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VISIEMS MUSŲ RĖMĖJAMS IR 
BENDRA D A RBIAMS NUOŠIRDŽIA l 
LINKIME DŽIAUGSMINGŲ IR MA
LONIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ,

REIKŠDAMI GILŲ DĖKINGUMĄ UŽ PARA
MA IR SVEIKINIMUS.

■» .. m- - V • -Marijonų Kongregacija.

PRANCŪZAI APTARIA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ SĄJUNGOS KLAUSIMA

PARYŽIUS. - Neseniai 
Paryžiuje įvy ko diplomatinės 
akademijos posėdis, kuriame 
buvo paliesta Baltijos sąjun
gos problema. Dėl jos kalbėjo 
prancūzų senato užsienių ko
misijos pirmininkas, buv. am
basadorius Jungtinėse Vaisty
tose Beranger. Jis pažymėjo, 
kad mažoms ir didelėms val
stybėms gelbėti Europai rei
kalinga tarptautinė parama. 
Dabar atėjęs laikas Baltijos 
valstybėms savo tarpe pritai
kinti Balkanų pakto sudarytą 
precedentų. Latvija ir Estiją 
jau susijungė tarpusavio pa
galbos ryšiais, tot ta Rųjunga 
jos negalinčios tenkintis ir tu
rinčios jų plėsti. Baltijos sų
jungos sudarymas turįs įvyk
ti kiek galint greičiau, nes Bal 
tijos jvaktas yra vienas Euro
pos taikos ramsčių.

Prancūzų statoma taikos 
šventykla nebūsianti tvirta, 
jei ji nebus remiama iš visų 
pusių ar staiga kurioje nors 
vietoje susidarysiųs plyšys. 
Beranger baigiamas pažadė
jo, kad jis ir jo bendradarbiai 
darysiu parlamente visa, kad 
prancūzų diplomatija veiktų 
Baltijos valstybių kryptimi t r 
pagelbėtų ten plėsti visai Eu
ropai reikalingų taikos laidų. 
Tai ypač reikalinga dėl kai ku 
rių didžiųjų valstybių apetitų 
Baltijos atžvilgiu.

Tame pat posėdyje apie Bnl 
kanų paktų kalbėjo rumunų 
diplomatas Pella, pareikšda
mas, kad. Balkanų sąjunga 
sieks bendradarbiauti su ma
žąja santarve, T/enkija ir Bal
tijos valstybėmis. Ekonominė 
je srityje toks hendradarbiu- 
vimas — nuo Baltijos iki Juo 
dųjų ir Ego jaus jūrų — turė
tų būt realizuotas nedelsiant 
ir jis žymiai palengvėtų Bal
tijos sųjungos įkūrimų.

DIDYSIS PENKTADIENIS 
AMŽINAJAM MIESTE

. RYMAS,.kovo 30. ftvėn>
tasis Tėvas Popiežius Pijus 
XI šiandien — Didįjį Penkta
dieni, bendrai su penkiolika 
kardinolų minėje) Išganytojo 
nukryžiavimo 19 šimtų metų 
sukaktuves. Taip vadinamos 
prekonsekraeines Mišias laikė 
kardinolas Pacelli Siksto kop- 
lyčioje — Šv. Petro baziliko
je

Dešimtys tūkstančių tikin
čiųjų ir iš kitų kraštų atvyku
sių maldininkų suplūdo į Ry
mo bazilikas ir katedras, ku
riose įvyko graudžios ceremo
nijos — Mūsų Viešpaties Kan 
čios ir mirimo minėjimas.

Gausingas tikinčiųjų suplu- 
dimas buvo šalia Šv. Jono La 
terano bazilikos, kur yra šven 
ti laiptai, kuriais apvainikuo
tas dygliuotu erškėčių vaini
ku Tšganytojas ėjo Poncijo 
Pilato teisman. Tikintieji 
šiais laiptais eina vien keliais 
(klupsti).

Nuo pusiaudienio iki 3:00 
popiet visas Rymo* mieste,s 
kaip negyvas. Kristaus mer
dėjimo ant kryžiaus atmini
mui mieste nutraukiamas vi
sokis nebūtinas judėjimas
darbas. Visi, kas tik gali, ei 
na j bnž.nvčias.

KELIA STREIKUS, PUOLA 

BAŽNYČIAS

MADRIDAS, kovo 30. —, 
Kuomet. Iąpanfios sostinė:, 
kdari nuAlRdnū) mitoti-^Prisi-
kėlimo"šventę, Malaga virto 
stačiai kautynių lauku, kur 
anarkistai, sindikalistai ir so
cialistai-sukėlė visuotinų strei 
kų ir kovoja su policija ir ci
viline sargyba.
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RASTAS BERNIUKO 

LAVONAS

ROCKFORD, III., kovo 30. 
—1 Rock upėje rastas nužudy
to Charles Backus, 8 m. amž., 
lavonas. Prieš keletą dienų 
rastojo tėvas teisme išpažino, 
kad jis nužudė berniuką ir nu
baustas kalėti nuo 1 iki 14 me
tų.

Be to, streikas plinta Va- 
lencijoj ir Saragossoj. Kelio- 
liboj miestelių socialistai su- 
trukdė gyventojams ramiai if 
maldingai minėti Didįjį Ke- 
tvirtadienį parapijų bažnyčio- 
•se.

Vyksta puolimai prieš ba
žnyčias. San Estebane, arti 
Zamora, su bomba sugriauta 
bažnyčia. Tai ketvirtoji šių 
savaitę nukentėjusi bažnyčia 
— stoialistų dūkimo auka.

Malagoj vienas civilinis sar 
gybininkas nužudytas ir dau
giau kaip 20 asmenų sužeista 
kovoje su ginkluotomis radi
kalų gaujomis, kurios puolėsi 
deginti autobusus gatvėse.

Iberijo anarkistų federaci
ja taip pat paskelbė streikų, 
išmėčius kurstančius lapelius.

Karagossos kalėjimo kieme 
apie 00 radikalų kalinių už
puolė ir skaudžiai apmušė tei
sėją, generalinio prokuroyo 
asistentų ir teismo raštininkų, 
kurie be jokios apsaugos Žy
giavo per kiemą, tyrinėrlami 
įvykusius bombų sprogdini
mus.

Barselonoj policiją puolė ra 
dikalų lizdus ir rado daug įvai 
rios rūšies ginklų ir amunici
jos. ,

Matyt, Ispanija bus priver
sta su visais radikalais apsi
dirbti taip, kaip tas padaryta 
Austrijoj.

PA T. MA
SPECIALUS POPIEŽIAUS ATSTOVAS 

VYSKUPĄ PASITIKO GELEŽIN
KELIO STOTY, RYME -

—, — ■ » —

Per audijenciją vyskupas apdo- 
vc.:‘.otas Sv. Metų medaliu

KUNIGAS KANKI
NYS SOVIETUOSE

.4^ Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!
■ ■*l|

VATIKANAS, kovo 30. — 
Ryman atvyko Petrapilio vy
skupas (tagelhininkas T. Ma
tulionis ir Sibiro Cisbaikalo 
apaštališkas administratorius 
mons. J. Gronskis, kurie šie
met su kitais kunigais buvo 
paleisti iš bolševikų katorgos 
Lietuvai susitarius su sovietų 
Rusija djėl kalinių pasikeiti
mo.

Šventasis Tėvas suteikė nud 
širdžių savo pagarbą atvyku
sioms garbingiems svečiams. 
Geležinkelio stotyje juos pasi
tiko Popiežiaus deleguotas at
stovas, mons. C. Dominion j. - 
Paskiau jie pakviesti pritari, 
čion audiencijon, kuri buvo j 
nepaprastai ilga. Šventasis | 
Tėvas apdovanojo abudu kan
kinius Šventųjų .Jubiliejaus 
Metų atminimui aukso meda
liais.

Tokį pat medalį Popiežius 
pasiuntė ir vyskupui B. Stoš
kau, kurs taip pat yra dĮriĮįj 
kentėjęs sovietų katorgoje;

NUKANKINTAS DĖL 
TIKĖJIMO NEIŠS1- 

ŽADEJIMO

VARŠUVA (per paštų). — 
□autas smulk.T.eningas prane 
Šimas apie tai, kaip Rusijoj 
bolševikai užkankino katalikų 
;unigų Joną Trojgo. ,

Kun. Trojgo pirmą karią 
)uvo areštuotas 1923 m. ir iš- 
aikytas kalėjime ilgiau poros 
ųetų. 1927 m. gale jis vėl are 

| duotas ir. nubaustas penke- 
riems metams ištrėmimu į So- 

jlovki salas. 1932 metais Jam 
i bausmė baigės, bet jis nepairi-' 

* stas. 1*932 m. liepos 5 d. jis su 
kitais kaliniais nukeltas į cen- 
tralinę salą ir ten buvo nežmo 
niškai kankinamas, kad jis iš
sižadėtų tikėjimo ir kunigy
stės. To paties mėnesio pa
baigą* grąžintas į Petrapilį ir 
uždarytas kalėjiman podraug 
su vyskupu Matulioniu ir ki
tais kunigais.

Po vienerių metų sunkaus 
kalėjimo kun. Trojgo išsiųstas 
į sunkiųjų darbų stovyklų, 
kuri antrųjų dieną po nuvyki
mo mirė.

š Dienraščio “DRAUGO” Redakcija ir Administra

cija;* visiems savo skaitytojams, bendradarbiams, rė

mėjams ir prfeteliams linki linksmų šventų Velykų!

PLIENO BENDROVĖ DIDI
NA ATLYGINIMU

NKW YORK, kovo 30. - - 
United States Steel bendrovė 
šiandien paskelbė, kad ji didi-

r • v* '
na 10 nuošimčių atlyginimų 
darbininkams.

Sakoma, apie 350,000 darbi
ninkų pasinaudos tuo padidi
nimu, kadangi ir kitos plieno 
kompanijos tai padarys.

Apie 190,000 darbininkų dir 
ba United States Steel ben
drovės fabrikuose, fti bendro- « •
vė pagamina apie 40 nuošim
čių viso krašte plieno.

Apie' 35 iki 40 milijonų dol. 
daugiau per metus bus išmo
kama šiuo padidintu atlygirū
mu. Tuo būdu ši pramonė pa
didins pirkimo jėgą.

Tačiau pranešta, kad ben
drovė didins kainas plienui. 
Rako, kitaip gi turėtų sau nnt; 
skaudą ir nuostolius.

Atlyginimo padidinimu plie
no pramonė stengiasi sulaiky
ti darbininkų bruzdėjimą dėl 
organizavimosi į unijas.

orTš
CHICAGO IR APYLIN- 

KftR. Šiandien numatomas 
snignliavimas ir Salta.
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GAL NEREIKĖS SKIRTI
NAUJĮĮ MOKESČIU

—— »■■■ ■«.
WĄSHINOTON, kovo 31. 

— Kuomet kongresas sulaužė 
prezidento veto padidindamas 
išlaidas karo veteranams ir 
valstybės tarnautojų atlygini
mui, tuojau imta svarstyti 
klausimas, kad vyriausybei 
surasti naujus pajaunį šalti
nius — padidinti mokesčius.

Kongreso žemesniųjų rūmų

LAKŪNAS JONUŠAS IŠ
VYKO KALIFORNIJON
ftį vakarą Santa Fe trauki

niu lakūnas Juozas Jonušas -
■ i

pirmininkas Rainey pareiškia, Janušauskas išvyksta į Kali-
kad gal nereikės skirti naują 
mokesčių. Jis nepasako, kaip 
tas galėtų būt padaryta.

MUITŲ TARIFO KLAUSI
MAS - PREZIDENTUI
WASHTNOTON, kovo 30. 

— Kongreso žemesnieji rūmai 
273 Įtaisais prieš 111 pripaži
no prez. Rooseveltui plačias 
teises rouTitų tarifo klausimu. 
Vadinasi, muitų tarifo klausi
mą pavedė išimtinai jam vie- 
■nam, ko nebūta šio krašto isto 
rijoj. Bilius pasiųstas sena
tui.

Pasirodo, kad kongreso at
stovai demokratai yra ištikimi 
prezidentui.

NRA SUVARŽO ŽINIAS
4'1APIE SAVO

forniją nupirktojo lėktuvo — 
Lituanica IT, parsivežti. Ka
liforniją pasieks antradieny
je, o parskris į Chicagų lėk
tuvu balandžio 8 d. Nusileis 
Fort Tjansing Air porte. Lai
mingos kelionės.

PAŠAUNA MAŠINERIJAS

CARBONDALE, III., kovo 
30. — Raytor Coal kompanija 
savo kasyklose pašalino an
glių liodavimo mašinerijas ir 
įvedė rankij darbą. Sn maši
nerijomis kompanijai dirbo 
175 darbininkų, o dabar — 
apie 300.

Gal ir kitos kompanijos tuo 
būdu padangių* darbininkų 
skaičių.

WASHINGTON, kovo 30. 
— NRA administratorius 
Johnson įsakė visiems savo 
pagelbininkams, kad nuo šiol 
jie nieku būdu nepasakotų re- 
l>orteriams apie NRA admini
stracijos aktyvumą. Visos M 
kalingos visumai žinios bus pa 
duodamos tik iš administraci
jos centro.

ftis žinių suvaržymas pa
skelbtas dėl to, kadi daugelis 
krašto laikraščių skaudžiai 1 
kritikavo administraciją. Vi
sokis administracijos veiki- j 
mas buvo vien peikiamas in 
tuo būdu trukdyti darbai.

-------- -—------— 1
S. INSULLIS YRA
TURKŲ ŽINIOJE 

_______
ISTANBITIzAS, kovo 30. -j 

Aną dieną per Dardanelinf 
čia atplaukusį graikų k < 
“Maiotis” su S. Insullio 
laikė turkų autoritetai.

Šiandien S. Tnsullis yra. tftf 
kų žinioje. Turkų teisme įvy| 
ks išklausinėjimai. Galimai 
daiktas, kad Turkija išduos n 
Amerikai.

TS Washingtono reikalai
ma, knd Turkija areštuot

f®?, .



tė savo kelionę ir skubiai sugrįžo į Jeruzalę; 
pasidaliut su kitais apaštalais savo džiaugs-1 

mu. čia rauda apaštalus susirinkusius ir be
simeldžiančius, kad išganytojas tikrai yra 
prisikėlęs ir pasirodęs Simonui.

Čia jiems visiems besidalinant dienos į- 
spūdžiais, pasirodo Išganytojas, parodo sa
vo , rankas ir ko jog, valgo jų akvvaizdoje ir 
pagaliau įtikinu, kad tikrai yra tas pats jų
Mokytojas, kurį matė mirusį.«

Panašiu bftdu buvo įtikintas ir šv. To
mas, kurio šį kartų nebuvo taip apaštalų, 
o kuria atsisakė tikėt apaštalų pasakojimams 
apie Išganytojo pasirodymų. “Jei, sako, ne
pamatysiu jo rankose vinių perdurunų,'ne
įdėsiu servo piršto į vynių vietų ir neįdėsiu 
savo rankos į jo šoną, netikėsiu” Jono 20,

žmogaus Sūnus taisius ihSgimas laukia ir : šiandie Kristaus ir jo i 
duryje— Mato 12, 3$. Bažnyčios laidotojuų,
kalbėdamas apaštalams J. Kristus trečią dieną keliasi iš numirusių 
caučių ir mirtį, Išgany- Kristui prisikėlus, pasidarė didelis že- i 
s savo iš numirusių pri- mės drebėjimas. Viešpaties angelas nužengė 
“Štai mes einame į d e- iš dangaus, nurito akmenį nuo kapo ir ant 

us bus išduotas vyriau- jo atsisėdo. Jo išvaizda bavo kaip žaibas, o 
lošto žinovams; jie pa- drabužiai kaip sniegas, todėl sargai išsigan- 
ptaduos jį pagonims tio įr pasidarė kaip numirę. Atsipeikėję par- 
dti ant kryžiaus; ir Irę- bėga į miestų ir pranešė vyriausiems kuni- 
ikels iš numirusių” Mą- ganus apie tai, kas atsitiko, kad, nepaisant 

1 saugojimo, prisikėlimas įvyko, kapas yra to
lime pažadėjimas nebu- ščias.
nytas, arba jiems vie- Tas angelo nužengimas Ir kapo atida- 
i, bet viešai visiems pa- rymas buvo reikalingas, nes, Kristui prisi- 
ausių kunigų įrodymų ir kėlus, sargai ir toliau būtų stovėję' prie tuš- 
pas Pilotų ir reikalavi- čio kapo, būtų neleidę atėjusioms moterims 
kartais “suvedžiotojas** i įeiti į kapo vidų ir pamatyti, jog jau nėra 
apaštalais, kad anie pa- Kristaus, tuo būdu visi ir toliau būtų manę, 
mskelbtų liaudžiai, jog kad Kristus dar vis guli karste. Angelas pa
nas saugoti kapų nėjo; aiškino moterims, kad Kristus prisikėlė, pa
ti drenai, nes rėmėsi pa- rodė joms vietų, kuriojebuvo paguldytas ir 
žodžiais: “Valdove, sa- paragino jas eiti ir pranešti jo mokytiniams, 

s atsiminžm, kad tas su- kad yra prisikėlęs. Pagaliau ir pats -Išgany- 
rs tebebūdamas sakė: Po tojas, atlygindamas moterims už jų uolumų, 
kelsiu, Liepk tat seryėh , atėjo jas pasveikint ir liepė pranešt bro- 
Mti, kad kariais neateitų bams apie jo prisikėlimų.
pavogtų ir nesakytų liau- Žydai, sužinoję apie tai, kas įvyko, pa- 
rumirusių”. Mato 27, 63- pįrko sargus, kad anie skelbtų, jog jiems be
da iki trečiai dienai, o miegant atėję apaštalai ii pavegę Kristaus 
buvo aišku, bus ženklas, kūnų. Tokiu savo elgesiu nenoroms pripaži- 
ažadėjimo, ir per tai pa- n© Kristaus prisikėlimų, nes kitaip nebūtų 
avedžtotojaa visų akyse, buvę reikalo papirkinėt sargų, o tik suimt 
ae, kapo saugojimas ne- apaštalus ir nubaust už antspaudų sulaužy- 
vien nieks netikės apaš- iHų įr kūno pavogimų, išreikalaut iš jų pa- 
s jie, pavogę kūnų, ir vogto kūno grųainimų, o pasklidus gandams 
d prisikėlė. apie prisikėlimų, viešai visiems tų kūnų pa-
sųžinė kaipo neteisingo rodyt, juk ne kitokiais tikslais buvo pastatys 
raini, nes pasmerkė Kri- ta sargyba prie kapo ir antspaudos padėtos, 
dnimų, palinko daiar ly- Kiekviena valdžia, kuriui rūpi neteisingų ga
irina kebų neteisingiems ndų plitimas sustabdyti, būtų taip ir pada- 
cėlimų, maloniau jam bi- nusi, būtų suradusi pavogtų kūnų, išstačius! 
ištikrųjų pasirodys eaųs ji viešumon, o piktadarius smarkiai nubau- 

ir savadatotojas, o ne- dusi. Jeigu tai nebuvo padaryta, jeigu apaš- 
rtybė, su kuria jis taip totai galėjo sau laisvai vaikščiot ir dargi 
pn buvo pasielgęs, todėl skelbt Kristaus prisikėlimų, žydai parodė, 
mus teisėtais V Jeldo pe tad netari. kitokllf^priemonės gandams su- 
,ų priejl^po^JlVj Igbdytiv.įai^įai ynų, ^uo tat tikslu ir pa
spaudus, kad nieks ne- sargus, kad anie niekam nieko nepa-
apo, didžiausiomis baus- šakotų, o kūno išnykimų iš kapo pateisintų 
ūs turite sargybą, sake savo užmigimu. Žadėjo net užtart pas Pilo- 
•, sergėkite, kaip mokate. jeigu anas pradėtų tyrinėt visų dalykų ir 
ję antspaudą ant akmens, norėtų bausti sargus mirtimi, kaip kad rair- 
s”. Mato 27, 65-66. th»i nubaudė Erodas tonos sargus, kurie iš-
štalų elgėsis ' leido šv. Petrų iš kalėjimo miegodami,
i Kristaus šalininkai taip 4. Apaštalai nebuvo lengvatikiai
Mokytojo nužudymu ir Pasklidus žiniai apie Kristaus prisikė- 

visiškai užmiršo jo paža- limų, apaštalai ne tuojjaus įtikėjo, ir įtikėjo 
mirusių trečioje dienoje, ne gandams, o tik prisikėlusio Kristaus pa
gristai mirus, mirė ir vi- matymui. -»• F
vajonės, todėl nematė rei- Mokytiniai, einantieji į Ematts, buvo jau 
Jeruzalvje, borėjo pal)ėgt girdėję apie tuos gandus, bet tie gandai at- 

vietų, kurios jiems pri- rodė jiems kaipo plepalai, todėl nelaukdami jų 
gyvenusį jų'Mokytojų ir patikrinimo, pasiryžo apleisti / Jeruzalę, ir 
aušino, šventėms Ut pa- kada kelyje pažino Išganytojų, kuris kelei- 
kimtvtis iš miesto. Pri- vie pavidale buvo prie jų prisiartinęs, pame-

numirusių, nugalėdamas šėto
nų, savoir amonių priešus 
nuodėmę* ir mirtį.

Mirtis Jo nepaveikė, kai
tas nesulaikė ir neprispaudė, 
šėtonas nenugalėjo ir piktieji 
nepanaikino. Jėzus Kristus vi
sus juos nugalėjo ir garbingai 
triumfavo, nužengdamas į jų 
pačių vietas, sutriuškindamas 
tamsybių galybes ir nugalėda
mas patį pragarų.

Sielvartaujanti žmonija bū
dų tebetūnojus tamsybėse, jei 
Kristus nebūtų atsikėlęs. Vi
sa tai, sulaukus garbingųjų 
Velykų šventės, priduoda di
desnio džiaugsmo ir žmonių 
širdį pripildo neribota laime, 
nes Kristus, pasaulio Išgelbė
tojas, tikrai atsikėlė iš numi
rusių.

Iv. Raštas ir Apaštalai
Sv. Rašte Kristaus atsikėli

mo įvykį aprašo keturi Evan
gelistai : Matas, Morkus, Lu
kas ir Jonas. Kristaus atsikė
limas taip pat minimas neti
kėjusio į V. Jėzų žydo Juoza
po Flavijaus rašte, vadinama
me “Žydų Senovė”..

Visi Apaštalai tvirtai tikė
jo į Kristaus atsikėlimų iš 
numirusių. Matas, Morkus, Ln 

, kas, Petras ir Povilas už tų 
tikėjimų davėsi nužudyti. Jo
nas, savo mirtimi mirė, bet 

į vienu tarpu ir jam buvo tekę 
arba Kristaus atsižadėti, arba 

I būti įmestam į venlantį alie
jų. Tik stebuklas Jonų išgel- 

' bėjo iš mirties. Iš jų keturi 
1 patys matė Kristų prieš mir

siant ir paskui gyvų po mir-
* ties. Prie šitų žmonių, kurie 

savo liūdymus patys raštu pa-
• rašė, dar reikia pridėti ir dau- 
' i gybę kitų, kurie žodžiu liūdi- 
- J jo Kristų kėlus iš numirusių 
■ ■■ ir už tokį liudijimų buvo nu- 
s žudyti. Tokių yra devynetas

apaštalų: Andriejus, du Jokū- 
bai, Simonas* teisusis Judas, 
Pilypas, Baltramiejus, Tomas, 
Motiejus ir nesuskaitoma dan 
gybė kitų.

g Kristus, atsikeldamas iš nu 
e mirusių, galėjo pirmiausiai pa 

sirodyti Jeruzaly, viešumoje, 
kad visi matytų ir įtikėtų 

9 Tačiau, Jis pinna pasirodė my 
5 limiems 'ir ištikimiems Savo 

apaštalams ir jiems tarė: “Aš 
esu su jumis per visas diena> 

i. iki pasaulio pabaigai”. Pas a- 
paštai us kilo ųeribotas, neap
sakomo džiaugsmo ūpas. nes 

“l įvyk© Kristaus žodžių ižai pū
dymas: -?Jūsų širdis džiaug- 
sis, ir jūsų džiaugsmo niekas 

. iš jūsų neatims” (Joa.
|l' 22),
9 Pilote puikybė tuomi

sugriauta, Erodas buvo
mintas, Kaipas drebėjo 

iŠ jojo, kad neprarastų savo vie- 
tos, žydai susimaišė ir tapo 

P’ | nugalėti, o žmonių minios Jo 
ls ruzalėje, atsivertusius šimtini- 

' nko Siūdymų: “Tikrai šis žmo 
gus buvo Dievo Sūnus P’ ir 

ffe Kristus jų tarpe, visiems da
iri vė didesnio džiaugsmo, visus 
as įkvėpė šventųjų palaima ir 
a dievotus sielos prisipildė ne- 
y- ribota laime ir džiaugsmu, 
a- Bažnyčios ir mūsų dMiUgsmas 
ė- maa.
š Visais amžiais Katalikų llu- 
ei žnyčia troško šių garbingųjų 
o, Velykų šventę reikšti savo 
(1 ištikimiems ir tikintiems žmo 
cų nėnts, kad pirm visako būtų 
ie džiaugsmo Šventė, kad krikš
tą- čionių širdys prisipildytų ne
is (Tęsinys 3 pusi.)

f U«la* teasdlc*. Aakyrua Mkmaflenine 
k PRENUME HATOB KAINA: Metams — »0 00. Pu- 
S Melų — 0.60. Trlma menesiams — 11.00; Vienam 
■Mui — T(o. Europoje — Metams $7.081 Pusei me- 

10.00. Kopija .Olo.
MMUai kalnas prtstunfitamas paralkalavua.

. ©Sartreilsrtotams Ir koraspondentaepa raitų negra- 
M, JM nepraAoma tai padaryti Ir uepnJrtuačlama tam
HM naite Oeakla

■siaktortua priima — nuo 11:00 UU 11:00 vaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

0 jai. po piet.

“DRAUGAS”
. LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Kzoepl Bunda?. 
■DaaciUPTIONB: One Veai H-00; Stx £M; ?te-«e Montha -> H OOt Om Month 
Bo — One Tear — $7.0"0: Sts Monthh — 
F — .oic.
ąe*ortlsln» tn "DRAUGAS“ brlngs bart res 
ŪOMrtlslM rates on apBitooOloa. 
CtUGAS” 2334 S. Oataey Ava^ d

DIENOS KLAUSIMAI

Visas katalikiškas pasaulis šiandie pa- 
luoda džiaugsmui ir nuolat šaukia “alė
ja”, nes Kristaus prisikėlimas yra tai 
irties nugalėjimas, kuriųs kiekvienas žmo- 
B taip bijosi, yra tai teisingumo apsirei- 
imas, kurio žmogus trokšta, yra tai ker
ti* akmuo, kuriuo remiasi visę tikėjimo 
tiyba. Atimkime prisikėlimų, o tikėjimo 
itaąi pradės skilt ir griūt, turėdami gi ne- 
Igriaunamus prisikėlimo įrodymus, galime 
jhijot jokių puolimų, jokių išradimų, jokių 
įdrų, tikėjimas pasidaro neįveikiamas.

Nujautė tų tiesų ir Kristaus priešai. Jie 
{tai žinojo,\kad jo prisikėlimas padarys ne
ardomų įspūdį į visus, kuriuos tik toji ži- 
įt. pasieks, kad suteiks jo pasekėjams nenu
tikau ginklų, prieš kurį nieks nepajėgs Ro
ti, todėl didžiausiu uolumu rūpinasi, kad 
■ ąnksto užkirtus kelių visiems tos rūšies 
mdams, kad iš Kristaus neprisikėlimo nu- 
tite ginklų firieš jo mokslų, nes jeigu nęsi- 
Bą kaip kad yra žadėjęs, tuomet visiems 
į* aišku, kad buvo tik suvadžiotojas. 
k , Iš to matosi, kad tikėjimas į Kristų ir 
Išėjimas susikirto ties jo prisikėlimu: jei- 
» kelsis — laimės tikėjimas, jeigu nesikeis 
- 'laimės netikėjimas.

Jei tat prisikėlimo faktas yra taip svar
us, kari nuo jo pareina tikėjimas į Kristų 
’ į jo mokslų, arlut netikėjimas, negalėjo 
levo apvaizda palikt jo be įrodymų ir tai 
Skių, kurie įtikrintų kiekvienų sveikų pi otų, 
ttrie būtų suprantami visiems ii^uokytiems 
• Bemokytiems, seniems ir jauniems, kurių 
Bgilėtų iškreipt jokia pažanga, jokia kultū- 
Įh ar išradimai, o tuo būdu, kad Kristaus 
įl didžiausias stebuklas ir ženklas pasilik- 
('.amžinas jo dieviškumo paminklas.

Jžvelgę giliau į prisikėlimo aplinkybes, 
irime pripažinti, kad ištikrųjų jos nepalie- 
( mažiausios abejonės, jog Kristus tikrai 
l|toi, ir dėl to mūsų tikėjimas į jo mokslų 
lt« tuščias, kaip kad tautų Apaštalas sa-

[> Suglaudę į krūvų visas tas aplinkybes, 
JpMnaitK- šitokį vaizdų:
♦ J. Kristus duoda prisikėlimo pažadėjimą 
ft, Galimi1 vartyt visas žmonių istorijas nuo 
Madžios iki galui, galime tyrinėti garsiau- 
ĮB- karalių, tautos vadų, mokslininkų ir ki- 
Hkių galiūnų gyvenimus, o niekur nerasime 
HKr pažadėjimo, kokį davė mūs Išganvto- 
Bfc būteut, kad trečių dienų po savo mrr- 
■M kelsis iš numirusių. Nė vienas iš jų ne- 
■dtįso žadėt prisikėlimo iš numirusių tuo- 
■108,po mirties, ims žinojo gerai, kad negalę išpildyt tokio pažadėjimo, o žadėdami ir 
■teiipildftdaini, pakirstų pasitikėjimų jais 
Efooec, kurie juos garbino ir aukštino, nes 
Mąiems būtų aišku, jog aukštino melagingų 
Wįenylx; įr galybę.
■KlSganytojas neaibijojo duoti tokio po- 
jPrjhmų nes žinojo gerai, knd jj išpildys 

tuor.i atgaivins apaštalų ir visų savo 
'pM-kėjų apmirusį tikėjimų, ir (|uos ne tik 
Ehrpaštalain.i, bet ir visiems tikintiesiems iki 
patrinto pa ha i gai savo dieviškumo nesu- 
gri&unann įrodymų ir tviTČiar*4* tikėjimui 
Jitttrindų. Reikalaujantir-ms tat j© dievišku- 

■tženklą jis atsakė, ktul nebūsiu duota ki- 
■e»r.kio, kaiĮi donos piunašo ženklas, nes 
H .Je;;n p;; ;. tri:- dienar žuvies

Žvelgdami į Kristaus 33.me lėmė baisių mirtį Viešpačiui; 
tų gyvenimų čia, žemėje, klau- Jam buvo karčiausia gyveni 
šiame: “Kuri dieni buvo rei- mo diena.
kšmingfausia Jo gvvenime!’* ~ , . .. .. ,it./.!-- • a- , u Taigi, kurt dienų diena bu- 
Gal Jo Glitumo diena? Ne, ka- ... .... ; vo reikšmingiausia Kristaus
dangi Kristaus Gimimo diena . 4 „ . . ...

, . . • gyvenime? Tai garbingoji Jo
kOT. pradte »r (tang. , p.. Atsik4|i„,0 dien„ ,r tikrai, 
.„ukojnno .r Muk, gyveni- Neg ,ai ?jiiogaug
nia. turi diena, kai! Jis p r adė- .. .. . . ,. ... . . . TT . M , , Jėzaus Kristaus, didmgiausio-
i© yiešat mokinti? Ne, ktelan- ..... .................................. ., T-< ’ . ji ir garbingiausioji žemiško
gi tų i«nų Midėjo gar- gyvenimo dienų diena. Dėl
btngos gavo pasmtitmybės gy .- krikWioBįlJ gvve.

Gal Ja pe^imamymor (|kna kivkvien<Į p).
<ii«m? r tai ne ą gi laime lydžiau-
dieną Jis parodė Mokinę gar- į gRmu 
bę, nugalėdamas kūno vargus i

ir skaaemuM. Goti Verbų sek i Velykos yra garbingiausioji 
inadienia, kai tarp atsi karto- metų šventė
jančių kaaMfll (ti^Magai Jis Per šv. Mišias Velykos^ ku- 
įiflBM i JevuialĮ? V įsai ner nigai pakartojo Bažnyčios 
kadangi tie bezanę šauksmai j džiaugsmų: “Tai yra diena, 
atsi skambėjo: wNukry>iuoti kiu’ių Viešpats mums davė: 
Jj, nukryžiuoti Jįf” Gal* die- džiaugkiinės iv linksminki- 

na, kada Jis buvo kryžiuoja-;mės!” Ir tie žmlžiai džiaugs 
mas? Ne, kadangi ta diena nu-Įmintai atsiliepia tikinčiųjų ši

tUĮM) 
n ttže- 
ir bi-
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TftVŲ DIENA

LINKSMŲ &y. 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

VELYKŲ ŠVENTES .prie ŠvenČ. Jėzaus Širdies
------------ | įvyks 7:30 vai. vak. Po pa-

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny- maldų Maldos Apaštalystės 
čioje Didįjį šeštadienį, 7:30 narių susirinkimas bos nieky- 
vai. vak. bus pamaldos ir pa- klos kambaryje,
mokslas bei visų naktį draugi- , * (------------
jų šv. \'ąr :o ir ŠŠ. Petro ir Trečiadienį, kovo 28 d., gerb 
Povilo prie karsto budėjimas, kun. B. Vitkus iš vakaro ap 
Velykų šventėje Prisikėlimas važinėjo ir išklausė 7 ligoniu 
ir pirmosios Mišios bus 5 vai. Išpažinties ir Didžiojo Ketvii 
ryto, o antrosios — 9 vai. Pir- tadienio rytų išdalino jiem? 
mosios Mišios bus su įstatymu Šv. Komunijų.
švenč. Sakramento, nes Vely- ------------
kų Šventėje pripuola pirmas O. (Jrigoravičienė praeits 
balandžio mėn. sekmadienis, šeštadienį, kovo 17 d. sugrįžt 
Velykų antrų dienų yra Šven- iš šv. Antano ligoninės ir sa 
tųjų Didžiojo Jubiliejaus Me- vo namuose stiprėja. P. Bar 
tų uždarymas arba užbaiga, tusevičienė po sunkios šv. Ai 
Kaip tai būtų gera, kad visa tano ligoninėje operacijos ge 
parupija, baigdami šiuos Šven rėja. , <
tuosius Metus, naudotųsi Die- -----:----- -
vo malonėmis, atlikę gerų iš- Palmių sekmadienį, kovo 1! 
pažintį, Velykų rytų vertai d., pirmose Mišiose sųjungie 
priimtų Šv. Komunijų ir pel- tės įr ŠŠ. Petro ir Povilo dra’ 
nvtų sau Viešpaties Dievo pa- gija ėjo in corpore prie ši 
laimų. Komunijos. Šios Mišios buv

,, , , - i. i laikomos sąjungiečių intenei
Velykų pirmų dienų Mišios 1. . ... » v

5 vai. bus laikomos klebono, lr Duvo užprašytos.

kun. A. J. Andriufiio intenei- ~ ~~ «
... . . Tv Šeštadieni, balandžio 7 djai, prašant Dievo, stiprios' „ _,, , .
' -i x e,- ir-xt ' * .<.‘30 vai. vak., L.R.K.S.A. 13sveikatos. Šias Mišias uipra- . , .
». . . ,. . , _ ,, kp. rengia siaunni margucįse moterys tretininkes. Pra- r * ..
eita trečiadienį, kovo 28 d>u Atvanocnf parap.je
ąerKkon. A. J. Andriušis jaa!sv,,taiKS|e- 6,8 IK>vel>'k,"t 
sogriJSo iš šv. Antano ligoni- i™>™
nės. Žmonės džiaugiasi ir dė-]'* aH šiauš gėrę d<
koja Dievui už Jo dideli ge- va"»’ kuris •“*» Rražiau" 

, . -.a- . • ir tvirčiausį kiaušinį. Bus girūmų bei gailestingumų šutei-, ‘ ‘
kiant gerb. klebonui sveiknb, ra °rkeslrtt’ P™ kuno8

.. . site praleisti linksmai ir griir jo gražinimų. .... y

Sulaukus brangių Velykų 1 ie, kurie šv. Gavėnios lai- 
švenčių, man malonu yra ku mųštė Kristaus Kančių lr 
“Draugo” bendrovės direkto- atgailojimų už nuodėmes; 
rių vardu nuoširdžiai sveikin kurias Kristus kentėjo Ir 
ti vislus mūsų dienraščio prie mirė, sulaukę Šv. Velykų, ga
lelius, pradedant redakcijos ir rbingojo Kristaus Atsikėlimą, 
administracijos nariais, spaus- šventės neli&uja džiaugtis, nes 
tuvės darbininkais ir agentais, Kristaus atsikėlimo garbė yra 
toHiaus mūsų uolius rėmėjus i mirtinosios nuodėmės nugalė- 
gerb. biznierius ir profesijo- .i’mas ir šėtono galybės sutriu- 
nalus, skelbimų teikėjus ir pa Skini mas. Šiandien, inetr gali- 
galios mūsų idėjos draugius m e lygiai džiaugtis su apaš- 
“Draugo” prenumeratorius ir talttis »r Širdingas dėkas duo- 
t u k st antinius skaitytojus. Vi« 11 Atsikėlusiam Išgelbėtojui, 
siems linkime iiiksino Aleliu- sveikindami ir. garbindami, 

ja. t ■ - f į Ir Bažnyčia savo liturgija,
Da ypatingas šveikinimas ir iškilmingomis ėeretnonijomis, 

linkėjimas “Draugo” jubiliev muzika, atkartotinais aleliuja, 
jinio kontesto ir vajaus daly- altoriais — papuoštais gyvo- 
viams: kontestininkams ir jų mis gėlėmis, aukščiausia pa
rėmė jams. garba džiaugsmingai atiduoda

__ -r kilniausių garbę ir šlovę At-
Kun. Ignas Albaviftiua, . Y, - ; . . -

sikelusiam Kristui: ir visa ga-
“Draugo” Bendroves Pirm. . , , .» ...into utui boLIn tnn

Fresli Pruits and Vegetables 
GROCERY AND MEAT MARKET

Cicero, Illinois

Tel. Cicero 3554

LIETUVIŠKA UŽEIGA CICERO, ILL 

1430 3. 50th Ct.

PEOPLES FURNITURE CO
Sveikina su

VELYKŲ ŠVENTĖMIS
BRANGUS SNIEGO 

NUVALYMAS Rėmėjus, Prietelius, Draugus ir Visus 
Lietuvius

Siųsdami Širdingiausius Linkėjimus

SOlTH
vesrsy*i

S^othiHG fiorTne HOM ES• PADĖKA
Dėkoju nuoširdžiai pp. M. 

Getautienei ir M. Sautilienei4 I
už jūsų nuoširdų pasidarbavi
mų ir gerų širdį ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems prie 
šios man suteiktos dovanos, 
kuri labai daug man pagel
bėjo mano taip svarbiame rei 
kale. Aš taip pat iš savo pu
sės niekuomet nepamiršiu jū
sų reikale. ii

L T M K S M U SV. VĖL V K V S V F N C I V 
l.iuk Inu- Visiem* Savu Draugams ir Koetumcrbuns

W. NEFF AS
WEST SIDE HOTELIS

RENDON KAMBARĮ AI 
Savaitėms ar Dienoms

2435 S. Leavitt St. Tel. — Seeley 9f
LINKSMU SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

IJnkhnA Visiems Sfc-vo Draugams ir KuMiinu-rlains

JOS. DOBROWALSKIS
«

' BUČERNE IR GROSERNE
2325 So. Oakley Avė. , , Tei. CANal 1712

Balandžio 6 d. pripuola pir 
mas penktadienis. Pamaldos

Sveikina visus savo ritinėjus, prietelius 
ir draugus

— KU —
1, 4 Pavasario Šventėm

J VELYKOM

Z. Kajfpntyti LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Įtinkime Visiems Savo Draugams Ir KoslumcriamsLINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

FRED HALU MOTOR SALES
ECONOMY STRAIGHT BIGHT PONTIAC 

CHIEF OF VALUES 

6617-23 So. Westem Avė.
■ •'

Republic 6494-6495 Cbicago, IH

PERKELI A.OFISĄ i 
Adv. Antaffcje A: šlakis pc/j 

rkėle aąvo Brighton ParkoA-> 

fisų, kuris buvo adresu IDAo, 
I Archer Avenue, į lųmste cen-^ 
i trų, 77 <West AiVashingtįjgi St./ 

kamb. 905. Valandos bus nuo 
9 ryto iki 5 vakaro, o antra-i . • j
dieniais ir ketvirtadieniais iki 
8 vakaro. Telef. Central 2978.

(Skelb.) Į

J. GRIGAS
Grocery, Frosh Frults. Vceclahlcs aitri M Ilk

1417 So. 49th Court Cicero, UI

L I N K S M V * V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
trinkiu Visiems Ra»K» UimtoCnus Pailsta mlcm- h- Draugams

Jonas ir Uršulė Barauskai
1«O1 SO. BOtl) ęOVRT, CICERO, ILLINOIS

Linkėdami turėti daug laimės ir džiaugsmo,- kaip šia
me pnvasarije, taip ir ateityje.
Progress krautuvė dės pastangas dėl pagerinimo tams
tų kasdieninio gyvenimo; aprūpinti su reikalingiausiais 
namų reikmenimis, ko prieinamiausiomis kainomis, ge
riausių patarnavimų ir lengviausiais išmokėjimo bū
dais.

Didžiausias pasirinkimas, geriausių padarymų.

Rakandų, Kaurų, Refrigeratorių, 
Drabužiams Povyklų, Kaurų.
Valytojų, Radios, Pianų, Pečių / 
ir visokių kitų namams reikmenų.

ŠVENČIŲ 
Kofftumc riamsLINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
Cbk-ago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BEN. J. KAZANAUSKAS
42 W. 23rd Plaee - Chicago, IllinoisSKAI

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
l inkiu VM.-m» Savb Draugam* Ir Pacijcntam*

Dr. K. Drangelis
DBNTI8TA8

t West 63rd Street Chicago, III
Tel Republic 2266'zCftl

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

J. BARAUSKAS 1
ALAUS UŽEIGA

SVETAINĖ IŠNUOMAVIMUI

2244 West 23rd Plaee TU. CANal 4606

3224 So. Halsted St.)PAGRAB
. Tel. Vldory 4226

Vedėjai: J. KALEDINSKA8 ir J. ROMANASBALSAMUOTOJAI
CICERO, ILL.

1439 S. 49th Ct
Telefonas Cicero 5927

CHICAGO, ILL. .

2314 W, 23rd PI
Telefonu Roos MIS—25 IS

Duodame gražius radio programas kas nedėldieni, 
11-ta valandų prieš pietus, iš stoties W. 0. E S., 1360 
Kilocydes.
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Sveikinu dienraščio “Drau- choras giedos linksmųjį Alle

hhavcas Šeštadienis kovo 31 d., 1934

SVEIKINIMAS
Dievo Šilimus garbingo 

numirusių Prisikėlimo dieno
je, sveikinu Aušros Vartų bra
ngius ir mylinius parapijonus, 
linkėdamas visiems kuolinks- 
m i ausiu šv. Velykų. Tegul 
Visagalis jus visus pripildo 
noru veikti su Kristaus malo* 
ne ir ruoštis prie mums Įjaža 
'dėtos laimės danguje.

go’’ skaitytojus ir rėmėjus, 
linkėdamas visiems tikro Kri- 

u staus iŠ numirusių Prisikėli
mo džiaugsmo. Tegul Dievas 
per jūsų pavyzdingų rėmimų 
katalikiškos spaudos stiprina 
jumyse ir visoje žmonijoje a- 
mžinosios laimės viltį.

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,

liuja. Mokyklos vaikučiai, se
sučių priruošti, dalyvaus re- 
zurekcijos procesijoje. Aušros 
Vartų bažnyčia erdvi, taigi 
visiems bus vietos, kad pasi
gerėjus metine iškilme.

Parapijonai Kristaus Kan
čios Jubiliejiniais Metais daug 
pasidarbavo, išdažydami visų 

, bažnyčių perdėm. Dabar ir
Iškilmingoji procesija Vely-jgėlės parodo didesnį gražumų, 

kų ryte įvyks 5 vai. Parapijos kada bažnyčios sienų gražios 
spalvos susiderinu su gėlių 
puošnumu. O jeigu žmęnių ši 
rdys dar savo užduotį gražiai 
išpildys, tai tada visi kupini 
maloniuusių įspūdžių giedosi
me linksnių Aleliuja. Nepaini 
rškite, Kristaus Prisikėlimo pai • * v • <4, • *
maldos 5 vai.

MŪSŲ PRIETELIAMS

. Linkime visiems mūsų prieteliams 
brangiausių Kristaus Prisikėlimo ma
lonių — ramybės ir džiaugsmo.

Nuoširdžiai dėkojame Didžiai Ger
biamiems Kunigams Klebonams įr 
Asistentams, mūsų Brangioms Rėmė
joms, 'Prieteliams ir visiems, .kurie 
auka, ar kitu būdu prisidėjo prie įvy
kusio vajaus mūsų vienuolyno naudai.

Branginame mūsų prietelių pagalbų 
ir džiaugianiės galėdamos pranešti, 
kad ir šiais metais turėsime švenčiau-' 
siųjį Sakramentų kasdien išstatytų ir 
Seselės, kas pusvalandis pasinminydu- 
nms adoracijai, kalbės maldas už vi
sus mūsų” Geradarius.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Savo Draugams ir Kostumeriams Linki
Roosevelt Furniture Co.,

Ine.

(įpėdiniai Citv Furniture CoJ
P. JOVARAUSKAŠ ir J. P. BERTULIS, Sav.

Geriausios pasauly 
išdirbystės-APEX, 
Skalbiamos Maši
nos tik už

$

| GRAŽUS DIEVO NAMAS
» ' ......... “1 ■

į West Side. — Aušros Var
tų parapijonai darbu ir auko
mis prisideda papuošimui baž
nyčios'. Dabar viskas gražiai 
atrodo. Bažnyčia ir mokykla 
bei salė išdažyta; altoriai pa
auksuoti. Tų didelį darbų at
liko uolūs parapijonai; vieni 
darbu, kiti stambiomis auko
mis. Bet yra daBąs parapijom) 
pasilikusių nuo parapijos da
rbų, taip pat ir aukomis. Tat 
per Šv< Velykas jiems bus ge
ra progų prisidėti stambesne 
auka. Aukos bažnyčioj bus už
rašinėjamos. X '

s

Linoteumai 
(klijonkės) 
9x12 did. 
tik...........

2 žinotų seklyčios setai, pa
dirbti musų nuosavoje dirb
tuvėje.

PILNAI GARANTUOTI
Visur parsiduoda už $75.00, 
iž mūsų gi dirbtuvės tiktai

RBBSEV3.T FURNITURE CO.
Ine.

(ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.)
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Sav.

23 1O W. Roosavelt Road
Pbone: Seelev 8760

Atidarą Antradieniais, 
Ketvirtadieniais ir 
Šeštadieniais iki 10 V. v

Atidarą Sekmadieniais
nuo 10 v. t. iki 4 v. p.p.

EIS IN CORFORE

Paskutinės šv. Mišios, dv. 
Antano bažnyčioje, per Vely 
kas, bus 11:40 ryto. .

Dar kartų sveikinu visu* 
su linksmiausia Velykų Jubi
liejaus, Aleliuja.

Kun. H. J. Vaičūnaa,

Klebonas

VISI LAUKIA šTvELYKy

Marųuette Park. Šiemet nors 
ir ankstybos Velykos, bet lin
ksmesnes, nes laikai kiek pa
gerėjo. Uoliai rengiamasi m'ū- 
sų kolonijoje prie Šv. Velykų. 
Bažnyčioj Prisikėlimo pamal
dos bus 5 vai. ryto. Kitos Mi
šios bus 8, 9, 10 ir suma 11

vai. Mūs parapijos lietuviai 
katalikai moka įvertinti me- I 

i tinęs šventes skaitlingai eidi. 
nii prie Šv. Sakramentų. Bv 
abeįo, ir per šias Velykas tu- 
kttantinė minia eis prie šv.- 
Komunijos.

Kus sakė, kad S. Staniulis 
“biednas”! Tai netiesa, nes 
jau milijonais skaito “Drau 
go” kontesto balsus. O juk 
mūsų kolonijoje dar nebuvo 
‘ ‘ Draugo ’ ’ kontesto- vajaus, 
dam čia įvykus, jau nebemili-: 
jonais, bet bilijonais bus bai-j 
sų. Vyriškai pasidarbuota. Dar į 
tik petys į petį ir darbas eis, 
pirmyn. Mūsų bus laimėta. Į

CICERO, ILL.
✓

ŠV. ANTANO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

SPULKAS'

Nauja Serija prasidės Balandžio 2 d., 7 
vai. vak. Galima gauti paskolų ant pirmų 
morgičių. Kviečiame visus tautiečius į mūsų 
Sptdkų.

Sveikiname Šv. Kryžiaus Ligonines

Geradarius ir Prietelius Linkedamos Visiems 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

ŠIA PROGA REIŠKIAME VISIEMS GILIOS PA

DĖKOS JAUSMUS IR LIEKAME VISUOMET PASI

RENGUSIOS JUMS PATARNAUTI

SV KAZIMIERO SESERYS,

SV. KRYŽIAUS LIGONINĖS VEDĖJOS

Sveikinu su LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENTĖMIS Visus Brolius Lietuvius, 

Ypač 13-to Wardo Gyventojus Pasiryžęs 
Kiekviename Reikale Tamstoms Pagelbė

West Side. — Aušros Vai- 
tų Altoriaus Puošimo draugi
ja, kaip kasiAet, taip ir šie
met, užprašė šy. Mišias Ve
lykų rytų, balandžio ^1 d., 5 
vai. . -

Prašomos narės iš vakaro 
atlikti išpažintį, o sekmadienį ]• 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
in eorpore šv. Komunijoj. Prie 
progos nuoširdžiai sveikinu vi 
sas nares su Velykų švente. 

Pirmininkų

A. STULGINSKAS 
f. Zakarauskas 
,L MOCKUS 
M. SRIUBAS 
j. MOZERIS - 

A. BERNADIŠ1US 
J. GRYBAUSKAS 
J. MANSTYS 
P. 2ICKUS

Prezidentas 
Viee-Prezidentas 

w Sekretorius
Piriųis Sekr. Pagelbinink. 
Antras Sekr. PagiAb. 
Iždininkas'1 

" Iždo Globėjas 
Knygvedys z 
Instruktorius I

• 4* ; art /£<*r M

tų

ADV. C. P. KAL
ASISTAMT STATES ATTORNEY

756 West 35th Street Chicago, III.

KLYKįSVEIKINIMAI
Cicero. — Sulaukus taip-iš- 

I kilmingos ir svarbiausios mū- 
l sų tikėjimo ir visos žmonijos 
šventės — Velykų, nuoširdžiai 

{noriu pasveikinti visus savo 
parapijos parapijomis, rėmė
jus, darbuotojus, vyrų, mote
rų ir jaunimo draugijas, visus 
biznierius, profesijonalus, bui- 
variškius; visus katalikiškos 
spaudos, ir katalikiškųjų įstai* 
gų rėmėjus-jas, platinto,jurf ir 
palaikytojus su linksmiausio
mis Šventomis Velykomis. -

Melsiu prisikėlusio lšguny- 
tojaus, kad teiktų jums gan- 
šiaušių savo malonių; kad ir 
jūs, Dievui padedant, perga- 
Ritumėt šio gyvenimo varge
lius ir kiltumėte laimėm čia, 
ir Viešpaties amžinybėn.

Taip pat noriu visiems pa
dėkoti už visokių paramų teik
tų i»arapijui ir man. Turiu vil
ties, kad šios Jubiliejinės Šv. 
Vdlykos dar- labiau mus su
vienys ir pakels mumyse Kri- 

i ataus meilų prie tikėjimo ir 
tėvynės darbų.

Velykų ryti), 5 vai., prisikė
limo Mišiose pamokslų sakys 
gejb. kun. J. J. Jakaitis, Tė
vų Marijonų provincijolas A 
merikoje. Artistas smuikorius į 
A. Žydannvičiua gros smuiką Į 
preliudijas. I

SEXTON SERVICE

offers you
A The only nationally advertised brand of foods prepared ex- 

clusively for the institutional market.

v . i
▲ The security of endorsement by all the leading trade associa- <i 

tions in the institutional field in the United States.

A The facilities of the only vvholesale grocery compjflfy oper- 

ating plants in the two principai American markets—Chicago-. 

and New York.

a As rendered by America’s largest distributors of number ten 

canned foods, a distinetive Service on a complete assortment of 

quality foods packed in this institutional size Container.

A Home recipe pickles, reįishes and conserves from SactorT 

Sunshine Kitchens—deliuious and appctizing. *

A Carefully selected coffcc£ blends resulting from years of 

careful study—roested fresh daily at Chicago and Brooklyn.

A Spėriai quotations based on major purchases of exclusively 

institutional merchandise—sharing wkh you the advantages of 

a greater buying power.

•2

6rCO.

CHICAGO

Eiublūhcd 1M3

Edelweiss Quality Foods

BROOKLYN
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IŠKILMINGAI ŠVĘS 
VELYKAS

I ---
Dievo Apvaizdos parap. —

Įeinant j šios parapijos gražiu 
bažnyčių, matai visuose kam
puose gerb. Seseris, vaikučius 

ir parap. darbininkus tiarbuo

ŠV. VELYy LINKĖJIMAIjautis, bėgiojant. Tai taip ua- 
liai yra puošiamas Dievo na ! 
masVelvkų šventei. Jštikrųjų,! 
yra ko posuiūri-ti. Svetuntao-' K**“** Svenčl““le iš-
čiai katalikai miniotais j» l»Jlt « ASiaugsmingas
nko ir gėriai, ir p. K. Saboni»>' Vel-vkl“i- 'Jė!'« Sv- J“»
amariliai lavina choro, kati gr« ••P® l«rapijo» klebonas,

. ... ,. . . Įsiems savo para pi jonams,
ziai pasirodiius šitoje brau- .... ■ ,.

'tiuliams ir pažįstamiems lin
Rep.gioje šventėje.

rx

aok«, nepmMM gerų savo 8 3# troįju utūat) parapijoj, pra-

vr
bi

%

Ž

Linkime Visiems

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Lietuvos Vyčiu 14-toji Kuopa 
Cicero, Illinois

Išniko susirinkimus kus antrų ir ketvirtų pirmadienį 
kiekvieno mėnesio parap. svetainėje. Taipgi rengia

ŠOKIUS
šeštadienį, Balandžio 21 d., 1934

šv. Antanu Parap. Svet.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

PUCCINI BROS. AUTO 
SERVICE

GENERAL REPAIRING — OVERHAULING 

IGNITION — TOWING

2219 S. Westem Avė. 2226 S. Leavitt St.
Canal 9494 \ \ Canal 6954

ki irTaimingai sulaukti ir link
smai praleisti tas brangias Šv. 
Velykų šventes.

Kaip mūsų Išganytojas, ku
ris kentėję ir karčia mirtimi 
mirė dėl mūsų išganymo, pas 
kui garbingai kėlėsi iš numi
rusių, taip pat ir mes kantriai 
priimkime visus gyveninio kry 
želius, nuolankiai pakelkime 
visus smūgius ir šių dienų va- 

' rgus, kad galėtume garbingai 
i atsikelti Kristuje ir su juoini 
karaliauti Dangaus karalijoje.

Šv r x Č IŲ
KosUimcriainriI N K S M V S V. V K I. Y K 

blukinu- Vtpteou Savo Draugauta

South-Westem Service Station .
D. B. Pratapas, Sav.

Standard Ofl t'o. produets and Exide Battery agency
7000 2 South Western Avė. Tel. Hemlock £>S15

% J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. PROSEVIČIUSk
MEAT MARKET & GROCERY

2659 West 71st 3t. Phcne Prospcct 6288
J

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linklntc Virtiems Savo Draugams ir Kostiuncrlains

J. KONCEVIČIUS
mt w. um st.

UNION BVKHEK SHOP 
Tel. VlRGlNIA 0500 2743 W. 43rtl St.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. SHIMKUNAS

2200 W. 23rd Str.

parapijonų ir pažįstamų, mel
sdamas garbingai kėlusio Iš < 
ganytojo, kad visus palaimiu 
tų ir teiktų gausingų maloniu, 
kaip gyvenime, taip ir mirim.;. 
Taip put, kad kėlusis Kristus 
palaimintų ir mūsų parapijų 
ir teiktų šviesių ateitį.

Visiems dar kartų linkėda
mas Šv. Velykų švenčių n 
džiaugsmingo ir linksmo Ale
liuja, lieku,

Su gilia pagarba,
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

į suma 10:30.

Visi rengiasi pne ‘ draugo“ 
vajaus

»
• Mūsų parapijomis apima 

džiaugsmas, kad susilaukėme 
darbštaus klebono, iškalbaus 
pamokslininko, gabaus litera 
to ir didelio katalikiškos spau 
dos apaštalo. Nors mūsų kLe- 
bonas apkrautas sunkiais^pa

Didžiojo šeštadienio apeigos

Klebono kun. Pr. J. Vaitu
kaičio rūpesčiu ir seserų pa 
sidarbavimu Išganytojo kars 
tas yra puikiai įtaisytas. A 
peigos Didžiojo šeštadienio va

Be to, Šv. Velykų iškilmių j kare prasidės 7:30 valandų 
dienų kiekvienas tegul persi j Rus kompletai ir pamokslas 
ima džiaugsmu ir laime, nes1 bažnyčia bus atdara visų na 
Kristus, musų Išganytojas, at-Įkiį ir žmonės budės prie Išga 
sikėlė. Taigi, savo gyvenimų
vykdinkime Kristaus atsikeli 
mo dvasioje ir būkime/ visada 
linksmos nuotaikos ir džiaug
smingo nusiteikimo.

nytojo karsto. Išpažinčių bus 
klausoma vakare ir Velykų ry 
tų.

Velykų rytų Šv. Mišių tva
rka bus sekanti: rezurekcijos 

Aš, garbingų Šv. Velykų die Mišios bus 5 vai. ryto. Jei o-
nų, atnašaudamas šv. Mišių ras bus gražus, procesija bus

LINKSMŲ ^SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. BELSKIS
REG. VAISTININKAS

2422 W, Marąuette Rd. Chicago, 111.

Peoples Rakandu
Išdirbyteš Co.

KRAUTUVĖSE

Chicago, IUinois

platinti katalikiškus laikraš 
čius, ypač dienraštį ‘Draugų’.

Štai, Verbų sekmadienį, jis 
! pavedė vaikams dienraštį 

Draugų” pardavinėti po pa
maldų prie bažnyčios. Būta di
delis pundas. Ir stebėtina, kad 
po pirmutinių Mišių visi ‘Drau

rie buvo atėję į sumų. Kitiems 
sekmadieniams mnai) klebonas 
žada užsakyti daug didesni 
“Draugo” egz. skaičių, kad 

niekam nepritrūktų.

Atminkime kad rūpinimasii 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų. 
Tik visas savo pareigas, ypa{ 

go egz. buvo išparduoti, net\SpauKi08 atžvilgiu, atlikdami
pritrūkoi tiems žmonėms, ku- 'pasieksime ir sielos išganymų.

Amerikos
V* DIDELĖS EKSKURSUOS

IŠ
NEW YORKO

dui< 
Liepoj 3, S. m.
LKLAIPĖDĄ

Kiti 
^plaukimai

‘i-( LIETUVĄ 
Bengiamos Liet. Laiv. Agentu 

- Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu
ISRIPSMOLM”
Geduiėj 28

. L. Gripsliolni, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7 
S.S. Drottningholm, geguž. 18 
M. L. Kungsholm, birželio 4 

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinius agentus arba į
SVVEDISH AMERICAN LINE

Boston, IOStau ste-nev YORK, 21 statė str-Chicago, 181 no.michi<am avi 
—— Brošiūrėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.——

—

LAI MUSŲ BANKAS. 
BŪNA JŪSŲ BANKAS

Šios įstaigos praeitis yra rekomendacija ateičiai 
Kviečiame jus aplankyti mūsų BANKĄ

Būsime daugiau negu laimingi galėdami suteikti Tam
stoms mūsų patarnavimą.
Viršininkai ir Valdyba linki visiems draugams ir 
.kftentšmas ..'., ., ...

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

STATE BANK
...I

• *asĄ.

NARYS - FEDERAL RESERVE SYSTEM

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

CHICAGO, ILLINOIS

Bankininkavimo valandos: Pirmadieniai.-, antradieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais bAo.9 ryto iki 3 vai. popiet. 
Ketvirtadieniais: nuo 6:30 iki 8:-30 vai. vakaro. 
Šeštadieniai s > nuo 8 vai. rvto iki 1 vai. popiet.

!Sv..

I

-1

l'ADftKA YONE

A. "f* A.
ALEKSANDRAS PILIPAVIČIUS
širdingai dCkoJu viaiema laidotuvių dalyviams mano mylimo 

vyro a. a. A. Pilipavičiaus, kurta lapo palaidotas švąnto Kazi
miero kapinėse, kovo 21 dieną, 1934 m.

širdingai dfkoju švento K ryžio ns parapijos klebonui Aiok. 
Kkrtpkat ir kunigui Statkui ir kiUenp* penktame kunigams, kurte 
atvyko IS kitą parapijų nulvlktl paskutinį patarnavimų velioniui, 
mano mylimam .vyrui, už 5-kerlų šv. MiSių atlaikyiną. už pa
mokslų pasakymą bažnyčioj Ir kapinėse.

Vargoninkut Daili.Sai Ir jojo pagiIbininkains ir p-niai Per- 
žinskit-nci už solo pagh-dojiir.ą.

širdingai dėkoju švento Kasimiem Vienuolyne seserims už 
atsilankymą ) namus Ir bažnyčios papuošimą.

Taippal dėkoju De Ia Halio Mpkyklos broliams už atsikm- 
kytną j Danius ir už inuKcis. Taippal zakriuilijpnul už patarna
vimą bažnyčioj. * " ' K

širdingai dėkoju visiems MMlų Ir gelių-vainikų aukautojams, 
kurio gražiui puošė vfllonlo grabą Ir visoms trims draugystėms, 
kuriose velionis priklaus#, būtent švi-nio Stanislovo. švento Ka
simiem ir šviesios žvaigždės už suteikimą gmbjvšlų lr Už paly
dėjimą j milžiną poilsio vielą švento Kazimiero kapinėse,

širdingai dfkoju visiems gi n dafni a, <irs..>fnm« lr laidotuvių
dalyviams, korio ntsiiunk# ) namus ir pąlydfjo | kapus.

Nors atsiskyrė Iš m tisą tarpo. U«t IA m (Įsą širdies niekados 
neišeis. Noro včllonls. mylimas vyrus, negali tarti širdingai ačlfl 
savo geminis Ir draugams už pnskutln) patarnavtmą, lai mes li
kusieji biriame Širdingai ačlfl visiems gentinis, draugams Ir lai
dotu'ių dalyvinius, kurk* tiktai kuo nors pagelbėjo laidotuvių 
laiku.

širdingai dėkoju griiboiiul Juosut ir TSvui E ud vikiams už 
gražų Ir mandagu laidotuvių patątaiąvinią Liekame nuliūdę

MOTERIS, StNIR IHKTfi, BROLIS IR GIMlNtS

Sveikina, visas moti
nas su Pavasario Šv
entėm, Velykom ir su 
Pavasario Prekėm!

Motinom ir jų kūdi
kiams, Pavasario sau 
lės spinduliai sutei
kia dklžiausį džiaug
smų turint gražų mo
demiška kūdikiams 
vežimėlį

Peoples krautuvės y- 
ra labai rūpestingai
užpildytos su šiais gražiausio padarymo vežimėliais 
kuoniažiausiomis kainomis mieste.

Stroleriai nuo .... #3 <50 iki #15.00 
Pinti vežimėliai nuo ^9.50 iki ^27490 
English Coaches nuo 19.50 iki #35 °°
Labai platus pasirinkimas, kaip vežimėlių, taip ir viso
kių lovelių, lopšių, krėslų ir taip toliau.

Visos motinos užprašytos lankyti šias krautuves dėl mi
nėtų daVykų ir pasigerėti didesniu pasirinkimu ir pini
gų sutaupytum

B

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štyme 
hoilerių ir virtuvių pečių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijo3 kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Coasolidatioa 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Subara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois

GAPSZEWICZ, Prea. J , - R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr. ,!

M ANUFACTURING 'COMPANY

4179-83 ARCHER AVENUE
Tel. Ijafaycttc 3171

2536-40 W. 63rd STREET

Tel. JIeintock. 8400

CHICAGO, ILLINOIS.

t ' c
.... j
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City Fumiture Kompa
nija ir Jos Savininkai
City Furniture Co. krautu

vė, 2310 VVest Roosevelt Road, 
nors nesiranda lietuyių apgy
ventoje kolonijoj, bet yra lie
tuvių krautuvė, pasiryžus lie
tuviams tarnauti.

Jos savininkai: Mykolus .To 
varauskas ir donas Bertulis.

Firma dar nėra sena. M. .To- 
varuuskas, 1929 m. vasario 1 
d. pradėjo mažų rakandų k ran 
tuvėlę adresu 2314 VVest Roo 
sevelt Road. Prekyba gerai se 
kėši įr turimoj krautuvėlėj pa 
sidarė pei; maža. Už metų t. y. 
1930 m. krautuvė padidinta 
tris kart didesnė ir J. Bertu
lis stojo už partnerį.

- ° M T ° * *

Mykolas P. Jovarauskas, 
savininkas rakandų firmos 
Roosevelt Fumiture Co., Ine.
,'«■■■.......................................... m—■ ■ ■— ■■ - —

m. pradžios vietoj City Fur- 
nitnre Co., dabar vadinasi 
Roasevelt FurnitUre C o., Ine. 
Dalvkas toks: kada biznis sma1

rporuoti senuoju, būtent City 
Furniture Čo. varau, dėl to, 
kad Illinois valstybėj yra kita 
kompanija inkorporuota tuų 
vardu.

Roosevelt Furniture Co. Inė. 
adresas: 2308 - 2310 - 2314 - 
2316 VVest Roosevelt Road. Te 
lefonns Seeley 8760.. .

Dabar krautuvė turi didelį 
stakų įvairių, vertingų pre
kių: seklyčių setai, valgomų- 

, j,j riy, .niegamųj,, ta- alį^.
įnbanų, virtuvių setai; elek- 
trikiniai šaldytuvai, skalbia-

:s kovo 31 d., 1934
. , ... . . _ .... ... ... v

J<Js. F. Budriko| tosi “Draugo” piknikuose ir «v«»» •uuinka. ji« abu «*»m. jos rolę su manimi.
" 1 nyvam vyrui priklausančiu vežimu, kaipo Bea Oriaux. Oubteppe de lAica

kuria Irgi tur* jo aki ant jąunoa buk peecaut Ir beon Rothler kari- 
inerglnoa, 1 Paryti9. Chevalier pra- ninku. Kiti lošfijul bu* Angelo Buda, 
Afi aavo tfivo leidimo upaivegtl au Oeorge Cahanoaraky, Mas Aitriam. 
Ja. bet vietoj to. Jo ifivaa pųgrte- Pearl Benite?, Pblline Falco, Doro- 
hfn i Aru tu* na J| kitur. OI Manon aa- thy Fl«wer Ir Paolo Ananlan. Ix>nla 
ve nualrarnlnu hu_ turtingu karaliaus flaaelinan Jitl vadovaus.
raitelių karininku, su kuriuo ją 
aupažlndlna joa palaidu puaacaerfi 
lx*scaut.

Uea Grleux nesusivaldydamas, |- 
atoja ) Bt. Hulplrna seminariją, pa- 
slrytęs tapti kunigu. Het Manon J| 
ten atrandu Ir lAvlllolu Į palaidą '
Paryžiaus gyvenimą atgal. Jie nu- A Ji O lt Y K
vyksta J didelius genibleryatfis na- Turi daug karik'lo. matai pelenų; la
imia, kur Chevalier neteisingai U- Imt geras pavaduotoju Pocabontae; 
laimi pinigų Ir apkaltinamas suk- Black Gold lupip or egg 18.00; Min.- 
tybfije. Jo tfivo įsakymu suimamas run $5.75. KcrceniYtg $4.75. 
lr Jis pranyksta. GKl’NDY MINING CO.

l.ucrftzla llori, grakščiausiu IA Ma- Otiarereet S® Ii

į vairesnės,
radijo ir rakandų krautuvė, i parengimuose.
34LT S. Halsted Velykų P-nas .T. J. Bagdonas turi
dienų duos dvi radijo prog
ramas iš stoties VVCFU nuo 
k iki 1:30 popiet ir iš stoties 
WAA^ nuo 1:30 iki, 2 vai. 
Programoj dulyvaus Budriko 
radijo orkestrą, dainininkas 
Kazys Pažarskas, Makalų šei
ma. ' ♦

■ iii* i ‘
Budriko dainininkų ir mo

savo ofisų 2506 VV. 63rd st. su 
gražia ir modemiška koplyčia. 
Taipgi jis turi savo biznio o- 
fisus; Roselande ir Melrose 
Parke. Rap.

CROOKS nt BORI STOVI * MA
NO*” VEIKĖJŲ PRIEŠAKYJE

1 mosios mašinos, kaurai ir į- 
vairiis namams reikalingi ra- 
kandai, kurie smarkiai išsi- 
parduoda vykstančiame pava
sariniame išpardavime.

Kaip jau miūėta aukščiau, 
nežiiirint, k»d ši krautuvė ra-

1 » • V '• !♦ * X • •Abu, kaip fci. .Jovarauskas, ........ ....... . , v - .
s T n . a ,. . • . ndasi mįažafcjietuviais apgytaip ir J. Bertulis, buvo ga- rkiai augo ir apyvarta didėjo, . • . - i

,n,a. :e .... v..-.,................ Ventoje vietoje, yra ji skait

tas dviems savaitėms, todėl 
sekantis konteatas įvyks ba
landžio 11’ d.', 7 vai. v., Mark 
VVJiite Sųuare |>arko svetai
nėje. Bus puily programa. J- 
žanga dykai. Vįpi kontestini- 
nkni gaus dovanas būsimam 
Budriko piknike, gegužės 27 
tl.. Birutės dariiitv JA

Amerikietis Tenoras Dainuos šį 
Šeštadienį Chevalier Rolėje

Birutės darMy

fcūs, sumanūs biznieriai ir, ne- kad biznis būtų lengviau tvar 
žiūrint to, kad tuo metu (1930 kyti, pasirodė reikalas firma

L-4* 1931) jau visiems pažįsta- į inkorporuoti. Tas ir padaryta
moji depresija viešpatavo, Ci
ty Furniture Co. augo ir pa
talpos darėsi per ankštos. 
1932 m. City Furniture Co., 
perėmė .šalia esančių didžiu
lę krautuvei pataljių. Krautu
vės patalpos didumas yra 100 
pėdų pločio ir 125 pėdų ilgu
mo — dviejuose aukštuose. 
Tuo ji patapo viena iš did
žiausių lietuviškų rakandų 
krautuvių Chicagoje.

ftalia Krautuvės randasi 
nuosava dirbtuvė kurioje pri
tyrę darbininkai, išdirba Sek
lyčios setus. Tas leidžia City 
Fumiture Co. duoti pilnų ga
rantijų, kiekvienam iš krau
tuvės išleidžiamam setui.

Gal jau pastebėjote iš sios 
firmos garsinimų, ktyl nuo š.

1934 m. vardu: Roosevelt Fur
niture, Co., Ine. Negalėjo inko-

Jonas P. Bertulis, 
salininkas Roosevelt Furni
tūra Co., Ine., lietuviškosios 
rakandų firmos.

lingai lietuvių lankoma.
Tas liudiją, kad lietuviai į-

vertina šių tvarkingai veda-

lietuviškiausia ko 
u>«ta

->—r
Marąuette Park. — Marque-

Aro,,: W*-W sveikinti,,! ,He
sav,ninkai M. P. Javaranskas, tllvi5ki#1Uiia (,,li(.ag().

te Šioje kolonijoje namų sa
vininkai yra Tijveik įmtinai 
lietuviai. Taipgi, šioje koloni- i 
joje yra seserų kazimjeriečių I 
vionuolynas sn .margaičių aka- į 
demija ir lietuvii) Sigonbūtis. i

m....j, tu &•- i
Kadangi šioje kolonijoje di J 

džiuma gyventojų yra lietu 
viąį, tai joje daug yra visokių 
bflhierių ir ‘-profesi jonalų. 
Prieš porų metų nies neturėjo
me to, kuris patarnautų nuliū
dimo valandoj^ t- y* gra- 
borians. Dabar 'turime jaunų, 
gabų sumaningų graborių as
menyje J. J. Bagdono. Jis yrab
didelis ir “Draugo” prietelius

ir J. P. Bertulis.

Velykų dienų radijo klausy
to,įai bus linksminami gražia 
radijo programa, karių leis 
Progress Furnitūra Co. krau
tuvė, 3224 So. lfaSsted Street, 
11 valandų ryto iš WGES sto
ties. Dainuos Progress radijo 
kvartetas, solistės H. Bartusb 
ir 0. Skeverifltė; bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų ir t.t.

Kad Velykų šventės visie
ms būtų dar linksmesnės ir

J^iAinkani s/zfujbzĄ....ah cūjatetą....

Co«rura«, courtety JayTborpt, Ine

cigareto; jo medaus švelnumu. 
Daug moterų suranda OLD 
GOLD esant jų mėgiamuoju ci
garetų. Duokite savo skoniui 
tinkamų progų išspręsti.

©AtarilUrdCo . Toc.

Tinklo

NE viena moteris ruko ciga
retų, kurį jos vyras ar drau

gai labiau mčgia. Bet rasi tai ne
būtų jos pasirinkimas visai, jei ji 
leistų savo skoniui spręsti.

Gal leisite patarti jums padėti 
į Salį jūsų paprastus cigaretus ke
lioms dienoms ir pamėginti OLD 
GOLDS? Pastebėkite priimnų 
naturalį skonį šio gryno-tabako

TFD FIOJUTO,«• friimlKrtt,

Massenetto Kūrinys Bns Trans
liuojama U Metropolitan

niehard Cmoka ParrtSkia:
S) SefttadlenĮ Metropolitan Opera 

Association transliuos Masneneto o- 
perą -•Manon”. Mano visos Šalies 
draugai, kuriuos aS įgijau per savo 
deAhnt metų koncertinio darbo, tu
rės pirmą pro Ką, JS^klriont .kurte 
irlrdfijo mane Metropolitan' Opera 
House,. ISKlrati mano dainavimą o- 
peroje. t Agi ftlol New V orkas lr 
Philadelphia yra vlenlntfillal mies
tai, kuriuose aA pasirodžiau ant es
trados. Nors afi Ir dalyvavau Nuro
pojo operose, het savo duetu ir 
operinio užsiėmimo pradžia skaitau, 
kada metai laiko atgal Metropolitan 
ifipildžiau “Manon” operos Chevali- 
er de Orleux rolą. Visus kitus pa
sirodymus skaitau tik “Utbandymals”

Ir jei kas užklaustų mano. aA 
paroikAfilaū, Jok dainuoti operole 
“tikrai puiku“. Nors tai dar nereiš
kia. Jok aA pasitaikius jau nebe-

ir Ji.ų« nesykį ri- VJTSSSi. JSJS
nis dainavimas -dau* pagelbsti vie
nas kitam ir abu yra svarbūs, kad 
Išvysčius gerą artistą.

Atranda Artistus Maloniais Ir 
Pagel bsi Inčlals

Bet operinis darbas sutelkia as
meniui didesni patenkinimą. negu 
koncertinis. AA manau. Jog operos 
tradicijos taip paveikia, taipgi ir 
šviesos, soenertlos, kostiumai lr auk
štos klesos žiūrovai prisideda prie 
sužavfijtmo. Taipgi lr artimas ben
dravimas su kitais artistais, ho tik 
loftime. liet i rprisirengime prie to 
prisideda.

Ir ypatingai Metropolitan afi at
radau malonumo lr pagelhfijlmo dva
sią artistu’ tarpe, kas yra visiškai 
priešinga priimtai nuomonei apie ar- J 
tįstus Padrąsinimą lr ipaloną prie
žiūrą, kuria aš gavau ią atskiru lo
šėju. kaip Miss nori. Mr. Tie l,ne(k. , 
Ilothler ir visu kitu kartu su cho-į 
ru, paliko manyje malonius atsiml- 
niinua. j

OI Massaneto ooem “Manon” vrą 
tikrai patraukianti, pilna Švelnumo, ( 
grožio l rpulkybfis. kas apibudina 
trane Q zų muziką savo puikume. Al 
onera, žinoma, yra pn remtą fran- 
cūzn klasine novele "Maniui Tx*s- 
caut". pnraSyta - Ahbe Prc'-est ir 
kuri perstata aštuoniolikto Šimtme
čio karolių voidžtaie Frnrtciją. 

“Manon" Apsakymas
VleSbučlo kieme. Aminus mieste 

Chevalier dek Qrle,-x susitinka su 
Maunu T^escnut labai r-ažt-i, bet 
neužsltlklma merrinn važiuojančia , 
vienuolyno mokyklą. Ir paprasti dą-

AMERIKOS CI GARĖTAI

PIRMAS VAKARAS
PO VELYKŲ

Antradien,, bal.-ApriJ
3 d. 1934 m.

LIKT. AUDITORIJOJE, 
3133 So. Halsted Str. 

Pradžia 7:30 vaL vak.
PRDGRAMK DALY
VAUJA ARTTSTAL

A. Steponavičienė 
▲. Oželis 
K. Sabonis 
J. Uktveris 
St. Molis 
‘Kajokas”

Smagus, gražus ir Link
smas vakaras

kokiai prie Geo. Stephen 
Revelers muzikos.

Kviečia visus,
Liet. Aludžių Sav. Sus.

0. ▲.
Įžanga tik 25c

Phone Canal 4124 First Class Work
WK KXTKN1) ILEARTIKST FASTER GREETINGS 

fO ALL OUR CUSTOMERS AND FRIENDS
JULIUS J. STORGUL

Plunibing — Jleating — Sevverage — Contrae.tor 
Estimates Fumished on Reąuest 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Sdro Drauyams ir Kostumeriams

2240 W. Cermak Road Chicago, Rlinois

Velykinis Išpardavimas

Namų Reikmenų: Dulkių Valytoji/, Elek- 
trikinių Mangliy, Skalbiamų Mašinų, Elek
trikinių Ledaunių.

Skalbiamos Mašinos 

Kainos po

«39 5O
ir po #69-50

Elektrikiniai Prosai 
Kainos po

Č595O

Refrigeratoriai Kai-
' 7 V ‘ i C . . Z
na po

£99-50
Už jūsų senų Refri- 

geratorį duodame 

nuolaidų.

Kiekvienas pirkdamas pas Budrik ų šiame Velykinia
me Išpardavimeuiplaikys gražių dovana dykai ir gaus_ 
lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St. *

Tel. Bonlevard 6167
RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO, AOCORDIONŲ 

KRAUTUVE

— ■■■ .^1 ...............
Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nuo 1 iki 

1:30 po pietų.

Nedėlioję WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai. 
Ketvergei*: WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.

........................... .......................................................................................
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Saugokimės Ištvirkimo
Z

I

New Turkas yra pats didžiausias mie
stas* pasaulyje/ arba antras puftu]^. didumų. 
Jame yra aikštė, vadinama “Times Sqpare/\ 
gi priu jos, tiesa, yra šv. Kryžines katulikų 
Itųžnyčiu, bet taipgi apie trisdešimt su vir
šum teatrų ir teutpalaikių,- kurie teršia sie
las žmonėms,*sueinantiems į juos ii*5 Sumi
šantiems didelį pinigų net šiais neturto lai
kais. jMk'-.

Titss i>ačia šv. Patriko kat^lra Roekė- 
feller’is pastatydino milžiniškų dangoraiži ir 
jame, nesigailėdaumus milijonų, įrengė šukių, 
muzikos, vaidinimų it parodų įstaigų. Dau
gelis miutijo, kad didysis pasaulio piniguo-1 
eina tarnaue menui-nepurvindamas savęs, nei 
kitų. Deja, ta mintis pasirodė klaidinga: 
ltoekvfellei’’ie Radio Miestas neišliko rimto 
meno aukštumoje ir nesidrdvi monų įkinkyti 
į žemų geidulių vergijų.

Ne kų .blogiau ui rojų Dievas dengė 
Kalil'ornijų su jos turtais, grožybėmis^ la
bai maloniu, sveikatai tinkamu oru. Bet žmo 
nės tenai šalę didelio, angelų vardu’ Los 
Angeles miesto susitelkė į Hollywood. Tas 
vardas turėtų reikšti — Šventųjį Šilų, iŠtie- 
sų-gi duoda geros progos pragarui pasityčio
ki iš žmonių, kad jie savo susitelkimus vn- 

iudami šventais vardais, teršia vietų ir savi* 
ištvirkimo puvėsiais. * lloMywo<«l gamina 
krutoiuuosius paveikslus Amerikai ir šiaip 
pasauliui. Tų paveikslų artistai ir artistės 
gyvena neapsakomai palaidai, o fotografija 
— paprastoji, krutamo ji ir kalbančioji, — 
Hollywood’o ištvirkimu užkrečia kuone visų 
pasaulį.

Toi-gi yra kuomi susirūpinti Amerikai, 
bet nė jai vienai. Amerika turėtų liautis 
teršusi kitus, o kiti turėtų saugotis to suter
šimo. I x

Šv. Kryžiaus klebonas New Yorke kun. 
Juozapas' MeCaffrey nepakentė ištvirkimo, 
įsigalėjusios šalę jo bažnyčios prie Times 
Square ir ėmė skelbti kryžiaus karų su iš
tvirkimu, primindamas krikščioniškojo pado
rumo reikalų. Savo pamoksluose jis yra pa
sakęs, kad nė didžiausiame stabmeldžių mie
ste nėra buvę teatruose blogesnio purvo, 
kaip dabar New Yorko mieste. Tam kuni
gui pritarė daugelis kitų.

Los Angeles miesto katalikų vyskupas 
Jonas T. Cautwell, laikraštyje “ Ecelesiasti- 
eal Review,” parašė straipsnį, pritardamas 
New Yorko klebonui ir pridėdamas: “Turi
me griebtis nepaprastai smarkių priemonių, 
kad išgelbėjus jAnierikos jaunuomenę nuo su- 
si teršimo ir ištvirkumo, lygių kuriems dar 
iki šiol Amerika nebuvo žinojusi.” Vyskupo 
mintys tapo išsiuntinėtos katalikiškiems 
Amerikos laikraščiams, kurių spausdinama 
suvirs septyni milijonai egzempliorių.

Bemažko ^trisdešimt tūkstančių katalikų 
kpnigų Amerikoje sujudo. Dar daugiau se- 
serų-vienuolių, mokytojaujančių pradžios mo
kyklose ir aukštesnėse ėmė rūpintis, kų čia 
padarius, kad jaunuomenė išliktų sveika. 
Tuomi pačiu susirūpino ir apie dvidešimt 
milijonų pasaulinių katalikų Amerikoje.

Vaikinų ir merginų draugijos ėmė dary
ti nutarimus nevaikščiosiu į tokius kinema
tografus, kuriuose rodoma nešvarių paveik
slų. Senesnieji žmonės turėjo sužinoti, kurie 
teatrai teršia žiūrėtoji sielas, kurie ne. Vy
rų ir moterų draugijų atstovai ir atstovės 
krei|>ėsi j tų įstaigų vedėjus. Daugelis ištie- 
su paklausė. /Kaikurie kinematografų ir tea
trų savininkai net pasidžiaugė tuomi, nes tik 
dėl konkurencijos būdavo rodų įtartinų da
lykų. Buvo, žinoma, ir tokių teatrapalaikių, 
kurie gražiai žadėjo meluodami, o pažado ne- 

ykdė. Tačiau, tiek vyrų tiek moterų rimto
sios draugijos mokėjo melų susekti ir jau-
nuomonę įspėti. s •

Naudinga būtų žinoti, ar šitas gražusis, 
naudingasis ir būtinai reikalingasis teatrų 
Valymas pasiekė ir lietuvius Amerikoje? La
bai malonu būtų pasigirti, jbi turėtume kuo
mi.

Katalikų sujudimų pastebėję^ į gerąjį 
darbų sukruto ir protestantai, ypač Neu- 
Yorko Protestantų Bažnyčių Federacija.

< l’rotestantų Bažnyčios Vienybės skyrius, va
dinamas Piliečių ir Doros Reformos Komi
tetu, vienbalsiai nutarė su kitų tikėjimų at
stovais ejti pas Nevv Yorko policijos komi 
sioniųrių Ir prašyti, kad uždraustų rodyt 
šlykštynes. Panašiai tunui susirūpino ir 
Brooklyno Bažnyčios bei Misijų Draugija. 
Ji taip pat protestantiška.

šlykštynių brukimas juunuomenei pusi 
darė tokis begėdiškas, kad ir žydai jo mųia- 
kenčia. Suvienytųjų Amerikos Sinagogų Tu- 
lyba t ai p-gi vienbalsiai sutarė kviesti ralji 
nus, kad Visomis jėgomis kovotų prieš pla
tinimu niekingų spausdinių gatvių kertėse, 
kur pardumiami laikraščiai, ir prieš nedorų 
daigtų rodymų teatruose.

Lietuvių katalikų pašaipias ir idėjinės 
d raugi jos turėtų nelaukti, kol kas'jas pura- 
gįs, o dabar tuojaus imtis gorųjį darbų-dirb
ti. Neturtingiems žmonėms pavojui visuomet 
būvu žalingesni ir neturtingoji jaiynmincsiė 
greičiau užsikrečia iš blogų teatrapalai’aų 
Tai-gi. neturtingiems lietuviams, tėvams ir 
motinoms, reikia sparčiau susitarti ir parei
kalauti iš savo apicllnkės kinematografų, 
kad liautųsi gadinę jaunus ir teršę, paaugu
sius.

.kamuolių draugijos * turėtų, labiausiai 
iiutitr į širdį šitų dalykų, nes pavojus yra di
dinusias jauniesiems. Tik reikėtų -apsigyni
mo' dprbų dirbti rimtai. Negana yra sutarti 
nevaikščioti į blogus kinematografus: būti
nai reikia tokius nutarimus vykdinti. Kad 
nereikėtų vieniems kitus šnipinėti, reikėtų 
kiekvienas atsiminti savo garbės pareigų. 
Kas į tokius šlykštynių platinimu vietas 
vaikščioja, tas savo garbę teršia. Amerikos 
ietuvių jaunuomenė turėtų mokėti savo gar

bę branginti, (luptojo žodžio laikytis, geruo
se Amerikos katalikų darbuose pilnai ir nuo 
širdžiai dalyvauti.

tarpiniukauti, lyginai ir kiekviena šeimyna, 
kuri gali išleisti į kunigus, afba kuri gali vie- Į 
nų dorų jaunikaitį palįsti' už sūnų, ar brolį 
ir išleisti į Kristaus Karalystės kunigų, to
kia šeima turi jausti kad irgi yra Dievo di
deliai privilegijuota Jo dideliems darbams 
žmonijoje atlikti. Dėl ti pagelbėjimas Tė
vams Marijonams neturtingus klierikus iš
leisti į kunigus, yra tai prisidėjimas prie 
švento dalyko, kuris Kristaus širdžiai yru 
brangus. Tėvai Marijonai tam tikslui pašven 

'čia Visus savo išteklius ir jaučia, kad visuo
menei ir Kristaus Karulystii telieka naudin
gų darbų, lr tie, kuri* dedastj neturtingų

kurie juos mokslinai ar tie geri žmonės kurie 
jiems gelbsti; visi jie,ne savo naudos ieško, 
tik Kristaus Karaliaus priikilnių valių pildo.

Mūsų Dieviškasis Vadas pats j>i muitinis 
1 Misi a ūko jo už mus ir mus išmokino vesti-gy-1 
veninių pasiaukojimo, ir gero darymo. Plauk
dami tat per gyvenimo bangas Kristaus Ka
raliaus Laive, didžiuokimės, kad esame tų 
skaitliuje, kurie Jo pasiaukojimo pavysdžin- 
sekame. Nes kas yra malonesnio ir veitesnio, 
kai dirbti su Kristumi.

SAUKAS

LIETUVIAMS

5

Taupykit savo pinigui 
šiame banke

klierikų vėmimu du rijų, ir jie* jaučia, kad ne 
tik Dievo garbei, ne tik tieiils jaunuoliams,
bet ir suu atlieka prakilnų darbų. Juk visi 
mes, ar tie jaunikaičiai, kurie trokšta save 
paaukoti Dievo tarnystei, ar tėvai marijonai,

Dėl to iš Marijonų Rėmėjų užmanymo 
Sidabrinių Jubiliejaus proga maldomis ir au
komis pagelbėti tėvams marijonams netur
tingus klierikus išmokslinti į kunigus, reikia 
laukti pasiabkimo, nes šventiems užmany
mams Dievas visuomet laimina. Be to, k^s 
Kristų turi už kąrabų, tas su Kristumi ka
raliauja čionai ir amžinybėje.

HALSTED EICHAKGE 
HATIOHAL BANK

Halsted St ir 191h PI.
Narys FEDERAL 

INSE’KANCi: KOKPORAt ll'ts

SKAITYKITE “BRADOA'

1

KAD KRISTUS
KARALIAUTŲ

'Tėvų Marijonų Rėmėjų Draugija sumanė 
prisidėti prie Tėvų Marijonų Sidabrinio Ju
biliejaus paminėjimo, kadangi- šįmet sueina 
25 metai nuo Marijonų Kongregacijos atiiaa- 
jini:i:o ir 21 metai marijonų darbuotės Ame
rikoje.

Nėra gražesnio daikto,.kui paremti gra* 
žius darbus. Oi mūsų Rėmėjai sumanė dargi 
gražiai paremti, būtent: paremti Marijonų 
Vienuolynų maldomis ir paremti neturtingus 
jų globojamus klierikus — aukomis. -

Gegužės 27 dieya yra numatytoji diena 
Marijonų Jubilėjinėms pamaldoms (Švenčiau
sios Panelės Aušros Vartų bažnyčioje Ofai- 
eagoje. Ligi tai dienai visi Tėvų Marijonų 
Rėmėjai yra kviečiami melstis Marijonų Vie
nuolijos intencija, aukojant mišias, Komuni
jas, Rąžančius, Litanijas, Kryžiaus Kelius 
ir kitokias maldas, ir. prieš 12! geg. 1934 tų 
visų maldų skaičių, pažymėjus ant tam tik
slui, prisiųstų lapelių, pasiųsti Tėvams Mari
jonams, sykiu su savo Jubiliejiniais sveikini
mais ir, jei kas išsigali, aukų jų darbų parė
mimui. . 2/ »

Antfoji gražaus Marijonų Rėmėjų suma
nymo- dalis — tai jiagtlbėti neturtingiems 
klierikams, kurie Tėvų. Marijonų globoju sie
kia kunigystės šventimų. Tam tikslui keletą 
Tėvų Marijonų prietelių Chicagoje yra pado
vanoję vertingų daiktų: būtent, dvi spilki su 
deimanto akute, aukso žiedų su deimanto aku
te, $5/10 pinigais, šilkinį užtiesalų lovai ir ke
letu pigesnių daiktų, kurių ir menkiausias 
vertas daugiau dolerį. »Visį tie dalykai bus 
išdalinti laimingiems aukotojains\ marijonų 
klierikams. Nuskirtoji auka — 10c. Kiek 
kas ‘dešimtukų aukoja, tiek turės progų tas 
dovanas įgyti. Tos dešimtukų dovanos sura
šomos ant tam tikslui lapelių, kurių po 20 
išsiuntinėta visiems Marijoiių Rėmėjams. Su
prantama, kad norintieji galės iš Marijonų 
Rėmėjų Centro (2334 So. Oakley Avė., Gili-' 
cago, Illinois) gauti ir daugiau tų lapelių.

Beabėjo, gera būtų tau skaitytojau tuos 
brangius daiktus gauti ir aš tikiu, kad ir visi 
ir.ūsų geraširdžiai Rėmėjai ir Rėmėjos džiaug 
tusi tuos daiktus gavę; bus ne vienas, tik de
šimts mūsų geradarių, kurie įsigįs po gražių 
Jubilėjinio parengimo dovanų. Gal ir tu, ma
lonus skaitytojau, būsi vienas iš jų! O jei 
ir nebūtumei, tai esu tikras, kad nenuliūsi, ir 
pasidžiaugsi' kitų džiaugsmu. Tėvų Marijonų 
Rėmėjai dirba ne dėl žemiško užmokesčio, 
tik dėl neįkainuojamo begaliniai gausaus 
dangiško atlyginimo ir, iš Dievo meilės, trok 
šJami Marijonų ,Vienuolijai pagelbėti Kris
taus Karalystę platinti žemėje. Ir kuomet, 
tat, kuris, savo auka prisideda prie švento 
darbo pastttirjėjimo pirmyn, tai anot šv. Kaš
to žodžių, tikrai ‘‘jų vardui bus užrašyti don-

Mūšy ietayna specUllzvoj* Sia- 
e darbe per Šešias kartas.

Venkite paniūkiu reikalus tie
siai *su pačiais Išdirbėjote

Vloaas blokas J rytu® uuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: k ’

Rea. PEV8ACOLA MII 
BKLMONT JMSft

Office: HILLSIDE 38M 
Vinoent Ruselll, secr.

GRABORIAI :

ROSELLI BROTHERS, INC.,.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

>■

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI. GRABORIAI
Patarnauju laldotOvėae kuoplriauala 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdftitl 
Tel. CANai 2515 arba 25l«

2314 W. 23rd PI., Chicago
Y

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
TcL CICJEItO S»27

SIMON M, SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAI 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 w: 18th St.
Tel. MOSrtO „77

J. F. RADŽIUS
UBTUTTO^R^ORn,.

-Palaidoja už $2 5.0 S ir aukšėlaa 
Moderniška koplyčia dykai.

IM W. 15tk Ht. Tel. OARal «174 
Cbloaro, HL

LJ.IOLR
ORABORIUH^IR LAIDOTUVIŲ

1644 WEST 46th STREET 
Tel. BOUlevard MM. H1I»

f BnPIsTfltA DTKAI

Kas gi yra mūsų.širdžių Karaliui bran
gi* nio, kaij) (liriili tų darbų, kurį Jis pats 
būdamas žemėje dirbo. Gi mūsų Brangusis 
Išganytojas mokino minias eiti Dangiškojo 
Tėvo įsakymų keliais, kad vargšai žmonės 
rastų ramybę savo sieloms ir dangiška jų lai- 

ir prašyti, kad uždraustų rodyti mę amžinastyje; Jis išsirinkęs dvylikų juos
mokslino dieviškos j evangelijos išmintyje, 
priruošė juos būti kunigais, kad toliau tęstų 
Jojo pradėtąjį išganynpo darbų, paliepdamas 
“mokyti visas tautas,” sakydamas krikštyti 
“vardan Tėvo, Ir Sūnaus ir Šventosios Dva
sios,” pttvoadamas Paskutinės Vakarienės 
stuiuiklų —■ stebfddų — dtionos ir vyno -pa
keitimų Jojo kūnu ir krauju kartot ir daryti 
tai atminimui Jojo kančios...

Kai nei.viėnaa žmogus nėra voltas būti 
.kunigu, taip didelėms dieviškoms paslaptims

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokieiūs 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

tfui.v .S/ -’r lrf

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Dlinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 4

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

TaL CICERO „4 '

SYREWICZE
ORABORTUa

lAMotevšeas slinks satamavtauu

Tel. LAFayette W7«

J. Liulevičius

1344 R. fiOth Ava., fjiitern. Tll

Patarnauja CM- 
eeroje lz aptella-

VMelš lr praši 
KoiLoplySte dykai 

4«M Arrher Ava.

GRABORIAI:

Visi Telefonai: »*• J

Yards 1741-1742
........................................ 'i ' ........................

LAIDOJAM 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
H':

L *

I

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS

" GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškai, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia ‘ gerinusį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.
5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir npietinkėje.

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.

CICIRO 2109

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
, r o ***.*’ 6^*f*-, , *' ’r

savo rūpesčius, Pašaukite:

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

UOZAPAS EJIDEIKI
.. I R -

TĖVAS
JEIGU NOKITE DAILUMO IK NEBBANOUMO 

LAID0TŪVEBE.____PASAUKITE......

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Ketnrtm. nųryHM) ru Urna r fuo pačiu vardu]

_______ t.



PR ittg aw Šeštadienis, kovo 3t, 1934*

Ir Amerikoje nelaimi, kuri teko atkelti 
sugautųjų Šeimynoms, yra tokia sunki, jog 
atsveria visus bedarbes vargus.

Ačiū Dievui gyvename SaJyje» kuri Šel
pia bedarbius. Jų skaitlius kaskart'eina nm- 

styn. Jei niekas neapgaudinėtų valdžios, pa- 
Anl pa hedlarbiatns būtų didesnė.

Man rūpi kūniniai tautiečių vargai, to
dėl kalbinu saviškius liautis neteisėtai gami
nus svaigalus. Dar labiau man rūpi mūsų 
žmonių dvasios sveikata, o ji labiausiai su
nyksta nuo visokių neteisėtų verslų, ypač nuo 
neteisėto svaigalų gaminimo ir pirklybos jais. 
Kas iš to, kad užaugo vaikai, jei jie bus gir
tuokliai, vagys, ar plėšikai. Ne vienas ir g<*- 
rai auklėjamas nedorėliu virsta, o tarp ap
gaulės ir degtinės* užaugusieji, tik per ste
buklų gali. išlikti gerais. Kūte būva ir ste
buklų, bet kas klaidingai elgiasi, belaukda
mas jų, tas skaudžiai apsigauna. Tai-gi liau
kimės neteisėtai degtinę varę ir pardavinėję

K Jfls Man« vadinate (laiįestingn, bet Ma- 
nepaajtikit

'» Jeigu jus pasmerksiu — Manęs nekal
tinkit.' *

Jūs mano vadinate Darbingu, bet Man 
netarnaujat.

Jūs Mane vadinat Teisingu, ir Manęs 
nesibijote.

Po Prohibicijai Paskui Siauliuosę, Teisiuose, Vilkaviškyje, 
kurie pavyko Ubai puikiai. -*

1933 Šventaisiais Metais didžiulis kon
gresas įvyko Panevėžyje apie 60,(MHI tualdi- 
ninkų ir Švėkšnoje, kuriame < dalyvavo'ir Šv. 
Tėvo atstovai.

Šiais metais šaukiamas visos Lietuvos 
Eucharistinis Kongresas Kaune,- net 4 die- 
nnęns, birželio mėn. 28 - 30 ir liepos mėn. J 
<l.d. Kaip mųtome, žmonės labiau pradeda 
pažinti, kad visai arti prie savęs turi tikrąjį 
Dieųų, ir milijonai žmonių lenkia ffrųsiai 
prieš Švč. Kak ramentų savo galvas.

Visa Bažnyčios jėga, visa jos-gyvyls* ei
na iš Švč. Sakramento. *

MAŪJABI TESTAMENTAS 
Evangelijos — A^aštali 

Darbai — Apaštalų Laiškai — 
ftv. Jono Apreiškimas. Pusla
pių 620. Kaina, gii aptaisais 
11.85. > • •

Tomo iž Kempio APIE SB 
KIMĄ KRISTAŲSiŠ lotynų 
kalbos verte ‘Jurgis Baltrušai
tis. Pus lapių 384. Audeklo ap
taisais. Kaina — $1.20.

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ. 
Puslapių 267. Kaina 45c.

KATALIKIftKAS LAIDO- 

JIMAS, puslapių 16*. kaina 10c
Visas šias knygas galima 

• įsigyti:

“DRAUGAS”, • 
8334 So. Oakley Avė., 

Chicago, IU.

Bevažinėjant po Amerikų man teko ke
liose vietose išgirsti, kokia dufrlė-nelaimė iš
tiko lietuvių šeimy'rtfį, kad uos tėvų ar motinų 
vaistyto sugavo bevarant naminę degtinę, ar 
hepordavinėjant'jų po to, kaip svaigalų drau
dimo įstatymas lapo panaikintas. Kas seninu 
vertėsi gamindamas uždraustus gėralus ir 
daug pelnė tuomi verslu, tas mintijo ir toliau 
galįs daryti taip pat be dųlelio pavojaus. Ta
čiau skaudi tiesų paaiškėjo, kad neteisėtas 
svaigalų gaminimas ir pardavinėjimas pasi 
darė daug pavojingesnis nuo to laiko, kada 
atsidarė viešos svaigalų dirbtuvės ?r parduo- Kgt.■?' * „Z, . 5 ", •

Dabar ne vien tarų tikri toderaliniai val
dininkui gaudo slaptus degtindarius, bet ir- 
paprostieji polieijantai nuoširdžiai hm „Uoliai 
juos suseka, pristato.tęjsmauiRHvaigalų drau
dimų laikais, paprastoji policija toli nebūda
vo taip rūpestinga.

\Ku slaptais svaigalų gamintojais dabar 
k >voja viešųjų hravarų ir aludžįų savininkai. 
Jie neblogiau už policijų moka surinkti žinių 
ii pristatyti jas kam reikia, kad.slaptąjį svai 
galų gamintojų nubausta). Tų padarius įr 
slaptuosius dirbėjus kalėjiman sukišus, žmo
nės vis tiek geria,/kaip gėrę, bet ’ svaigalus 

•ima iš viešųjų gamybų,kurios, daugiau par
duodamos, (Augiau turi pelno. Tai-gi didieji, 
turtingieji bravarai nesigaili pinigų kovai su 
smulkiais degtiudariajs, nes ta kova didie
siems dar labiau didina pelną.

Tai-gi lietuviai, slaptieji degtindariai, 
būkite protingi ir meskite; pavojingąjį savo 
amatą, kol nelaimė dar jus neužkluuė.

. Nevisi nori klausyti šitos nuoširdžios pa
tarmės. Dauguma sako: “Mesčiau, jei dar
bp turėčiau, bet šiais bedarbės laikais vien 
tiktai slaptu svaigalų varymu išmintu pats 
ir šeimynų išmaitinu.” Vienas tokia vertel
ga anglų kallia leidžiamo laikraščio bendra
darbiui sakėsi; “Savo degtinę parduodu 
imdamas rie kų viršaus už tai, kiek iš
neša mokesčiai ir dar gero Uždarbio turiu.” 
(An'.eriea, New-York, February 24, 1934 p. 
486).

Tiesa, kad svarbu yra išm&ftyti šeimy
nų, tiesa, kad valstybės mokesčiai dideli, bet 
ir tas tiesa yra, kad šitos rūšies pelnas ne
naudingas ir nepastovus. Gimęs ir augęs pa
prūsėje daug mačiau spiritninkų ir arbatne- 
šių. Jie žymų pelną turėdavo iš to, kad be 
mokesčio nešdavo per rubežių tuos daigtus, 
už kurių teisėtų įvežimą (būdavo dideli mo
kesčiai. Stebėtina, kad iš didelės daugybės 
tų spiritninkų ir^arbatnešių. nė vienas nepra- 
lobo. Bet keletu kartų savo akimis, skauda
ma širdimi mačiau lavonus jaunų vyri), nu
šautų benešant per rubežių uždraustąsias 
prekes. Jie tikrai nebūtų apsėmę, savo gy
vybę aukoti nė šeimynos jšmaitinimo reika
lams. Jie žuvo del/to, kad neganėtinai min
tijo apie tų. kas gali būti.

KAUNO SINODAS

Pirmasis Kauno Arkivyskupijos Sinodas 
pasibaigė vasario '22 <L Jame dalyvavo kvie
stieji (K) kunigai ir monsignoriai. Buvo iš- 
ųagrinėta 20fi "straipsniai su atskirais para
grafais. Sinodo pahuiga buvo Bazilikoje prie 
įstatyto ftvČ. Sakramento/ Sugiedota “Te 
Deum” — padėkos himnus, viešai padarytas 
visos arkivyskupijos vardu pasiaukojinas 
ftvč. Jėzaus Nrdžiui. ftvč. Sakramento pa
laiminimu baigtas Sinodas. Antrą -Sinodo 
dienų paniuksiu lakė tėvas P. Andziulis, ma
rijonas, tračių difnų — kanauninkas joku- 
bauskis.

Sihųdn nutarimai įgys galios kai jie bns 
J. E. Aririvyskiųjo jiaskelbti, nes jis yra dva- 
slnftj srity savo vyskupijoj įstatymų leidėjas.
. • - i 111 ‘' * >-

KONGRESAI LIETUVOJE

LiotuvoR pirmasis Eucharistinis Kongre
sas, buvo sušauktas 1928 m. Panevėžyje, 1931 
m. buvo Kaišiadoryse, dalyvių buvo apie 
30,COG su 2 vyskupais ir daug dvasininkų.

Ar Sovietai Išlaikys 2kxlį?
Kiek laiko atgal Amerikos yvriaUsyliė 

pripažino Sovietų Rusiją. Sulyginai Sovietų 
vyriausybė prižadėjo keletą dalykų A- tiky
binę laisvę amerikiečiams Rusijoje* nesklei- 
dimų komunistinės propagandos Amerikoje 
ir t.t. Ar jie’išlaikys savo žodį!

Leninas yra pareiškęs; “Melai, .apgavy
stės ir neteisumai santykiuose sn hinžuazija, 
kapitalistais ir jų valdžiomis — viskas iš
teisina dirbant už socialistinę revoliucijų. 
Tiktai .tas yra gera kas gelbsti revoliuciją, 
Viskas kitas yra buržuazinė paikybė.”

O Stalinas; “Mes komunistai nepripaži- 
stam jokios etikos kuri suvaržytų mūsų revd 
’iucinės partijos veikimų.”

To negana, dar reikėtų apsižiūrėti, kad 
ir teisėtų svaigalų nevartojus perdaug. Ki
tados Ijuvo rašyta “Drauge,” kad vi«as lie
tuvių bažnyčias galima būtų pastatyti iš gry
no aukso be skolos, jei lietuviai viltai liautųsi 
svaigalų gėrę. Dabar auksinių bažnyčių ne
norime, bet norėtume, kad mūsų tarpe nebū
tų pusbadžių pavargėlių. Užtektų dešimtų 
dalį mažiau svaigalų išgerti, o visi kiekvienos 
parapijos vargšai būtų visai gerai aprūpin
ti,* nors ne visų atiduotume labdarybei, kų 
"sutaupiutirne nuo gėrimo.

Tai-gi dėl Dievo garbės, dėl artymo mei
lės ir dėl savo naudos liaukimės slapto svai
galų gaminimo ir pardavinėjimo, o teisėtai 
gaminamų ir parduodamų pirkime žymiai 
mažiau. Suprantama, dar geriau būtų, jei ir 
visai be jų apseitume.

Katalikiškų -mokyklų vedėjams ir mo
kytojoms patarčiau sudaryti tose mokyklose 
blaivybės kuopeles? Jos buvo nunykusios 
svaigalų draudimo laikais. Jos begalo daug 
naudos padarytų dabar mokykloms, vaikams 
ir tėvams. „ , P. B.

Pardavimui, namas su lotu. 
Dviejų aukščiu, medinis na
mas. Dvi krautuvės, trys pa 
gyvenimai. Reikia greit par 
duoti. Apleidžiame miestų.

Atsišaukite: »
4300 S. ASHLAND AVĖ. 

antram aukite iš užpakalio

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams Katrie perkate anglis IK dral- 

Verlų, siųskite Juos i CRANE 
OOAL CO. Gaubite geresnes 
anglis, nž mažiau pinigų. 
Pot-altontas M. R. liktai >7.00A. D AN T O

J. B. B J B D S T OR B 
Savininkas Lietuvis, 

Užlalkom gerai giedančias KA- 
NARSAS. Reikale užpraftom lie
tuvius atsilankyti.

| 1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedfliomls iki 6 vak.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

GROCERYVIEŠPATIE, PASIGAILĖK MŪSŲ

Vokietijoje, Lnbecko katedroj yra senas 
akmens gabalas su šitokiu iškaltu parašu;

Jus Mane varlinate Viešpačiu, bet Manęs 
neklausote.

Jus .Mane vadinate Šviesa, bet Afanęs 
nematote.

Jūs Mane vadinate Keliu, bet neinate 
Manim.

Jūs Mane vadinate Gyvenimu, bet Manęs 
nenorite.

Jūs Mane vadinate Išmintingu, bet nese
kate paskui Mane.

Jūs mane varlinate Meilingu, tot Manęs 
nemylite.

Jūs Mane vadinate Turtingu, bet Manęs 
neprašote.

Jūs Mane vadinate Amžinuoju, bet Ma
nęs neieškote.

12138 UNION AVĖ.

Chicago, IIL

Phone PULhnan 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Ava. 
i Phone PULLman 8092

Panedėllo. Seredoe #r PėtnyAoa 
▼akarale < Ud • 

Telefonas OANal UM 
Namai: 6459 8. Rockivell Bt

Utarnlnko.. Ketverge kr Sukatės 
Vakarais 7 Ikt * 

TeMoeaa RKPofclte MSS

AVB DELIVER

PERKAM• V 7"^ TT4
LietuviSkui

BONUS

INSURANCE

NOTARY

PUBLIOA BERZYNSKIS
BIRCH TAVERNOFFICE OF cor NTY CI.F.RK 

OF COOK COtNTV. ILIJNOIS 
STATE OF ILIJNOIS ]
COt'NTY OF ėOOK f

• ‘ Z* K A 1, K B T A tf'.K ''4
8IUNCIAM PINIGUS J LIETUVĄ ' 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
P RISI RAŠYKITE J MOŠŲ SPULKĄ d 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 6
2608 WEST 47th STR. Tet LATayette 1083

I. I N R S M V ft V . V K L V K U A V E N C I U 
linkint.- V ieni1, S.. o Draugam* ir KoMtiimerismo

J. L, Telscr
FURNITURE Srtil RADIO

IO.V^-11 U. CERMAK ROAD T«i CANAI 01.-18 įsteigta 1912

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET 
(arti Rockwell Street)

. Telefonas REPUBLIO 4544

Pagal proviziJaa 34 Sekcijos Illlno- 
Jau* Primary Rinkimų Jstatų, aS čio
nai paretėkiu. kad epalvon poplrroa 
kuri bue vartojama nuosavų partijų 
Primary balotame, Prihiary rinki- j 
mama, kuria bua laikomi Cook apa- , 
krltyj, Mauke miestu Berwyn, Ohlea- 
go Ir Čhfcago Hetghta, mdeatellų Ci
cero. Ir kaimų Evergrrrn Pairk, Mor
ton Orovc, Htlckncy ir Humuiit, ant- 
radirn), balandėle 10 d., A. D., 1934, 
bua aekanėlal:

Demokratų Partljoa ............ Ružava
Reapubllkona Partljoa .... Balta 
IN WITNE88 WHEREOP, I have 

hereunto art my hand and af- !• 
flxod the aeal of tho County' ot,: 
Cook, thta S#th, day of Mareli, 
A. D,, 1934.

(SEAL) t -___
ROBERT M. SWEITZKR ' 

Connly Clcrk nf C-ook 
County, Illinois

L INKŠ M 1 A V . V E L V K U 
l.liiktm - V'.-kma K., o DraugatiK Ir

J. Balsevięis
Manlnsn-. Palui.-*, Oitx, (IIssm aml Varnlslica

2325 So. Hoyne Avc. Tel. CANaI 6850

A V F. N C I V 
KoatimM-riam.s

Tai yra geriausias—vienatinis vais
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK 81.50

MICHAEL MASSAR
" LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
’ \ TEL. VIOTORY 73867048 ~

LINKSMU A V . VELYKŲ A V E N C i'V 
Linkimi- V*.dnm Sc..o Draugamn lr KotUunirriAmK

S. A. MANKOWSKIS
LIETUVIŠKA APTIEK A

STOMAČfr 

Ulcer Powder

PAKVIETIMAS
Tel. CANaI 93342359 S j. Leavitt St. Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilankn 
siems. t

Jfisų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žydelį.

Nuo 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, 
Oeneral Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo bisnį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad Va 
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
80G8 W. 31 St., - Trt. Victory 1696

Sveikinu Savo BuČerius ir Visus 

Kostumerius, Mėgėjus Mano 

Rūkytų Dairų ir Įvairios Mėsos
A. F. CZESNA’S BATHS

Treatncntal Vtooklų Ilgų, rvamattnno, nervų atitalayvio. MUfflo 
tr taip toliau*, au olelctriniaia prlntafaala Violetiniai flanlAa Spin
dulių troatiupntal.

MlnaratlnA* tulferlnte vanoo dnada dtdilanalų kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima IMgalMtl nuo rtooktų ligų.

Kambariai dai perguliJlmo.
Keterų ekyriua atdarau (Ttarntnkala auo I Ikt II ral. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampa* Bo. Paulina •* Tri. Boulevard 46il

JACOB POCZULP 
Dealer in Smoked Meste and Sausoges

NATHAN KANTER
4707 SO. HAL8TED ST. 

Tel.: YARde 0801

SO. FALftriELD AVĖ

t




