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MUSSOLINI KARINGAI 
NUSISTATĘS

Drožia Anglijai už pataikavimą 
Ispanijos radikalams

ITALŲ NEPASISEKIMAI ISPANIJOJE 
VALENCIJOS PRASIMANYTI

MUSSOLINI-NEIŠTRAUKS 
SAVANORIŲ IS ISPANIJOS

y ROMA, kovo 24. — Papil
domomis žiniomis apie pablo
gėjusius Italijos santykius, 
su Anglija reikia pažymėti 
faktas, kad diktatoriaus Mu
ssolinio karingas nusistaty
mas prieš Angliją reiškiasi 
dar ir dėl Anglijos palankumo 
Ispanijos radikalams.

Paskutinėmis dienomis An
glijos spauda paskui prancū
zų radikalų spaudą kasdien 
skelbė apie “didelius’’ ispanų 
radikalų “laimėjimus” Guada 
laja ra fronte, Ispanijoje. Ir 
vis buvo pažymima, kad “la
biausia nukentėjusios” ten i- 
talų karių divizijos.

Šie pranešimai įžeidė dikta
torių M.ussolinį ir visą fašiz
mą. Tuo labiau, kad jie buvo 
neteisingi. •Sugalvoti, kad ko 
labiau pažeminti fašistų val
domą Italiją.

Diktatorius Mussoiini tad 
vakar aštriais žodžiais atsikir
to Anglijai už jos pataikavimą 
radikalams ir įspė.jo tūkstan
tines fašistų minias neužmiršti 
Anglijos nusistatymo prieš 
Italiją.

Po to italų

LONDONAS, kovo 24. — 
Italijos santykiai su Anglija 
žymiai pablogėjo ne vien dėl 
abiejų šalių rimtų varžytinių 
Viduržemių jūros; ir Afrikos 
reikalais, bet lygiai ir Ispani
jos klausimu.

Anglija puola Italiją, kad 
didelis skaičius italų kovoja 
prieš ispanų radikalus — Va- 
lencijos “teisėtą” vyriausybę. 
Bet ta pati Anglija tyli, kad 
toli gausingesnės savanorių 
armijos kovoja radikalų pusė
je.

Toks partijinis ir veidma- 
niškas jAnglijos nusistatymas 
labai įžeidžia fašistus. Tad 
vakar tarptautinio komiteto 
nesikišti į Ispanijos reikalus 
pakomiteto susirinkimas suiro, 
kada Italijos ..ambasadorius 
Anglijai Dino Grandi pareiš
kė, kad jis atsisako svarstyti 
savanorių ištraukimo iš Ispa
nijos klausimą. Jis pažymėjo, 
kad Italija neištrauks nė vie
no savanorio iki bng visiškai 
baigtas ten konfliktas.

Vietos svetimšaliai diploma
tai bijo dar smarkesnio Itali-

“Jiems valgant vakarienės, Jėsos ėmė duonos, palatmno ją ir laužė, 
davė savo mokytiniams ir tarė: Imkite ir valgykite; tai yra mano kinas 
Jis ėmė ir taurą, dėkojo ir jiems davė, sakydamas: Gerkite iš jos sėsi; 
nes tai yra mano kraujas naujosios sandora:, kurs bus išlietas už daugelį 
nuodėmėms atleisti.“ (Mato 26, 26—22).

PIJUS XI GYVENS DAR 
ILGUS METUS

VATIKANAS, kovo 24. 
Šventasis Tėvas Pijus XI a- 
nadien priėmė į audienciją 
kun. A. G. Gemelli, Pontifika- 
linės Mokslų Akademijos pre
zidentą.

19 ŽUVO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE

SiALEM, III., kovo 24. — Į (roller skaters), kurių būro 
Netoli čia su busu įvyko fiiur- • keliolika ir keli pašaliniai as*
pi nelaimė, devyniolika asme
nų žuvo.

Važiuodamas dideliu greitu
mu butas smogė į kortknetinio 

Kun. Gemelli yra gydyto- ti,u briaun?i nusirito nu0
vieškelio ir sudegė.

Bušo smogimas į konkretų 
buvo taip smarkus, kad atply
šęs inžinas nutrenktas apie nž 
200 pėdų.

ias. Po audiencijos jis pareikš 
kė, kaii Šventojo Tėvo sveika
tos stovis toksai, kad jis dar 
ilgus metus galės gyventi.

VATIKANAS, kovo 24. - 
— Šventasis Tėvas Pijus XI 
pasiryžo viešai dalyvauti Pri
sikėlimo dieną iškilmingose pa 
maldose Šv. Petro bazilikoje.

Šiam tikslui įtaisytas speci
alus keltuvas šalia sosto.

Ar Popiežius laimine mi
nias Šv. Petro aikštėje, tas 
prikausys nuo oro.

menys.
Tik keturi išiko gyvi; 

nors skaudžiai apsvilę. Kiti 
žuvo liepsnose. Matyt, buvd 
pritrenkti ir nepajėgė gelbė
tis.

Daugumas nukentėjusiųjų 
priklausė “Transoontinental 
Roller Derby” trupei, kuri

Busu važiavo jauni profesi- prieš porą savaičių buvo Chi- 
onaliai račiukais čiužinėtojai Jcagoj.

Lansinge Chryslerio pasitarimai su 
streikininku vadais

CHICAGOJ IŠNAIKINTI 
“SĖDĖJIMO” STREIKAI

KLIUS IR FORDO AUTO
MOBILIU KOMPANIJAI

žinių apie, tuos tariamuosius 
ispanų radikalų “laimėji
mus”.

I/aikrašeiai pripažįsta, kad 
Guadalajara fronte, Ispanijo
je, italai savanoriai tikrai 
kovoja prieš radikalus lygiai 
taip, kaip radikalų pusėje ki
tų tautų savanoriai kovoja 
prieš nacionalistus.

Pripažįsta taip pat, kad kai 
kiuriuose to fronto baruose 

^radikalai atgavo kai kurias 
opozicijas. Tačiau tas įvyko tik 
" po to, kai nacionalistai strate

giniais sumetimais turėjo pa
sitraukti atgal po kruviniau
sių kautynių su 20,000 radika
lų. Sių kautynių laiku api^ 
6,000 radikalų, nukauta ir su
žeista. Sunaikinta daugiau 
kaip 20 Radikalų tankų ir nu
mušta 20 jų lėktuvų.

Anglų spauda apie tuos mū
šius rašydama be jokių iš savo 
pusės pastabų atpasakoja Va- 
lencijos radikalų pranešimus, 
kad būk nacionalistų kariuome 
nės kylis Guadalajara fronte 
nulaužtas, kad radikalų milici
ninkai triuškina bėgančius na 
cionalistus ir italus, kurie būk 
viską pameta ir nešinasi, kad 
tik išsigelbėjus.

J tai atsižvelgus, Mussoli
nio kraujas turėjo įkaisti 
prieš anglus ir Angliją.

spauda padavė 'J0R ^ikirtimo ** Anglija.
Jie sako, kad Anglija šian
dien yra drąsesnė, negu buvu
si prieš porą metų.

KVIEČIA MINĖTI “DIEVO 
PALIAUBAS”

PREZIDENTAS ŠAUKS 
KONFERENCIJA STREI

KU KLAUSIMU
WASHINGTON, kovo 24. 

— Prez. Rooeeveltas grįš iš 
Georgia šeštadienį. Iš Baltųjų 
Rūmų pranešta, kad jis su
šauks į konferenciją kongreso 
vadus ir su jais tarsis, kaip 
panaikinti darbininkų “sėdė
jimo” streikus, praplitusius 
Detroite ir kitur.

Sakoma, prezidentas pasiū
lys sudaryti planą prieš strei
kus. Planas bus padarytas 
taip, kad nebūtų nuoskaudos 
darbininkams ir darbdaviams.

NEW YORK, kovo 24. -- 
Laikraštis Catholic AVorkers 
ispanų vadams generolui Fran 
co ir socialistui Caballero pa
siuntė takią kablegramą:

“Vardan Nukryžiuotojo ir 
išmirusių Prisikėlusiojo Kris
taus prašome jūsų dėl Dievo 
garbės ir Ispanijos pagarbos 
parodyti pasauliui pavyzdį šią 
Didžiąją Savaitę minint “Die
vo paliaubas”.

“Dievo paliaubos” pradėta 
praktikuoti vienuoliktame šim 
tmetyje. Karų vedimai bnvc 
nutraukiami sekmadieniais ir 
kai kuriomis kitomis šventė
mis, skirtomis didžiosioms 
krikščionybės paslaptims. Ei
nant amžiams šis paprotys po- 
laipsniui nyko ir pagaliau už
mestas jo praktikavimas.

BOMBAJAUS GUBERNA
TORIUS PAGERBIA JE

ZlilTŲ KOLEGIJĄ

BOMBA.TUS, Indija, kovo 
23. — Jėzuitų vedama čia Šv. 
Ksavero kolegija padidinta 
naujais pastatais. Gubernato
rius lordas Brabourne dalyva
vo pastatų pašventinimo ir a- 
tidarymo iškilmėse.

Kalbėdamas jis pagerbė jė
zuitus ir jų vedamą kolegiją, 
pažymėdamas, kad Šis miestas 
daug skolingas kolegijai, kuri 
auklėja ir šviečia jaunąsias 
kartas.

Šv. Ksavero kolegiją lanko 
apie 1,700 studentų, kurių a- 
pie 1,400 nekrikščionys.

APAŠTAUŠKAS DELE
GATAS MEKSIKAI

. APILUBĖRALUS

NUMATO DAUGIAU 
SNIEGO

IŠ aro biuro praneša, kad 
šiandien numatoma daugiau 
sniego. Kai kuriose J. Valsty
bių dalyse siaučia sniego pū
gos. Tad gali kliūti ir Chica-

• -Iii H .L

NAUJAS NACIŲ AMBASA
DORIUS AMERIKAI

BERLYNAS, kovo 24. — 
Sužinota, kad Vokietija nauju 
ambasadorium J. Valstybėms 
skirs dr. Hang Hejnrich Die* 
ckhoff, užsienių ofisą Ameri
kos reikalų skyriaus viršinin- 

• 1,1,1 J-

SAN ANTONIO, Tra, ko- 
vo 24. — Naujas apaštališkas 
delegatas Meksikai JE. arki
vyskupas Leopoldo Ruiz gy
vena čia ištrėmime nuo 1932 
m. spalio mėnesio. Iš Meksikos 
jis ištremtas už savo drąsų 
nusistatymą prieš Meksikos 
prezidentą, kurg kartą pareiš
kė, kad “Popiežius nieko netu
rį Meksikoje, o jo kišimąsis į 
vidaus reikalus tik išjudina 
žmones prieš vyriausybę”. 
Arkivyskupas viešai atsakė, 
kad toksai prezidento praneši
mas yra klaidingas ir netei
singas. Neužilgo arkivyskupas 
ir buvo ištremtas į J. Valsty
bes.

Apie Bažnyčios stovį Meksi
koj apaštališkas delegatas sa
kė:

“Meksikos liberalai puola 
Bažnyčią. J. Valstybėse libera 
lai yra palankūs kiekvienai 
religijai. Kitaip Meksikoje. 
Ten liberalai nepakenčia Baž
nyčios.

“Meksikoj yra tik viena 
Bažnyčia ir jos nariai sudaro 
vieną šeimyną. Įnešti nesutiki
mus į šią šeimyną, reiškia gy
ventojus suskaldyti į dalis ir 
jas sukiršinti kitas prieš ki
tas.

“Meksikos Bažnyčia yra 
priešinga liberalams taip, kaip 
pats Popiežius yra priešingas 
liberalams. Tas reiškia, kad 
didelė klaida pašalinti Dievą 
iš mūsų legi&latūrų, iš mūsų 
mokyklų, eocialio gyvenimo ir 
iŠ politikos. Meksikos libera
lai galvoja, kad Dievas yra 
svarbiausioji kliūtis jų progra 
mų ir planų vykdymui. Ateis

Chicago autoritetai vakar 
paskelbė, kad mieste išnaikin
ti visi “sėdėjimo” streikai ir 
jie čia daugiau nepasikartos.

Policija pareiškia, kad šie 
streikai buvo nepakenčiami. 
Darbininkai turi teisę senoviš
ku būdu, bet be triukšmų, 
streikuoti ir derėtis su darb
daviais.

Kiekvienas “sėdėjimo” str
eikas griežtai bus slopinama-, 
sako policijos viršininkas.

DETROIT, Mich., kovo 24. 
— Vakar vakarą čia įvykusios 
milžiniškos automobilių darbi
ninkų demonstracijos laiku U- 
nited Automobile
Americą unijos prezidentas 
Martin pareiškė, kad bus ap
sidirbta ir eu Fordo kompani
ja- . :

LANSING, Mich., kovo 24.► ’
— Čia turimi Chryslerio kor
poracijos prezidento W. P. 
Chryslerio pasitarimai su C.I. 
O. prezidentu Lewisu. Ir vie
nas ir kitas* turi po kelis pa
tarėjus.

Gubernatorius Murphy sn-
AVorkers of šaukė pasitarimus, kad kokiu 

nors būdu baigus “sėdėji"^”

KALĖJIMO SARGAI 
SUSPENDUOTI

Jolieto kalėjimo viršininkni 
patyrė, kad kalėjimo sargai 
rengėsi sudaryti uniją ir su
kelti streiką. Tad pasistengta 
18 sargų iš Jolieto nukelti į 
Menardo kalėjimą.

Sargai pasipriešipo nukėli
mui ir už tai suspenduoti.

NACIAI APGAILI POPIE
ŽIAUS ENCIKLIKĄ

BERLYNAS, kovo 24. — 
Nacių spauda nutilo apie Po
piežiaus encikliką. Tik vyriau
sybės sluoksniuose reiškiamas 
apgailėjimas, kad “per užsie
nių spaudą ir iš pamokslinių 
kritikuojama sutarties šalis”

Sakė, kad darbininkai su

klupdė General Motors korpo
raciją. Kaip baigs klupdyti 
Chryslerio korporaciją, tuo
jau nusisuks prieš Fordo 
kompaniją, kuri taip pat grie
žtai priešinga savo darbininkų 
organizavimuiei.

PRIEŠ KOMUNIZMO ĮSI
GALĖJIMĄ PRANCŪ

ZIJOJE

ŽUVO KELIOLIKA ARKLIŲ

Gaisras Ištiko North Shore 
Polo, Glenview, arklydes ir 
sandėlius. Keliolika arklių žu
vo. ? .

• sėdėjimo 
streiką Chrytterio <ątoHiobi- 
lių fabriko astuoniuose šky- 
riucee.

i- ,

Gubernatorius vengią prie
vartos darbininkų pašalini
mui, nes tas sukeltų kraujo 
praliejimą. , -p y ' .

• • • '«• * • I *'* ‘
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SURAŠYS LUOŠUS VAI
KUS LIETUVOJE

KAUNAS. — Pas mus ri
šame krašte luošų vaikų prieš 
keletą metų buvo pri skaityta 

,apie 4,000. Dabar, pradėjus 
•organizuoti luošų vaikų glo-

PARYŽIUS, kovo 24. — bę? I>iis padarytas pakartoti- 
Prancūzijos parlamente komu-1 njg> tikslesnis surašinėjimas, 
nistai ir kiti radikalai pradėjo [Surašius visus luošuosius pa
pulti nacionalistus. Dešiniųjų gaj amžių jr luošumo rūšį, bus 
vadas Jean Abarnegaray P°| padaryta atranka, kurie luo

šieji kuria globos rūšimi galėsto atsiliepė, kad Hitleris ne
pakęs komunistų įsigalėjimo 
Prancūzijoje.

Kas gi, radikalai sukėlė 
triukšmą.

PREM. BLUMAS PRIEŠ 
DEŠINIUOSIUS

Paryžius, kovo 24. — 
Prancūzijos socialistas Blu- 
mas vakar parlamente pareiš
kė, kad jis panaudosiąs pajė
gas prieš “fašistus” (deši
niuosius), kad jie daugiau ne
skriaustų “vargšų” komunis
tų ir kitų kairiųjų.

naudotis. Pernai visame kraš
te buvo atliktas visuotinis ak
lųjų surašymas.

LIETUVOJE STEIGIAMAS 
ŽEMES ŪKIO MUZIEJUS

laikas, kad Meksikos liberalų 
išgveręs liberalizmas jiems pa
tiems pasirodys skaudus”.

Delegatas pareiškia, kad 
Meksikos katalikai yra nepap
rastai pasiaukoję stebuklingą
ja! Guadalupe Švč. P. Marijai. 
Su Jos pagelba Dievas grą
žins Meksikos katalikams ir 
Bažnyčiai laisvę ir visas pri-

LANSING, Mich., kovo 24. 
— Michigano legi&latūra svar
sto klausimą, kaip išteisėti 
darbininkų streikus.

KAUNAS. — Lietuvos že
mės ūkio rūmai neseniai iškė
lė klausimą artimiausiu laiku 
įsteigti žemės ūkio muziejų, 
kuriame būtų galima pavaiz
duoti visas ūkio sritis.

Muziejuje bus sudėti visų 
Lietuvos ūkio įrankių, visų 
javų, sėklų, vaisių, namų pra
monės ir kitų dirbinių pavyz
džiai. Tokį žemės ūkio muzie
jai kituose žemėg ūkio kraš
tuose jau seniai yra įsteigti.

klausomas katalikybei teises, ko gyventi

Chicago streikuojantieji tak 

si šoferiai pageidauja grei tęs 
nio susitaikymo su kompani
jomis. Daugelis jų neturi Iš

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas ir šalčiau.
Saulė teka 5:44, leidžia

si 6:07,
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<lų priežodis sako, kad žmogus, mokąs dvie
jų kalbų, vertas tiek, kiek du žmonės. Jei
lietuvio išeivio vaikas nebus leidžiat nas į 
lietuviškų mokyklų, tai jis mokės tik vienos 
vietinės kalbos — jam bus atimta galimybė 
mokėti dviejų kalbų, vietinės ir lietuviško
sios. Bet kai kas kartais mėgsta užginčyti: 
kam esu reikalinga tos lietuvių kalbos — 
pakanka, kad moka vienos vietinės kalbos I”

Kad taip galvo,jautieji klysta, laikraš
tis nurodo visų eilę įtikinančių pavyzdžių, 

priima — nuo « vai. įtart i **l pow«t ”j xYnot jo, lietuvių kalbos renk ši nė, turint ne
priklausomų Lietuvų, kasmet vis laibiau ky
la ir toliau dar labiau kils. Lietuvių kal
bos mokėjAuas lengvai atidaro duris į lat
vių kalbos ir slavų kalbų mokėjimų.

Įteikia pasakyti, kad tėvai, kurie ar 
dėl savo tamsumo ar šiaip užsispyrimo ne
leidžia vaikų j lietuvių mokyklas, užkerta 
kelių vaikams išmokti tėvų kalbos ir tuo 
bia i u juos nuskriaudžia.
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Krislas Žodžiai Nn Kryžiaas
Rašo Gintaras

6. "Attikta”.

KEBLI ANGLŲ POZICIJA

Kristaus gyvenimas ant šios 
žemės artinas prie galo. Po 
33-jų ištrėmimo metų Jis netr.u 
kus sugrįš pas Savo Dangiškų- 
įį Tėvų. Šioj ašarų pakalnėj 
gyvendamas, V. Jėmis žinojo 
kas tai vargas ir sunkus dar
bas; dėl mūsų Jis ir pasnin
kavo. Mūsų dūliai nukentėjo 
ludsiausias kūno ir sielos kan
čias, tačiau visame I-ame gy

venimo Knygoj nebus įrašyta 
mūsų geri veiksmai.

Gyveninio smiltims išsibai
gus, tuoj įvyksta Teismas. 
Tuomet nebus mums pasigailė
jimo, nes pasigailėjimo metas 
jau bus praėjęs. Dabar, kol 
dar gyvi esame, galime išpra 
syti Dievo gailestingurtu> ir at
leidimo. Visa kų mes darome, 
darykime vien Dievo garbei. 
Perdaug nesigilinkime pašau-

LIETUVOS UŽSIENIŲ MINISTERIS ST. LOZORAITIS 
ATSAKĖ SEIME Į SEIMO ATSTOVŲ PARKLAUSIMA 

DĖL LENKIJOS UŽS. REIK. MINISTERIO BECKO '
KALBOS

Šiomis dienomis rinitai susirėmė Did
žiosios Britanijos diplomatai su Italijos di
plomatais. Tuo tarpu vieni į kitus šaudo 
stipriais žodžiais. Yra pranašavimų, kad 
šiame atsitikime žodžių gali neužtekti. Esu 
ir naujo karo pavojų.

Prieš porų metų anglų ir italų diplo
matai buvo susikibę už kudlų dėl nelaiinin- 
gosios Etiopijos. “Gudriems” anglų politi
kams bepolitikuojant, italų fašistai užėmė 
Etiopijų. Tuo užduotas didelis smūgis ne Į 
vien Didžiajai Britanijai, bet Prancūzijai ir j 
taip pat Tautų Sųjungai. Tuomet daug 
kalbėta ir daug protestuota, tačiau italams 
kelių nieks neišdrįso pastoti.

Šiuo laiku taip pat kaišti ginčai eina, 
tik, rodos, daug pavojingesni, dėl Ispanijos 
civilinio karo, kuiis teisingai vadinamas 
tarptautiniu karu. Kaip žinoma, Italija at
virai remia ispanų sukilėlius. Ji ir jų val
džių pripažino. Vadinamuosius ispanų loja- 
listiis taip pat atvirai remia, Rusijos bolše
vikai ir pašaliniais keliais prancūzų “liau
dies fronto’’ valdžia.
. Anglai labai nervuojasi, kad Mussolini 
taip drųsiai kišasi į Ispanijos reikalus. Tai 
paliečia jų ne tik prestyžių, bet ir kai ku
riuos labai svarbius jų interesus. Dabar, 
kuomet lojalistai pradeda stuin^ atgal nuo 
Madrido sukilėlius, ir Mųssolintt įyyt jWt 

Vuotis. Ir, jei tik jis -užsiimąs dar’ labiau 
sustiprinti
kinti komunistų
žinoma, su nuošimčiais atsiimti už savo 
“patarnavimų”, tuomet ištikiu Ispanijos ci- 
vivilinis karas gali virsti Europos kuru.

Anglams ir vienuip ir kitaip negerai. 
Jie nieko neužpelnytų, jei Ispanijos civili
niam kare išeitų laimėtojais bendrafrouti- 
ninkui. Jie savo pašonyje turėtų tokį ele
mentų, kuris nuolat jiems ramybės neduotų. 
Sustiprėję Europoje komunistai, varytų to
kių propagandų Didžiosios Britanijos do
minijose Ir kolonijose, kad imperija tikrai 
imtų braškėti.

Ar šiaip ar taip kalbėsime, anglų pozi
cija vis vien yra kebli. Jie tikrai stovi 
“tarp velnio ir gilios jūros”.

ISTORIKAS APIE KOSCIUŠKĄ

“Sandara” rašo, kati Amerikos istori-

veno m- Sau vienam, n .numa. lio tu’t>’W6e' «» "ies ne- 
turime pasiliekančio miesto, 
bet ieškome busimojo”. Turė-

“Jis visa gerai padarė”. Tas, 
kuris Lozorių iš kapo prikėlė, 
^r Nainio našlei atidavė atgai
vintų jog sūnų, dabar baigia 
Savo gyvenimo minutes. Ir 
paragaudamas ,uksūso, Jėzus

kas Duugias Soutliall Freeman savo knygo |sako. ..^,1^.., Kitaip p«a
je apie generolų Lee apie Tadų Kosciuškų 
pasako:

“Kosciuška buvo tais laikais šventa
sai VVest Point patronas. Jis pastatė 
revoliucionierių tvirtoves Clinton ir Put- 
nam, ir gyveno mažoj bakūžėfj, kuri už
siliko iki šių dienų.

“Per daugelį metų VVest Point kade
tai dėdavo 25 centus į mėnesį pastaty
mui paminklo ir pagerbimui lietuvio, 
kuris lėmė Amerikos nepriklausomybę”. 
Ne vien Freeinan, bet ir kiti rimti isto

rikai pripažįsta, kad gen. Tadas Kosciuška 
buvo lietuvis. Bet svarbiausia, kad Kosciuš
ka pats keliais atvejais yra raštu savo lie
tuvybę pabrėžęs. Tačiau lenkams to neuž
tenka. Jie vis šį didvyrį savinasi. Mat, jie 
įpratę svetima garbe dangstytis ir sveti
mus kraštus užiminėti.

Visame krašte siaučia streikų banga. 
Darbininkai nebepakenčia to1 didelio jų iš
naudojimo ir nepakenčiamų darbo ir gyve
nimo sųlygų. Jie pasiryžo susiorganiztioti

jei uk jis -uzsunęp nar lamau į if organįzuotaį statyti savo teisingus reika- 
sukilėlių eiles ir žūt būt sutriuš- lavimug darbdavianis Tai tunėtų atdaryU 
mietų frontų Ispanijoj ir uz tai, ^jg jr Vyrįausybeį įr darbdaviams, kad jau

SVARBIOJI IŠEIVIJOS PROBLEMA

Tinkamas vaikų mokymas ir auklėjimas 
visai mūsų tautai yra svarbus. Ypač svar
bus yru jos išeivijai. Mes, šio krašto lietu
viai, seniui tuo reikalu rūpinamės. Tam tik
slui steigėme vienuolijas, statėme ir užlai
kome mokyklas. Ir vis dar, rodos, ne viskų 
esame padarę, vis dar daug dalykų Lieka 
darytinų.

Lietuvon išeivija į Pietų Amerikų dar 
tebėra jauna. Tačiuu ir ji pirmoje vietoje 
susirūpino lietuviškų mokyklų steigimu, ties 
suprato, kud lx» mokyklų sunku bus Išauk
lėti vaikus lietuviškose dvasioje. Jie buvo 
tuo laimingi, kud mokyklas įsteigti ir už
laikyti padėjo Lietuvos vyriausybė. Mes to
kios paramos iš niekur nesame gavę.

Matyt, kad ir Pietų Amerikos lietuviai 
susiduria su tokiomis pat problemomis, kaip 
ir mes. Ir imis juos yra nemaža tokių tėvų, 
kurie nesupranta savųjų, lietuviškųjų mo
kyklų svarbos. Dėl to Argentinos lietuvių 
laikraštis “Išvien' taip atsiliepia. į tėvus:

“Melas pagalvoti visiems lietuviams tę
vame kur ir kaip leisti savo vaikučius mo
kytis. Mes nesvyruodami patarsime leisti 
juos mokytis iš pradžios būtinai į savas lie
tuviškas mokyklas. Taip mes (Atariame da
ryti ne tik vienos savo kalbos ir viso kas 
sava, meilės. Tai mes patariame ir iš dide
lės praktiškos naudos, kurių turės jūsų vai
kui iš mokymus lietuviškoje mokykloje. An-

kius, atpirkimo uždavinys at
liktas, šv. Raštas išpildytas 
ir visiškai pabaigtas Dangiš
kojo Tėvo užduotas darbas.

Su šiuo pasauliu teks ir 
mums atsisveikinti. Kristus 
tobulai gyveno, pavyzdingai, 
mirė, bet ar galės kiti tų patį 
ir apie mus sakyti? Tik ribo
tam laikui vaikščiojam gyve
nimo keliu; tad stengkimės kų 
nors gera padaryti, kol dar 
nevėlu. Teisino dienai atėjus, 
koks hus mūsų atsakymas 
prieš Dievų ? Nei turtai, nei 
pasaulio garbė, nei išmintis 
nieko mums nepadės, jei Gy-

kime vis prieš akks Kristaus 
žodžius: “Krankite sau turtus 
danguje, kame nei rūdys nei 
liaudy s negadina ir kame va
gys neiškasa ir nepavagia”.

“Atlikta”. Dienos raidoje 
turime progos atlikti įvairius 
Dievo teiktus darbus. Vienok 
su kokiu uolumu ir paklusnu
mu mes juos išpildom? Ar ma
note, kad Kristus būtų paten
kintas mūsų elgesiu, darbštu
mu?

Taigi, darbuokimės ne da- 
liarties dalykams, o amžinybės 
reikalams. Žiūrėkime, kad sie
la nepakliūtų nuodėmės pavo
jam, nes už laikinį džiaugsmų 
kartais teks ir per amžius ken
tėti. Visus savo darbus steng
kimės atlikti taip, kad Kris
tus galėtų apie mus sakyti: 
“Jis visa gerai padarė.”

Vasario mėn. pradžioje Len 
kijos užsienių reikalų ministe 
ris Beckas pasakė Lenkijos 
seime kailių, liečiančių Lietu
vos reikalus. Todėl keliolika , 
Lietuvos seimo narių įteikė j 
užsienių reikalų ministeriui j 
Lozoraičiui paklausimų suteik-; 
tį dėl Beeko kalbos atatinka
mų informacijų.

Į tų seimo atstovų paklausi
mų Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris St. Lozoraitis š. m. 
kovo mėn. G d. atsakė tokia 
kalba:

“Spaudos žiniomis, ponas 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nisteris padarė Lietuvos rei
kalais jmreiškirnus senato už
sienių reikalų komisijoje per? 
eitų metų gruodžio mėnesio 
19 d. ir šių metų vasario mėn. 
atsakydamas į vieno Lenkijos 
parlamento nario paklausimų 
dėl tariamo lenkų persekioji
mo Lietuvoje.

Pirmuoju atveju, užsienio 
reikalų komisijoje, jionas Be
rk paminėjo pasikalbėjimus su

Lietuvos Užsienių Reikalų 
ministeris St. Lozoraitis sei
me atsakęs į I^enkų Užsienių 
Reikalų Ministerių Beeko kal
bų.

inanimi Ženevoje, sakydamas, 
tarp ko kita, kad jis išdėstęs 

(Tęsinys 3 pusi.)

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO PRASME

Per visų Gavėnios laikų m i yra rytmetinių pamaldų 
laiku.

RAMYBES MOŠŲ OSTIJA

atėjo laikas keisti savo taktikų, laikas duo
ti darbininkams tų, kas jitems priklauso, kųi 
jie uždirba, laikas vykinti į gyvenimų so 
cialinį teisingumų ir tai ne vien tik gitu
žiais žodžiais, bet darbais.

• • •
Šiais metais sueis 150 metų nuo Jung

tinių Amerikos Valstybių Konstitucijos su
formavimo. Vašingtono yra sudarytas ko
mitetas, kuris specialiai rūpinasi šių svar
bių sukaktuvių tinkamu paminėjimu. Viso
se mokyklose, ir viešose ir privatinėse, ir 
pradžios ir universitetuose, bus daromi įvai
rių rašinių apie koristitucijos formavimosi 
kontestai. Reikia tikėtis, kad tuose kontes- 
tuose dalyvaus ir lietuvių mokyklos.

katalikų pasaulis mini Kris
taus kančių, bet ypatingai tų 
daro per paskutines tris Di
džiosios Savaitės dienas: per 
tas tris dienas pergyvena tų 
viskų, kų ir Lšganytojas per
gyveno. Kas valandų tomis 
dienomis pamaldūs krikščio
nys- gali sau įsivaizduoti tų, 
kų tuo pačiu laiku prieš šimt
mečius darė ir kentėjo Vieš

Tas perkėlimas laiko gal 
šiek - tiek atima šventam mi
nėjimui dramatiškesnį įspūdi
ngumų, bet už tat priduoda 
protui daugiau reališkumo ir 
įvertinimo neužmirštamų įvy
kių. Prie to bažnytinės deko
racijos, ypač mūsų .lietuvių 
bažnyčiose — su aiškiu Įka
linto Kristaus paveikslu la
bai daug pagelbsti suprasti 
tos tragedijos svarbumų, ku
rioj matom kaip žmonės sa
vo Išganytojų. į Kalėjimų pa
sodino. Vakarinės pamaldos 
su žibintuvų šviesa dar stip
rina tų įspūdį.

Neturėtų būti kataliko, ku
ris tomis dienomis nepasinau
dotų mūsų bažnytinių apeigų

is apaštalų, kurie ėmė da- 
lyvumų Paskutinėje Vakarie
nėje ir kurie priėmė Šv. Ko 
munijų iš mūsų Išganytojo 
rankų, ten buvo vienus, kurs 
džiaugėsi artimiausia draugy
ste su Jėzumi, ir kuriam bu-• r 1vo leista savo galvų guldyti 
mūsų Viešpaties Jėzaus prie
globstyje. Tas jiats apaštalas 
buvo taip jMi>t matomas po 
Kryžiumi, priimdamas į sa
vo širdį Jėzaus (paskutinius 
žodžius ir vaitojimus. Šv. Ko
munija jam atidarė Dieviško
sios Meilės paslaptis, kai Vie
špaties Jėzaus mirtis jį pa
darė to Suk ramento turtų da
lininku.

Argi tai' nėra reikšmingas 
pavyzdis misteriško bei pa- 

Kry 
u r

nors yra kentėjimus, ten Jė
zus yra nenustojantis Ramin
tojus ir Paguoda, ir argi žvil
gsnis ar spindulys iš Jėzaus 
nesuijumiiiia ir nepalengvina 
viso kentėjimo? Švenčiausio
jo Sakramento saldumas vir
šija Kryžiaus visų kartybę. 
Tačiau, kad mums duoti tų 
Meilės didelį Sakramentų, 
buvo reikalautina ne mažiau, 
kaip mūsų Išganytojo karčių 
kentėjimų ir mirties. Jei tos 
dvi paslaptys Dievo nuveiki
amose yra taip artimai su
jungtos, mes nesugebėsime jų 
padalinti, bet, verčiau mes 
turėtume apmųstyti mūsų Iš
ganytojo kentėjimus, ruošia
ntis priimtų šv. Komunijų, 
taip kud mūsų širdys būtų 
pajudintos į tikrųjį gailestį 
už musų nuodėmes ir kad bū
tų pripildytos Dievo beribio

Jis mums atidaro Savo Širdį. 
Ir noro pciįprtičjašKryžius y- 
ra kartus, argi mes Jo Šir
dyje nerasime malonės ir 
stiprybės, kad drųsiai jį pa
kelti ir nešti? Jei mes nuliū- pats Jėzus. Bažnytinės pamal- 
slume dėl mylimųjų mirties, | d(JB dėlei suprantamų prik
alba nusiminame dėl mūsų

Belgija yra' tikrai kultūringas ir švie- ... 
sus kraštas. Sulyginamai negausinga tauta G “Pailgo |>aiiasunio taip K 
išleidžia 64 dienraščius, iš kurių 30 yra ka-i^,ails ' abemakulo? K 
talikiški. Visi dienraščiai turi 2,200,000 skai- ,
tytojų. Žiūrint gyventojų skaičiaus, vienas 
katalikiško dienraščio ekzempliorius tenka 
8 belgams, antikataiikiškas 16 belgų ir neu
tralus 11.

Nesmagu, bet reikia jmsakyti tiesų, kud 
•mūsų tautu tuo žvilgsniu yra toli atsi Lik tįsi 
nuo belgų, lr mes, Amerikos lietuviai esame 
atsilikę. Į spaudos reikalus per maža dėmė
siu atkreipiame.

Katalikų Sųjunga Tarptautinei Taikai, 
kurios centras yra Vašingtone, išleido kny
gų, kurioj apibudina keturių popiežių žy
gius ir nuopelnus pasaulio taikai. Knygoje 
sudėti popiežių: Leono XLU, Pijaus X, Be
nedikto XV ir Pijaus XI pareiškimai apie 
taikų. Šių knygų perskaičius, gaunamas la
bai aiškus vaizdais, kiek daug Bažnyčia
rūpinusi pasaulio taika.

• • •
Ir Missouri valstybės gubernatorius 

Lloyčl C\ Stalk išleido proklemacijų, taip 
kaip ir Texas gubernatorius, ragindamas 
žmones tinkamu būdu minėti Didįjj Penk
tadienį. “Privalu, kad ta proga savo min

n usmu name 
gėrybių netekimo bei turtų 
praradimo, tada turėkime 
pliebėgų pas mūsų Išganyto
jų, ir Jis mums Savo Moti
nų, kaipo Paguodų, ir duos 
Savo Brangiausio Kraujo sti
prybę gaivinančio balzamo, 
kad mus palaikyti ir sutvir
tinti.

Jei mes mylėjome pasaulio 
linksmybes, ir dėl to, mūsų 
sielos kentėjo nusiminimų, be
viltį, tai širdingu gailesčiu 
ties Kryžiumi atgailokime 
mūsų neištikimybę, ir mal
daukime Gerojo Jėzaus, kad 
leistų mums rasti Jo rutmybę 
ir atsilsį Šventoje Komuni
joje. Jei kartais- būtume abe
jonėje ir nežinotume, kurios 
išimties imtis ar kurio kelio 
ieškoti, tada tylioje maldoje 
klaupkime prieš Tabenmku- 
lų. Ir čia mes surasime švie
sų, kad pažinti, kuris yra tik
rasis kelias dėl mūsų eiti^ir 
Viešpats Jėzus, Nukryžiuota
sis, bus mūsų lydovas tuo 
keliu. Prieš Tabernakidų rar 
siLne drųsų ir imsime paguo-

žasčių šventų paslapčių mi
nėjimų suvedė į rytmetinį lai
kų. Tokiu būdu ir paskutinė 
vakarienė, kuri juk įvyko va
kare, minimu, yra per rytme
tines šv. Mišias. Taip pat ir 
Kristaus Malda Alyvų darže, 
Judošiaus išdavyste ir Kris
taus suėmimas ir įkalinimas

vis nakties Įvykiui, mini-i gražumu.'

davei Švenčiausiame Sakra
mente, kuriame Tu Pats Sa
ve aukoji Dangiškajam Tė
vui, kaipo ramybės mūsų Os
tija, kad Savo jiasigailėjiinų 
nuleisti ant mūsų. O Jėzauj
kaip geras Tu esi mums duo-Į pamažu it* skausmingai ženg-

nuodėmių nebepapildyti, nė 
neturėti pamėgimo tame, kas 
padarė Tau tokio kentėjimo 
ir skausmo! Dvasioje, mes 
pamaldžiai kontempl i uojame, 
apsunkinti sunkiu Kryžiumi,

ti Švenčiausiame Su k ramen
te tų Tavo meilės nesibaigia
ntį užitikriniiinų. Kadangi, 
kaip tik atsimename savo j»a- 
darytas kaltes, kurių negali
ma atskirti nuo Tavo kaičių 
kentėjimų, mes nusimename 
su visa baime dėl Tavo tei
sybės, ų mintis apie Šv. Ko
munijų tuojau išiblaško visų 
baimę, ir mūsų sielos, paguo
stos ir pastiprintos, nusira
mina ir džiaugsmingai ilsisi 

dų visuose tyrimuose, gausi- Tavo pasigailėjimo saldžioje

tis nukreiptume nuo žemiškų dalykų ir at- iKerun,° meile. Kalvarijoje
kreiptume dėmesį į dvasiškus dalykus ir 
sielos reikalus” — sako gub. Stark.

Viešpats Jėzus mums davė 
Savo Kryžių, o Tabomakule

me malonę ir stkprybę, kati 
už mus daiytų užtarymų, ir iš 
Savo Tėvo, kad gautų visa, 
kas tik reikalinga mums.

Vai. Dieve, mes iš tikrųjų 
žvelgiame į Kryžių Kalvari
joje, kaipo į ženklų siuitai- 
kimino jiasaulio su Tavimi, 
liet mūsų silpnumas reiknlau- 
je paaigailėjAma mnloninges-

viltyje.
Me« žinome, o Jėzau, kad 

viena sauvoliai papildyta nuo 
dėmė kankino Tavo Širdį 
daugiau nekaip kentėjimai 
Tavo Kūno utit Kryžiaus Ka
lvarijoje, ir mes gailimės, 
kad mūsų nuodėmės taip bai
lia išiai Tave sužeidė. A, Gai
lestingas Jėzau, duok nruins

darni į Kalvarijos kalnų, ll 
gailimės ir liūdime, atsimin 
darni, kad tad buvo dėl mūsų 
nuodėmių, kurios Tave išda
vė į Tavo priešų rankas. Mes 
žvelgiame į Tave altoriuje, 
kaipo kabantį ant Kryžiaus, 
ir kenčiantį ir sužalotų dėl 
tų pačių mūsų nuodėmių, ir 
mūsų širdys prisipildo kar
čiais atmininiais. Tačiau, Tu- 
vo meilė surado būdų, bū
tent, to Garbinamojo Sakra
mento galybėje, idnnt mums 
dnoti tikriausias priemones, 
kuriomis atgauti Tavo meilę 
ir draugystę. Visu nuolanku
mu ir pasitikėjimu, mes klau 
plautės ties Šventuoju Stalu, 
ir meldžiame Tavęs, kad, per 
ramybės Ostijų, 'mūsų sielom 
pelnytų Tavo karčių kentė
jimų neriliai’giančius ir ueiš-

uio užtikrinimo. Jį Tu mums ixialouę niekudu vėl tų pučių semiauiub nuopelnu*.



siekia 1920 metų, lygiai kaip cija, kuria veikė man

s

Lietuvos užsienių ministeris st. Lozoraitis 
ATSAKE SEIME Į SEIMO ATSTOVŲ PAKLAUSIMĄ 

DEL LENKIJOS UŽS. REIK. MINTSTERIO 
BEOKO KALBOS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

man Lenkijos pažiūras į lietu 
vių Tautos teisę kurti savo 
valstybę, pagarbą tai teisei ir 
laukęs iš mūsų j tai tokio atsi
liepimo, kuris praskintų kelių 
santykiams, sutvarkyti atitin
kamai abiejų valstybių garbei 
ir interesams. Lenkijos Užsie
nių reikalų ministeris pridėjo, 
kad jis negalįs prisiimti sau 
kaltės dėl to, kad dalykai ne
pasistūmėjo pirmyn.

Iš savo pusės galėčiau pasa
kyti, jog ir šiuo atsitikimu 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 

L nisteris apeina tylomis tai, kad 
L riša Lietuvos — Lenkijos san- A tykių problema glūdi pačios 

Lenkijos padarytoje Lietuvai

nRINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Dvidešimts Penkta 
Diena

“Tu ištolo supranti mano 
mintis”.—Psalm. CXXXVIII, 
3.

Garsusis Platonas išmintin
gai rašė, “Galvojimas yra 
siela kalbanti su savim”. Ma
toma ž*moigaus dalis miršta It 

yra užmiršta, bet jo siela, jo 
mintis, yra nemari. Kaip mi
ntis yra žmonių dvasios kva
pas, taip jo minties karakte- 
ris nusprendžia jo nemarybės 
karakterį. Ar jo įtekmės ma
gnetizmas poakstins kitus 
žmones prite vertų ir kilnių 
tikslų, ar jis paliks ant pase
kančių gentkarčių tokius juo
dus piktadarystės taškus, ku
rių nė jokios angelų ašaros 
negali nuplauti, bus nusprę

R

Su naujuoju 

NORGE šaldytuvu

• GERESNE REFRIGERACIJA.

• MAŽESNES IŠLAIDOS.

• DIDESNIS PATOGUMAS.

Galite NORGE pirkti IŠMOKĖJIMAIS 

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI TĄ REFRIGERATORIŲ

3-jų DALIŲ 
BEDROOM SETAI
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nuoskaudoje, kuri jau savaime 
yra paneigusi lietuvių tautos 
teises ir pažeidusi respektų 
joms. Nejautrumas Šitam fak
tui arba jo sąmojingas ignora
vimas (neigimas) kitaip su
prastas, kaip stoka tinkamo ir 
rimto noro ieškoti susitarimo 
Su Lietuva.

Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris esančią tarp Lietu-, 
vos ir Lenkijos padėtį charak
terizavo (atvaizdavo) kaip iš
imtiną ir vienintelę padėtį pa
saulyje. Gali būti, kad taip ir 
yra. Tačiau jei taip yra, tai 
šitas padėties nepaprastumas 
negali būti primestas Lietuvai 
kaip priekaištas. Tokio prie
kaišto neprisiimame mes, ne
prisiims ir tie, kurių atmintis

ir tie, kurie anie liūdnos at
minties metai nepakeitė teisės 
taisyklių įvykusių faktų taisy
klėmis. Tos nepaprastos (pa
dėties priminimas pastato tik
tai prieš mūsų akis, jog 
skriauda, kuri Lenkijos pada

ryta Lietuvai, yra nepaprasta 

ir jog metodai, kuriais toji 

skriauda buvo padaryta, irgi 

yra išimtis pasaulyje.

Tekalba už mane dokumen
tai;

1920 metų spalių mėnesio 
14 dieną Lenkijos vyriausybė 
įteikė santarvės valstybėms ir 
pranešė mūsų vyriausybės in
formacijai pareiškimą, kuria
me, tarp ko kita, sakoma apie 
generolo Želigovskio vadovau
jamus ir užėmusius Vilnių ka
riuomenės padalinius, tai yra, 
apie Lenkijos kariuomenės pa 
dalinius, kad jų”... nepaklus
numas ir nutraukimas ryšių, 
kurie jungė juos su Lenkijos 
armija, turi būti laikomi flag- 
rentiškų (nusikalstamu) kariš
kos pareigos sulaužimu, kuris 
jokiu būdu negalėtų būti leis
tas ir dė kurio lenkų valdžia 
pradės aštrų tardymą...”. Len
kijos vyriausybės įteiktame, 
toms pačioms valstybėms pa
reiškime iš 1920 m. spalių mėn. 
19 dienos sakoma: “...Lenkijos 
vyriausybė gailisi, kad genero
lo Želigovskio vadovaujamų 
kariuomenės dalių insubordi- 
nacija (nepaklusnumas) su
trukdė bendrą norą geruoju 
pabaigti lietuvių — lenkų gin
čą... “Pagaliau, Tautų Sąjun
gos Tarybos 1920 m. spalių 
mėn. 26 dienos posėdyje Len
kijos delegatas pareiškė, kad 
“...Lenkijos vyriausybė laiko, 
jog generolas Želigovskis vei
kė kaip sukilėlis...”

O 1923 m. rugpiūčio mėn.
24 dieną Vilniuje viešoje pas
kaitoje maršalas Pilsudskis 
pareiškė: “...Reikėjo sudaryti 
naujus įvykusius faktus. Tada 
atėjo generolo Želigovskio ak-

sta minties karakterin ir ga^ 
lybe. Yra minčių, kurios yra 
plagų dėmės, minčių, kurios 
yra pranašystės, minčių, ku
rios yra įtikrinimai, minčių, 
kurios yra prižadai ir mal
dos, minčių, kurios yra žaiz
dos pasaulio gilioj© širdyje. 
Kova ir kraujo praliejimas, 
žiaurumas ir skriauda, žudy
mas ir prislėgimas, visi yra 
pakilę ir užaugę iš pirmos 
žudybiškos Kaino minties. Y- 
ra 'minčių, kurios yra simbo- 
lai. Ta j Mahal, nesuteptas 
savo neprilyginamoje grožėje 
ir nekaltume, pakilo kaip ba
lta skausmo gėlė iš kapo, kur 
buvo palaidota sykiu negyva 
ir gyva širdis, ir tat per am
žius simbolizuos indų Kara
liaus meilę, kurio ištikima si© 
la laikėsi vienos moters, kol 
ji gyveno ir raudojo jos ne
gyvos. Mintis yra slaptingai 
pakeista į tikėjimus; į įsta
tymus; į išpažinimus. Po kie
kviena mintimi guli jausmas 
pergilus tobulam išreiškimui.

MORGE

vado-1
vaujant ir mano aiškiu pave
dimu. Galiu tai pasakyti drą
siai, nes, išeidamas iš Belve
derio, įsakiau tai aiškiai di
džiųjų valstybių atstovams, tie 
norėdamas, kad ši byla jų opi
nijoje kenktų generolui Želi
govskiui. Taigi sudariau nau
ją įvykusį faktą...”

Ar šitie, čia sugretinti fak
tai yra taisyklė ar išimtis 
tarp valstybiniuose santykiuo
se? »•

Atsakymas, aš manau, yra 
aiškus. O jei taip, tai tadft tu
rėtų būti suprantama visiems, 
kodėl priėjome prie tokios pa
dėties, kokia yra, o lygiu būdu 
ir tai, kad jei pasakytų faktų 
nebūtų buvę, tai nebūtų buvę 
ir tokios padėties.

Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris kalbėjo taip pat ir 
apie žmonių santykiuose pri- 
iimtų teisių įpročių minimumą, 
sakydamas, kari tarp Lietuvos 
ir Lenkijos to minimumo nė
ra. Aš nežinau, kuria prasme 
šitas palyginimas jo taikomas 
tarptautiniams santykiams, ta
čiau jei tuo pasakymu taip 
pat norėta išreikšti priekaištą 
Lietuvai, tai aš turėčiau pasa
kyti, jog nuo Lietuvos nepri

klausomybės ' atgavimo mes 
statėme, ir ateityje statysime 
savo santykius su kitomis val
stybėmis, tai yra, ir su Lenki
ja, ant teisės bei taikos pa
grindo, kurį laikome privalo
mą ir vieninteliai naudingą 
kiekvienam tarptautinės ben
druomenės nariui — suverini- 
nei valstybei.

Kai dėl Lenkijos, tai ji, ir 
to minimumo tezės .(apibrėži
mo) tikrai n-eitaikė mums 1920 
metais.

Aš nepriklausau prie tų, ku
rie turėtų satisfakcijos liesti 
seną ir gilią žaizdą, kurios nė 
laikas savaime negali užgydy
ti. Tačiau aš turiu šia proga 
pažymėti, kad pradėti santy
kių “fiziologijai” tarp dviejų 
save gerbiančių tautų ir vals
tybių reikalingas tom tikras 
jautrumas, bendravimas ir nu 
sistatymas tarpusaves proble
mas spręsti susitarimu. Tai y- 
ra elementarinė (pagrindinė) 
normaliniams taiutų sugyveni
mui taisyklė, kurios neturėtų 
užmiršti nė vienas atsakingas 
politikas, kuris, beje, tiktai ta
da galės įvertinti dalykų tikro
vę, jei atsimins, jog gyvųjų 
žmonių gyvenimą, jų širdis iv 
protą valdo nevien tik “fizio- 

llogijos”, bet ir “psicbologi-

Šv. KaziZmiero bažnyčia Di
džiojoje Savaitėje ir Velykų 
dienoje bus ypatingai išpuoš
ta. Tretininkų draugija visą 
bažnyčią iššvarino, gi Šv. Pra 
nciškaus Seselės labai skoni
ngai išpuošė, ypač Kristaus 
kurstą ir Velykų altorių. Za
kristijonui Juozui Navickui 
šią savaitę teks dirbti ir na
ktimis.

Didelis vaikučių ministra- 
ntų būrys, ypatingai papuoš
tieji mokyklos bernaičiai ir 
mergaitės Velykų dienos pro
cesijai, priduos daug grožio 
viršutinei išvaizdai tos die
nos pamaldoms.

Vietos choras, vyskupo pa
tvarkymu, susideda vien iš 
vyrų. Vadovauja muzikas Vi
ncas Medonis. Tai gerai iš
lavintas choras ir kas sek
madienis teikia tikrai muzi
kalų giedojimą. Velykų die
nai yra iškalno ruošiamos 
specijalės giesmės.

Naujos klebonijos 
statyba

Velykų džiaugsimas Šv. Ka
zimiero parapijiečiams padi
dės pranešimu, kad kleboni
jos statyba jau kitą mėnesį 
prasidės. Statybos planai jau 
galutinai patikrinti ir vys
kupas leidimą jau suteikė. 
Taigi, ipagaliaus ir Šv. Kazi
miero parapija susilauks pa
našų į gyvenamą namą baž
nyčios kunigams gyventi.

Ligoniai

Kun. Juozas Skripkus, Se
selių Pranciškiečių kapelio
nas, kuris kas savaitė Šv. Ka
zimiero bažnyčioje prigelbstii 
riebonui, dar tėbesigydo Šv. 
Pranciškaus ligoninėje, nors 
pavojus jau yra praėjęs ir 
ligonis žymiai yra sustiprė
jęs. Tikimasi, kad Mišias ga
lės pradėti' laikyti dar šią sa
vaitę, tačiau pilnam sustip
rinimui ims daugiau laiko. 

Nesveikuoja klebonas

jos” veiksniai, tai yra aukštes
nės moralinės kategorijos vei
ksniai, aukštesnės moralinės 
kategorijos realybė.
Aš negaliu paslėpti Jums, 
Aukštai Gerbiamieji Tautos 
Atstovai, kad buvau kiek nus
tebęs tiek dėl tvirtinimų, tiek 
dėl tono, kuriuos Lenkijos už
sienių reikalų ministeris pa
vartojo, atsakydamas į parla
mento nario paklausimą. Ta
čiau tie tvirtinimai, atrodo 
man, įgyja specifinį charakte
rį, pastačius juos įvykių plot
mėje ir šviesoje.

Lenkijos užsienių politikos 
vedėjas tariasi galįs pakaltin
ti dėl nenormalinio santykio 
su Lenkija, sakydamas, esą da 
bartinė padėtis yra primestą 
Lenkijai, tarytum Lietuva bū
tų pažeidusi tarptautinio san
tykiavimo taisykles, tarytum 
ne I^enkija iš Lietuvos, bet

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carsou Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ

Velykų šventė džiugina kiekvieno krikščionio šir
dį, nes Kristus prisikeldamas patvirtino, kad Jis yra 
gyvybės ir mirties Viešpats. Tad, nuoširdžiai linkiu vi
siems Pittsburgho Žinių skaitytojams LINKSMŲ VE
LYKŲ!

Pittsburgho Žinių Red.

Šv. Kazimiero Parapija
Velykų pasiruošimai kas; gydosi nuo arthritis ir 

keturis sykius buvo pasida
vęs skausmingai akių opera
cijai. Tikimasi kad kleboną*
veikiai pasveiks./

Nilo Verbų sekmadienio at
vyko klebonui į pagalbą Tė
vų Marijonų provincijolas, 
kun. Jonas J. Jakaitis. Pra
eitą sekmadienį jis pasakė 
pamokslus per abejas Mišias 
ir pašventino vieną naują au
tomobilių; prie pašventinimo 
buvo kūmais: Petronėlė B!a- 
žaitienė, Petronėlė Duzinienė, 
Adomas Jaškfinas, Jonas Sky 
stirnas, Antanas Sikorskis, 
Julijona Kampa, Juzė Kroli.

Vi

Vietos klebonas, kun. Ma
gnus Kazėnas, irgi nesvei-

Lietnva iš I^enkijos būtų atė
musi teritoruos dalį ir pada
riusi Lenkijai skriaudą ir ža
lą, kurios didumu pastaroji 
galėtų matuoti savo nusileidi
mo Lietuvai ribas, tarytum, 
pagaliau, Lietuva būtų ką sko
linga Lenkijai ir turėtų ką jai 
atlyginti.

(Bus daugiau)
.PASAUKITE SAVO 

SVEIKINKITE SU

L

Padaryk Gyvenimą 
Malonesniu

su

VELYKŲ
GĖLĖMIS

Žydinti Augmenai 
Nuskintos Pavasario Gėlės 
Gėlės Nešiojimui 

VELYKŲ SEKMADIENIS, KOVO 28*4

Ix'Wlg Madoms Keli* Uodo 
I.ewls Krt-dllan Visiems Dunda

DYKAI

Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

i
3
“y
r, / &

u7/ č- A '

Keturios dtdelta 
vertybSs Siuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERVMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBfi

LENGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu „i 
pristatymą.
Lietuvi* pardavč 
Jas Frank P. 
Speecher jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Tretininkų veikla
Ramų ir gražų darbą čia 

atlieka Šv. Pranciškaus tre
tininkai. Pavyzdžiu saivo glo
bėjo jie puošia bažnyčią, ve
da pamaldumo gyvenimą, re
mia vienuolijas ir atlieka į- 
vairius gailestingumo darbus. 
Į jų praeito sekmadienio mė
nesinį susirinkimą atsilankė 
marijonų provincijolas ir pa
sakė konterenciją, patiekda
mas daugiau žinių asmens pa 
šventimui. Tretininkai yra

(Tęsinys 4 pusi.)

/J
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Pittsburgho Žinios
Tretininkų veikla

seniau pasiuntę paramos Ma- 
rianapolio koplyčiai, o dabar 
gelbsti Marijonu Seminarijai.

Naujas kapas
Kovo IG mirė Elzbieta Mi- 

kelionienė, sulaukusi 64 me
tų amžiaus. Gimus Lietuvoje, 
Miroslavo parapijoje. Paliko 
vyrų ir jau suaugusius vai
kus. Palaidota kovo 21 d., 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, dukters Vladislavos Si- 
monavieienės sklype.

Velionė buvo pavyzdinga 
katalikė, pamaldaus gyveni
mo, palaikė parapijos įstai
gas ir pasižymėjo gailestin
gumo darbais. Priklausė Šv. 
Pranciškaus Tretininkų ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijo
ms.

Nauji katalikai
Kovo 14 dienų, kun. Mag

nus Kazėnas pakrikštijo Ma
re - Genovaite, Jurgio ir Vi
ktorijos Kučinskų dukrelę.

Tų pačių dienų pakrikšty
ta ir Mare - Klara, Jono ir 
Sofijos Mickūnų dukrelė.

Pramogos

uojautų vyrui Jurgiui ir jau
nu i vos tik 12 metų dukrelei. 
A. a. Marijona prigulėjo Mo
terų klubui, taigi klūbietės 
užprašė šv. Mišias. Mačiau 
d\ asinius vainikėlius ir nuo 
parapijos choro, Dar,butų šei
mynos ir nuo Šiaulių ir Moo- 
nev šeimynos. Labai girti
nas jmprotys aukoti šv. Mi
šių vainikėlius, vietoje grei
tai vystančių gėlių, ljaidotu- 
vėmis rūpinosi graborius Ma- 
rčiulaitis nuo S. S.

Sunkiai serga Martinaitie
nė. Presbyterian Jlo-spital jai 
padaryta sunki operacija. Li
nkime greitai jarsveikti.

Praėjus Velykoms praside
da jaunimo ruošiamos pramo
gos. Jaunimas, chorui vedant, 
gi muzikui V. Medoniui la
vinant rengia šiemet ypatin
gų programų. Tas tai atei
ties dalykas, ir, suprantama, 
bus didelis jiasisekinias tiek 
paruošta programa, tiek su
traukta skaitlinga publika. 
Bet dabarties dalykas, — 
jjirmutinis bitngo po Velykų, 
trečiadienio vakare. Ir bus 
kas naujo! Dovanos atmini
mo bus teikiamos visiems, ku 
rie tik tų dienų j bingo at
vyks. Suprantama, tai bus 
gyviausias vakarėlis, kiek ka- 

^da buvo. Juo labiau kad tai 
bus iškilmingas patalinėj imas 
metinių sukaktuvių nuo grų- 
žinimo bingo. '

Mūsų choras gana gerai 
pasirodė Verbų sekmadieny
je, tik žmonės nusiskundžia, 
kad kai kurie choristai ne
padoriai užsilaiko bažnyčioj. 
Jie turėtų atminti, kad baž
nyčia vra maldos namai. Rei
kia užsilaikyti kaip bažny
čioj, arba iš choro pasitrau
kti. Nelaukti kol kiti juos 
prašalins. Ta pastaba tinka 
ir porai jaunesnių parapijos 
komitetų, kurie irgi kartais 
užsimiršta, kur esu ir vieto
je duoti gero išauklėji’mo pa
vyzdį, piktina žmones. Kam 
imtis darbo, kurio nemokama 
arba nenorima dirbti? Griau-

Kas Girdėt North Side

Kovo 17 d. persiskyrė m 
šiuo pasauliui Marijona To- 
mkelevieienė, 47 m. amž. Lai
dotuvės įvyko kovo 20 d. iš 
Dangun Žengimo bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse, kur 
Jurgis Tomkelevičius kartu 
su Darbutų šeimyna įsigijo 
nuosavų lotų. Reiškiame už-

statyti reikia 
rėti.

mokėti ir no-

Staiga susirgo Jonas Kat
kus, veiklus choro, dramos 
ratelio ir Vardo Jėzaus dr- 
jos narys. Linkime veikiai 
pasveikti. Jo laukia daug į- 
vairių darbų.

Kovo 21 d. jiukrikŠtyta Va
dovo ir Eleonoros Šaipiau
si; i ų dukrelė vardu Ivanu - 
Eleonora. Kūmais buvo: An
tanas Šarpianskis 

Pranckietia.
ir

Su nekantrumu laukiame 
šv. Velykų ir Misijų ir prie 
tų iškilmių jau rengiamės. 
Choras mokinasi Velykų gie
smes ir žada mus nustebinti. 
Seserys Pranciškietės dabina 
altorius ir rengia vaikučius 
procesijai. Sodalietės renka 
aukas Velykų gėlėms, ypač 
uoliai darbuojasi nauja soda- 
liečių pirmininkė Peggy Ba
gdonaitė.

Tuojau iki Velykų ir Misi
jos su 40 vai. atlaidais bai. 
12 d. iki bai. 18 d.

šis - Tas Iš West End
Pittsburgho Padangės

Kovo 18 d., Šv. Vincento 
Moterų klubas turėjo drau
giškų vakarėlį, kuriam ska
naus užkandžio parūpino De 
John ir Astrauskienė.

Pereitų savaitę garnys aj>- 
lankė Vinco Plikio namelį ir 
l>aliko sūnelį. Jauna tai šei
mynėlė, tat ir neapsakomas 

q džiaugsmas susilaukus tokio 
brangaus svetelio. Tai bran
gi Velykoms dovanėlė. Krik
štynos įvyks po Velykų.

Visiems northsiuidiečiams 
lietuviams linkiu linksmų šv.t
Velykų. Tegul linksmas Ale
liuja suskamba jūsų širdyse 
ir mimuose. Te Dievas visus

kvailas pataikys, bet lahnina.

Grūmoja pasauliui. Vienas Prancūzijos radikalų vadų 
apkultas komunistų sukeltose riaušėse Clichv, Paryžiaus 
priemiesty, po aptvarstymo žaizdų, grūmoja visam pasau
liui. Griauti, žudyti, nekaltų žmonių kraujų lieti, tai vyriau
si komunizmo uždaviniai.

Girdėjau, kad sirguliuoja 
Jenkevičienė ir Žvirblienė.
Linkime joms greit pasveik- bindžio .) d., ir baigsis ba

landžio 11 d. 40 vai. atlai
dais. Spirgutis

kantraudania laukia misijų ir.palikimo šaukėsi pagalbos ftv. 
40 vai. atlaidų. Prasidės ba-1 Marijos parapijos klebono,

ti.

Šv. Vincento draugija, ir 
Tretininkai-ės laikė mėnesinį 
susirinkimų. Pastarajai kle- 
lx>nas patiekė konferencijų ir 
vienbalsiai nutarė įteikti Ma
rijonų Sesninarijos koplyčiai 
dovanėlę. Dovanėlė bus įtei
kta kun. Morkūnui.

Korespondentai šios kolo
nijos jau pradėjo, galvoti, 
kaip gražiausiai išmarginus 
margučius. Todėl, ir trūksta 
jiems laiko parankioti žinių 
bei žinelių.

Šv. Vincento>1 > M*’**-’ parapija,

L

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
viino. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Šykštuolio Palikimas

Prieš porų savaičių Pitts- 
burglie atrastas lavonas mi
nusio šykštuodio, kurio pali
kimas sudarė taip daug ne
smagumų ir sunkenybių ir 
paveldėtojui, kad teisingai jį 
išdalinus. Miręs šykštuolis 
paliko virš $50,000. Kol šyk
štuolis gyveno1, mažai kas a- 
pie jį rūpinosi, nes skurdas 
rodė jo neturtų. Bet mirus, 
kuomet sužinojo apie jo pa
likimų, tiek daug atsirado gi
minių, kad paveldėtojas to

LIETUVIAI ADVOKATAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kandien nuo 9 iki 12;

nuo 1 ;30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calnmot 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir ti-eėiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tel. Caną) 1679

Lietuviškas Krupnikas-00 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT MU KARSTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIt7ri VISKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE l»AR NE
SAT GĖRĖ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI .REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK | TAVERNUM. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS A DVOK AT AŠ

Ii 4631 South Ashland Avenue
Res. 65L5 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėlnyčios 

vaknrais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600 

4tate 4«9# Prospeet 101’

KAL 8C ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW
6833 So Westem A»e. 

/alandoa: kasdien nuo 3:39 po pie 
kl 3:10 v. vak. 8ubatoj nto 12 Ik 

• :00 vakare 
IMS W. Randolph 8t. 

Valandos: kanden nuo 3:60 ryto 

Iki 1:00 po p'.el.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 iki 8 vai. vak. 
Še? t. 3 Iki S vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue 

_________ P R O’per t 1012 ______

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK DR. MADRIDE MAN 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARde 0994 
Bea.: TeL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vakWnxt£linvvd« 9t»n IA 19

prašydamas metrikais ir ki
tokiais bažnytiniais įrody
mais prigelbėti teisingai pa
liktinų išdalinti. Velionis il
gus metus priklausė Šv. Ma
rijos parapijai.

Gaila, kad šykštuoliai taip 
vargingai ir skurdžiai gyve
na ir savo turtų, vietoj pa
vesti geriems tikslams, palie
ka taip, kad paskui dėl jo 
reikia bylinėtis. Pittsburffietis

. DR. A. J* SHIMKU3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadiehiais 
pagal sutartį.

Tai. OANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel CANa] 0402

Tel. Ofc. REPubllc 7b»«
Melrose Park S2O

Pažinsi, kas tai yra džiaug
smas, kai pažinsi, kas tai yra 
ašaros.

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, kų jau turime.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį
Rez.:

24£6 W. 69 St.
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017
'rd. namų:

HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiao vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Ohicago
Paned., Sered. ir Snhat. nuo 2—9 v.

ttes. 6924 So. Talman Avs.
Res. Tel. GROveaill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
H.ihaloms Ciceroj 
1446 Ko. 49th Ct.

Ndo t> Iki 9 vai, vak.

DR. A. R, LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., kulvlilad. Ii oenktadlenlal:
9-12 v. rytą; 1-5 p. P-I 6-9 v. v.

Aefitadlenlais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Acfttadtentaia nuo 2 v. Iki 9 v. v 

Sekmadieniais pairai sutarties

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
VIRainia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 2519 W. 4Srd Bt.
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
(Murai sutarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
0ITBA8

4729 Sa Ashland Avė.
2 lobee

CHICAGO, ILL 
Telefonas lODvzy 1880 

OFISO VALANDOS: 
vokam. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
•»l no rdeto ir nnn 7 iki RiRO v. v 

4AC SUOftffcO ia KALirORNIJOC

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 mėty

Reumatizmas tr Urriies uėoa to 

specialybė

Valandos 11-13 A. M. 3-4. 7-8 P. U 
Gyvenimo vista Uit So S« A«e. 

Phopa Cicero 16S6 
outce 4mro Wąa* -i-lk

Office Phone Res. and Offiee 
’ROsnect 1090 2S59 S. Leavitt

Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. C'A.Nal O7OS

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėliom Ir Trečiadieniai* 
Pagal Sutarti

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOIevard 7820 
Namą Telef. PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tolafoaaa RNPnhlIe 7SSB

Tel. Office Wentworth 8330 
Rei. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro
TeL BOUIevard 7042

I DR. C. Z. VEZEL’IS
. DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal entorti

Tel. Ofiso BOUIevard 691314 
Bes. KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

___ Rezidencija
8939 So. Olanmont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėllomla pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalų Ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi nafidoktttsaianoos Z—i įx> pietų, 7-8 v. vak. x .. r ° ~ “
UaiCTUa ur .&3V0 SV. KryŽBUS UgOflhie.



I Ketvirtadienis, Kovo 25, 19.37

Duboiso Kantatos 
Pasiklausius

skambėsiu klausytojams darė 
įspūdžio gero choro.

Solistais veikale buvo vie
tiniai Mrs. Malone (sopra
nas), V. Čirvinskas (barito
nas) ir svečias A. Kamins
kas (tenoras). Visi savo par
tijas gerai atliko, ypatingai

rx: i

NORTH SIDE. — Praėju
sį sekmadienį Šv. Mykolo ba
žnyčioj teko tikrai pasigėrė
ti parapijos choro, kuriam
vadovauja varg. N. Kulys, iš- jspū(lžio virSlJ0
pildytu religiniu veikalu — kuriam nebepinnua
Duboiso “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus“.

Veikalas nėra lengvas ir 
geram išpildymui reikalinga 
ne tik pajėgų, bet ir vedėjo 
techniško sugebėjimo. Dėl to 
ne visur pajėgiama jis išti
sai išpildyti, lr Chicagoj, po 
L. V. Chic. apskr. choro, ku
ris dar vedamas komp. A. 

liaus, .prieš kydety metų 
m gražume ty veikalų 

^pildė Kimball Hali ir pas
kui dar pakartojo kai kurio
se bažnyčiose, N. Kulys ant
ras, apskaičiavęs savo pajė
gas, išdrįso įtraukti į reli
ginio koncerto repertuarų.

Šv. Mykolo parap. choras 
nors nėra didelis, bet pajė
gus ir kantatoje kur reikia 
didingu, kur reikia švelniu

kartas tenka toji rolė atlikti. 
(Keliais atvejais ty rolę gie
dojo L. V. Chic. apskr. cho
re). Bendrai, solistų muzika- 
liniai daviniai gražūs.

Reikia pagirti varg. N. Ku
lį už gerų atlikimų pasiimto

Šimų ir apkalbėta veikimas.
Z. VysniauskAs ir A. Rea- 

guitė pranešė, kad kuopos 
sportininkai rengiasi prie 
baseball žaidimų.

B. Kvietkus ir A. Žilius 
raportavo apie kuopos šokių 
vakarų, kuris rengiamas bai. 
24 d., parapijos salėj. Tikie
tai jau pardavinėjami.

K. Zaromskis pranešė, kad 
dramos sekcija mokinasi vei
kalų “Pražydo nuvytusios gė 
lės“. Lošrmas bus geg. 2 d. 
Vakaro pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

Kovo 21 d. buvo Vyčių be-
darbo, juoba kad per visų indra dvasinė puota, į kurių
veikalų pats ir vargonais gro
jo. Tuo parodė nemažų kūry
binės galios ir įdėto darbo.

Kantatos koncertas baig
tas pal. Šv. Sakramento. Ka
ntatos pasiklausyti buvo su
važiavę ir svečių dainos me
no mėgėjų bei muzikų chor
vedžių: Brazaitis, Gaubis ir 
k.

Žmonių buvo neperdaugiail
sia.

Po koncerto salėje vedėjas 
su choristais pasivaišino ir 
svečius pavaišino. Svečias

buvo pakviestos ir Sodalici
jos, šv. Vardo, Saki. Širdies 
V. J. ir Šv. Kazimiero dr-jes. 
Po pamaldų salėj buvo ben
dri pusryčiai.

ATSIMINKITE!
Pirmas ‘Draugo“ piknikas 

bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

DRXroX«
Kp. pirm. D. Varais pa

tiekė planus iškilmių . ban
kieto kuopos 20 m. gyvavi
mo sukaktuvėms paminėti.
Paminėjimas bus spalių 10 
d., š. m.

K. Zaromskis padarė gra
žų pranešamų iš L. K. V. V. 
konferencijos, kurioje ragin
ta atstovai remti Vyčių orga
nizacijų.

Kuopos organizatorius ir 
dvasios vadas kun. A. Biiš- 
ka susirinkimui patiekė gra
žių patarimų ir pagyrė jauni
mų už gražų darbavimųsi Ba
žnyčios ir Tautos, jfiikaltūa.

Kitas kp. organizatorinė R.
Andreliūnas atsilankęs į sus-
mų sveikino kuopų ir paža- Old Gold cigaretų kontesto No. 2 
,. • , • . v. , 'Bulletin jau išsiųstas visiems, ku-dejo dovanų auksinį žiedų rje vm i ta konteista. Tanu?

Brightonparkiečiai susido
mėjo Vyčių 36 kp. veikimu. 
Ir nenuostabu. Kuopa nuo
lat auga. Narių tarpe turune 
inteligentinių pajėgų, baigu
sių Tėvų Marijonų kolegijų. 
Šv. Kazimiero akademijų ir 
kitas aukštesnes mokyklas. 
Įgavę lietuviškos dvasios to
se mokyklose .jie spiečiasi į 
lietuviškas organizacijas da
rbuotis ir vadovauti jautu-

OLD GOLD $200,000 
R0NTESU

PASTABA ĮSTOJUSIEMS Į

VELYKOMS 
16

I LIETUVOSKUMPIAI
Iš L. Vyčių 36 Kp. 

Veikimo

h- kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wholesale.
BALTI C IMPORT CO. 

805 W. 19th Street
TeL Hayniarkct 3555

BRIGHTON PARK. — Ko
vo 15 d. įvyko skaitlingas L. 
V. 36 kp. susirink imas, ku
riame išklausyta eilė pra-ne-

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

A. t A
JONAS FILIPAVICIUS

Mirė kovo 22 d.. 1937 m.,
4 vai. ryte. aulaukęa pusę am
žiaus.

Kilo 16 Vilnijos. Švenčionių 
apskričio, Tverečių parapijos. 
Daktarių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Magdaleną, po tėvais 
Klvtlaitė, dvi dukteris Anelę 
ir Virginijų, sūnų Antaną, pus
broli Adolfą Baują Ir jo žmo
ną Petronėlę, pusseserę Ane- 
liją Bel&nienę lr jos vyrą An
taną, o Lietuvoj seserį Mari
joną, brolį Juozapą ir dvi bro- 
lienes.

Kūnas pašarvotas 10506 Ed- 
brooke Avė. Tel. Pullman 2633.

Laidotuvės Jvyks pirmadie
nį, kovo 2 9 d. Iš namų 8:30 
va4. ryto bus atlydėtas į Visu 
šventųjų parap. bažnyčią, ku
rioj ;vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
Btamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Suirus lr Giminės.

laidotuvių direktorius la- 
chawicz ir Sūnuil. Telefonas 
CANai 2515.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistą

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti

Virikinti ir luta 

Gikie/ijfma

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlos Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — I atklotuvėms — 
Papuošimams.

Phoue L.AFAYKTTE 5800

t

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

a. a a
ANTANAS GRAIBUS

Mirė kovo 24/ d.. 1937 m., 
2 vai. |M>p|et, sulaukęs 66 mo
tų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Skapiškio miesto.

Amerikoj išgyveno 30 niekų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Elzbietą, ik» tėvais Lu- 
košiunaltę, duktorį Bronislovą 
(jžtupienę, žentą Kazimierą, 
anūkę Aldoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 561 
14th St.

\V.

Laidotuvės Jvyks pirmsdiėnį. 
kovo 29 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Dievo Ap- 
velzdoH parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingom pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Kjaaliaie- 
ro kaplnea

Nuošlrdšlul kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus dalyvauti fcioae laidotu
vėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Žen
tas, Anūkė tr Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chavvlez lr Kūnai. Tel. CANai 
2516. ,

koplyčios visose 
Chicagos dalyse LAIDO! V VIŲ piHjUtlGlUUt)

mui. Gražus tai reiškinys. 
Visam liet. kat. Brighton

Park jaunimui patartina įsi
rašyti L. V. 36 kuopon.

Koresp.

Didelis Velykų 
Parengimas

Sekmadienį, kovo 28 d. Lie 
tuvių Auditorijoj politikie
riai rengia šokių vakarų — 
pasidžiaugti laimėjimu perei
tuose rinkimuose.

Žymūs miesto svečiai už
kviesti dalyvauti. Jų tarpe 
bus ir teisėjas Zūris. Prasi
dės 8 vai. vak. K. J. S.

Mirė Kun. A. Karu

žiškio tėvas

TAMAQUA, PA. — Kovo 
22 d. mirė Mykolas Karužiš
kis, sulaukęs 71 m. amžiaus, 
kun. Antano Karužiškio tė
vas. Bedirbant kietosios an
glies kasyklose, kovo 5 d. 
skaudžiai sužeidė jo galvų ir 
tas buvo mirties priežasti
mi.

Sūnus kunigas Antanas y- 
Bti lietuvių |«lrap. klebonu 
Cleveland, Ohio, mieste.

Koresp.

su Vytinu tam nariui, ar na
rei, kurie daugiausia prira
šys naujų narių per vajų. Ge
radarys R. Andreliūnas dar 
bar turi biznį, didelę auksi
nių daiktų ir muzikalių in
strumentų krautuvę adr. 6324 
So. Western avė. Nariai ža
da kiekviena proga remti sa
vo geradarį.

Kovo mėn. per vajų naujų 
narių įsirašė: I. Jankeliūnai- 
tė, S. Sabutaitė, E. Mikalau
skas, A. Vaikutaitė, Benzi
nas, Urnikas, Rasteinis, Ru- 
mbulas.

Vice piltu. O. Seikauskaė 
tė pakvietė visus narius da 
lyvauti L. V. Chic. apskr. 
koncerte, kuris rengiamas 
Sokol Hali, 2337 So. Kedzie 
avė. Visi važiuosime pasi
klausyti dainų, muzikos ir 
juokų per radio stotį Vytis.

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

REPublic 8340

rie yra įsirašę j tą kontestą 
bulletine randasi puzzlų paveikslai 
5-tai, 6-tai, 7-tai, 8-tai, 9-tai ir 
10-tai savaitei.

Jei ne pačiomis pastaromis die
nomis įstojai j kontestą, tai tą bnl- 
lėtiną No. 2 jau turėjai gauti. Jei 
dar negavai tai pasiųsk atvirutį 
šiuo adresu: Old Kold Contest, P. 
O. Box No. 9, Vanok St. Station 
New York, N. Y. ir be atidėlioję 
mo išnaujo jums bus pasiųsta.

Visi kiti pasalai bus išsiuntinėja
mi kontestininkams taip greit, kaip 
bus gatavi. Trecias Puzzle Bulletf- 
nų pluoštas turi pasiekti kontes 
tininkus pirmadienį, balandžio 12 d

Dar yra laiko įstoti į šitą didelį 
ir smarkų kontestų, kur pirma do
vana yra $100,000 grynais pinigais. 
Kas tik dar atsišauks, tai visi 
“puzzlų” paveikslai nuo pradžios 
iki 10-tos savaitės serijos kartu su 
taisyklėmis, blankomis ir formomis 
— viskuo, kas tik reikia prie šio 
kontesto, tuoj bus pasiųsta.

Jūsų vardas ir adresas tuoj bus 
padėtas ant mūsų “Mailing list’’ 
ir jūs gausite visus kitas “puzzlus” 
iki pabaigos 15-kos savaičių kontes
to. Atsiminkite adresą: Old Gold 
Contest, P. O. Box No. 9, Varick 
St. Sta., New York, N. Y.

PLATINKITE “DRAUGI

UI H V 
look 01d 

Ulhen It’s So Easy 
To look Voong... 
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Is your fiair grey '
ls it goirig grey?
ls lt dreb, fdded or streeked ?

t •.'tki*

Don’t lot these toli-tolo mark* of ego romain. 
Thoy moko you look and feel old beyond your 
year*. Erose them quickly and simply with 
Clairol which shampoos, reconditions and tint* 
your hair back to its own natūrai-looking color 
...glOwing with youthful highlights... ln ono 
triplo-oction troatmont.
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Ask yeur boautieion. Wrtto for PRIE beektot, PRIE 
edvke on caro of hehr end FREE boouty analytis.
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Tas, kuris skaito katalikiš
kąjį laikraštį, tas turi neįkai- 
nuojumų ginklų savo rankose.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

NUO REDAKCIJOS. Savo 
kasdieniniam bendradarbiai 
gerb. kun. Antanui Karulis 
kiui iš priežasties jo mylimo 
tėvelio mirties reiškiame nuo
širdžią, užuojautų,.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o—- ■ ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj -------o------
Suvirš 50 metų prityrimo 

--- —-o ■ ■-
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus
■ ■ ■ O------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T KOPLYČIOS VISOSE UI Anl MIESTO DALYSE

AMBULANCE

tactaKicz ir Simai
2314 West 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. LMentins
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skitas

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

Ms ir Sons
I Mikas

4348 So., Caiifornia Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 

PhCne BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš Dariaus - Girėno 
Paminklo Statymo 
Komiteto Sus-mo

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto susirinki
mas įvyko kovo, 18 d., “Ma
rgučio” svetainėje.

Nutarta paminėti didvyrių 
žuvimo sukaktuves, 'kurios 
pripuola 17 ir 18 dd. liepos. 
Kadangi 18 d. liepos rengia
ma Sporto Diena, kurioje da
lyvaus atvykę iš Lietuvos 
sportininkai, komisijos pirm. 
adv. J. Bordenas prašė už
leisti jiems tų dienų, nes ki-

ję savo pažadėtos aukos Da
riaus - Girėno komiteto pa
statytam paminklui. Skolos 
dar yra apie trys šimtai dol.

Kitų komiteto susirinkimų 
nutarta šaukti už mėnesio. 
Visi komiteto nariai būtinai 
turės atsilankyti, nes prieš a- 
kis stovi didelis darbas.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

Domisi “Draugo 
Vajaus Dovanomis

Wėst pu 1 m an i eč iai subruzd o 
j talkų “Draugo” vajuje. Vi-

Lietuvoje parapijos kapinėse.
Vestpulmaniečiai, o ypač 

parapijos trustisai ir komite
tas, reiškiame gilios užuojau
tos savo mylimam klebonui.

Praeitų vasarų mes savo 
klebonų buvom gražiai išlei
dę j Lietuvų, kur turėjo pro
gos paskutinį kartų su savo 
sena 'motinėle pasimatyti, pa
sišnekučiuoti.

Štai, jau ir Velykos, Per
galės ir Džiaugsmo Šventė.
Džiaugkimės broliai ir sesės Birbimui mylimo kun. A. Li- 
ir giedokime linksmų Allelu-1 n^aus j° vardo ir gimimo 
ja. West Pullmane ŠŠ. Pet- , die™s Pro^; Visų iš anksto 
ro ir Pauliaus parap. bažny- Pr*Aotne skaitlingai tų dienų

Nedoras sūnus gavo 4 mėnesius kalėjimo. Atvaizde Art- 
lutr Griesch, 24 m. amž., ir jo tėvas Mykolas, 80 'm. amž., 
kurį sūnus parbloškė iki netekimo sųmonės ir pagrobė pi
nigus. Felony teisme nedoras sūnus nuteistas keturiems mė
nesiams į kalėjimų.

si susidomėję dovanomis, ku-
tos dienos neturi. Susirinki- r*aS sk*r^a visiems, ku »įoje Velykos bus iškilmin-. dalyvauti su mumis ir tin

rie pasidarbuos ir prirašys ...
naujų skaitytojų.

žės mėn. V. Uždavinys išvyks 
į Lietuvų. Manoma, kad pra
kalbos galės įvykti Lietuvių 
Auditorijoj bai. 13 d.

VELYKOS IR GĖLĖS
Velykos ir gėlės aukštai jaugia- 

si. Ar rasi bažnyčią, kurioj alto
riai Vellykų dienoj nebūti, gėlėmis 
papuošti.

Velykos pripuola pavasarį- Kris
taus Prisikėlilmo Šventė supuola su 
gamtos atbudimu ,»o žiemos snie
go. Nno sem, senovės Velykų Šven
tę ir pavasorj žmonės jungė su gė
lėmis. Lelija yra nuo senų laikų 
bažnyčių pažiba. Lelija buvo iš- 
kalinėjama iŠ įvairios medžiagos ir 
buvo bažnyčių ornamentu.

Galilėjoj, kur Kristus gyveno au
go raudonos lelijos. Mūsų velyki
nės lelijos yra baltos. .Tų tėviškė 
yra Japonija. .Tos pradėta auginti 
Bermudų salose prieš apie 200 me 
tų. Ten joms buvo gera dirva. 
Dabar iš Japoni jos ir Bermudų sa
lų į Ameriką atgabenama kasmet 
nuo 5 iki 8 milijonų lelijų.

čioje pirmas šv. Mišias laikys 
kun. Stasys Gaučas. Bus }- 
švęstas kunigu J. E. kardi
nolo Mundelein baland. 3 d.

tų, tai yra tiek, kiek buvo 
numatyta vidaus paskolos į- 
statyme.

MILŽINAS LĖKTUVAS 
KAUNE

imas nutarė D.-G. keturių me
tų žuvimo sukaktuves reng
ti tų pačių dienų, kada jie 
žuvo, būtent 17 d. liepos še
štadienį, su didele programa, 
kurioje dalyvaus ir atvykę iš 
Lietuvos svečiai sportininkai.

Kadangi Dariaus - Girėno 
komitetas užleido dienų Spo
rto Šventei, dalyvavęs susi
rinkime Lietuvių Sporto Ko
misijos pirm. ir keli nariai 
pakvietė Dariaus - Girėno 
Komiteto valdybų į Liet. Spo
rto Komisijos veikiantį ko
mitetų sporto šventei rengti, 
gi Dariaus - Girėno Komite
to susirinkimas nutarė kvie
sti iš sporto komisijos atsto
vus, kad jie pagelbėtų suren
gti programų didvyrių žuvi
mo sukaktuvių paminėjimui. 
Be to, susirinkimas nutarė 
dar kartų atsikreipti į tuos 
biznierius, kurie neužsimokė-

“Draugo” agentas vestpu- 
lmnnietis nesnaudžia. Negau
na kad po savo koilonijų dar
buojasi. bet šiomis dienomis 
išvažiavo į Grand Rapids, 
Mich., kur tikisi gauti nema
ža skaitytojų. Geros jam klo
ties.

Jau trys savaitės, kaip se
rga J. Dočkus, senas ir nuo
latinis “Draugo” skaitytojas, 
rėmėjas. Linkime jam greit 
pasveikti.

Ona Railienė dar tebeser
ga. Westpulmanietis

Pereitų savaitę mūsų kle
bonas kun. A. Linkus gavo 
iš Lietuvos liūdnų žinių, kad 
vasario 27 dienų mirė jo mo
tinėlė Konstancija. Kovo 2 
dienų iškilmingai palaidota

gai švenčiama. Prisikėlimo 
Mišios bus 5 vai. ryto. Kitos 
8, 10:30 ir 12 vai.

Bai. 2 d., vakare, parapi
jos svetainėje įvyks šaunus 
vakaras, rengiamas parap. 
naudai. Kas atsilankys, gaus 
gardžios žuvies ir saldžių gė
rimų. Be to, bus gera muzi
ka šokiams. Gale bus laimė- 
jftnas brangaus dviračio, ku
ris yra likęs nuo pereito ba- 
zaro. Kviečiami ir svečiai iš 
kitur. Bus, iš tikrųjų, links
mas laikas.

Dabar West Pullmane nė
ra kitos kalbos, kaip tik a- 
pie balandžio 18 dienų.. Mat, 
tų dienų, parap. svetainėje į- 
vyks šaunus vakaras, su ga
rdžia vakariene, gražia pro
grama, gera muzika ir vi
sokiomis prašmatnybėmis, pa.

kainai pagerbti brangų asme
nį.

Kovo 21 d. kleb. kun. A. 
Linkus pakrikštijo Juozo ir 
Onos Drungelų dukrelę An- 

Marie. Krikšto tėvais 
V. Jašmimtas su S.

na - 
buvo 
B ugai lyte. Rap.

Vėl Atvyks į Chicagą 
V. Uždavinys

Bridgeportietė Ona Aleliū- 
nienė gavo pranešimų, kad 
balandžio mėnesio pirmoje 
dalyje vėl atvyks j Cliicagų 
Vincas Uždavinys, Vilniui, 
Vaduoti Sųjungos atstovas. 
Jis dabar vyksta aplankyti 
Kalifornijos lietuvių koloni
jų, o iš ten grįždamas sus
tos Cbicagoj. Čia dar planuo
jama surengti - jim atsisvei
kinimo prakalbs, nes gegu-

Chicago Heights 
Žinios Velykų vakare, kovo 28 d., 

parapijos svet., įvyksta “Ve- 
Verbų sektu, vyrų draugi- lykų balius” — šokių kon- 

testas. Parąpijonai gauna ko- 
mplimenta.rinins bilietus. Re
ngimu rūpinasi kleb. kun. A. 
C. Martinkus. Rap.

jos, ir visi vyrai, ėjo bend
rai prie šv. Komunijos. Vy
rai tikĄul gražiai pasirodė. 
Skaitlingiau, negu moterys 
bei jaunimas.

Čia altoriaus puošimo drau 
gajos nėra, tad pasižadėjo dvi 
moterys pereiti per parapijo- 
nus ir parinkti aukų “kalė
jimui”, “grabui” ir Velykų 
dienai altoriams papuošti.

Velykų rytų rezurekcija 
bus 5 vai., šv. Mišios, pamo
kslas ir palaiminimas. Antros 
šv. Mišios 9, 3-čios 11:30. Tu
rėsime svečių kunigų, Baržny- 
čia atdara bus visų naktį.

Baland. 4 <1. mūsų bažny-

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAU
Naudingam Rūkymui Reikalaukite ŠVIEŽIŲ Cigaretų!

Maliau "tvalginimo" ... Jie užvardijo mane “blogos žinios” krautuvėje; aš 
visados buvau iokinėjanti. Pasikeitimas nuo stipraus cigareto prie lengvo ir 
ivieiio Old Gold man daug pagelbėjo.

Ida Mae Cone (krautuvės darbininkė), Kansas City, Mo.

i. i

As geidžiu laite dūmo ... Ai kūrinu liepsnojanti pečių septynias valandas 
dienoje ir ai myliu atsivėdint laitu dūmu. Šviežumas Old Gola'o daro ji laitu. 
Tas oro-sptaugos pakelis yra gerybė.

Raymond J. Stock (fabriko darbininkas), Pittsburgh, Pa.

JŪS NEGUITE NUSIPIRKTI 
NUVĖSUSIŲ 010 GOLD

K
ADA jie yra nuvėsę, tai geriausi pašau* 
lyje tabakai neturi nė gero skonio... 

nei yra jums naudingi.
Štai kodėl yra EKSTRA užvalkalas iš

Cellophane ant kiekvieno pakelio Old 
Gold. Du užvalkalai iŠ geriausio nuo 
drėgnumo apsaugojančio Cellophane, vie* 
toje vieno, apsaugoja Old Gold nuo 
drėkimo, perdžiūvimo, dulkių ir nuo 
kiekvieno kitokio cigareto pasitenkinimo 
priešo.

Po ilgos rūkymo dienos, šie tikrai švie* 
žūs Dvigubai-švelnūs Old Gold palieka 
jūsų liežuvį liuosu nuo kartumo, jūsų 
gerklę liuosu nuo erzinimo ir jus pačius 
gaiviais.

Jūs nenusilpsite nuo Ivteiitf Old Gold!
P. LORILLARD COMPANY, Ine. 

(Established 1760)

Tat Yra EKSTRA Užvalkalu!
Kiekvienas pakelis Dvigubai-Avelnig OLD 
GOLDS yra Įvyniotas j de užvalkalui—■ 
dvilinka Cellophane. Tas ekstra užvelka* 
les palaiko OLD GOLD geriausiame įtė
vyje bile klimate. Jis negalite nusipirkti 
nuvėsusi OLD GOLD.

Slfc
B

■■

■

Palengvina augltg įtempimų.. . Laikraštininke 
moteriškė dažnai daug rūko, kad palengvinti 
Dervų įtempimą. Bet tai nevftado* paveikia, jei 
tabakas nėra Šviežias. Štai kur jūsų dvilinkas 
Cellopbane'o pakelis gelbsti; jis palaiko Old 
Golds Šviežiais, kaip žios dienos antgalviai; 
Švelnūs dėl nervų.
Metta Bettels (Draugijinė raporterka), Bridge

port, Conn.

w s

OoonKM^lMT, Nt P. Urtiurt Ct. Oą,
★ Jūs Dar Turite Laiko Laimėti Ta $100,000.00 Pirma Prizai -k

Įstokite Į OLD GOLD $200.000.00 Kentestg Dabar. Atviruti atael Blaakg Ir visas Mįsles sulig diena. Adresuokite: Old Gold Ceetest, P. O. Bex 9.
Varick Street Stq»ion, Mew York, M. Y. 

Šiomis dienomis Kauno ae
rodrome buvo nutūpęs milžiniŠ 
kas Sovietų Rusijos lėktuvas 
“Douglas”. Tai didžiulis vie
no metalo lėktuvas, skirtas ke
leivių vežiojimui linijoje Mas
kva — Velikija Lūki — Kau
nas — Karaliaučius — Berly
nas. Lėktuvo viduje keleivių 
kabino? turi ąpie 12 metrų il
gio. Tai beveik ištisas vago
nas, galįs sutalpinti 20 žmo
nių. Be to, dar gali paimti apie 
1000 kg. krovinį. Pilnai ap
krautas “Douglas” sveria a- 
pie 10,000 kg.

Lietuvos Vyriausybė 
Jau Išperka 1935 

Metų Vidaus 
Paskolą

1935 metais Lietuvos vy
riausybė buvo užtraukusi pi
rmųjų vidaus paskolų 18,000,- 
000 litų sumoje 4,5 procentų. 
Išleistosios vidaus paskolos 
išpirkimas, einant šios pas
kolos 1935 metais išleistuoju 
įstatymu, turi būti įvykdytas 
per 9 metus, pradedant 1937 
metais ir baigiant 1945 me
tais. Kas metai išperkama 
lygiai devintoji dalis visos 
paskolos nominalinės sumos. 
Visi šios paskolos lakštų nu
meriai, pradedant 1 ir bai
giant 9, yra suskirstyti taip, 
kad kiekvienais metais išei
na į tiražų visil tie lakštai, 
kurių numeriai baigiasi iš
trauktuoju skaičiumi. lakštų 
tiražų vykdo finansų m mis
terio įsakymu sudarytoji ko
misija ir finansų ministerijos, 
valstybės kontrolės, taupomų
jų valstybės kasų ir Lietu
vos bankų komiteto atstovi).

Pirmas 1935 m. 4,5 proce
ntų vidaus paskolos lakštų 
tiražas įvyko 1937 m. kovo 
mėn. 1 d. finansų ministeri
joje. J tiražų išėjo vidaus pa
skolas lakštų už 2,000,000 li-

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duoki 
skaityti tiems, kurie to lan 
raščio neturi.

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau-

n

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KARVES, ARKI,IAI, 

MAŠINERIJA

Dėlsavininko nesvciPalos visai pi
cini parduodamo 23 karvos, 2 ark
lius tr visus farmos m išlnas. Greit 
kreipkitės. 2435 W. 69 8t. Tel. 
Orovehlll 1232. 

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui namas dviejų flatų, mū-
rlnls, dviejų karų aaradžlus. Vis
kas ISrenduots. Randasi 4053 So. 
Artesian uv. Kreiptis 1425 IV. 45 
st.. tel YARds 0406.

DIDEIJS bargenas
Pa.rdavtnvui bučernėa ir grocernėa 
biznis. Turi būt parduota ) penkias 
dienas. Tai yra a. a. Antano Di
ktatus vieta. Atsišaukite pas admi
nistratorių Tani M. Smith. 4631 So. 
Ashland Avė. arba 4177 Archer Avė. 
Tel. Boulevard 2300 arba Lafayette 
2235.

PAR DAVIM UI M AHINOR
ėarduodame visokius typewriterlus,
“addlng" inaAlnas ir reglsterlus. 
Juozas Pauli, Mid City Typewrltar 
Exchange.. Tel. Wentworth 5305.

Tel. LINcoln 4484
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir Shovrer 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

MOTRHV SKYRIUS 
1SJ7 N. Halsted 34.

Antr. Ir Krtvlr.
B ryto Iki e vnk.

FYRU MKTRIFS 
ISM ( lybonm Avė. 
Misa., Tro*.. K. t,Ir.

7;M ryt. Iki K vak. 
Antr. Ir Penkt. 1iM Moteris 

Patarnautojaryto Iki < vak.
»I<WH VIBTOMH SCI VI K* 4« MKTV

AMERICA’S 
LEADER AT

ppofSR JĮ

A^

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENT0RA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVI0IU8, BAČKTJ8


