.
SIUNČIAM pnrtotjg I LIETUVĄ

LAIVAKORflIV AGENTŪRA 
PRISIRASYKTfB J MOŠŲ SPULKĄ

■ TKUniGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WE8T 47th 8TB. Tel. LAFayette 1088

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Nno Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 

kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo veftę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus Šiais metais bendradarbiauja 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant 
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
«

8068 W. 31 8t., . Tel. Victory 1896




