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BLUMO VYRIAUSYBE 
PRIEŠ ITALIJĄ

Kviečia Angliją j bendrą akciją 
prieš Mussolinį

GRASINA PLAČIAI ATIDARYTI 
ISPANIJOS PASIENĮ

KĄ SAKO ITALŲ SPAUDA

DIDŽIOJO PENKTADIENIO GARBINGAM MINĖJIMUI
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PARYŽIUS, kovo 25. — 
Prancūzijos socialisto prcmje-

ROMA, kovo 25. — Italijos 
fašistai patyrė, kad tarp
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METAI-VOL XXI

POPIEŽIUS IŠLEIS ENCI
KLIKA MEKSIKOS BAŽ

NYČIOS KLAUSIMU '
VATIKANAS, kovo 25. — 

Pusoficialiai paskelbta, kad 
Velykomis Šventasis Tetas 
Pijus XI išleis encikliką Mek
sikos Bažnyčiom klausimu.

ro Blumo vyriausybė ir vėl prancūzų kairiųjįj. susidarius 
pradeda sielotis dėl Ispanijos nuomonė, kad italų “pralai- 
radikalų likimo. Ji išjudo Ita-Į Riejimai” Guadalajara fron- 
lijai atsisakius tartis savano-, te, Ispanijoje, yra prancūzų 
rių atšaukimo iš Ispanijos! savanorių “laimėjimai”.

Skleidžiama tokia nuomonė 
yra skaudi visiems italams o
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klausimu. Blumo kabineto už
sienio reikalų ministeris Del
bos iš naujo kviečia Angliją į ypač Mussoliniui.
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bendrą frontą ir akciją, kad 
sustabdyti italų, siuntimą Is
panijos nacionalistams. Siūlo 
Anglijai blokuoti pietinius ir 
rytinius Ispanijos pakraščius, 
kati Mussolini negautų progos 
siųsti italų karių j Ispaniją.

Ministeris Delbos tuo reika
lu tarėsi &u Anglijos ambasa
dorium ir paskiau spaudai pra 
nešė, kad abi valstybės suta
ria “visais klausimais”. Pas
kiau jis turėjo pasitarimų sQ 
A’okietijos ambasadorium:'"

Svetimi}, šalių diplomatai 
randa, kad premjeras Blumas 
ir ministeris Delbog perdaug 
karščiuojasi. Pašoka ir puola
si pasiryžę išgriauti pasaulį. 
Tas gi visada baigiasi nepasi
sekimais ir atgaila.

Be to*, diplomatai randa, 
kad min. Delbos, tardamasis 
su Vokietijos ambasadorium, 
bando ardyti nacių solidaru
mą su fašistais Ispanijos rei
kalu. Ne gi jis nežinotų, kad 
tokios pastangos visiškai ne. 
vykusios.

Nežiūrint to, Anglija daug 
susirūpinusi Mussolinio grasi
nimais ir žygiais, kuriais kliu
domi gyviausieji Anglijos in
teresai.

Anglijos susirūpinimas reiš
kiasi iš to, kad ji praeitais 
dviejais metais nesustiprėjo 
ir negali per daug šokti Itali
jai į akį. Kad apdrausti savo 
interesus, Anglija priversta 
laikytis dvilypio vaidmens; 
pataikauti Ispanijos radika
lams ir gražiuoju būti su na
cionalistais.

Prancūzijos socialistų vy
riausybė pusiau lūpų prasita
ria, kad jei Anglija kartais at 
sisakytų jai bendrauti prieš I- 
taliją, gal ji bus priversta at
lapai atidaryti Ispanijos sie
ną išilgai Pirenėjų kalnų ir 
nevaržyti savanorių plūdimo į 
Ispaniją gelbėti Valencijos ra
dikalams. Žinovai pareiškia, 
kad ir be to grasinimo ta sie
na yra atlapa radikalams.

Prancūzų kairieji visada su
simeta ką norg veikti gavę ži
nių, kad Ispanijos radikalams 
yra pavojus. Matyt, ir šį kar
tą jie painformuoti, kad Va-

Dėl to, dienraštis La Tribū
na stambiomis raidėmis skel
bia, kad Ispanijos nacionalis
tų laimėjimas priklauso nuo 
italų savanorių. Kiti laikraš
čiai tai pakartoja.

La Tribūna pažymi, kad ita
lai savanoriai Ispanijoje ka
riauja ne kitokiais sumetimais, 
kaip tik civilizacijos apsaugai.

Italų spauda Angliją vadi
na nesikišimo į Ispanijos rei
kalus “šventąja globėja”. Sa

iko, ši globėja leido radikalų 
griutoms suplūsti į T«paniją-ra 
dikalų pagelbai, o šiandien jau 
norėtų tas sriutas ištraukti iš 
Ispanijos, kadangi jos negel
bsti, bet stumia stačiai į pra
gaištį Madrido ir Valencijos 
radikalus.

LONDONAS, kovo 25. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
vakar turėjo posėdį Ispanijos 
klausimu. Užsienio* reikalų se
kretorius Edenas pranešė par
lamentui, kad jis nuolat tėmi- 
ja įvykius Ispanijoje ir pasi
rengęs veikti.

QUEBECE GRIEBIAMASI 
ŽYGIŲ PRIEŠ KOMU

NIZMĄ

Grace linijos garlaivis Santa Elena Gavėnios laiku plaukiojo Amerikos pakraščiais ir jo keleiviai ir įgula aplankė 
vaizde rodomas katedras ir dalyvavo Gavėnios pamaldose. Didžiojo Penktadienio minėjimui laivas sulaikytas 24 valan
doms. Viršuje dešinėje pusėje yra kun. James P. O’Kally, Jūros Ąpaštalybės, Sam Francisco, vadas, kurs pašventino laivą 
Santa Elena prieš jam išplaukiant iš San Francisco.

TAUTŲ SĄJUNGA SU
ŠAUKIAMA Į SPCI ALĘ 

SESIJĄ
ŽENEVA, kovo 25. — T.

Sąjunga sušaukiama į specialę 
sesiją gegužės m. 26 d.

Bus sprendžiamas Egipto 
priėmimas į Sąjungą.

Be to, gal bus svarstomas 
ir Ispanijos klausimas.

SUNAIKINU RADIKALŲ 
MIUCININKĮI KOLIUMNĄ

SALAMANCA, Ispanija, 
kovo 25. — Žiniomis iš Gua- 
da 1a j ar a fronto, nacionalistų 
kariuomenė sunaikino visų ra
dikalų milicininkų dešinįjį 
sparną tarp Tajuna upės if 
Aragon vieškelio.

Radikalai bandė apsupti naT 
cionalistų koliumną ir pakliu
vo į dviejų koliumnų tarpą. 
Nacionalistai iš abiejų šonų 
surėmė radikalus ir tik maža 
dalis jų suspėjo pasprukti.

DAR VIENA BAŽNYČIA 
ATIDARYTA VERA GRUŽE

NACIONALISTAI SUGRIO 
Ve DIDŽIAUSIĄ PAR

DUOTUVĘ

MEXICO, kovo 25. — Coa- 
tepeco, /Vera Cruz valstybėje, 
gyventojai nęseniai surengė 
masinį sus
demonstracijas už bažnyčių a- 
tidarymą ir grąžinimą. Tuo 
reikalu pasiųsta peticija su 
10,000 parašų gubernatoriui ir 
respublikos prezidentui.

Nesulaukus atsakymo, gyven
tojai pradėjo nerimti ir iš nau 
jč» rengėsi, kelti demonstraci
jas. Kad taip, tai miesto auto
ritetai atidarė Šv. Jeronimo 
bažnyčią ir pavedė katali
kams.

Griežtas gyventojų nusista
tymas paveikė miesto autori
tetus. Dabar Vera Cruz vals
tybėje iš 323 katalikiškų baž-

STREIKININKAI APLEIDO 
CHRYSLERIO FABRIKĄ

Detroat, Mich., kovo 25. — 
Fondo automobilių fabrikų vir 
šininkas Harry Bennett parei
škia, kad jis nepaiso unijos 
organizatorių ir vadų pastan
gų kurstyti darbininkus. Sako, 
Fordo darbininkai žmoniškai 
apmokami ir jie nepaiso ko
kių ten unijų.

VYSKUPAS HEYLEN PAS 
POPIEŽIŲ

14 ŽUVU NUKRITUS 
LĖKTUVUI

PITTSBURGH, Pa., kovų 
25. — šiandien vakarą Nukri
to su 14 asmenų TWA lėktu-
vas ir sudegė. Žuvo visi akri- 
du&ieja.

Nelaimė įvyko šalia New

DEiTROlT, Mich., kovo 25.
- C.J.O. prezidentas J. L. Le- 

wiso įsakymu šiandien apie I 
6,000 ‘rfdina,” streikininkų l’”"*’"’ •* P*“"1“')
apleido Chryslerio korporaci
jos fabriko visus skyrius. 
Chryslerio pasitarimai su U- 
nited Automobile Workers of 
America unija, gubernatoriui į 
Murphy tarpininkaujant, ir to 
liau vedami, kari nustačius tai
kos deryboms pagrindus. 

Chryslerio korporacija euti-

Lėktuvas iš Nebark, N. J., 
skrido į Pittsburghą.

ITALŲ SPAUDA PAGER
BIA POPIEŽIŲ UŽ

ENCIKLIKĄ

VATIKANAS, kovu 25. _
ko, kad taikos derybų laiku ji ^alų spauda reiškia didelę pa- 
neatnaujins jokių darbų ir iš Karbą Popiežiui Pijui XI už

MADRIDAS, kovo 25. —
Nacionalistų artilerijos didelis 
šovinys susprogo čia didžiau
sioj departamentinėj, parduo- nyčių keturios atidarytos, 
tuvėj ties Gran Via. Viskas Valstybėje yra apie 1,300, 
viduje išgriauta ir sunaikinta. qqq katalikų ir tik saujalė libe 
Radikalai pripažįsta, kad pa- ra|ų ^ar jUOR j.j(ajp va.

QUEBEC, Ont., 
kovo 25. — Quebecm legislaty- 
vis susirinkimas pravedė prie- 
škomunistišką bilių, kuriuo 
bus išgriauta visokia komu
nistų propaganda.

Bilium numatyta uždaryti 
visas komunistų propagandos 
vietas ir uždrausti visokias 
komunistiškos propagandos pu 
blikacijas.

Komunizmas apibudinamas 
visuomenės priešu No>. 1.

daryti dideli nuostoliai.
Pažymima, kad šovinys įs- 

Kanada muko į parduotuvės vidų per
stogą ir pietų laiku, kai dau
gumas pardavėjų buvo išėję 
pietauti. Tad vos keletas asme 
nų nukentėjo.

dintum). ši nyki dalis yra įsi
vyravusi ir spaudžia katali
kus. Katalikų priešų įsigalėji
mą Meksikos bedieviška cen

•VATIKANAS, kovo 25. — 
Tomis dienomis Šventasis Tė
vas Pijus XI į audienciją pri
ėmė Namuro vyskupą T. L. 
Heyleną, tarptautinių Eucha
ristinių kongresų rengimo ko
miteto prezidentą.

Vyskupas asmeniškai prane 
šė Šventąjam Tėvui apie tarp
tautinio Eucharistinio kongrc-

fabriko nepašalins jokių ma
šinerijų.

Ir viena ir kita šalis giriasi 
laimėjimu.

MADRIDE NĖRA JOKIŲ 
PAMALDŲ

trinė vyriausybė palaiko. Ji 80 Maniloje P»’5’

MIRĖ DAR VIENAS ISPA- 
NIJOS VYSKUPAS

PARYŽIUS, kovo 25. — Ži
niomis iš Bayonne, mirė Leon 
diocezijos (Ispanijoje) vysku
pas Jose Alvarez y Mirandn. 
Smulkmenų nepaduodama.

lencijos radikalams artinasi 
teismo diena, nepaisant jų 
skelbiamų laimėjimų.

LAKŪNAI BOMBARDAVO 
MADRIDĄ

MADRIDAS, kovo 25. — 
Pereitą naktį nacionalistų la
kūnai per penkias valandas 
bombardavo Madridą .ir radi
kalams padarė milžiniškus nuo 
stolius.

savo žinyboje turi policiją ir 
kariuomenę. Lygiai taip, kaip, 
komunistai Rusijoje.

7 ŽUVO GAISRE

JERSEY CITY, N.J., kovo 
25. — Sudegė trijų aukštų me
diniai namai. Žuvo motina su 
penkiais vaikais ir vienas vy
ras.

BAISI NELAIME IŠTIKO SEIMĄ
BALDWIN, N. Y., kovo 25.;kšte (ant viškų), o motina su 

— Baldwin Harbor naktį su-J keturiais jaunesniaisiais vai- 
degė namai, kuriuose gyveno kais — apačioje.
AVilliam Morse, 45 m. amž, tr;,..- __ • -, ., ’ Kilus gaisrui, tėvas su
mokyklos džianitonus, au žmo1 - .. , ,

... • a.-: __/ dviem vaškais iššoko per lan-na ir su šešiaig vaikais nuo 4
iki 19 metų amžiaus. «• ir «unkiai įsižeidė, o mo-

Tėvas su dviem vyriausiais, t“1* 8U kitais vaikais žuvo 
vaikais miegojo antrąjam au-Į gaisre.

kimą.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJE

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 25. — Žemės drebėjimai- 
ištiko pietinę Kaliforniją. Sa
koma, drebėjimo centras bu
vo Imperial slėnyje, ar kiek 
tolėliau pietų link.

Kai kuriose vietose žemė 
smarkiai supurtyta ir gyven
tojai iš namų spruko laukan.

MADRIDAS, kovo 25. — 
Radikalams valdant šį miestą 
čia neturėta jokių Gavėnios 
pamaldų. Neminima Didžioji 
Savaitė, nebus švenčiama nė 
Prisikėlimo diena. Tokia pas 
radikalus “laisvė”.

jo išleistą encikliką prieš be
dieviškąjį komunizmą. Kai ku
rie. laikraščiai atspausdino vi
są enciklikos turinį, kai kurie 
tik jos svarbiausias dalis.

Pažymi, kad kova prieš be
dieviškąjį komunizmą turi bū
ti griežtai vedama. Visi krikš
čionys turi susiburti ir sunai- 
kinti komunizmo putojančią 
bangą.

SERGA LIETUVOS 
KONSULAS

CHICAGĄ IŠTIKO 
SNIEGAS

PRIPAŽINO DEPARTA
MENTAMS IŠLAIDAS

AVASHINGTON, kovo 25. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandien pripažino 123, 
099,000 dolerių išlaidų valsty
bės, teisingumo, prekybos ir 
darbo departamentams.

Užpereitą naktį sniegas iš
tiko Chica erą. Prisnigo keletą 
colių ir atšalo.

Gretimose valstybėse siautė 
didelės sniego pūgos, kurių tik 
briauna užkliudė Chicagą. Va
kar dieną pasirodžius saulu
tei, sniegas tuojau pradėjo 
tirpti.

Matyt, šį kartą žiema pasi
vėlavo.

5 automobilininkai ir 1 mo- 
torciklininkas vakar Chica
goj teismo nubausti ka
lėti.

Jau kelinta diena kai serga 
plaučių uždegimu dr. Mikas 
Bagdonas, Lietuvos konsulas 
Chieągoje. Jo gydytojo dr. 
St. Biežio pasiteiravę, sužino
jome, kad ligonis šiek tiek ei
na geryn ir, manoma, kad po 
keletos dienų gydymosi vėl ga
lės eiti savo atsakomingas pa
reigas.

Linkime gerb. p. konsului 
greit pasveikti ir sustiprėti.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir Šalta.
Saulė teka 5;43, leidžiasi 

6:08.
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f DIENOS KLAUSIMAI Į

DIDYSIS P8MKTADIENIS

teismo reformavimo. Jis griežtai užsispyrė 
papildyti teismų šešiais naujais teisėjais, 
nes dabartinis sustotas nepakankamos, su
sidedąs iš senų žmonių ir nebepajėgius sa
vo. pareigas tinkamai atlikti. Tai trukdo 
vyriausybei vykinti save programų, kurios 
įgyvendinimus yra būtinas, jei norima kraš
tų išvesti ia ekonominių ir frnansm.ų sun
kumų ir išvengti bet kokio chaoso, koks 
gali įvykti dėl trukdymo tikisi vykintum* 
programos.

bo ju ujo

Kristai Mini Nm Kryžiaus
Rašo Gintaras

z. "Tėve, į Tavo rankas aŠ sumišę žydai, mušdamies į 
atuLmidu savo dvasią." • krūtinę. Tamsu buvo Jeruza

lėj, bet jų sieloje glūdėjo dar

Didžiojo Penktadienio reikšmė yra la
bai didelė. į

Tai Kristaus baisiosios kančios ir mir
ties diena. , .iA.

Po barnių kentėjimų, po skausmų fcraa- 
, kulio ant kryžiaus, po apleidimo vienatvės, 
I Kristus savo sielų atidavė į Tėvo rankas.

Iš sopulių Kristus perėjo į laimę, nuo I Golgotos į amžinųjų garbę, iš sutemų, i
geresnj, šviesesnį ir laimingesnį pasaulį.

“ Išsipildė l”
Tai gražiausia Kristaus triumfo giesmė.
Iš jos ištryško šviesa atgaivinanti sie- 

~Jas. Tai begalinė gyvybė.
Kentėjimų kelias tik pereinamasis eta

pas į skaidrųjį gyvenimų. Mirties apgalėjo 
ino faktas — amžinasis ir didysis krikščio
nybės laimėjimas.

Skaitytojau! Giliai apmųstyk Kristaus 
krovimus ir erškėčiuotus kelius į Golgotos 
kalnų. Gerai apmųstyk Jo kančių ir mirtį 
ant kryžiaus. Be tinkamo Didžiojo Penkta
dienio prasmės supratimo, be tinkamo pasi
ruošimo ir Velykos nebus Velykomis pilna 
to žodžio prasme.

Tik tie tėra verti didžiojo Velykų džiau
gsmo, kurie klūpojo po Kryžium Didįjį Pe- 
alttųdienp, kurie darė atgailų, kurie įtikėjo, 
kad ant kryžiaus miręs Kristus tikrai pri-

- aikels.
?V. ai*.

TAUTO! MBROJ^TbUIZE*
Kiekviena tauta turi savo herojų. Jų 

turi ir mūsų tauta. “XX Amž.” bendradar
bes p. Yla pinuose vietose stato: Vytautų 

^Didįjį, mūsų tautoe garbės ir didybės bo- 
i sėjų; mūsų. tautos krikštytojų žemaičių vys
kupų Morkelį Giedraitį; Lietuvos tautinių 
reikalų gynėjų ir Ketuvių vienybės propo- 
gatorių ir nepalaužiamų kovotojų su lietu
vių tanios rusinimu — vyskupų Valančių. 
Prie šių priskaito ir dr. Jonų Basanavičių, 
umsQ tautos patriarchų. Šalę jų eina knyg
nešiai ir savanoriai.

Tas pats autorius rašo ir apie kitokį 
herojizmų. Anot jo, komunistiškasis hero- 
jizmus yra grindžiamas klasės interesais, 
kurie galų gale yra vienos tarptautinį niesi- 
jaiM/Aiių vykdančios valstybės interesai. Tuo 
tarpu kraštutinio nacionalizmo herejizmo* 
yra grindžiamas vitaliniais tautos, rasės ar 
valstybės interesais. Tiek vienas tiek ir ant
ras herojizmas išskiria aukštesnės vertės as
meninius ir tautinius ar klasinius) lait rieji
mus. Tuo būdu tautos ar klasės bei klasi
nės valstybės herojais gali būti laikomi net 
ir tie asmens, kurie nepasižymi savo asme
nybės pranašumn ic kurie tautinių ar kla
sinių interesų realizavime nesiskaito su tei- 
ae ir asmens aukščiausiais interesais — jų 
įsitikinimais ir net jų gyvybe.

Krikščioniškasis herojismo supratfanaa 
išreiškia aukščiausį tautinės individualybes 
ir tautinių interesų aintoaę au universalinė
mis krikščionybės idėjomis. Dėr to tauti-nūsė 
herojai, pagal ki^kšč.ioniškųjų koncepcijų, 
yra tik tie, kurie tautinius pradus ir inte
resus yra suderinę su krikščionybės pradais 

i ir interesais. I , i

Cbieafos komunistų dienraštis savo Nr. 
72 parašė: “Anų savaitę Chicagos lietuviai 
kunigai laikė pusiau slaptų konferencijų, 
čia kunigėliai labai galvas kvaršino kas dėi 
kovos, sa komunistais”.

Komunistų rašytojas girdėjo, kad skam
ba, bet nežino kar. PiAuiausia toji konfe
rencija netavo slapta ir tai ne kunigų kon 
ferencija. Kad konferencija nebuvo slapta, 
rodo tas faktas, kad joj dalyvavo ir “Nau
jienų" “parapijonuso kad n» kunigų -- 
aišku iš to, jog joj buvo tik trys kumįgui, 
o pasauliečių draugijų atstovų virš dviejų 
šimtų

Dėl kovos su komunistais niekas galvos 
“nefevaržto©-r\ Klausimas ir taip buvo tr 
yra aiškus: prieš komunizmų, kaipo prieš 
didžiausį žmonijos nenaudėlį, žmonių lais
vės ir gerovės priešininkų raiškia kovoti. Tai 
žino kiekvienas sveikai galvojantis žmogus.

Komunistams, žinoma, rūpi, kad susi
rinkimuose k nemažiau*-ta būtų kalbama apie 
komunizmų, visas jo blogas puses (gerų jis 
ir netari), jo klaidos ir komunizmų prak
tikoj'.

iSovietų Rusijoj netoli dvidešimtį metų 
komunizmas “praktikuojamas”, bet vis 
nieks gere iš to neišeina. Komunizmo vardą 
išžudyta unKi jonui žmonių, išgriauta bažny
čios, atimta Žmonėms ir tikėjimo, ir spau
dos, is susuHakimų laisvė. Medžiaginės ge
rovės irgi dar nesimato. Vietoj to, milijo
nai badu išmarinta, darbininkai didžiausiam 
skrude gyvena. Jie neturi teisės ne tik strei
kuoti, bet ir pasiskųsti, kad ir mažiausius 
i'eifcai»\iau.s statyti, tuos į kalėjimas su
kimšo, į Sibirą ištrdinė aitoa išžudė. - t

Dėl to komunistai ir nenorėtų, kad lie 
dalykui būtų keliami ir svarstomi susirinki
muose, nes komunizmas, pastatytas pilnoje 
šviesoje, pasirodo tikru žmonijos priešinin
ku, su kuriuo reikia kovoti visu frontu.

Skausmo Vyrui išmušė bin
tą valanda. Savo Motinų Jis 
žmonijai paskyrė; visas kan
čias žmonių naudai paaukavo; 
latrui išprašė rojų ir pilnai 
atleido savo budeliams ir prie
šams. Visa kų turėjo, kitiems 
atidavė. Beliko tik Jo siela. 
Dabar ir jų atiduoda savo 
Dangiškųjam Tėvui. Dar kar
tų pažvelgdamas j savo ver
kiančių Motinų, paskendusių 
nuliūdime, Kristuj ištaria pa
skutinius žodžius: “Tėve, į 
Tavo rankas aš atiduodu savo 
•dvasių.” Ir ant kruvino med
žio užgjęso Pasaulio Šviesa.

Baigta buvo visi Jo vargai, 
kentėjimai, skausmai. Ištrėmi-

didesnis tamsumas — nuodė
mės šešėlis. Saulė aptemo ir 
bažnyčios uždanga {našiau per
plyšo, kaip kati plyšo iš meilės 
Kristau^ ŠvČ. Širdis.

Ant Kalvarijos kalno Kris
tus mirė dėl visų žmonių, ku
rių nuodėmės Jį ir prikalė 
prie kryžiaus. Turėsime ir 
nee mirti. Tame dalyke nėra 
jokių abejonių. Kur ir kada 
mirsime, tai niekis; svarbu 
tik užeiklausti: “Kaip aš mir
siu — ar nuodėmėse ar Dievo, 
nalonėj?” Mūsų pareiga aiš
ki : išmokyti sielų numirti nuo-’ 
dėmei.

! Giltinė ne taip jau baisi, kaip

ŽIDINYS’’ IR JQ PRIBDAS

Gautas šių metų “Židinio” Nr. 2 tik
rai gražų įspūdį daro. Tai rimčiausia ir gy
viausia vedMnias literatūros, mokslo, visuo 
menės ir akademinio gyvenimo mėnesinis 
žurnalus Lietuvoje. Nr. 2 dedama, tikrai į- 
domių straipsnių, būtent: P. Jafeo --'“Pi
jaus XI taikos politika”, J. Ambrazevi
čiaus — “S. Pšibilauskienės biografijai”, 
J. Jakšto — “Romėniškasis patriotizmas ir 
krikščiofiylm^’, V. Maciūno — “Tautinis au
klėjimas ir istorijų”, prof. K. Pakšto — 
“Etiopija, ir Somali jos”. Be to, įdėta eilė
raščių, lulmi įdomi apžvalga ir t.t.

Pirmų syk 'matome “židinio” ikiu*trn»- 
tųjį priedų, kuris leidžiamas atskirai. Jame 
tol pa daug gružių iliustracijų ir įdomių raš
tų. “Židuų” rr jo priedų redaguoja dr. Ign. 
Sk rupoku lis, leidžia dr. J. Grinius.

Šis žurnalas turėtų rautis kiekvieno a- 
merikiccio lietuvio inteligento namuose.

GOftJAI DAŽ. TKISSfO REFORMAVTKO

Ginčai dė, Jungtinių Valstybtų Vyrioa- 
sioje Teismo reformavimo dar tebeina. Į 
juos Įstfcraokė ne tik spauda, bet daug orga
nizacijų ir paakinu asu ienų. Jėgos pasida
lino. Kongrese ir demokratų pusėje atsiran
da Lustno reforma* K no priešininkų) kurio 
visais būdai* stougiasi įsodinėti, kad tos 
žygis būsiųs tikrai prieikonstitucinis.

Tačiau neišrodo, kad opozicijai pasi- 
bekb nulaikyti prezidentų Booseveltų nuo

“Bavo apie įeitą valandą, ir visoje šalyje pasidarė tamsa 
iki devintai valandai. Saoll aptemo, ir bainyčios uždanga pušim perplyšo. Tuomet Jėfcus sušuko dideliu balsu, sakyda
mas: Tėve, į tavo rankas ai atiduodu savo dvasią, ir su tais 
Jodtoūe nnmirė.” (Luko 23, 44—46).

PENKTOJI EVANGELIJA
(Gerb. prof. kun. J. Vaitke

vičiaus radio kalba)

Tuo vardu liko pavadinta 
drobulė, į kurių buvo įvynio
tas mūsų Išganytojo kūnas, 
kuouiet buvo nuimtas nm 
kryžiaus ir rengiamas laido 
tuvėms. Šv. Mato evangelijų 
šitaip aprašo tų įvykį: “Kuo
met jau. buvo vakaras, atėjo 
vienas turtingas žmogus iš 
Arimatajos, vardu Juozapas, 
kurs irgi buvo Jėzaus moky
tinis. Jis atėjo pas Pilotų ir

mas ant lemto irgi pasibaigė, Pirta,na’ todSI n8ra ko
Jo išlaisvinta siela dangop[Juk Kri6.tU8 Pirm ""'T'ir

nuskrido. Beliko ant kryžiaus 
tuščia, sukruvinta buveinė, ku
rioje per 33 metus išbuvo Jo 
siela.

Jėzaus kūnas nuo kryžiaus 
nuimtas ir šv. Marija priglau
džia prie savo krūtinės “rau
donų vaisių nuo Gyvybės Me
džio.” Jos širdį varsto širdgė
los peiliai. Pagaliau palaidoja 
Jėzų svetimo žmogaus kape.

Baisus buvo neapykantos 
darbus, tačiau pasekmės iš to 
buvo labai didelės. Nuo žmo
nių nukrito nuodėmės pančiai 
ir vėl atsidarė rojaus vartai,

čiais yra atsispaudęs ant au
deklo su žaizdų žymėmis ir 
kitomis smulkmenomis, kurių 
nėra net evangelijose pami
nėta. Paeirodos kad ant aude
klo yra atsimušęs negatyvas4, 
todėl ne taip aiškiai matėsi 
švenčiausiojo kūno smulkme
nos. Kuomet buvo nufotogra 
{uotas, fotografija pasidarč-
puzityvi, suteikdama paveik- kur* bu™ uždai^i P"r .il,gu8 
slui naturalę išvaizdų. Karš
čiausi tuojaus kilo ginčai. Vie 
nieins atrodė, kad audeklas

meldė Jėzaus kūno. Tuomet I ne»io^ tikr* Kristaus atvai' 
Pilotas leido atiduoti kūnų kad ui -vra pats ,,u
Ėmęs kūnų Juozapas vyniojo 
jį į tyrų drebulę ir jį pa#ul 
dė savo naujame kape, kurį 
buvo išsikalainęs uoloje”.
(Mato 27, 57-60). 

Prisikehlaina<s iš numirusių,
Kristus nenusineš© su savim 
tos drobulės, bet jų paliko 
kape. Moterys, atėjusios ap
lankyti kapo anksti Velykų 
rytų, Kristaus kūno jau ne-

deklas, į kurį Juozapa* iš 
Arimatajos įvyniojo savo Mo
kytojų, nuėmęs jį nuo kry 
žiaus. Kitiems — kad yra 
žmogaus ranka, padirbtas da 
lykas, labai seniai padirbtas, 
siekius net viduramžio, bet 
padirbtas.

Keletu metų atgal bu ve 
švenčiamas Kristaus kančios 
didysis jubiliejus. Prie to-

amžius. žmonija liko atpirkta, 
bet tik didžia kaina — Dievo 
Sūnaus krauju* “Jis išdildė 
prieš mus buvusį mums prie
šingų įstatų raštų, mirties iš
tarmę, prisegdamas jį ant kry
žiaus.”

Nuo Golgotos kalno grįžo

ko paruošai mums vietos dau- 
guje. Jis nurodė kelių šiame 
gyvenime; nušvietė mums ke
lių ir į anų gyvenimų. Tik per 
gaus vartus; taigi, vien per 
mirtį ir mes tegalime ten nuei 
ti. Vadinas, norint sugrįžti į 
savo Dangiškųjų Tėviškę, turi
me pereiti mirties slenkstį. 
Tad kam tai drebėti iš bai
mės? Neužmirškime, kad mūsų 
ten laukia ir Jėzus ir Marija, 
mirtį V. Jėzus atidarė dan- 
giant ilgon kelionėn pas Dievų 
Tėvų, kuris mus sutvėrė, — 
pas Dievų Sūnų, kuris mus at
pirko, — pas Dievų &v. Dva
sių, kuris mus pašventė. Pa
tiekdami į mirties patalų, pa
klusniai ir be jokių gailesčių 
pasiduokime Dievo valiai, sa- 

Taigi, džiaųgkimės, besiren- - 
kydami: “Tėve, į Tavo ran
kas aš atiduoda savo dvasių.” 

Pabaiga

Pirmiausia visi vienbalsia:, spaudęs Kristaus kūno nega-

berado, liet rado drobulę, ku- minėtasai audeklą
rioje jis buvo įvyniotas. Nė 
ra reikalo* įrodinėti, kad toji 
drobulė nebuvo nirmesta, ai 
paniekinta, liet pasidarė di 
džiausios {jagarbos daiktu, 
kaipo brangiausia mūsų liga-

vėl buvo išstatytas parodom 
Dabar jau buvo sudarytos net 
dvi komisijos iš įvairių mok 
slininkų tuo tikslu, kati galur 
tinai tartų savo žodį ar Tu-

pripaŽino, kad Kristaus kū 
no žymės ant audeklo nėra 
žmogaus ranka pieštos, nes 
pro padidinančias stiklus žiū
rint jokių dažų nesimato, kas 
labai aiškiai matosi visuose 
kituose paveiksluose. Paga
liau visos žymės . yra išreikš
tos atvirkščidims spalvomis, 
tai reiškia, kad tos vietos, 
kurios tikrenybėje yra švie
sios, ant audeklo išėjo tam
sios, o kurios turi būt tam
sios, išėjo šviesic?. Kitaip sari no brangenybė yra auten-

nytojo relikvija, lygiomis su jtiSka or padirbta. Dabar bu-į Ranį fl’t audekjo yra atgj. 
kryžiaus medžiu, ant kurie yu leista mokslo atstovams

Prieš keletu metų Indijoj uuaivtenijoi 
su Kutttlikų Bažnyčia jakobitų sektos .vy- 
riausiias vadas vyskupas Mar Ivanios. Šv. 
Tėvas jį pakėlė į arkivyskupus. Nuo to 
briko jis visomis .jėgomis stengėsi atversti 
visus likusius jakobitue. Ir tos jam laibai 
pasisekė. loėgšiiol su Katalikų Bažnyčia jau 
susivienijo 23 tūkstančiai pašau įmink ų, 31 
jų kunigas į atgavo 14 bažnyčių ir 20 kop
lyčių. Atsivertusiaji labai darbštūs ir mei
lūs tikrajai Bažnyčiai. Jie savo lėšomio jau 
įr teigė 14B misijų stotis pagonims, kad ir 
j<m» fttvertrtų prie Kristaus. Matot, kaip 
sėkmingai ton eina išganingųjų misijų dar
bas.

• A •
PaAtttmmnts kabojai s dtenonim k poni 

jos komunistai išžudė 400 kunigų ir pasau
liečių katalikų. Seniau jų tūkstančiais iš
skerdė. Tos parodo, kas ištikrųjų rūpi ko
munistams- Pirmoje vietoje jiems rūpi iš
griauti bažnyčias, vienuofyuus, išžudyti ku
nigui ir kuodaugiaurii tikinčiųjų.

įvyko atpirkimas. Pirmųjų 
amžių maldininkai, nukelia
vę į Jerozolinių aplankyti 
šventų vietų, pasakodavo, kad 
šalia kitų brangenybių, turė 
ję laimę matyti ii- pagerbti 
tų audeklų, į kurį buvo įvy
niotas Išganytojas po savo 
mirties. Iš Jeruziolimos ta> 
audeklas buvo atvežtas į Ko
nstantinopolį, o iš ton, Kry- 
žiaas karų metu atgabentas j 
Europų ir laikomas įvairiuo
se miestuose. Pagaliau nuo 
16-jo šimtmečio iki šiandie 
nai yra saugojamas Italijos 
miesto Turine. Retkarčiais, į 
keliolikų metų tfumpam lai
kui jis būna išstatytas vieša-i 
parėdai. Tokios, parodos me
tu. 1898 m. buvo leista nufo
tografuoti. Fotografija pada 
rė nepaprastų įspūdį, nes iš 
jos patirta, kad visas Kris
taus kūnas pryfakiu ir pe

ne tik fotografuoti, bet im
ti audeklų į rankas ir tyri 
nėtį jį visokiomis priemonė 
mis, kokias tik mokslas tur
savo galioje. Tose komisijo
se buvo specialistų dailinin 
kų, keliukų, fizikų, gydytojų, 
kurie pakartotinai po kelia.- 
valandas tyrinėjo kiekvienų 
audeklo siūlų per padidinan
čius stiklus ir tarė žodį sn 
vo specialybės vardu. Visų 
buvo viena ištarmė, būtent, 
kad audeklus nešioja žmogiš 
ko kūno antspaudas, kurių 
niekus kitas negulėjo padary
ti, o tik Kristalus kūnas. Ki
taip sakant, audeklas yra 
autentiškais tas pats į kon 
Juozapas iš Arimatajos ry
mojo nuimtųjį nuo kryžiaus.

Skvarbu dabai- mums suži 
noti, kų mokslininkai rado 
ant to audeklo ir kų jie iš 
jo išskaitė.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vartė

Kuo. Aat. M. Karuitškui

Kovo Dvideinnts Įeita, 
Diena

“Naktį jam giesmė, many 
je yra malda”. — Psalm. 
XU, 9.

• ‘Kurs naktį yra davęs gie
smių”. — Jobo XXXV, 10

0! vis dar tie brangūs žo- 
džiai pasilieka, pasitikėjimo 
ir meilės gaidos, kurios ovų 
plaka, kaip dvasių sparnai, 
ir pakalto širdį aukštyn. Tos 
dainos, kuriomis sumovė* šve
ntieji perkopė dangaus aukš
čiausių aukštumų ir už mėly
nas apyragėa briaunos įgijo 
savo šviesos vaimkak

tyvas. Kadangi negatyvas pa 
sidarė žinomas tik 19-me ši
mtmetyje su fotografijos iš 
radimu, todėl aišku, kad esą 
mas ant audeklo paveikslu- 
nėra rankomis pieštas, o lik 
atsispaudęs kitokiu ibūdu. 
Klausimas dabar kokiu? 15 
evangelijos žinome, kad lai 
Jojimo metu buvo pavarto 
tas aloesas, o tas susidurda- 
-mas su amoniako garais duo 
da kaip tik tas spalvas, ku
rios matosi ant audeklo. A- 
, (Tęsinys 3 pusi.)

Aš pririšu tų dainų atmin
tį arti mano širdies, jos nu
kreipia pagundos veidų ir 
paliepta 'mano liūdesiams pra 
sišalinti; jos nuramina mane, 
minkštai kaip dvasių rankos, 
kurios vėto alpstančių sielų 
ir visos nematomai jos pa
kelia nmno gyvybę į dangaus 
siekį. — Morta Oapps Oliver.

Jei (būsiančiame pasaulyje 
yra atmintis, jei mintis pasi
taiko nekurtoms nutildytiems 
daiktams čia, tuomet gili šir
dis daugiau nebus nebyli, bet 
ras išsireiškiinų tome laimi il
gesniame rate; jai nebus už
ginta pilniausia suma meilės 
kalbėti be kaltės arba Insimės, 
bet ji taria su arpa, saldžio 
nūs permainomis žodžius, ku
rie, jei vis būtų uždrausti, 
toomet dangus nebūtų pilnas.
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PENKTOJI EVANGELIJA
(Užbaiga iš 2 pusi.) i

moniako gi garai ėjo iš nu- 
kankinto Kristaus kūno. Pro
fesorius Vignon pakartojo ek
sperimentu savo laboratorijo
je, tik vietoje nukankinto 
kūno, nes tokio negalėjo tu
rėti pavartojo statulą perme
rktą. amoniaku. Pasekmėje 
gavo tas pačias žymes, ku 
rias nešioja tariamasai audek
las. Mokslui tad nepasiliko 
mažiausios abejonės, kad čia 
turima reikalą su tikromis 
Kristaus kūno antspaudomis.

Dabar pažiūrėkime, ką sa
ko tos antspaudos. Visas kū 
nas, veidą ir rankas išsky
rus, nešioja baisaus plakimo 
žymes, kurios yra daug gau-

senės ant pečių, negu kitose 
itose. Tos žymės nėra tai

^atviros žaizdos, pasidariusios 
iš odos prakirtimo, bet mė
lynės, padarytos romėnų ypa
tingu plakimo įnagiu, kuris 
vadinosi flagrum. Padarytas 
jis iš dviejų ar trijų šikšnų 
su metalo kulkelėmis ant ga
lo kiekvienos sfkšnos. Tos 
kulkelės neprakirsdavo odos, 
bet triuškindamos po oda vv 
sus kraujo takus ir nervus, 
užduodavo pragarišką skaus
mą'. Sustingusio kraujo lažai 
ant kaktos, antakių, plaukų 
ir visos galvos įrodinėja, kad 
erškėčių vainikas nebuvo ko
ksai graiželis, kaip kad ma
tosi ant paveikslų, bet kepu
rė, kuri subadė visą galvą.

Kairėsės rankos viršutinė 
pusė nešioja žaizdos žymę 
vieno colio ilgumo. Dešinėsės 
rankos žaizdos nesimato, nes 
yra uždengta kairiąja, ran
kos yra sudėtos kryžiumi. To
ji žaizda parodo, kurioje vie
toje buvo perkaltos rankom. 
Ne delnoi viduryje, kaip pa
prastai visi vaizduojasi, bet 
per patį linkymą, kur delnas 
susiduria su ilguoju rankos 
kaulu. Daktaras P. BarbeVas 
padarė bandymą su lavonu. 
Jis perkalė toje pat vietoje 
lavonui ranką vinimi ir pas
kui nuėmė fotografiją Roent- 
geno spinduliais. Ant fotogra
fijos matėsi vinis taip tvir
tai įstrigus į kaulų tarpą, 
kad galėjo lengvai atlaikyti 
visą kūno svorį, neišplėšda- 
Xna delno, kaip kad atsitiktų, 
jeigu delno vidurys būtų per
kaltas. Mat romėnų kareivia- 

dažnai priseidavo panašūs 
rbai atlikinėti, todėl ir 

tų prikalė taip, kaip ga-
Itų padaryti tik specialistai 

ant audeklo’ ir matosi.
Delnas sveikas ir ištiestas su 
truputį sulenktais pirštais.

Kojų žaizdos yra pėdos vi
dury kiek aižiau užkulnio. 
Abi pėdos palenktos prieša
kiais viena prie kitos, kairė- 
ji koja šiek tiek sulenkta. 15 
to anatomijos žinovai išveda, 
kad kojos buvo prikaltos vie
na vinimi ir kad k&irėji bu
vo uždėta ant dešinėsės.

Šono žaizda yra dešinėje 
pusėje. Žaizdos išvaizda liū- 
dija, kad buvot padaryta .peti
mi su plačiu smailgaliu, o to
kias kaip tik romėnai ir var 
tojo. Jietis įėjo į šoną tarp 
penktojo ir šeštojo šonkaulio, 
pervėrė dešinįjį plautį ir de
šinįjį širdies maišelį. Iš žaiz
dos ištekėjo kraujas ir van
duo. Tas tekėjimas pamaži

sunkėsi ir toliau, nes audek
las aiškias nešioja kraujo ir 
vandens žymes toje vietoje 
kur yra šonę žaizda. Yra tai 
dar vienas įrodymas tarp dau 
gelio, kad audeklas yra pa
žymėtas paties Kristaus kū
no antspaudomis, o ne pai
šytas svetima ranka.

Yra ir daugiau smulkme
nų, dėmesio vertų. Smarkiai 
įtemptos rankos, atsikišusi 
krūtinė, įpuolę viduriai liu
dija, kad tas kūnas, kuris čia 
buvo įvyniotas, buvo prikal
tas prie kryžiaus. Dešinysis 
petys nešiolja tamsų neregu- 
liarišką tašką. Žiūrint pro pa
didinantį stiklą, Įžiūrima žai
zda, kurią galėjo padaryti 
sunkus kryžius, kuris teko 
Išganytojui nešti ant kalno. 
Evangelija nemini tos žaiz
dos, sako tik, kad patsai Iš
ganytojas nešė ant pečių sa
vo mirties pabūklą. Apie tų 
žaizdą gauname žinių iš kai 
kurių šventųjų apreiškimo, y- 
patingai šv. Gertrūdos, o Ba
žnyčia netrukdė pamaldumo 
prie tos žaizdos. Dabar čia 
randame neabejotiną įrodymą, 
kad tokia žaizda tikrai buvo.

Švento Veido išraiška.
Ant audeklo Švenčiausias 

Veidas susideda iš tamsių 
taškų eilės ir tik iš tolo, žiū
rint galima įžiūrėti juose 
žmogiškojo veido atvaizdą. 
Bet ant fotografijos išeina 
labai aiškiai ir neapsakomai 
įspūdingai. Veidas yra pail
gai - apskritas su semitiška 
išraiška, nešioja kaip ir vi
sas kūnas baisaus žiaurumo 
žymes. Dešinysis veidas su
žeistas ir sutinęs. Tai prime
na mums skaudų smūgį, kurį 
uždavė Išganytojui vyriausio
jo kunigo tarnas teismo me
tu. Kraujo lašai yra tekėję 
per antakius. Dešinėji akis 
smarkiau yra užmerkta, ne
gu kairėji dėliai akies rau
menų susitraukimo. Nosis y- 
ra užgauta ir sutinusi per 
vidurį. Vidutinio ilgumo' dvi
lypė barzda ir ilgi plaukai, 
siekią pečių pilni kraujo ir 
prakaito.

Nėra tai tokia veido išraiš
ka, kurią mėgsta piešti daili
ninkai, yra tai baisi realybė. 
O visgi yra tai gražiausiojo 
tarp žmonių sūnų veidas. Ne
paisant sužalojimų ir išnie
kinimų, jame spindi taip di
delė siela ir su tokia galybe 
iš vienos pusės o su neapsa
komu švelnumu iš kitos, kad 
nei vienas dailininkas nepa
jėgė ir nepajėgia kėsintis su
kurti panašų paveikslą. Bu
vo pakviesti prie audeklo žy
miausi artistai, kad bandy
tų nukopijuoti tai, ką mato 
jų akys. Visi atsisakė imtis 
to darbo.

Tai didenybės veidas, bet 
negąsdinančios ir atstumian
čios, o tik traukiančios prie 
savęs. Toji didenybė yra su- 
švelnyta pasigailėjimo ir už
uojautos išraiška. Nors jame 
matosi gilus skausmas, tačiau 
be mažesnio pikties ar kerš
to pėdsako. Yra tai rami ir 
nuolaidi galiūno rezignacija, 
kuris kenčia, bet kenčia su 
visišku savęs suvaldymu, jis 
guldo savo galvą dėl to, kad 
jis pats to nori. Nors tai nu

mirusio žmogaus veidas, U-

DIDYSIS PENKTADIENIS

Didžiojo Penktadienio šve
ntimas daugiausia paliečia 
Kristų, mirštantį ant Kry
žiaus, Kristų palaidotą kars
te, pa.tį Kryžių ir patį Gra
bą. Prie to dar pagerbiama, 
yra ir Scipulingiausioji Dievo 
Motina.

Tiesa, Kristus mirštantis 
ant Kryžiaus kiekvieną pen
ktadienį yra pagerbiamas pa
sninku; Kristaus Grabas Je
ruzalėj per ištisus metus yra 
garbinamas, ir pamaldūs ke
liauninkai didesniais ar ma
žesniais būriais be. sustojimo 
ten lankosi. Paties Kryžiaus 
brangiausios relikvijos ir Ro
moj ir kitose laimingose ba
žnyčiose apdovanotose ta bra

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

DĖL LENKIJOS UŽS. REIK. MINISTERIO REGKO ‘
KALBOS

(Užbaiga)
6iuo atžvilgiu mes nesame 

apsunkinti jokia hypoteka, ir, 
kas svarbiausia, nėra apsun
kinta mūsų tautos sąžinė.

Kaip tik tai privedė mus 
prie juridiniai legalinės, o mo 
raliniai pagrįstos laikysenos. 
Šitoje laikysenoje, lygiai kaip 
ir visoje mūsų politikoje, nėra 
elementų nei intencijų, galin
čių sutrukdyti taikingą lygsva 
rą tarptautiniuose santykiuo
se; lygiu būdu nėra tokių ele
mentų nei intencijų ir Lietu
vos valstybės sumetimuose, a- 
pie kuriuos svetimų valstybių 
vy rams būtų lal>ai sunku sprę
sti. Mūsų laikysenoje, priešin
gai, yra išreikštas apviltos tau 
tos noras išlaikyti moralinę 
lygsvarą tarptautiniuose san
tykiuose, deja, užkrėstuose ne
pagarba teisei.

Turint galvoje šitas aplinky
bes, kaip lygiai ir ohjektingą 
padėtį, pagaliau, ir įprastą
.ritmHik*, kuri, mano akimis Vyria, 

dimąčiau daro įspūdį, kad jame 
slepiasi gyvybė, kuri laukia 
tik paskirtos valandos, kurio
je galės jiahusti, nes tai vei 
das to, kuris yra gyvyliės 
Viešpats.

Šv. Tėvas Leonas XIII, ka
da jam buvo parodyta, pirmo
ji audeklo nuotrauka, pasakė, 
kad mūs Išganytojo .paveiks
las, paslėptas audeklo žymė
se per devynioliką šimtine 
čių ir apreikštas mūs laikais, 
yra tikras Dievo apvaizdos 
darbas, kad atgaivintų ir su
stiprintų daugelio silpstantį 
tikėjlną. Tais, o ne kitais ti
kslais buvo padarytas ir šis 
pranešimas.

JDASH PIXON
' Re)crr CA9H AND THE GLUDE.

are now tpaveljng much 
PASTER/roWARD-rBE LAND 
OF THE GIANT BAT, Ą70P 
THE PET DRAfiON------

WE APE N0W 
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OF THIS WICHED LANO ,U

LOOk — WINGEO 
MONSTEPS —

SHALL NEVEP GCT BT
THEM Z

r GOSH- 
giant gpifrns/A

ngenybe, garbinimas yra la
bai gilus ir nuoširdus — o 
prie to ir atskiros dvi dienos 
metų bėgyje yya tam paskir
tos: gegužės mėn. 3 d., Šv. 
Kryžiaus Atradimo šventė ir 
rugsėjo 14 d., Paaukštinimo 
šv. Kryžiaus šventė. 0 kas 
iš katalikų nebrangina Kry
žiaus stacijų, to kelio, kurį 
kaip tik pinnas atliko V. Jė
zus pirmą penktadienį.

Sopulingiausia, Dievo moti
na pagerbiama yra penkta
dienį prieš Paimu sekmadie
nį ir rugsėjo 15 d. Ir štai tie 
visi žiedai katalikiško mal 
dingumo susieina sykiu į tų 
vieną Didįjį Penktadienį. Ti
krai — Didysis Penktadienis.

žiūrint, turėtų būti statoma la
bai artimimoje vietoje prie va 
dinamas “fiziologijos”, — vi
sa tai turint galvoje, sakau, 
pono Lenkijos užsienių reika
lų ministerio pareiškimas, kad 
Lenkijos vyriausybė esanti 
priversta atšaukti kreditą pa
sitikėjimui taikingomis Lietu
voj Vyriausybės intencijomis, 
turėtų atrodyti be pagrindo, 
l>e objekto. Be objekto dar ir 
todėl, kad būtų sunku įvykdyti 
panašią kredito operaciją tarp 
tautiniuose santykiuose, kur 
kreditas pareina ne nuo teigia 
mų ar neigiamų tvirtinimų, 
einančių iš kurio vieno part
nerio ypatingai subjektyvinių 
norų, bet nuo mūsų valstybės 
politikos, kuri vyksta viso pa
saulio akyse ir bendradarbiau
jant su visais tais, kurie yraJ 
suinteresuoti kaip tik tarpusa
vio pasitikėjimo didinimu ir I 
taikos išlaikymu.

Jeigu gi pareiškimas dėl 
“kredito atšaukimo Lietuvos

lAVikijos noro šitokiu 
būdu sukonstruoti sau preteks
tą prieš Lietuvą, tai aš turė
čiau čia pat atkreipti pasaulio 
opinijos dėmesį ir šitokių 
Lenkijos planų tikslus, į tai, 
kad pasakyti tiksliai nesude
rinami su visuotinu žmonijos 
troškimu bei darbu romumui, 
pastovumui bei taikai saugo
ti.

Gaila, kad Lenkijoje po tiek 
metų vis dar nesugebėta su
prasti Lietuvos ir atsižvelgti 
į pačios įlenki jos veiksmų pa
sekmes, nei į tų veiksmų suda
rytą pas mus jausmą, kuriam 1 
išblaškyti reikia nė tokių pa
reiškimų, kurie yra šitos ma-

MM,

no kalinis tema, bet reikia aiš
kaus noro spręsti, kaip -esu sa
kęs, problemas abipusiu susi
tarimu savitarnės pagarbos 
bei teisingumo atmosferoje su 

atviru -pasiryžimu ieškoti ke
lių atitaisyti skriaudoms ir 
klaidoms.

Tebūnie man leista grįžti 
prie “fiziologijos” ir “psi
chologijos” veiksnių klausi
mo, kuris dėl savo vaidmens 
yra vertas ypatingo dėmesio.

Koks buvo šių dviejų veiks
nių santykis pastarųjų metų į- 
vykiuose tarp Lietuvos ir Len
kijos ?

Tiesa, kad per šitą laiko 
tarpą buvo jaučiamos pastan
gos iš Lenkijos pusės įnešti ką 
nauja į savo santykius su Lie
tuva. Tikiuosi, kad iš anos pu
sės nebus neigiama, jog Lietu
va nebuvo kurčia toms pas
tangoms ir savo ruožtu mėgi
no eiti į naujų perspektyvų 
ieškojimo kelią. Įrodymui pa
kaks priminti atsakingų Lie
tuvos valstyliės vyrų pareiški
mus ir mano pasiryžimą pa
kartotinai susitikti su ponu 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu, neminint jau to, kas 
mano buvo sakyta keliose vie- 
šiose kalbose. Visuose tuose 
kontraktuose bei pastangose 
buvo tačiau pastebėta ta skir
tinga pažiūra į “psichologi
nio” ir “fiziologinio” momen
tų santykiavimą, kuri visu ry
škumu išėjo aikštėn po Lenki
jos užsienių reikalų ministe
rio paskutinių pareiškimų.

Dar daugiau, tie kontaktai, 
nelyginant kokio nelemto n-
kompaniamento, buvo lydimi ja, rytoj išplėšiama toji plyta,

L
Lietuviškas Krupnikas-80 Proof

I.ABAI SKANI'R GĖRIMAS. LI ET D VISKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU K A RAT A 
ARBATA. PAAAl.INA SLOGAS.

UETITVIAKA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVJ. KURIE DAR NE
SAT GERE LIETUVIAKO 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 J TA VERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS J KITUS MIMSTUUI ORDERIUS SIUNCIAMH EKSPRESU.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt inortgages).
Pinigų taupytojoms išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi-Sra

7, išmokam
mėnesius ir tam panašiai.

visą nuošimtį už 4

Standard Federal
Savings 8C Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeavich, Prez. ‘Tel. Canal 1679

O

smūgių į jautriausią lietuvio' 
širdžiai stygą. Turiu galvoje 
Vilnijos lietuvių apverktiną 
padėtį, sudaryta lenkų vald
žios persekiojimo, .-tiesiog ek- 
sterminacijos priemonėmis, 
taikomomis lietuviams tik už 
tat, kad jie yra lietuviai. ....

Kai dėl Lietuvos, tai aš pa
reiškiu, kad Lietuvos lenkai 

naudojasi visomis įstatymų 
mustatytomis teisėmis bei įsta
tymų globa. Mes, beje, nesame 
vienpusišku aktu atsimetę nuo 
tarptautinių pasižadėjimų dėl 
mažumų.

Grįždamas prie minėtų kon
taktų, turiu pasakyti, kad ta
rytum koks fatumas vertė n- 
noje pusėje kaskart radikališ- 
kiau paneigti dešiniąja ranka 
tai, kas kairioje galėjo pasiro
dyti kaipo geros valios pasi
reiškimas.

Nuolatinė pačioje Lenkijoje 
ir užsieniuose prieš Lietuvą 
varoma propaganda su visų 
pramanytų žinių, iškreiptų in
terpretacijų, piktų insinuaci
jų arsenalų irgi negolė.jo pa
tarnauti ir nepatarnavo tinka
mos psichologinės atmosferos 
sudarymui, kuriam Lietuvos 
Vyriausybė iš savo pusės dėjo 
nemaža pastangų.

Kaip minėjau, nesu šalinin
kas apsiriboti vien tik skaud
žios žaizdos aitrinimu, bet 
kita vertus, nesu taip pat nė 
stebukladaris, kuris galėtų ką 
pozityvaus statyti vienas ir 
ten, kur gali būti statoma tik 
abipusėmis kantriomis pastan
gomis ir kur, kaip matome, dė-

FROM BEHINO.ONE OP -THE 
FLVING BEASTS SWOOPS 
DOWN TOP THE HlLL. —

lx*wln Madoms Kelių R 
I*ewls Kreditan V talentą Dundi

DYKAI
Gražus kareiviškaa šepetį 
kas ir šukos dykai su kiek 
vienu siutu arba top cou 
‘‘Draugo” skaitytojams

K»":rtni, ,11JeU«| 
rertybta Šiuose pa-| 
vaaarlnlaoae siu
tuose.

MADA
OF.RUMAS

patarnavimas! 
VERTVB®

LENGVAS
KREDITAS

Jokių 
Jokių i 
pristatymų.
lietuvis pardavf- 
jas Frank 
RpeeehtV 
pataraaiK.

nuošimčių, I 
Jokių mokesčiu ni|

4716 S. Ashland Avenut

kuri vakar galėjo būti, dažr 
dideliu vargu, parieta.

Nežiūrėdamas šitų skaudžiJ 
patyrimų, aš galiu ir šiandiei 
pasakyti, jog palieka galioj\ 
tai, ką aš, kaip užsienių re.il 
lų ministeris buvau sakęs' 
šose kalbose apie mūsų n\ 
tatymą dėl Lietuvos — Lei 
jos santykių perspekytvų. 
labiau turiu aš apgailestai 
kad Lenkijos elgesy’ vis 

nematome elementų, kurie ll 
stų mums manyti, kad ji* 
pasiruošusi skiriančiai 
valstybes problemai spręi 
ką parodo ir metodai, kuriui 
Lenkija vartoja mūsų atžvt, 
yin.

By Dean Carr
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KIOITO UETUVIŲ ŽINIOS
| T. Kebluitytė, R. Šinkonytė, 
j I. Rutkeloitė, O. Čerpavičiū-

____  tė.
rt>ų sekmadienL Seteri- ... .. . x ,, , . Visos savo roles gerai 1110-auovanjant, Sodalietės ir , .. , . ,. . ... kejos Seserys scenų, kiek gurktas mergaitės vaidino ... . .. . .. .

i iv ,,, ar leio, pritaikė veikalo turiniui.rdos Piemenė ’. Veiku- * _______
irrtaik uitas gavėnios lui-

ir gražiui atvaidintus. Spaudos platininio darbas 
inime dalyvavo šios nie- varomas. Ilgametis “Drnu- 
ės: P. Ribokaitė, E. Bai- go” skaitytojas adv. ir tei- 
itė, U. Lapinskaitė, A. sėjas J. P. Uvickas atnauji- 
įirkaitė, O. Juršytč, S. no “l>raugo” prenum. Kiek 
siūtė, E. Juodžiukynaitė, patėmijau, iš čia gimusių ir 
Lapiih&aitė, E. Zajliagi- dar pasiekusių aukštų profe-
L, J. Jenulytė, T. Žalia- 
tė, E. Kantarvtė, G. Pa- 
ieiūtė, M. Paplinskaitė. 
akytė, O. Bartusevičiūtė,

sijų, jis daugiausiai skaito lie
tuviškų laikraščių (septynis). 
Vėliau teisėjas Uvickas pasi
žadėjo patiekti svarbių ži-

IŠRINKITE

ROBERT E. (BOB) SAGE
kl#

JUDGE of COMMON 

PLEAS COURT

UŽ JO NUOPELNUS DEL DARBO ŽMONIŲ 
BALSUOKITE APRIL 5 D.

DETROIT, >1ICHIG AN

SIC*S|

Garbinga Kristaus Prisikėlimo švente, sveikiname 
visus “Draugo” rėmėjus, platintojus, skaitytojus ii 
visus katalikiškos spaudos bendradarbius linkėdumii 
linksmų VELYKŲ. ALELIUJA!

< W«st Side Korespondentai

nių “Draugo” skiltyse. Lau- 
ksAne.

Veiklios choristės ir dar-

žiuonių. Be abejonės, rasis 
prijaučiančių tam reikalui.

P. Bendorius pavyzdingas 
rėmėjus visų kilnių darbų. Ir

buotojoe patrijotės lietuvai- ^Lafne darbe, tikimės, šauniai 
tės užsisakė “Muzikos ži- pasidarbuos.

A. Žiriniūtė, K, Ban-nras
sevičiūtė. J. Paulukaitis už
rašė į Lietuvų varg. Juozui 
Jurgelevičiui, Bagotosios kai
me.

Spaudos platintojams gar
bė, ypač “Muzikos Žinias” 
užrašyti j Lietuvų, tai dide 
lė dovana. Kurie pageidaus 
kokio nors laikraščio, mielu 
noru patarnaus koresponden
tai ir Jonas Paplinskae.

Petras Bendorius iš kun. 
J. Jakaičio, Tėvų Marijonų 
Provincijolo gavo laiškų 
kvitų knygutę aukoms rink
ti Marijonų Seminarijos ko
plyčios statybai-. Pasitaikius 
progai atsikreips į gerašird
žius lietuvius. Kas paaukos, 
gaus kvitų. Aukotojo vardas 
bus paskelbtas “Drauge” ir 
“Laivė”. Pas mus yra gerų

*

ros?*

EAST SIDE susiuvinėtų ir tris mezginius.
U. Rakauskienė atvežė ran
kom siūtų kaldrų.

Sajungiecių Ekskursija T» • • <?
. ® Is Mėnesinio Sus-mo
Kovo 12 d. Moterų Sųįjun- ■

gos 54 kuopos, vadovaujant 54 kP‘ BU8iriu‘
Onai Jurgutienei įvyko rUh. , k?me nutai ta Įsteigti siuvimo 
kursija į Detroit News. Sp»>-1 rule'i- Komisija is M. Katr
ei alus miesto busas nuvežė v“'ivn,‘s’ Jakutienės ir E. 
21 narę. Vadas mus išved- Steponąuskienės^ daug pasida- 
žiojo po knygynų, fotografi- 1 ^>aA Gavo is miesto nio 
jų ir piešihio kambarius, pe
rvedė per “business offices”, 
skelbimų ir kompozicijų ka 
mbarius. Turėjom progos pa
matyt, kaip, per vienų valau

Detroitas, kaip didžiausias 
automobilių išdirbystės mies
tas, šiais metais pasižymi sė
dėjimo streikais. Daugelis ir 1 dų atspausdinama 400,000 lai- 
lietuvių sėdi. Vieni Kalėdų kraščio. Paskui tuneliu perė

jom j radio stotį, apžiūrėjomšventes praleido streikuoda
mi, o dabar kiti Velykas ne 
linksmas turės. Streikų lai
mėjimui daug trukdo pačių 
darbininkų nepriklausymas 
prie unijos. Kuriose dirbtu
vėse darbininkai unijistai, le
ngvai laimi savo reikalavi
mus, o kur susiskaldę, turi 
duug sunkumų. Yra ir lietu
vių, kurie slapstosi nuo uni
jos, reiškia patys savo ger 
buviui kelių užkerta.

Velykų vakai\- L. Vyčių 
102 kp. bus didelis šokių va- 
karas Lietuvių svet. Kviečia 
me jaunimų dalyvauti.

v Koresp.

m r;

Kuopa sykiu su parapija 
buvo surengus ibunco vaka 
rų, kurio pelnas pasidalintas 
per pus su parapija. Rengi
mo komisija A. Kaminskie
nė, M. Kaseviėienė, A. Luko- 
nienė ir J. Hamulienė daug 
pasidarbavo. Pelnas paskir
tas atstovių, kurios vyks į 
Moterų Sų[ungt*s seftnų, ke
lionės lėšoms apmokėti. Vi
sas dovanas aukojo pačiom 
sųjungietės. Ačiū rengimo ko
misijai už gražų pasidarbavi-

kyto.jų, Mrs. Pax, kuri mo
kins darbo. Nors ir nesųjun- 
gietė J. Barsonienė paaukojo 11U^’ 
siuvimo mašinų sųjungietėnis. I „ ‘ .
Nepamirškite visos lankytis Nutarta paminėti 
trečiadieniais 7 vai. vakare.
Galėsite daug ko išmokti.

‘ ‘ broadeasting ’ ’ kambarį lis, 
susininkuiių saj^ę ii- gražiai 
išpuoštus gyvenimui kamba. irius.

Prieš grįžtant namo sma
giai pusvalandį perleidom su 
kaldrų siuvimo grupe. Miss 
Crumb, Detroit News Quilt- 
ing Club direktorė, gėrėjos 
sųjungiečių aplankymu. Ra
gina dažniau atsilankyt į šį 
ratelį ir atnešt savo rankų 
darbo siuvinius palotini ba
landžio 16, 17 ir 18 d. į Na
vai Arniory rūmus.

M. Aukščiūnienė turėjo at 
vežus divonų pačios rankų 
padarytų Lietuvoje. R. Stan
kevičienė parodė lovdengtę 
gražiai iš mažyčių, gabalėlių

LIETUVIAI ADVOKATAI

Darbininkų demonstracija Detroite. Cadillac aikštė, kurioj įvyko darbininkų demonstracija. United Auto Workers uni 
I vadai sakė kalbas nukreiptas prieš miesto vyriausybę už leidimų policijos ant sėdinčiųjų streikininkų. Unijos prez. 
Įmer Martin pagrūmojo ir 11. Fordui, kad neužilgo unijos vajus bus padarytas ir jo dirbtuvėse. Domonstitecija įvyko 
kare, kuomet gub, Murpby, Chrysler ir Lewis konferavo Chrysler darbininkų streiko reikalu.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekuell Sheel 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitu n State Bank nnine 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Pancdelio, Seredos ir Pėtnyei<>8 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600 

State 469* Proepect 1019

KAL QC ZARETSKY
ATTORNETP AT UAW
•saa So \Vestern Ave. 

/alandoe: kaadien nuo S:S0 no piet 
kl S:S0 v. vak. Subatoj oi c 12 ik,

4:00 vakare
IBS W. Itan.loLph SI. 

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto
Iki 8:00 po p*et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1R40 

Antr. tr Ketvr 7 iki 8 vai. vak. 
3e£t. 3 Iki fi vai. po pietų, tr 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARde 0994 
Rm.: Tel. PLAsa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
er praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakotningi pardavėjai vartotų 

irų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai DR. CHARLES SEGAL 
i pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

IRKTI SU PASITIKĖJIMU pas -

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Motinos
Diena, gegužės 9 d. Visas 
pelnas bus paskirtas Vilniaus 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminnojamos — akinia 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS,
DENTISTAS 

4300 Sa. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL. '

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS TfR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016 

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
_________ pagal sutartį._________

rei. CANai 2345

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

Ketvergais Įtaual sutari,
2305 So. Leavltt St.

Tel CANai 0102
rei. (He. RKI’ulilta 71.00 
tlelrOM, Park «2II

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 Weat Marąuette Road
Antrad.. kvlviiuid. U i»enktudleniai 1

8-12 v. rylų: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniui* nuo 9 v. r. iki 1 p. p

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 8 vai. vakaro 

At-fttadienlals nuo 2 v Iki 9 v. v 
Ko k ma.l leninis pairai sutarties

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. minių:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—-8 P. M. 
liez. o tyso vai.: 10—J 2 A. M.

& 8—9 P. M. ' 
Trečiadieniais ii- Bekinadieniais 

pagal sutartį 1 ’

1D„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
Įtaru., Ketv. ir Pėtn. 10—9 ral. V. 

3147 So. Halsted 3V-. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.
Res. 6924 So. Talman Ava. 
tęs. Tel. GROveuill 0617 
Tffice TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2423 VV. Marųuette Road 
Vsl. 2—4 it 7—9 vak.

Ketv. ’t Nedėlinnra susi tarus 
Hubatonin C U? eroj 
1446 Ro. 491h rt 

Nuo 6 iki 8 vai. vak._______

Rez.:
24C6 W. 69 St

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

uAFayette 3051 1519 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
narai rrftarti

AMERIKOS LIETUVJTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

O ITT H tu
4729 So. Ashland Ave.

2 luboe
CHICAOO, ILL 

Telefonai MIDiray 2880
OFISO VALANDO8: 

vakaro. NadAliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 ral. ryto, nuo 2 iki 4 
-ai rw> niatn ir nuo 7 iki 8:80 r. r 

4AF SUORICO IA RA1.TFORNI 4OR

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja SO metų

ReumaUzmaa Ir MnUea llgna tn 
■pei-ialrb*

Valandos 11-12 A. M 2-4. 7-8 P. M 
Gyvenimo virta tfitt 8o 80 A*e. 

Phone Cieero sese 
osgtoe 4Wtft W«a< į&tk iMaeM

Offiee Pbnne Res. and Office 
oROsnact IC1^ 7859 S. Leavitt 
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vuk. CANai (1700

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutart)

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

8unday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCUA

6631 S. Callfomia Ave.
Tnlefnaaa RP.PnhMn 7«M

Tel. Office Wentwortk 6330
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir valka ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—A po pietų, T—t r. vak.

Tel. CANa' 0237
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: uuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

rei. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Ree. KENvood 0107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. uuo 1—3; nuo 6:30—3:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Residendjos Tet BEVerly 6244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandoa 9—10 A M. 
NedAlinmia pagal sutartį

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

Reikale taip gi naudokitės
išakytu* trf.rftU.-tqm. v subato^^. ^savo šv. K/y.-unit. ligonine.
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Seminarijos Aidai

ŠV. JUOZAPO ŠVENT±

Kovo 19 dieną, Sv. Juoza
po- šventė, seminarijoj buvo 
ypatingu būdu paminėtu. A- 
part to, jog tai visuotinos 
Bažnyčios ir vieno Marijonų 
kongregacijos globėjų šventė, 
ši diena dar tuomi už kitas 
ižkillningesnė ir brangesnė, 
jog joje išpuolė Marijonų se
minarijos gerb. rektoriaus 
kun. dr. Juozo Vaitkevičiaus, 
M1C varduvės.

prie kunigystės. Gerb. kun. 
V aitkevičiaus žodžius tariau^ 
“kunigas atlieka tas pačias

ura šį veikalėlį teko persta
tyti labai nepalankiose sąly- 
gose: nebūta tinkamos vielos

pareigas, kurių teko šv. Juo- vaidinti, salė (geriau sakant 
zapui ant šios žemės eiti”. | kambarys) ankštokas, trūko

Nekalto Prasidėjimo Varg
dienių Seselės paruošė iškil
mingus pietus; pats valgoma
sis ir stalai buvo seselių gra
žiai išpuošti. Po pietų, seini- 
narijon buvo atvykę nemaža 
svečių, kurie atvažiavo asme
niai pasveikinti kun. Vaitke
vičių varduvių proga. Tarp 
kitų, matėsi Dievo Apvaizdos 
parapijos (Chicago) klebonas

Hvte, giedotines Minias at- j.un j Albavicius (su juo at-
laikė pats rektorius kun. J. 
Vaitkevičius, MIC. Prieš pas

us, klierikas J. Dambrau- 
s, MIC. visų seminarijos 

auklėtinių vardu pasveikino 
gerb. rektorių kun. Vaitkevi
čių varduvių proga, paJinkė- 
jo gražios ateities ir jam į- 
teikė dvasinę puokštę, kurių 
seminarijos auklėtiniai sulie
jo savo mylimam rektoriui 
varduvių proga. Pats rekto
rius padėkojo už maldas bei 
sveikinimus ir pastatė visie
ms šv. Juozapą kaipo gražų 
pavyzdį tiems kurie ruošiasi

VaitMr

VELYKOMS 
IŠ

LIETUVOSKUMPIAI
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholeaule.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

TeL Uaymarkct 3555

važiavo ir keletą Seselių Ka- 
ziinierieč’mj), Sv. Antano par 
rapijoH (Cicero) klebonas 
kun. J. Vaičūnas, Šv. Juoza
po parapijos (So. Chicago) 
klebonas kun. P. Vaitukaitis, 
Chicago apskrities Marijonų 
Rėmėjų dvasios vadas kun. 
V. Čižauskas, MIC. ir kiti.

7 valandą vakare, įvyko 
šiai šventei ypatingai išruo
štas programėlis, kurio bėgy
je perstatytas veikalas “Iš
pažinties Paslaptis”. Veika 
lą yra parašęs Spillnuuias, o 
šiai proga šį veikalą specia
liai pertvarkė ir paruošė vie
nas seminarijos klierikų, Juo
zas Liolia. Veikalo roles iš
pildė sekantieji klierikai: B. 
Ivanauskas, J. Liolia (net 
dvi), M. Jodka, J. Kaman- 
dulis, A. Sandys, A. Miciū
nas, A. Plentą, K. Stadalni- 
nkas, P. Aukštakalnis. Žino

ti • 'Ilk.
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK IANDLORBS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager

nemaža veikalui reikalingų 
dalykų. Tačiau, nežiūrint vi
so to, visa gražiai atlikta.

Veiksmų tarpuose, išpildy
ta rimto pobūdžio muzikali- 
niai numeriai, kuriuos išpil
dė kiu.. V. Černaaskas, MIC. 
(pijano solo — “Maieniie- 
be”), B. Ivanauskas, MIC. 
(giedojo solo — “Dieve ar
čiau Tavęs”) ir duetą su J. 
Kuprevičiumi, MIC. (Ave 
Maria — Sveika Marija), ir 
Seminarijos Klierikų Choras 
(In Mante IMiveti — Alyvų 
Darželyje”).

Viso programo pabaigoje, 
kalbėjo pats gerb. Rektorius 
kun. Vaitkevičius. Pareiškė 
džiaugsmo, jog galėjęs pra
leisti tokias malonias vardu
ves. padėkojo visiems sve
čiams, kurie malonėjo ta pro
ga apsilankyti. Mat, šiame 
surengime, apart seminarijos 
rektoriaus, mokytojų, auklė
tinių, Nekalto Prasidėjimo 
Vargdienių Seselių ir namiš
kių, dalyvavo ir nemaža žino 
nių iš kitur atvažiavusių. Jų 
tarpe buvo Aušroe Vartų pa
rapijos klebonas kun. M. Ur
bonavičius, MIC., Chicagos 
apskrities Marijonų Rėmėjų 
dvasios vadas kun. V. Čižau
skas, MIC., “Draugo” reda
ktorius L. Šimutis su žmona, 
J. Kulikauskas, kun, Černavi

sko motinėlė ir sesutė ir dau
gelis kitų.

Vakarą gražiai vedė k lie

Detektyvai nušovę piktadarį. Bu detektyvai Willia.nL 
Ward ir Stanley Lechert, ant vietos nušovę maskuotą pik
tadarį, lxnuis Ebert, 27 m. amž., kuris pastaromis dienomis 
pietvakarinėj Chicago miesto daly nužudė policūiono žano- 
hą, apiplėšė dvi merginas ir vėliau pagrobęs vieną merginą 
išgėdino. Piktadarys, kaip aiškinama, iš .pat jaunų dienų 
buvo neklaužada ir buvo baustas už vagystes.

Antroji Shirley Temple

NORTH SIDE. — Rašyda
mas apie mūsų klebono kun. 
J. Šaulinsko varduvių ban- 
kietą, tarp kitų programoj 
dalyvių, praleidau nieko ne
minėjęs apie mažą mergaitę 
Bertulytę, kuri savo gabu
mais ir visa išvaizda labai 
panaši gaišiajai Hollyvoodo 
artistei Shirley Temple. .Ji 
to varduvių bankieto buvo 
tikras suprizas, nes graižius 
“Step dance” ir namiškai 
gestingas dainavimas kėlė 
ži ūro vuose pasįtcn k i ni mo.

Grakščiai, turinčiai skani-

kinti pasikviečiant ją į savo 
rengiamus vakarus. Tikiuos, 
kad Bertuliai leis savo dukre
lei pasirodyti. Visi bus nu
stebinti jos gabumais sulyg 
amžiaus.

Pasirodo, kad J. Bertulis 
su savo draugu Jovarausku 
ne tik moka pavyzdingai tva
rkytį savo rakandų krautu
vę, bet supranta ir talentų 
auklėjimą. Lietuvytis

Laukia Svečių

DETROIT, MICH.

U MĖNESINIO tU-MO

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Vadavime Sąjunguj ir pasių
stas į Kauną. Apie Vilnių 
sus-me gražiai kalbėjo O. Kra 
tavičienė, M. Aukščiūnienė 
ir kitos. Nurodė reikalą, kiek 
galint, paremti vilniečius lie
tuvius aukomis.
kuodaugiausiai aukų surink
ti mūsų broliams lenkų prie 
spaudoj. Į komisiją išrinktos 
M. Stauk ienė, O. Kratavieie- 
nė, M. Aukščiūnienė, E. Ste- 
ponauskienė ir J. H. Medi
ni enė.

Tų dieną bus atvaidintas 
gražus veikalas. Prie progra

2608 West 47th Street

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TMNER'S ELDCIR 
OF BITTER W1NE

Vtaogg
Vaistinės*

mių, nes visos narės žadėjo, 
kiek kuri galės, pagelbėti da
rbuotis. Gražus sumanymas. 
Visi paremkite, kiek galėda
mi, atsilankydami tą dieną į 
v ak aurą.

Kuopos koresp. J. H. M.

NUŠOVĖ ŠEIMININKĄ 
VESTUVĖSE

BAJORAIČIAI, Būbiienų 
Užsimota v. — šiame kaime peš vieną

ūkin. buvo vestuvės. Besibai
giant vestuvėms, atėjo keli 
girti vyrai ir ėmė kelti triukš
mą. Šeimrni<nka>s paprašė nu
rimti, bet šiems nepaklausiu*, 
paprašė išeiti. Tada. vienas iš 
jų paleido iš brauningo šūvį, 
mirtinai peršaiudaniaa šeimi
ninką. Žmogžudys po to pūsis-

mos prisidės ir mūsų .jauna-1 tepė, bet greit buvo policijos 
metės su vaidinimu ir daino- suimtas.
mis.

Tikimės turėti gerų sek-l PLATINKITE “DRAUGĄ”

VENETIAN HŪNUMENT CO., INC.
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų prityrimo
■■ * O►—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-O-
Mės atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTRWE$TĖRN AVENOE
ABU GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois , -

IŽdnbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

MEST SIDE. — Vladas 
Neffas, žinomas šios koloni- '1 
jos biznierius, savininkas ta

ikanti balsą pejĮtulytei prana verinaS įl* West Side viešbu-
ša ujama graži ateitis. Dainos ZZ ^;ftt sups?

ir scenos mene ji gali pasie- Velykas turės daug svečių, 
kti pačių aukštumų. Nuo sa- Jisai neseniai grįžo iš žiemi- 

įikas J. IhZnibrai.skas, MIC.; linkėčiau Bertulytei savo nių atostogų, kurias praleido
dalyviams veikalo turinį ir 
jo eigą gražiai išaiškino klie
rikas A. Šaudys, MIC.

Po to, k c plytelėje į-
vyko palaiminimas su Šven
čiausiuoju. A. J. M.

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

talentą vystyti, gi Bert u lia
una patartina duoti savo ma
žai dainininkei - lošėjai ir šo
kėjai visokeriopi), pagalbą, 
kad pastačius ją į laimingo 
rytojaus vieškelį.

Rašydamas pirmiau jos ne
įdėjau į programos dalyvių

pietinėse valstijose. Aplankė 
New Orleans ir visą Louisin- 
nos valstiją. Matė nepapras
tai gražių gamtiškų vaizdų. 
Padarė keletos tūkstančių 
mailių kelionę. Bekeliauda
mas susitiko draugą J. Mor
kų iš Willow Springs. Jo du-

skaičių dėl to, kad norėjau j ktė Genovaitė su Ona Kirdu- 
atskirai apie ją parašyti ir.liene leidžia atostogas Hot NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

M

go M supažindinti lietuvišką visuo
menę su jos talentu. Kad tai 
teisybė, lengvai galima įeiti-

Dainai Gelbtti

Virikinti br no* 

DlkMljin—

rAAtn SAMPEUO DTKA1 
Triaer** Rtttor WlM <5*.
H4 g, W«ih gL.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Falrfieid Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

A. A A
ANTANAS GRAIBUS

MLirė kovo 24 d., 1937 m., 
2 vai. popiet, sulaukęs 66 me
ti} amžiaus.

Kilo IS Panevėžio apskričio, 
Skapiškio miesto.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Palik© dideliame nullOdiine 

moter] Elzbietą, po tėvais Lu- 
košlunaltę, dukterį Bronislovą. 
Užtuplenę, žentą. Kaatmierą. 
anūkę Aldoną lr gimines.

Kūnaa pašarvotas 561 W. 
14th St.

Laidotuvės Jvyks pi.rinodienj, 
kovo 29 d. Iš namų 8:30 vii. 
ryto bus atlydėtas J Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Moteris, Dnktė. ten
tas, Anūkė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
cbavvica lr Sūnui. Tel. CANai 
3515.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylinti* ms — \ eątiivėmn — 

Bank lėtam- — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Plione I,Ak'A¥17rrK 5SOO

A. I A
JONAS FILIPAVieiUS

Mirė kovo 22 <L, 1937 m„
4 vai. ryte, sulaukęs pusę am- 
žili UM

Kilo iš Vilnijo*. Švenčionių 
apskričio, Tverečių parapijos, 
Daktarių kaimo.

Amerikoj Išgyveno 80 Mietų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter] Mugdaleną, po tėvais 
Klvilaite, dvi dukteris Anelę 
Ir Virginiją, sūnų Antaną, pus
broli Adolfą Baują ir Jo žmo
ną Petronėlę, pusseserę Ang
liją Belčnienę ir jos vyrą An
taną, o Lietuvoj seserį Marl- 

ir dvL bro
lienes.
joną, brolj Juozapą

X

Dykai LAtUOlbVių pittE&TUKlUB
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIKKK.TOIUAI 
KELNER - PRUZIN 

*^0»rlanalM patarnavimo* — M ©t arta patarnauja

--gi.

JUOZAPAS

UDEIKI
, TĖVAS

REPublic 8340

Kūnus pašarvotos 10506 Ld- 
b roo k e Ave. Tel. Putintum 3838.

Laidotuvės Jvyks pirmadie- 
nj, kovo 29 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventųjų parap. bažnyčią, ku
rioj ;vyks gedulingos pamal
dos už vėiloRio Melą. po pa
maldų bus nulydėtas j flrv. Ka. 
ztmiėro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlaua 
gimines, draugus-gee tr pažy. 
štamus-as dalyvauji šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnus tr Giminės.

Laidotuvių direktorius La 
chavvlcz ir SUOot Telefonas 
CANai

■ i p.mi. .df ii irttii

Springsuose, Arkansas. Vely
kas jau švęs namie. Kaip 
pats V. Neffas, taip ir jo 
duktė per Velykas svečiams 
papasakos savo įdomių kelio
nių įspūdžius.

PASTABA ĮSTOJUSIEMS)
OLD GOLD $200,000 

KONTESU '
Old Gold cigaretų kontesto No. 2 

Bulletin jau išsiųstas visiems, ku
rie yra įsirašę į tą kontestą. Tame 
bulletine randasi puzzlų jiaveiksTai 
5-tai, 6-tai, 7-tai, 8-tai, 9-tai ir 
10-tai savaitei.

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

Visi kiti puzzlai bus išsiuntinėja
mi kontestininkams taip greit, kaip 
bus gatavi. Trečias Puzzle B ui lėti
nu pluoštas turi (wsiektį kontes

Dar yra laiko įstoti į šitą didelį 
tžninkua pirmadienį, balandžio 12 d. 
ir smarkų kontestą, kur pirma do
vana yra $100,000 grynais pinigais. 
Kas tik dar atsišauki, tai viai 
“pasalų” paveikslai nno pradžios 
iki lfl-toa savaites nerijau kartu, tu 
taisyklėmis, blankomis ir formomis 
— viskuo, kaa tik reikia prie šltf 
kontesto, tuoj bus pasiųst*.

Jūsų vardas ir adresas tuoj bus 
padėtas ant mūsų “Mailing list” 
ir jūs gausite visas kitus “puzzlus” 
iki jMthaigos 15-kos savaičių kon ten- 
to. Atsiminkite adresą: Old Gold 

|,| Oetategl. 6. O- Bnx. No. 9, Vąrick
' St. Sta., Nev -Toi, F. Y.

PATARNAVIMAS 
MENĄ IR NAKTĮ

nv V A t KOPLYČIOS VISOSE *“ 
U I Rnl MIESTO DALYSE

AMBULANCE

Lactiawicz ir Simai
2314 W«st 23rd Place 
I’hone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

1. lilendis
S. P. Mažėta
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas

Eaiskis ir Sons

4348 So. California Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phon« BOUIevard 4139

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

718 VZest I8th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5208

10734 8a Michigaa 
TeL PULIman 5708

P ! Riftifoc 3354 So'Halsted st
n j, p^^u^^ y

L

Willia.nL


>**» Penktadienis,

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš Tėvų Mari jom; 
Chicagos Apskrities 

Rėmėjų Sus-mo

Brighton Park kolonijos 
žynius atstovas ir veikėjas 

Pr. Vaičkauskas pranešė, kad 
jie turės bunco party bala
ndžio 25 d., p. Navickienės 
namuose 2 vai. po pietų.

AVest Side taipgi turės pra-

merikos. Piliečių klūbo susi
rinkimas nukeltas į baland
žio 25 d.

F. A-nis, klubo koresp.

Praeitų trečiadienio vaka
rų įvyko Tėvų Marijonų Chi
cagos apskrities rėmėjų susi-1 mogėlę balandžio 25 d., ro- 
rinki'mas, į kurį, iš priežas- dos, apie G vai. vakare, Auš-
ties blogo oro, atsilankė ne- 
perdaugiausiai atstovų. Su
sirinkimas plačiai apkalbėjo 
rengiamų bankietų, kuris į- 
vyks gegužės 9 d., Aušros 
Vartų parapijos svetainėj. 
Išrinkta šeimininkės, kuriu 
pirm. bus viena gabiausių, 
AVest Side koJonijoj ne tik 
kaipo šeimininkė, bet ir įžy
mi darbuotoja, tai Domicėlė 
Gasparkienė. Jai gelbės ki
tos darbščios veikėjos, kaip 
tai: E. Pocienė, M. Stumb- 
nenė, Balčiūnienė ir kt.

Ant galo sekė raportai iš 
kolonijų skyrių:

Town of I^ake atstovės, bū
tent E. Ogentienė su dukrele 
Elzbieta ir sūnum Benediktu, 
pranešė, kad pirmų sekma
dienį po Velykų jie turės bu
nco žaidimo vakarėlį su šo
kiais, į kurį kvietė ir kitų 
kolonijų svečius atsilankyti.

ros Vartų parapijos salėj, su 
orkestrą,

Marųuette Park kolonijoj 
turės bunco party parapijos 
svetainėj, balandžio 25 d., 2 
vai. po pietų.

Panašias pramogas rengia 
ir kitos kolonijos, kurių die
na bus paskelbta vėliau.

Rap.

SUSIRINKIMAI

Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 26 d., 1) 
valandų vakare, daktarų Stri- 
kolio - Vezelio ofise, 4645 S. 
Asldand avė. Šiame susirin
kime kalbės dr. Spivac.

Dr. J. J. Slinkus, rašt

MARŲUETTE PARK. — 
Iš priežasties Velykų šventės 
Marųuette Park Lietuvių A-

Laiškas Nuo Jūrų

Plaukiame rainiai. Kelionė 
gera, tik kovo. 12 d. naktį ir 
dienų labiau pasupo. Nors 
jūra banguoja, bet milžino 
“Bremeno” nelabai judina. 
Keleivių nuotaika gera.. Ser
gančių nesigirdi. Patarnavi
mas geras.

Laive esu tik vienas kuni
gas. Mišias šiokiomis’ dieno
mis laikau 7 vai. Kovo 14 d. 
(selduadienį) laikiau 10 vai. 
Taigi didelio “Bremeno” c- 
su kaip ir “klebonas”, tik 
“klebonavimas” greit baigės, 
nes kovo 16 d. iš ryto pasie
kėme Bremeno uostų. Iš lie
tuvių tarp keleivių buvau ir
gi vienas.

Sveikinu amerikiečius, 
“Draugo” redakcija ir ad
ministracija ir visus bendra
darbius ir skaitytojus su Šv. 
Velykomis. Linkiu visiems 
brangių Viešpaties malonių.

Kun. Jonas Zabulionis

T>T? \ TTO v c;
~------  r ==-

Žemės piūvis Texas valsty
bėj. Dar neišaiškinta prieža
stis Ne\v London, Texas, mo
kyklos sprogimo. Vedami ty
rinėjimai. Kai kurie mokslo 
žmonės yra. nuomonės, kad 
sprogimų sukėlė nat ura! is ga- 
zas iš požemių pripildęs mo
kyklos sienų tuštumas, šia
me braižiny parodoma žo.nės 
piūvis ties vienu aliejams šu
liniu, kurių daug yra toje 
valstybėje, ir, tar*p įvairių 
žemės sluogsnių, gazo “kiše
nė”. Tasai gazas galėjo išei-

Metinė Parapijos 
Apyskaita

ROCHESTER, N. Y. - IŠ 
išduotos apyskaitos iš Šv. j 
.J urgio parapijos pasirodo, Į 
kad mūsų parapija pereitais; 
metais pažengė didelį žings-1 
nį pirmyn. Nors buvo nepa
prastai didelių išlaidų: rei-

IMPORTAVOME DAUG 
SKANĖSIŲ Iš LIETU

VOS VELYKOMS

Baltic lviport Kotntutniia pa- 
siruošiisi aprūpinti Lie

tuviškus stalus

Šįmet Chicagos lietuviai ga
lės velykinius stalus papuošti 
įvairiais skanėsiai iš Lietuvos.

J. P. Rakštis, savininkas
kėjo pataisyti mokyklos nn-;p.ajtje import Company, pra 
mu, taipgi klelx>nijų, bet dar kad jjR |Urį atsitraukęs
įstengta atmokėti $1,000.00 jg Uetuvos kumpių (hams and
skolos ir pabaigoje metų iž
de liko $1,626.92. Didelė pa
garba priklauso darbščiam 
klebonai kun. J. Bakšiui už 
jo sumaningų tvarkymų pa
rapijos reikalų, taipgi trus- 
tisams ir parapijos komite
tui, kurie sunkiai darbuoda- 
mies per praėjusius metus 
daug prisidėjo prie sekmuigo 
parapijos gyvavJmo.

Jaunimo misijos
Nuo kovo 7 d. iki 11 d. 

'kun. Gabrielius, pasijonistas, 
davė jaunimui misijas anglų 
kalba. Jaunimas skaitlingai 
lankėsi ir naudojosi Dievo 
malonėmis. Bet atsirado ir 
tokių tėvų, kurie ne tik kad 
neragino savo vaikų lankyti 
misijas, bet dar draudė. Gal, 
bijojo, kad pasiklausę uiisi-

Ponas Rakštis irgi praneša, 
kad už savaitės laiko bus iš 
Lietuvos agurkų, lašinių ir pa- 
lendritsų.

Produktus parduodame pa- 
vienipnis pirkėjams ir pasta
tom į krautuves “wholeeale.” 
Baltic Import Company ofi
sas randasi 805 AV. 19th St., 
telefonas Haymarket 3555. J 
ofisų irgi galima įeiti per p. 
Rakščio vaistinę ties 1900 S. 
Halsted St.

pienie ham), Lietuvoj gamin
to “backstein” sūrio, kepenų 
košelės ir visokios rūšies gry
bų ir baravykų: džiovintų ir 
konservuotų.

Be to, p. Rakštis parsitrau
kė įvairių rūšių lietuviškų sal
dainių.

KAUNAS. — 1936 m. iŠ 
Lietuvos valstybės pensijų 
fondo ir valstybės iždo išmokė
ta 7,616,300 litų pensijų ir pa
šalpų. Valstybės tarnauto
jams išmokėta 3,937,400 lt., į

NAUJA GĖLIŲ KRAUTUVĖ

MARŲUETTE PARK. — 
Ponas Poczulp atidarė gėlių 
krautuvę po nnm. 2458 AV. 
69th St. &io&i kolonijos lie
tuviai Velykoms gėlių galės' 
pirktis pas p-nų Poczulp.

MELROSE PARK, III., M 
Carmei bažnyčioje, misijt 
balandžio 11—18.

SHENANDOAH, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau-' 
jamoje bažnyčioje, misijos, 

pensijų ir 1,070,600 lt. paini- tohmda# I9_gegužės 2, te
pi). Karininkams 863.900 ll. yas gcnerolas klm. Andrius
pensijų ir 75,900 lt. pašalpų. 
Lietuvos karo invalidams — 
748,400 lt. Buvusiems Rusijos 
armijos karo invalidams 396,- 
200 lt. Buvusiems Vokietijos 
tarnautojams (Klaipėdoj kraš 
te) 277,700 lt. Pasižymėju
siems asmenims 246,200 lt. Be 
to, Klaipėdos krašto direkto
rija ir savivaldybės kasmet iŠ 
moka pensijų ir pašalpų per 
2,500,000 litų. Šių sumų dalį 
subsidijų pavydale sumoka 
valstybės iždas.- Tsb.

Cikoto, MIC ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

PHTLADELPHIA,_Pa., ku
nigo Igno Zimbi i o klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domns Morkūnas, MIC.

ti į viršų ir užsidegti nuo Į jonicriaus pamokinimų, ne
mestų bedievybės, kurioje jie 
yra auklėjami.

Paveikslai iš Lietuvos

Kovo 17 d. J. Januškevi
čius, Jr., rodė gražins pavei
ksiąs iš Lietuvos. Nors oras 
pasitaikė blogas, bet apie po
ra šimtų žmonių atėjo pama
tyti paveikslų. Tas rodo ro- 
ehesteriečių meilę prie savo 
tėvynės Lietuvos.

mažiausios kibirkštėlės.

Jane AVyatt sako:
"Luckies yra lengvas užsirūkymas, kuri mano gerkle * ' 

užgiria ir mano skonis mėgsta”

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KARVĖS, ARKLIAI. 

MAŠINERIJA

N eseniai berto padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymų.

To pamėgimo protingumų patvirtina p-lė Wyatt, 

kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso

gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei.

“Pirmu kartu ai pasirinkau Luckies 
apie penkiata metų atgal, nes paste- 
bėjau, jog kitų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko ai juos ir rūkau. Nau- 
jajam paveiksle, *Lost liorizon’, ku
riame ai su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti loiėja, filmą tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Ii to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Ai jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. Jie yra lengvu uisirū- 
kymu, kurį mano gerklė užgirio ir 
mano skonis labiausiai mėgsta.”

vo

DABAR LOŠIANTI NAUJOJ COLUMBIA 
FILMOJ “LOŠT HORIZON”

PUIKIAUSIAS TABAKAS"" 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

Sodaliečių vakarėlis

Verbų sekmadienį sodalie
tės surengė šaunų vakarėlį, 
kurio pelnų skyrė papuoši
mui altorių per Velykų šven
tes. Sukšta du veikalėliai: 
trijų veiksmų veikalėlis “Ma- 
nsions”, anglų kalba ir trijų 
veiksmų pasaka “Pelenė” 
lietuviškai. Veikalai pasise
kė kuogražia.usia ir rengėjo
ms priklauso garbė už pasi
darbavimų. Tokie parengimė- 
liai atneša daug naudos, nes 
žmonės gali pamatyti gražių 
pamokinimų, o parapijai pa
daro naudos. Galima pagirti 
mūsų sodalietes, nes jos labai' 
gražiai darbuojasi Dievo ga
rbei ir parapijos naudai. Žmo 
nės atjaučia jų darbus ir 
skaitlingai lankosi į paren
gimus. Ir per šį vakarėlį 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Liks gražaus pelno iir per 
Velykas bus gražiai papuoš
ti altoriai.

Velykų pamaldos

Velykų rytų Prisikėlimo 
Mišios ir procesija įvyks 6 
vai. ryto. Suma bus 10:30 v.

Parapijos vakarienė

Balandžio 11 d., parapijos 
komitetas rengia šaunių va
karienę parapijos naudai. Ti
kietai jau platinami. Patar
tina visiems įsigyti iš anks
to, nes gali pritrūkti. Atsi
lankydami į vakarienę paro
dysime savo susipratimų ir 
paremslne parapijos reika
lus. Vyturys

PRIEŠ knitėjimus—prieš kosulį
PLATINKITE "DRAUGI”

Marijonų Vedamųjų
Pamaldų Tvarkraštis 

Gavėnios Meta

W Favlninko neevelknlos vieni ai
trini nnrdimdhme 23 karve*. 2 nrk- 
llu« Ir vIram farmoit Orrit
kreipk ltZs. 24 33 W. 69 St. Tel. 

Į Orrtvt MU 1262.
PARDAVIMUI NAMAS

' Pardavimui name s dviejų batų, mfl- 
| Finis. dvieju karu m radžiu*. VI*- 
' kns ISrendnotn. Randasi <053 So.
Artesian nv Krelntts 1425 W. 45 

et., tel YARds 0406.

MASPETH, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, kovo 2.1 
—28, kun. Alponsas Jagmi 
nas, MIC.

GIRARDVILLE, Pa., kun 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Mor 
kūnas, MIC.

Velykų Metu
OMAHA, Nebr., kun. Juo

zo Jusevičiaus klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos kovo 31 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M. 
I. C.

PTTTS8URGH, Ta., kun 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
liažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAAVRENCE, Mass., kun 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC

DIDEIJS BARGENAS

PftzdRvl">-tii btičern/a Jr rrocemėn
hlynlš. T'trj hflt parduot* I pMik-'a* 
dieną*. Tai yra a. a. Antano F»l- 
MaUR vieta. AtstSauklte pas ndml- 
nlatraturlu Paul M. Smith. 4631 So. 
Aehland Avc. arba 4177 Archer Avė. 
Tel. Boulevard 2800 arba Lafayette 
2235.

PARDUODAM IR NUOMOJAM 
MASINAS

barduoJame visokius typeivrlterluA,
•‘addln<" masinas lr registrrluA, 
Jubza-t Pauli, Mld City Typevvrltar' 
Erchange. Tel. Wentworth 5305.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, SIoru, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Bot Air, Light, Snlphnr ir 8howe 

Maudynes,
Elektros Trytmentai ir Masožai 

r*RV SKTKIUS MOTORU SKYRIUS
IMS Clybovm 
Mm.. TreA.. R 

Ir
I:Se ryt. Iki IS vnk. 
Antr. Ir Pmkt. 7i3S 

Iki S vnk,

Avė. 
Krtvlr.

IMI N. Hnlated St.
Antr. Ir Krtvlr.

S ryte Iki e vnk. 
Metrrte 

Patarnautoje
•Mt-R V IRTOSR SUVYK* 40 MKTU

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BAčKUS

Z


