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Albanų karalius pasiduoda Mussoliniui?
Mussolinis nusprendė okupuoti 
Albanija ir paimti ja savo “glubon”

Jugoslavija bijo Italijos 
ir Vokietijos sąmokslo

IX)NDONAS, bal. (i. — Ži-i PARYŽIUS, bal. G. — Vo
niomis iš Belgrado, Albanijos liausimais žiniomis iš Jugos- 
karalius Zog su savo minis- lavijos, Vokietijos pasienyje
tiais nusprendė pripažinti vi
sus Mussolinio reikalavimus ir 
pasiduoti Italijos “globai”, 
lygiai taip, kaip neseniai Če
koslovakija buvo priversta pa 
siduoti Hitlerio “globai”.

ROMA, bal. 6. — Italijos 
keli karo laivai nuplaukė į Al 
hanijos pakraščius ir patru
liuoja Durazzo miesto šone. 
Šiame mieste laukiama gau
singa italų kariuomenė, kuri 
atvyks transportais iš Italijos 
— skersai Adriatiko jūros.

LONDONAS, bal. G. — An
glijos vyriausylrė pareiškia, 
kad jei Mussolini okupuoja 
Albaniją, tai tuo būdu Italija, 
paneigia draugingumo sutartį 
su Anglija.

pataisytiWagneri3 darbo istatynia
Jei ne, grasinama tirti 
boardą ir iškelti skandalą

WASI1INGTON, bal. G. — 
Kongrese yra sumanymas pa
taisyti ^Vagnerio darbo įstaty 
mų taip, kad Išgriauti nacio
nalinio darbo santykių Išar
do šališkumų suvaržius jo 
sprendžiamų jį autoritetų.

Šalies administracija šiam 
sumanymui priešinasi tuo su
metimu, nes paskiau boardas
negalėtų darbininkijoje palai-Į jai bus tikrai skaudūs.

ITALŲ, VOKIEČIU 
KARO VIRŠININKAI 
TURI PASITARIMUS

BERLYNAS, bal. 6. — Hi-i ’
Įtleris išvykęs į Berchtesgade- 
nų. Sužinota, nacių vadas tu- 

BERLYNAS, bal. 6. — Pa-Iri nuolatinius telefonu susisie 
tirta, Innsbrucke antra diena kimus su Mussoliniu. Kurije- 
turi pasitarimus Italijos Irai (pasiuntiniai) kasdien 
generalinio štabo viršininkas tarp abiejų diktatorių vežioja 
gen. Alberto Pariani su Vo- personalinius laiškus, 
kietijos kariuomenės vadu -----------------------
gen. Will:elmu Keitei.

Sakoma, tas yra sąryšyje 
su Anglijos, organizuojamu 
Europos valstybių antihitleri
niu bloku.

Taip pat patirta, kad Vokie 
tija siunčia Italijai daugybę 
įvairių rūšių karo ginklų.

PARYŽIUS, bal. 6. — 
Prancūzija siunčia daugiau 
kariuomenės j Siriją ir po
draug daug dirba už antibitle 
rinio bloko sudarymų.

(Jugoslavijoje) įvyko riaušės 
jugoslavu su nacių šalininkais. 
Daug sužeistųjų, tarp kurių 
yru ir policininkų.

Vokiečių kariuomenė sutrau 
kta Jugoslavijos pasienyje.

BELGRADAS, bal. G, — 
Jugoslavijos vyriausybė bijo 
Mussolinio įsigalėjimo Albani 
joje. Stebėtojai spėja, kad I- 
talija yra sąmoksle su Hitle
riu pulti ir pasidalinti Jugos
laviją. f

IŠBLAŠKĖ NACIŲ 
VAIKŠTYNES

BUENOS AIRES, Argenti
na, bal. G. — Keli šimtai na
cių čia surengė vaikštynės. Po 
licija greitai žygiuojančius iš 
blaškė.

kyti CIO organizacijos pirme
nybės.

Kongreso atstovas demokra 
tas iš Georgia E. E. Cox rei
kalauja minėtą Įstatymą, būti
nai taisyti. Jei tas nebus da
roma, jis sako, kongresas bus 
priverstas skirti komisijų tir
ti darbo santykių boardo visų 
veiklų ir tuo būdu bus iškelti 
skandalai, kurie administraci-

HITLERIS SUSISIEKIA SU 
MUSSOLINIU

NAUJAS VIENKARTINIS 
LEIDINYS

Kovo 15 dienų Vilniuje išė
jo iš spaudos naujas lietuviš
kas vienkartinis jaunimui ski
riamas leidinys “Mūsų Vil
tys”, Leidinio leidėjas ir re
daktorius — Kftziin. Blaškaus 
kas. Turinyje daug įvairios 
aktualijos ir informacijos. Lei 
din,vs gausiai iliustruotas ir 
labai patraukus.

GARSINKITE^ “DRAUGE”

PRANEŠA, POPIEŽIUS 
KVIES PASAUU 
PASTOVION TAtKON
VATIKANAS, Imi. G. — 

Pranešta, kad Šventasis Tė
vas Pijus XII nusprendė im
tis žygių kaip nors nuraminti 
šiandien nerimstantį pasaulį

Tas bus padaryta Prisikėli
mo dienų po iškilmingųjų Šv. 
Petro bazilikoje pamaldų. 
Prieš laiminsiant minias iš ba 
zilikos balkono, Jo Šventeny
bė skaitys dekliaracijų. Kvies 
pasaulį visomis priemonėmis 
išlaikyti pastovių, taiką.

ARGENTINOJE IMTA 
SMARKIAI VEIKTI 
PRIEŠ NACIUS

BUENOS AIRES, bal. 6. — 
Argentinos vyriausybė praple 
čia veikimų prieš nacius tiks
lu sugriauti jų įsigalėjimą. 
Nacių vadai areštuojami. Vy
riausybė gavo teismo leidimą 
bankuose atidaryti ir patik
rinti privačias nacių bankines 
dėžutes, kad susekti nacių 
priešvalstybinį sąmokslą

+* Iš
bės rankas nacių dokumentų 
patirta, kad su veikiančiųjų 
Argentinoje naciij pagalba 
Vokietija planavo okupuoti ir 
pasisavinti 'Patagonijos terito 
riją — Argentinos pietinę da
lį*

KITA UNIJA TRAUKIAMA 
TIESON

BOSTON, Mass., bal. 6. — 
Naujosios Anglijos trys sunk
vežimių kompanijos traukia 
teisman International Brother 
hood of Teamsters, Chau- 
ffeurs, Stablemen and Hel- 
pers unijų. Reikalauja 990,000 
dol. atlyginimo. Tai streiko 

i pasekmės.

PARYŽIUJE APIPLĖŠTA 
AMERIKIETE

PARYŽIUS, bal. 6. — Du 
plėšikai įsigavo į turtingos a- 
merikietės Miss Dorothy Ram 
band butų, jų surišo ir pagro- 
bė 10,000 dol. brangenybėmis 
ir pinigais.

JAPONAI KINIJOJE PA
DVIGUBINO VEIKIMĄ

TOKIO, bal. 6. — Japonų 
kariniai autoritetai paskelbė, 
kad japonų kariuomenė centri 
nėj Kinijoj padvigubinusi sa
vo veikimų palaužti kinų at
kakli; priešinimusi.

Pranešta, kad Didžiojo Pen 
ktadienio pagarbai Chicagoj 
uždaromos visos viešosios mo
kyklos.

BERLYNAS, bal. 6. — Na
cių vyriausybė nusprendė ne
paprastai iškilmingai minėti 
Hitlerio gimtadienį šio balan
džio 20 d.

Naciai užsimoja iškilmes 
vykdyti savo gudriuoju sume
timu — patirti, kurios Euro
pos valstybės Vokietijai palan 
kios, kurios gi ne.

Į iškilmes pakviesti visi sve 
timų šalių diplomatai Berlyne 
ir kiekviena valstybė atskirai. 
Sako, kuri valstybė į iškilmes 
prisius gausingų delegacijų 
sveikinti diktatorių, ta pasiro 
dys Vokietijai palanki ir fiu
reris “maloniau” su ja elgsis.

PAŠALINA “LAIKINUS” 
TARNAUTOJUS

Chicago miesto klerkas Bra 
dy, kurs pasitraukia iš užima 
mos vietos išrinkus naujų 
klerkų SchreiberĮ, iš savo raš 
tinių atleidžia S0 “laikinų” 
tarnautojų. Tarpe įleidžia
mųjų yra ilgus metus ten dir
busiųjų.

Klerkas Brady tvirtina, kad 
neturima fondų atleidžiamųjų 

Į tarnautojų algoms.

i Spėjama, kad tuo būdu iŠ- 
l keliami naujam klerkui nesma 
1 gumai. O juk abudu klerkai y 
ra demokratai.

ŠIAULIAI. — Šiaulių 1 kuo 
pa intensyviai ruošiasi savo 
sąjungos šventei, kuri įvyks 
birželio mėn. Kaune. Kiekvie 
nų sekmadienį daromi prati
mai ir kit

DIDŽIOJO KETVIRTADIE
NIO IŠKILMĖS VATIKANE

VATIKANAS, bal. G. — 
Šiandien Šv. Petro bazilikoje 
įvyko didžiai įspūdingos cere
monijos minint šv. Eucharis
tijos įsteigimą.

Šventasis Tėvas Pijus XTI 
laikė Mišias Sistine koplyčio
je, o paskui Jo Šventenybė su 
procesija Švč. Sakramentą nu 
nešė į Pauline koplyčią, kur 
kardinolas Tedescbini pontifi- 
kavo Mišias.

Iškilmėse buvo keliolika kar 
dinolų, eilės arkivyskupų, ir 
prelatų, taip pat daug diplo
matų. Bazilika buvo kupina 
tikinčiųjų.

LAIMĖJĘ RINKIMUS DE
MOKRATAI NESIVARŽYS

Chicagoj laimėję rinkimus 
demokratai toliau nesivaržys. 
Namų savininkai jau gauna 
mokesnių sąskaitas už nekil
nojamus turtus. Tai už 1938 
metus mokesniai ir didesni 
kaip už 1937 metus.

VĖL PASIRODĖ GRIPAS

MARIJAMPOLE. — Pasi
keitus orui, Marijampolėje 
vėl pradėjo siausti gripo epi
demija. Šiuo kartu gripas su
ėmė tuos, kurie anksčiau šios 
ligos buvo išvengę. Nemaža 
serga suaugusių ir mokykli
nio amžiaus vaikų. Pavasaris 
'epidemijų išblaškys.

Po ilgo deryhu Lenkija so Anglija 
padare savitarpes pagalbos sutarti

Ministras Beckas nesutiko 
įsijungti į planuotą bloką

LONDONAS, bal. G. — An
glijos vyriausylrė pranešė, kad 
ji padarius savitarpės pagal
bos sutartį su Lenkija.

Ši sutartis padaryta po tri
jų dienų karštų diplomatinių 
pasitarimų Lenkijos ministrui 
Beckui atsisakius prisijungti 
prie planuoto Europos valsty 
bių antihitlerinio bloko.

Pasirodo, kad Anglijai šį 
kartų nepasisekė sudaryti blo 
ko prieš Vokietija. Europos* 
mažosios valstybės nusprendė 
nekiršinti Hitlerio.

Anglijos vyriausybė nus
prendė pradėti griežtų kovų 
su nacių agentais Britanijoje.

Atvykęs į Londonu minis
tras Beckas entuziastiškai kai 
bėjo apie minėtų blokų ir kari

Į nę sutartį. Paskiau jo entuzi
azmas staiga nuslūgo. Stebė

LIETUVOJE MIRĖ 
ŽYMUS, SUSIPRATĘS 
TĖVINAINIS

a. a. Antanas Braždžins.
Kas supratingi; lietuvių 

prieškariniais laikais gyveno 
Panevėžyje, visi turėtų atsi
minti Antano Braždžiaus šei
myną, nes jo namuose anuo
met spietėsi visas tautinis ir 
visuomeninis lietuvių ne tik 
Panevėžio, bet ir kiek plates
nės jo apylinkės gyvenimas. 
Sakyto žmogaus šeimynoje 
galvota taip: jei žmogus sa
kosi lietuvis esąs, tai jis turi 
būti geras žmogus, o geram 
žmogui nei priėmimo, nei pa- 
valgidinimo, nei nakti gulto 
atsakyti juk negalima.

Taigi Antano Braždžiaus 
namuose liet kada apsilankęs 
galėjai rasti kurį nors lietuvį 
visuomenininką: mokinį, stu
dentų, pradėjusį savarankų 
gyvenimą kuri nors darbuoto
ją. Šeimininkai, kartu ir gau
si jų šeimyna, visuomet būda 
vo su svečiais ir nepagailėdavo 
jiems ne tik pavaišinimo, bet 
ir padrąsinimo geram, lietu
viškam darlmi. Antanas Braž 
džius, kilęs iš paprastų sodie
čių, jaunuosius savo svečius 
nuostabiai mokėdavo užkrėsti 
giyvenimo optimizmu ir noru 
visuomenės labui patarnauti: 
visuomet būdavo linksmas, 
juokų pilnas, patarimų uesi- 
gailįs ir kt.

\Ties Antano Braždžiaus as
meninu tenka sustoti ne tik 
kaipo ties prieškarinio meto 
supratingu lietuviu. Jis buvo 
įdomus ir kaipo šiaip žmogus.

tojai yra nuomonės, kad Be- 
ckas pakeitė savo pažiūras ga 
vęs žinių, kad Pabaltijo vals
tybės atmeta Lenkijos kvieti
mų su ja sudaryti nepuolimo 
ir draugingumo sutartis.

Becko nuosprendžio pagrin
de yra nekiršinti Vokietijos, 
neduoti progos Hitleriui ata
kuoti Lenkiją. Hitleris yra pa 
reiškęs, kad jei mažosios vals 
tybės, o jų tarpe ir Lenkija, 
susidės su Anglija tikslu ap
siausti Vokietijų, jų nepriklau 
somiybės nebus užtikrintos.

Pats ministras Beckas Lon
done pareiškė, kad Lenkijos 
prisijungimas prie bloko su
kiršintų Vokietijos fiurerį ir 
sugriautų šiandieninius esa
mus geruosius vokiečių lenkų 
santykius.

Gimė 1841 m, 15 d. liepos 
mėn. Deikiškių km., Vabalnin 
kų par. Vedęs 1874 m. Onų 
Kubiliūtę-Kubilinskaitę iš Gi
neičių km., Pabiržės par., su-

, . ., r,T. ». . ’ 'Jauke' gaus'ibs~'šėiM<55T'^_sūnųPANEVĖŽYS. — Čia mirė 6ir 3 dukterų. Kiek aplinkybės 
leido stengėsi suteikti visiems 
savo vaikams mokslą; duktė 
Emilija, ištekėjusi už J. Pe- 
rekšlio, baigusi dantų gydyto
jos mokslą; kiti vaikai turėjo 
pasitenkinti tik viduriniu mo
kslu.

Pavargęs ūkininkauti, pirko 
namus ir sklypą Panevėžyje) 
(prie dabartinio pašto), ku
riuose ir išgyveno ligi savo 
mirties. Sulaukė tikrai pavi- 
dėtino amžiaus, nes mirė ture 
damas 98 metus amžiaus ir 
prieš tai 1924 m. atšventęs au 
ksines vestuves Panevėžyje, į 
kurias jubiliato pagerbti buvo 
atsilankę: a. a. prelatas Mas
čiui i s — Maironis, davęs au
ksinį šliūbą, a. a. prof. Povi
las Matulionis, a. a. prof. P. 
Leonas, Jablonskienė, Mašo- 
tienė, Liudas Gira ir kiti. AL, 
a. Jablonskis, negalėdamas dėl 
ligos atvykti, atsiuntė savo 
paveikslą su sveikinimu.

ŠALIA DANCIGO NACIAI
SUSIKIRTO SU LENKAIS
DANCIGAS, bal. G. — Lan 

gfuhre, šalia Dancigo, naciai 
susikovė su lenkais. Yra sužei 
stųjų. Areštuota apie 20 as
menų.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir šalta.
Saulė teka 5:23, leidžiasi 

G: 22.
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manti visą gyvybę, kad 
žmogaus.

ir iš sveikiausio Didysis Penktadienis
V. Jėzus ne staigiu smūgiu buvo žudomas, .

o ilgai kankinamas, kad daugiau ir skaud Šventas Kryžiau, is visų medžiŲ vienas tu 
džiau gautų kentėti. Jei Jisai po tų ugų ir pagarbintas...”’
baisių kankinimų, išėmusių visą Jo gyvybę, r ®
sušuko didžiu balsu, tai buvo stebuklas. Tą nuo ilgų šimtmečių Mo- Kristaus mirtinu žlugo visus
suprato mirties ištarmės vykdymą prižiurę j tina Bažnyčia Didžiajame Pe- Kristaus mokslas, galybe, atė
jusių kareivių vadas šimtininkas, kurs sto- nktadienyje kartoja reikšmin-, buklai, dieviška pasiuntinybė.
vėjo ties juo, matydamas Jį tokiu šauksmu gus ir įspūdingas kryžiaus pu 
atidavus dvasią, tarė: Iš tikrųjų šitas žmo-, garbinimo apeigas. Tikintieji 
gus buvo Dievo Sūnus” (Mile. 15, 39). Ir artinasi prie kryžiaus, kurį 
mes, prisiminę šitą V. Jėzaus mirtį, pagar

Bendradarbiams ir korespondentams raitų nesrųtlna, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstundiama tam tiks
lui pešto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prato rąžyti trumpai ir aitkial (Jei galima rąžomąją 
mažinčle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmenižkumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkražiln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Entered as Second-Clsss Maner March >1, 1016. at

Chlcago, Illinois Under the Aot of March >. 1870.

Taika Ar Karas

Europa visu smarkumu rengiasi karui. Re
ngiasi ir kiti kontinentai. Nelaisva nuo to ir 
Amerika, Jei ir vėl kils panašus, karas, koks 
buvo tarp 1914 ir 1918 m., spėjama, ir Ame
rika bus įtraukta.

Kariauti rengiamasi, tačiau nieks nenori 
kariauti. Karo visi bijo. Jo bijo net dikta
toriai: Stalinas, Hitleris, Mussolini. Jie gar
siai kalba, daug blofuoja, bet karo pradėti 
nenori. Hitleris ir Mussolinis tuo tarpu gro
bia tik tai, ką gali paimti be didelio pasi
priešinimo, kur nėra karo pavojaus. Dikta
toriai, mat, jaučia, kad pradėti karą, tai 
reikštų išsikasti sau duobę ir į ją įpulti.

Diktatoriai laikosi durtuvų jėga. žmonės 
jų nekenčia, bet ir neturi jėgos jiems pasi
priešinti. Tačiau, jei kada tuos durtuvus pri
sieitų išgabenti į karo frontus, žmonėms su
sidarytų galimybės pakelti savo balsą, pa
reikalauti sau teisių, laisvės.

Nenori karo nė demokratiškosios valsty
bės, nors ir yra verčiamos prie jo rengtis. 
Jos gerai nusimano, ką reiškia karas, kokios 
jo pasekmės. Pasaulis dar neužmiršo Pasau
linio Karo baisių nuostolių. Reikia atsiminti, 
kad 1914 — 1918 m. buvo suniobilizuota 74 i 
milijonai vyrų, 10 milijonų vyrų užmušta, Į 
3 milijonai žuvo be žinios, 19 milijonų buvo 1 
sužeistų, 10 milijonų liko paliegėliais, 7 mi
lijonai belaisvių, 9 milijonai vaikų liko naš
laičiais, 5 milijonai moterų liko našlėmis, 10 
milijonų žmonių buvo priversti bėgti iš sa
vo namų.

Kilęs naujas karas tiek pat, bet gal ir dau
giau žmonių išžudytų. Be to, kokius laimė
jimus naujas karas atneštų? Gal būt, pasau
lis susilauktų dar baisesnių dalykų, negu po 
Pasaulinio Karo susilaukė; bolševizmo, fa
šizmo ir nacizmo. Demokratijos vadai tą 
jaučia. Dėl to jie vengia karo. Katalikų Baž
nyčia taip pat daro didžiausių pastangų, 
kad neprileisti pasaulio prie naujo karo. Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus XH, kuris la
bai gerai pažįsta tarptautinę valstybių situa
ciją, rengia svarbų raštą, kuriuo atsilieps 
nebedaryti žmonių skerdynių, palaikyti tai
ką.

Šiandien Didysis Penktadienis, Kristaus 
Taikos Kunigaikščio, tragingos ir skaudžios 
mirties ant kryžiaus paminėjimas. Žinodami, 
kad Pamuflio Išganytojas jcentėjo baisias ka
nčias ir dideliuose skausmuose ant kryžiaus 
mirė dėl žmonių išganymo, dėl pasaulio tai
kos, ramybės, tiesos ir teisingumo, prašyki
me Jo, kad Jis pašalintų karo pavojus, kad 
apšviestų valdovų protus taikiu ir teisingu 
būdu išrišti tarptautinius konfliktus.

Šios Dienos Mintis
Kai V. Jėzui kybant ant kryžiaus, su Jo 

Krauju išlašėjo paskutinės kūno gyvybės jė
gos, kai buvo atbaigta žmonių atpirkimo au
ka, kai tos aukos pabaigą pažymėjo Išga
nytojo lūpos, tardamos ATLIKTA, tai jau 
rodėsi, kad Jam reikėjo ir mirti. Juk miršta 
žmogus, kai jo gyvybė išsibaigia. Tačiau V. 
Jėzus dar nemirė. Jo žmogiškai gyvybei iš
sisėmus galutinai, Dievaž dar stebuklingu 
būdu pailgino tą gyvybę. Paprastai, mirštan
čio žmogaus jėgos mažėja p&l&ipeniui, jo gy
vybė gęsta, kas kart silpniau pasireikšdama, 
ir dėl to paskutinio mirštančio žmogaus žo
džiai būna tariami kas kart silpnesniu bal
su, jei tos mirties priežastis nėra staiga ati

binkime ją, pakartodami šimtininko posakį 
— Jėzus yra tikras Dievo Sūnus. (Iš vysk. 
Bučio raštų).

APŽVALGA
Kas Pražudė Čekus

Į šį klausimą mėgina atsakyti Vilniaus lie
tuvių laikraštis “Aidas”, kuris tarp kitko 
rašo:

Daugelis yra linkę kaltinti pačius čekus, 
kuriems prikišama, kodėl jie peiliai neka
riavo su vokiečiais, kodėl be jokio pasiprie
šinimo leido pakeisti savo valstybės sienas. 
Priekaištas iš tikro rinitas, o pasiteisinimas 
yra tik vienas — čekus apvylė Prancūzija, 
Anglija ir Sovietų Rusija. Nėra dviejų nuo 
monių, kad taip buvo. Bet juk čekai buvo 
gerai apginkluoti, turėjo beveik milijoninę 
armiją, tad kodėl negalėjo priešintis, kodėl 
su ginklu rankoje negynė savo valstybės sie
nų neliečiamybės, o tuo pačiu ir tautos gar
bės.

Vienas kitas yra linkęs atsakyti, kad taip 
liūdnai pasibaigė todėl, kad čekai niekuomet 
su niekuo nekai-iavo, kad jų armijai neteko 
nė karto susidurti su priešu ginant tautos 
laisvę, kuri Didįjį karą laimėjusių valstybių 
jiems buvo kaip ir padovanota. Tokios nuo
monės reiškėjai eina dar toliau, teigdami, 
kad čekai visų pirma mėgsta ramų gyveni
mą, yra lepšiai ir nenori rizikuoti.• .

Sunku būtų pasakyti, ar ši nuomonė yra žalės bažnyčia”; joje Popie 
pagrįsta, ar paviršutiniška. Sunku taip pat žiai amžiams bėgant laikė iš
būtų ją paneigti stebint paskutinių dienų
įvykius, kada žygiuojančiai okupacinei vo
kiečių kariuomenei nieks iš čekų nepastojo 
kelio. Kitaip buvo 1914 metais Belgijoje.

kunigas ką tik atidengė, il
su didele pagarba priklaupę, 
bučiuoja ant kryžiaus kaban
čio Išganytojo kouas. šiose a- 
peigose glūdi mūsų tikinčių
jų dvasinė būklė, kokių mes 
pergyvename nuo Kančios Se
kmadienio iki Didžiojo Penk
tadienio; tai ženklas, jog ir 
mes trokštame ir esame pri 
sirengę dalyvauti su Jėzumi 
Kristumi Jojo kryžiaus kely
je ir karčioje mirtyje už mus.

Šios pamaldos siekia savo 
pradžią jau nuo ketvirto ši
mtmečio ir pirmiausia įsiga
lėjo Jeruzalėje. Ten šv. Ele
na surado tikrąjį kryžių, ku
rį paskui išstatė viešai tikin 
čiųjų pagarbai. Malda, kurią 
vyskupas ar kunigas Didžia
jame Penktadienyje gieda nu
dengdamas kryžių, taiko savo 
žodžius kaip tik tikrajam kry 
žiui, “Štai kryžiaus medūs, ant 
kurio kabojo pasaulio Išgany
tojas”. Šv. Elena vėliau ne
mažą tikrojo kryžiaus dalį 
nugabeno į Romą, kur ją glo
boti pavedė vienai bažnyčiai, 
kuri pirmiau buvusi josios šei 
mynos nuosavas palocius, da
bar gi paverstas į Dievo na-

Tačiau tikėjimo akinus žiū
rint, aišku, jog ten ant kry
žiaus kabojo Dievo Sūnus, a- 
tėjęs ant šios žemės per kry
žių, kančią, mirtį ir garbingą 
prisikėlimą utnešti mums nau- 

Ijo, apštesnio, amžino gyveni
mo. Taip, kad ir mes esame 
priversti muštis gailestingai 
krūtinėn ir sykiu su šimtini
nku sušukti: “Iš tikrųjų ši
tas žmogus buvo Dievo Sū
nus” (Mork. 15, 39).

Po to, seka vadinami “Im- 
properium ” (“ Išmetinėji
mai”). Šiose giesmėse pažy
mima Dievo globa Savo iš
rinktai tautai Sename Įstaty
me ir šios užsiepyrusios tau
tos nedėkingumas. Šis gi ne
dėkingumas pasiekė savo auk- 
ščiausį laipsnį tada kada iš
rinktosios tautos žmonės pri
kalė pažadėtąjį Mesiją prie 
kryžiaus medžio. Nereikia niu 
nyti, tačiau, jog šie “išmeti
nėjimai” taikomi vien tik žy
dams. Dievo nepaprasti dar
bai nuveikti Izraelio sūnums 
Sename Įstatyme buvo sim
bolis anų didelių darbų, ku
riuos Dievas turėjo padaryti 
išrinktiems žmonėms Naujame 
Įstatyme. Šių gi nepaprastų 
darbų centras kaip tik ir yra 
Kristaus Nukryžiavimas; per

Vindzoro kunigaikštis su žmona prie Anglijos karalienės 
Viktorijos paminklo Biaritz’e, Prancūzijoj. Kadangi kara
lienė Viktorija mėgo dažnai šį pajūrį lankyti, atminimui to 
prancūzai pastatė jai paminklą. (Acnie telephoto)

’^orosmus. Ši bažnyčia buvo užvar- kryžių Viešpats Jėzus mus at- c
dinta “Šv. Kryžiaus iš Jeru-

kilmingai* Didžiojo Penktadie
nio pamaldas. Vakaruose pra
plotus rymiškoms apeigoms, 
praplito visur ir virš minėtos 
kryžiaus pagarbinimo pamal
dos. Aišku, tat, jog tose vie
tose kur neturėta tikrojo kry
žiaus, prisėjo vartoti papras
tas kryžius ir be tikrojo kry
žiaus relikvijų.

Bažnyčia savo turtingoje li
turgijoje dažnai pavartojo ry
škių kontrastų idant išreikš
tų mūsų tikėjimo antgamtines 
tiesas ar paslaptis, štai Ka
lėdose, kada tikinčiųjų akys 
ir širdys atkreiptos į prakar- 
tėlę apmąstinėti Išganytojo 
užgimimų, Bažnyčia savo gie
smėmis ypač pabrėžia amži
ną Sūnaus užgimimą iš Tėvo. 
Dabar gi, Didžiajame Penk-

pirko, ganapadarė už žmoni
jos beribę skolą Visagaliui 
Dievui.

Apsižiūrėkime, tat, ir apsi-

KLAIPĖDOS LAUKININKAI 
PASIGENDA ŽEMAITIJOS 

DARBININKŲ
(VI) V). Klaipėdos krašto 

vokiečiai iki šiol vis nusiskų
sdavo, kad vietiniams žmonė
ms atimu darbą ir duoną iš 
Lietuvos atvykę darbininkai. 
Tiesa, Klaipėdos mieste kas
met žiemos metu atsiranda iki 

tūkstančių bedarbių,
bet daugiausia tokių, kurie 
arba nenori, arba negali dirb
ai. Sudarius krašte nuotaiką 
prieš Didž. Lietuvos darbinin
kus, šie dažnai būdavo pašie-

Praėjusiame “Aido” numeryje pareiškė
me, kad šitoksai pasyvus čekį elgesys, visiš
kas ir negarbingas pasidavimas yra didelė 
paslaptis, kurią sužinosime tik vėliau, atei
tyje. Tuo tarpu dabar esame čekų parbloš- 
kimo, jos pažeminimo liudytojai, kuriems la
bai sunku būtų pasmerkti ar pateisinti čekų 
tautą. .Daugelis pasaulio laikraščių tuo tra
gišku momentu ne tik neišdrįso mesti ak
meniu j nelaimingą čekų tautą, bet pareiškė 
jai giliausios užuojautos.

Ne kitaip turime pasielgti ir mes, lietu
viai. Jei kas, tai lietuvių tauta ypač gerai 
žino, koks skaudus yra svetimųjų jungas, 
kuris reikėjo vilkti iki 1918 metų ir kokia 
brangi yra laisvė. Jau vien tuo sumetimu 
vaduodamiesi kartu su čekų tauta pergyve
name jos tragiško likimo valandas. Negali
me pamiršti ir dar vienos svarbios aplinky
bės — čekai visada buvo draugiškai, bičių- ... 
liškai nusiteikę lietuvių tautos atžvilgiu. Ši Padienyje, kada taip ryškiui
aplinkybė taip pat verčia nors dvasioje rei
kšti čekų tautai nuoširdžią užuojautą.

Švedai Apie Lietuviškas Knygas
Švedai leidžia atskirą žurnalą, kuris ap

žvelgia švedų tautos kultūros reiškinius. Tai 
“Folglig kultur”. Tačiau ten pat yra ap
žvelgiami ir kitų tautų kultūriniai reiški
niai, ypač kaimyninių tautų. Viename pas
kutiniųjų žurnalo numerių, įdėtas G. llilmer 
Johanson straipsnis “Vaegvisare oesterut”, 
kuris informuoja apie Baltijos valstybių kra
štų pasirodžiusius leidinius. Ten tarp kitų 
leidinių minimos ir Lietuvoje išleistos kny
gos: dr. N. Vorobjovo knyga apie Čiurlionį 
ir St. Vykinto knyga apie lietuvių 20 metų

matosi Kristaus kenčiančioji 
žmogiška prigimtis, Bažnyčia 
savo liturgija traukia mūsų 
dėmesį ir į Kristaus dievystę. 
Kada kunigas ir tikintieji ar
tinasi pagarbinti kryžiaus, gie 
damos tam tikros pritaikin
tos giesmės, kuriose primena
ma mums, jog kenčiantysis 
Kristus yra ne tik žmogus, 
bet ir Dievas: “O šventas Die 
vėl O šventas, galingas! O šve 
ntas, nemirtingas, pasigailėk 
mūsų!”... Niekad aiškiai ne
apsireiškė Kristaus žmogystė 
kaip kad kančios metu ant 
kryžiaus; bet ir iš kitos pu-nepnklausomo gyvenimo raidą. Straipsnio i ,; • i • z.- • i sės, niekad kaip kad kančiosautorius, kalbėdamas apie Čiurlionio knygą, ’ x .metu nebuvo mums svarbesne 
ta tiesa, jog Kristus yra ne 
tik žmogus, bet ir tikras Die
vas. Žmogiškomis akimis žiū
rint, galėjo išrodyti, ir ištik
tųjų daugeliui atrodė, jog su

pažymi, kad Čiurlionis svetimiesiems, ypač 
Vakarų Europai, mažai buvo žinomas. Todėl 
knyga parodanti, kad ir mažos tautos gali 
turėti didelių meno meisterių. Ten pat pa
minėtina ir V. Zinghauso knyga apie Balti
jos valstybių įžymiuosius veikėjus.

saugokime, kad ir mes neat-, piami, užgauliojami bei ki 
mestume Jo kaip kad pada-jtaip skriaudžiami, 
rė Senojo Įstatymo išrinktoji
tauta. Bet, artinkimės šiandie 
su gyvu tikėjimu prie kry
žiaus, kaip kad jau per am
žius tikintieji yra darę; su 
giliausiu dėkingumu ir nuo
širdžiu gailesčiu sykiu su visa 
Bažnyčia giedokime, “Garbi
name Tavo kryžių, Viešpatie; 
šloviname ir aukštiname Ta 
vo prisikėlimą; nes per kry
žiaus medį visas pasaulis pi
lnai džiaugiasi!”

A. Miciūnas, M.I.C

Vasaros metu mieste ir uos
te vyksta įvairios statybos ii 
kitokie darbai, kurie suima 
visus esamus darbininkus. Tuo 
metu daugiau reikia darbinin
kų ir ūkininkams.

Iki šiol Didžioji Lietuva 
tiekė Klaipėdos miestui ir kra 
štui darbininkų esamam jų 
trūkumui papildyti. Tačiau 
šiemet šie dalykai yra jgavį 
visai kitokią kryptį. Klaipė, 
dos mieste iš seniau įsigyve
nę lietuviai darbininkai pa
lieka savo vietose. Bet pas

jos lauko darbininkai daugu
moje atsisakė toliau pasilik
ti, o naujų darbininkų visai 
mažai atvažiuoja. Dabar kra
što laukininkai net už 50 nuo
šimčių aukštesnes algas be
veik negauna pasisamdyti Di
džiosios Lietuvos darbininkų.

Kadangi ir Didž. Lietuvos 
ūkininkams trūksta žemės ū- 
kio darbininkų, tai žmonės 
ttetnri Ir reikalo veržtis į 
Klaipėdos kraštą. Lietuvis da 
.’bininkas turi garbės jausmą 
todėl jis bevelija už mažesni 
atlyginimą dirbti ten, kur su 
įais žmoniškai elgiamasi.

Sunku pasakyti, kaip kraš
to autonominės įstaigos šalins 
•aukininkams samdinių trūku
mą. Bet joms teks kas nors 
daryti, nes tas trūkumas yra 
labai žymus.

Kame nėra užlaikomos pa
reigos, ten nei vienam iš tų įs
tatymu nebus ganapadaryta.

Daleiskime, pats neturi
balso rinkimuose, bet kitus 

laukininkus tarnavę Žemaiti-paraginti balsuoti.
1
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Marijanu Misijonieriai Pieta Amerikoje
Trims vienuoliams mnrijo- lių miestų patogumų. Kadangi

nams išvykstant j Pietų A-lapie ba'žnyčią lietuviai yra 
merikos misijas, Cliicagos dva 
sininkai ir pasaulionys juos 
gausiai sušeljiė ir grožiai iš
lydėjo, nes jautė kad jie atliks 
sunkių ir labai reikalingų pa
siuntinybę. Suprantama, kad 
tie kilnieji geradariai nekan
traudami laukia platesnių ži
nių apie tų trijų pasiryžėlių 
kelionę ir jų pirmuosius toli
majame krašte pergyvenimus.
Todėl savo skaitytojams čio
nai paduodame visą pluoštų 
rūpimu klausimu žinių.
Kelionė

Iš New York uosto visi trys
misijonieriai išplaukė kartu skyriais, ir kas metui po vie-

susispietę tai lietuvių dvasinė 
gerovė ir jų tautinės kultūros 
išlaikymas ilgesniam laikui y- 
ra užtikrintas. O miesto gra
žumai ir patogumai, nepraeis 
nei penkių metų, savaimi at
siras.

Už keletos minutn ėjimo ke
lio nuo bažnyčios yra apsigy
venusios Šv. Pranciškaus Se
selės. .Tos čia darbuojasi iš 
pasišventimo savo tautiečių 
gerovei. Šiemet, vasario mė-' 
nesyj, jos čia atidarė savo mo
kyklų ir jau turi virš 80 mo
kinių, nors pradėjo tik dviem

garlaiviu “Brazil” vas. 11 d. 
12:30 ryte. Savo kelionės tik
slų — Buenos Aires pasiekė 
kovo 1 d. 7 vai. ryte. Taigi, 
kelionė truko 18 parų su vir
šum. Pakeliui laivas buvo su
stojęs Anglijos saloje Barbo- 
dos, Brazilijos sostinėje Rio 
de .Taneiro ir Santos, ir Urug
vajaus sostinėje Montevideo.

Mūsų keliauninkai pasinau
dodami laivo dviejų dienų sto
vėjimu Bio de Janeiro, atlan
kė Lietuvos garbės konsulą 
Eraest L. Moberg ir, susipa
žinę su miestu, dar tą pačią 
dieną to miesto lietuvių — 
Jono Saurusaičio, Jono Bama- 
nausko, Igno ir Anielės Du
bauskų, Jono Adomavičiaus ir 
kelių kitų lydimi išvyko trau
kiniu miesto Sao Paulo atlan
kyti.

Šitoji trylikos valandų trau 
kiniu kelionė buvusi labai va
rginanti; mat, nakties laiku 
be miegamų vagonų, žmonių 
prigrūstais, labai suklerusiais, 
seniai atgyvenusiais mediniais 
vagonais, su dažnais stovinė
simais laukuose...

Sao Paulo miestas yra dide
lis ir gražus. Čionai keliaunin
kai atlankė vyskupijos valdy
tojų, vietos seminarija ir vi
sur buvo tikrai nuoširdžiai su
tikti. Tačiau svečiams užvis 
labiau rūpėjo to miesto lietu
viai, nes tai didžiausi s lietu
vių miestas visoje Pietų Ame
rikoje. Dėl to keliauninkai čia 
išbuvo visą jiems turimą liuo- 
sų laiką — pusantros dienos. 
Apsigyventi, tačiau, teko vieš 
būtyje. Mat lietuvių bažnyčios 
rektorius — kun. Bagažins- 
kas patsai gyvena nuomuota- 
me dviejų kambariukų name-

ną skyrių pridės koliai susi
darys pilna šešių metų, sulyg 
tos šalies įstatymų, Pradžios 
Mokykla. Nors Lietuvos val
džia pilnai apmoka visų kitų 
lietuvių mokyklų išlaikymą, 
tačiau seselių vedamai moky
klai ligi šiol nei paramos ne
davė. Atrodė tai daugiau kal
tė vietos Lietuvos valdinin
kų. Tačiau seselės savo sun
kią naštą kantriai ir nesiskų
sdamos neša.

Sao Paulo mieste yra pusė
tinas lietuvių apšviestūnų bū
relis. Tai įdomūs žmonės ir 
jie gan solidariai čionai vei
kia, tik su Lietuvos valdinin
kais negali sueiti į bendrą vei
kla; mat, nenori ant savęs di
ktatūros prisimti. Be dviejų 
kunigų, kurių vienas redaguo
ja ir katalikų savaitraštį ‘fivie 
są’, yra čia konsulato perso
nalas, lietuviai mokytojai, lai
kraščių redaktoriai, literatai, 
pasižymėjęs gėralų išdirbėjas 
chemikas p. Čemerka su dviem
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“Lietuviškų vestuvių” vaidinimas gamtos prieglobsty.

Judo išdaviškumes randasi gaus atsakomingumo pareigą

JUDO IŠDAVIMAS
Gilūs buvo mūsų Išganyto- atmetė, Erodas Jį išjuokė, Iš-[Kristų, 

jo kentėjimai, gilūs Jo skaus- ganytojas kantriai tylėjo. Bet 
kuomet Jo mylimas Apašta-niai. Bet skaudžiausias iš vi

sų, kaip daugelis asketų ma
no, buvo Judo niekšiškas iš
davimas. Didžiausias skaus
mas užpildė Išganytojo širdį 
Alyvų daržely, taip kad kiek
viena Jo švento Kūno dalelė 
atjautė kiekvieną skausmo ie

Visame Išganytojo viešojo 
gyvenimo laikotarpy’ Judas 

las, kuris patyrė tiek gausių į (j.;jauggį!į intymia dieviško Jo 
malonių, tiek meilės iš Isga- :asincns draugyste, Jo meilia 
nytojo,- Jį išdavė draugišku. i^gąningia įtaka. Jis klausė, 
pabučiavimu, Jo švelni, mei- kaip ir kitf Apaštalai dangiš- 
linga sirdis liko giliai pažeis- kog Išminties, kuri gausinga
ta. Istorijoj nėra niekšiškes 
nio darbo. Judo vardas liko

šmą; bet Jis meiliai ir kan- 
išmokslintom Draugelytėm irtriai priėmė. Kuomet žydai Jį 
šiaip jau darbuotojai. Konsu-
latas gali pasigirti turįs popu- 
larų sekretorių, kuris savo 
platesniu orijentacija kiek už
tušuoja kitų netaktus.

Bendrai, Sao Paulo lietuvių 
kolonija padariusi keliaunin
kams malonaus įspūdžio ir 
rodžiusi daug skaisčios vilties 
ateičiai. Vietos atvykusius iš ‘

srove plaukė iš meilių Išga
nytojo lūpų. Jis apturėjo ne-

begedisko nedėkingumo, neisti j SU8kaįt0|Uas malones, dovanų
kimybės ženklu.

į Sis Apaštalo Judo pavyz- 
sulą Roberto Pietraeapriną, dys yra tikra visiems am- 
konsulato vikrų sekretorių! žiams pamoka. Tai kas atsiti- 
Feliksą Stungevičių ir jo sve-jko judui gajį pasikartoti kiek 
tingus tėvelius. Taiposgi atla-jvienam jį,noguį. Judas, kaip 
nkė vietos lietuvių, Lietuvos i ir kiti Apaštalai, buvo pašau- 
valdžios išlaikomą mokyklą ir ktas Kristi} sekti. Jį, kaip ir 
arti jos gyvenančius lietuvius
vertelgas. Patsai Montevideo

gausybes. Kodėl jis buvo ki
toks, negu kiti Apaštalai? Ko 
dėl jis nepaliko šventu kaip 
kiti Apaštalai! Kodėl jo var
das vieton pagarbiai būt ta
riamas yra pagiežos ir neišti
kimybės sinilMilas?

.miestas yra gražus. Lietuviai
Siaurės Amerikos misijonie- iv. .... • .. • ,•' c.ia esą gan skaitlingi, ligi ke-
rius gražiai pagerbė viešame',. ... . ,\ 1 , lių tūkstančių. Savo bazny-
priėmime ir juos palydėjo Ii-................ . ,1 j i / .i uos pe niekad neturėjo, is Re
gi laivui “Brazil”, į kurį jie .. , • , , .° » i t j , sykių trumpam laikui tu-
grįžo uoste Santos. <„-• ,. . . , • , .1 . ’ reję lietuvį kunigą, bet

Sekantysis laivo sustojimas ; . .v _ T- ’ vienas neissilaike. Ir neseniai
buvo Urugvajaus sostinėje — . , . , . m■' ■ ■ atvykusia kun. A. lamoli
Montevideo. Čia “Brazil iš- j v v . •. . po šešių savaičių buvo atleis-
buvo visą dieną. Mūsų keliau
ninkai užėjo atlankyti fiven-

juos, Kristus pakvietė sakyda 
mas: — Eik ir sek mane. Ju
lius iškart pasišventusiai pri-

Skirtumas buvo tame, kad 
Judas, nors jis kaip ir kiti 
Kristaus sekėjai, atsiliepė sau 

! kiančiam Kristaus balsui liet

ir šiųdieniam pasauly. Dauge-, 
lis apsišvietusių katalikų, ku
rie yra tikriausiai apsipažinę 
su Kristaus mokslu, Jo kan
čia ir mirtimi, paneigia Jo įs
tatymus, tramdo po kojomis 
Jo švenčiausią Tumą ir Krau
ją, kuris buvo išlietas žmoni
ją atpirkti. Daugelį Jis pašau 
kė ypatingu būdu Jam pasiš
vęsti; apdovanojo! gausiausio
mis malonėmis. Bet jie vie
ton dėkingumo parodo juod
žiausią neapykantą Jo moks
lui ir Bažnyčiai; išjuokia ir 
pašiepia visa kas šventa, do
ra, pavyzdinga. Ant kiekvieno 
žingsnio spaudos ir žodžio 
priemonėmis teršte teršia Die
vo Bažnyčią ir Jo Karalystę. 
Skaudu tai mūsų Išganytojui, 
neš žmonių nedėkingumas pa
gilina ti} kadaise padarytą Jo 
Apaštalo Judo Jo Švč. šird
žiai žaizdą.

Šių žmonių nedėkingumas ir 
niekšiškumas plaukia iš pačios 
priežasties kaip ir Judo nede 
rybė. Žmonės, kaip ir kadai Ju 
das, nesuvaldo savo užgaidas 
ir nesinaudoja reikia Dievo 
malonėmis. Dievas netrokšta 
kad mūsų išganymas pareitų 
vien. nuo Jo gerumo ir mei- 
lės. Jis nori kad mes atsiliep
tumėme Jo meilei, tos meilės 
įkvėpti susitaikintumėme su Jo 
parėdymais ir Jam darbuoda- 
mieis užsitarnautumėme amži
ną užmokesnį. Valios laisvė 
kuria Dievas kiekvieną žmogų 
apdovanojo, uždeda ant amo

lyje, kame tėra viena paties j gįaURįojo Sakramento katedro- 
šeimininko lovutė. Antrasis 
lietuvis kunigas — Arminas 
savo namo visai neturi; jis 
gyvena prisiglaudęs Tėvų Pra 
nciškonų vienuolyne. Abudu 
kunigu — dar jauni, tvirti, 
uolūs visuomenininkai.

Vietos lietnviai turi savo 
bažnyčia, pastatytą kun. Su
ginto, Šiaurės Amerikos lie
tuviu pinigais. Bažnytėlė ne
didelė, statyta pigiausiais 
bruožais, stilingumo labai ne
žiūrėta; nei iš lauko, nei iš i 
vidaus dar ji neišbaigta, bet 
jau naudojama. Vietos lietu
viai ja labai didžiuojasi, ka
dangi tai — jų bažnytėlė, tik 
per didelį vargą įgyta...

Apie bažnyčią išvaizda dau
giau kaimo negu miesto. Ap
gyventa daugumoje lietuviais 
ir vokiečiais. Žemė pigi, ka
dangi tai užmiestis, gatvės 
dar negrįstos, be šalvgatvių,

je, ir vyskupijos Kurijoje su
žinoję kame yra apsigyvenęs 
lietuvių kunigas Antanas Ta- 
moliūnas, jį atlankė; taiposgi 
atlankė Lietuvos garbės kon-

tas. Lietuviai katalikai esą 
silpnai organizuoti, nes netu
rint stiprių vadų, sunku esą 
atsilaikyti laisvamani uojan- 
tiems Lietuvos valdžios ap 
mokamiems agitatoriams.

be kanalizacijos ir kitų dide-

už kiekvieną jo atliekamą ak
tą, taip kad žmogaus laimės 
atsiekimas priklauso nuo pa
čio žmogaus. Dievo malonė y- 
ra nuolat su nuumis pugelbėtį 
mums mūsų pasirinkime ir su 
tvirtinti mus mūsų pasiryži
me. Kiek žmogus ištikimai vy 
kdys Dievo surėdymus, tiek 
jis ir tobulės: kiek jis paneigs 
juos, tiek jis bus vertas pas
merkimo. Žmogus yra vieš
pats savo laimės. Jo valiai 
priklauso tapti laimingu ar na 
laimingu.

Kentėdami dvasioje su Kri 
stumi visose Jo kančiose, pri
siminkime šį nelaimingą Ju
do Išdavikišką darbą. Tas 
mums pagelbės žinoti, kad nė 
vienas žmogus nėra apsaugo
tas nuo pagundų, jei jis nuo
latos nebudės ir • nesinaudos 
Dievo jam teikiamomis malo
nėmis. Nors Judas ir buvo ar 
ti Kristaus, klausė kasdien Jo 
žodžių, sulaukė nesuskaitomą 
daugybę malonių, vis tik jis 
neatsispyrė pagundai kuri ve 
bau jį suklupdė, nes jis panie 
kino tas jam teikiamas nuo 
Dievo malones. Iškart nejučio 
mis žemiški turtai patraukė 
jo širdį. Paskui tolėliau tas 
troškimas taip padidėjo, kad 
Judas ėmė ir pardavė savo 
Mokytoją už trisdešimts sida 
brinių. Iš tikrųjų tai tragiška 
užbaiga, kuri kiekvieno, kaą 
vertina savo amžiną laimę, 
turi būti vengiama.

A. P. Bandys

PRALEISKITE LINKSMAI ŠV. VELYKAS, BAL. 9, 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 SO. HALSTED ST.

ĮDOMŲ ŠOKIŲ KONCERTĄ
Rengia

VYTAUTAS F. BELIAJUS IR JO GRUPE 
Po programo bus šokiai prie Alekso Savulskio orkestrą
Pradžia 5:00 vai. vak. Kaina 50c

ėmė Kristaus pakvietimą; už-j jįs nepasiliko ištikimas jam 
kaip kiti Kristaus Apaštalai. 
Apaštalai ištesėjo savo geroj 
intencijoj, Judas gi ne. Lai
kui bėgant jų meilė ir prisiri
šimas prie Kristaus augo. Jie 
klausyte klausė kiekvieno žo
džio, naudotis naudojos kiek
viena malonės dovana. Judas 
iškart taip pat naudojosi ma
lkinėmis, bet neilgai tas tęsėsi. 
Mes nežinome kada Judo die
votumas atslūgo, kada jis pa
sidavė pagundai. Mes tikrai \ 
žinome kad kuomet Judas su
klydo, jis ūmai suklydo. E- 
vangelija duoda nuims supras 
ti, kad Judas prieš savo niek
šišką darbą jau seniai buvo 
pasidavęs turtų troškimui ir 
godumui. Kas žinoma, ir iš
dildė visus dievotumo pėdsa
kus jo sieloje. Kiti Apaštalai 
kurie pasiliko ištikimi dieviš
kai malonei, ištikimi jų Mokyti 
tojo mokslui, jie žengė šven
tumo keliais, apturėjo kanki
nių vainiką, žmonių pagarbą 
ir amžiną gyvenimą. Bet Ju
das! Kas žino, Gal gailestin
gas Dievulis paskutinėj jo mi 
rimo valandoj suteikė jam at 
sivertime malonę. Bet žmonių 
akyse Judo Iskarioto vardas 
paniekos užsitarnavo.

sidcgusiai sekė Kristų. Jo 
ankstybi nė apaštališkoji dar
buotė nešė vaisiu kaip ir kitų 

nei Apaštalų. Kristus dar gyven
damas kartą siuntė savo Apaš 

uinaa Įajlls skelbti Evangeliją žemė 
je. Apaštalai grįžo džiaugda
mies kad jis didžių dalykų pa 
darė Kristaus vardu. Kiek ži
noma, Judas Apaštalas nebu
vo iš jų išskirtas. Nėra jokio 
pagrindo manyti kad Judas 
Apaštalas iškart kukiais pini- 
giškais sumetimais pasekė t

&

(Bus daugiau)

Vytauto Didžiojo Muziejaus pastatas Kaune.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

I.ENGVAI8 IAMOK&IIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OP PINE PURNITURE” 8INCE 1004

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois



Penktadienis, baland. 7, 1939

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE

Visiems ‘ Draugo” rėmėja
ms, platintojams; biznieriams, 
bei profesijcnaiams, kurie pri
sideda palaikymui spaudos, li
nkime kuo linksmiausių iv. 
Velykų. Aleliuja!

EAST SIDE
Skaitytojų Linkėjimai

Linksmų Šv. Velykų ‘‘Drau 
gui”.

Visi mūsų parapijos ' Drau
go” skaitytojai, linki dienra-

Padarė tikrų supryzų

Bal. 1 d. Zigmui, Klienai 
Baibokams artimesni draugai: 
Jonas Steponaitis, Adomas A- 
ndrilionis, Baibokų bute, su
rengė supryzų. Mat, Baibokai 
po Velykų rengiasi apleisti 
Detroitu. Vyks į savo ūkį

Žinių Skyrius šeiui. “Draugui” ir visai ad-
• ministracijai, Linksnių Šv. Ve
lykų.

Linkime, kad brangus mūs 
dienraštis lankytų kiekvieno 
lietuvio namus, ir būtų, kaipo 
žibintuvas žmonių gyvenime.

Jau 18 metų kaip Sodalici- 
ja gyvuoja mūsų parapijoj. 

Fountain, Mieli. Tad susitarę Jos dvasios vadas, kleb. kun. 
draugai, kad, Baibokai Detro-|J. Čižauskas, sumaniai drau-
itą ilgiau atmintų, jiems išva
žiavus į gėlių parodų sveti
mieji “užvaldė” namų ir pa
darė savotiškų tvarkų. Grį
žus namo rado pilnų namų 
svečių, kurie pavaišino Bai- 
bokus ir dar gražių dovanų 
įteikė. . , |j J

Z. ir E. Baibokai, gyven
dami Detroite per 10 metų, 
laikė biznį ir yra daug prisi
dėję aukomis parapijos reika- 
iams. Taipgi gyvendami ant 
savo ūkės lietuvių ūkininkų 
kolonijoj Michigane daug da
lim įdėjo organizavimui pa
rapijos ir jų namuose net ir 
bažnyčių parengdavo kol įsi
gijo nuosavą. Netoli Baibokų 
yra didelė Kound Lake, kur

Dainininkas Bronius Mekra 
ias, kurio koncertas įvyks De- 
troit Institute of Art audito
rium, balandžio 20 d., 8 va
landą vakare, tarpininkaujant 
pianistui Delbert Brown (ne
regiui). Koncertą rengia Lil-i 
lian Marshall.

giją tvarko. Narių skaičius 
kas kart auga ir mums links
ma, kad Marijos pulkelis sti
prėja ir naudojasi draugijos 
teikiamomis privilegijomis.

Kasmet Panelės Švenč. vai
nikavimo iškilmės palieka 
žmonėms neišdildomų įspūdį.

Šiemet tas iškilmes turėsim 
gegužės 7 d. per sumų. Bus 
įrašymas naujų narių.

Dotnuvoj, Lietuvoje.
Pradžioj narių skaičius kuo

poj buvo mažas. Bet pasišve
ntusių narių veiklumu, kuopa 
išaugo į vieną didžiausių kuo
pų. Narių dabar yra 130. Tai
pgi gyvuoja jaunamečių kuo
pa, kurią suorganizavo Elz
bieta Paurazienė su pagalba 
M. (Kaminskienės) Lipskie- 
nės, vasario 27, 1927. Vėliau 
jaunamečių kuopai susilpuė 
jus, ji sustiprinta art. Mari- 

i jonoa Čižauskienės padedant 
B. Petkienei, gruo'^'o mėnesį, 
1930 metais. Dabar jauname 
čių kuopa gražiai gyvuoja.

Iš pirmutinių narių dabar 
kuopoj randas tik keturios: 
Magdelena Stankum ė, Elzbie
ta Paurazienė, Bronė Druškau 
skienė ir Ona Valiūnienė.

išrinkta Julė Medinienė. D^l Tautietes Rašto 
- I’er naujų narių vajų kuo- Į
pa įrašė daug jaunų narių Drauge , kovo 24 d., Tau-
Kurios nori įsirašyti į M. Są- lnane įgarsino. Ačiū.
jungą, dabar kaip tik laikas. Kadangi* tonas viso lašto 
nes eina vajus ir įstojimas
nekainuoja. Kuopa dėkinga 
darbščiai valdybai ir pasiau
kojusioms narėms. Seseriška 
meile, darbštumu, atrodo, są
junga ilgai, ilgai gyvuos.

šių metų valdybą sudaro, 
pirm. — Ona Kratavičienė. 
vice pirm. — Julė Medinienė 
prot. rašt. — Marijonu Vai 
čiūnaitė, fin. rašt. — Magda 
Iena Stankienė iždin. — Pet 
ronėlė Medonienė, iždo globė 
jos — Antaneta Kaminskienė 
ir Ona Kreniblienė, maršalka 
— Kunigunda Dailidienė, in 

' dų globėja — Marijona Šal
Kuopoj randas daug gabių, tienė, dvasios vadas — gerb

)uvo prieš mane, tai vargu 
gulimu manyti, kad tai rašė 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ysrda 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šveutadieuiais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklorą Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 12 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tat CANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2138 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketvergaia pagal sutartį

2303 So. Leavitt Street 
Tek CANal 0402

kun. J. Čižauskas, daktaras 
kvotėjas — dr. J. Jonikaitis 
jaunamečių vedėja — Cecilija

liesi sueita*. didesnio gar-lau‘ai- >«M.rybei ir I Slankiot?, jaunamečių, globė- 
'bintoM būrelio. Mergaitės, ko <fganuae.jos lakui. |j« - Mar.jona Kasev.ciute.
rios nori įsirašyti į Šia gar-, Per 20 OTvav.u.o kuo-| Sulaukus 20 metų gyvav,.
blog, draugijų ir dalyvauti iš- P“ sun*Ke 134 vakarus: vai' 
kilmėse, tepaduoda savo var- dlnMIUS <““«*>, Jokius, į- 
dą valdybai 1 vairius vakarus, buneo, vaka-

; energingų, suprantančių mo-
________________________ , terų, kurios kiekvienam dar-
Tokiu badu GeguMo Kuru- * b..

rienes, piknikus, kurie davė

Michigano valstijos dabarti 
uis gubernatorius Diekinson, 
senis 79 metų, yra griežtai nu
sistatęs sumažinti Detroite a- 
lines. Tas labai atsilieptų į 
mažesnius biznierius. Kuomet 
pereitų rudenį per rinkimus

Benedikta Dapkienė, rėmė - i $1,790.86.
ja dienraščio “Draugo” iri Prie kiekvieno gražaus da-; 
mūsų parapijos veikėja, ypač! rbo kuopa prisideda aukomis., 
Lietuvos Dukterų draugijos,! Pav., Šv. Jurgio parapijai au- 
apleido biznio vietą ir vėl ap-J komis ir pasidarbavimu per 
sigyveno mūsų kolonijoj. parapijos bazarus ir vakarie-

mo mūsų kuopa tikrai gali 
pasidžiaugti. Dėl to rengia ba- 
nkietą balandžio 15 d., Fort 
Shelby Hotel, Detroit, Mieli., 
vakare. Visus kviečiame atsi- 

' lankyt. O. Y., 54 kp. koresp.

Tikimės, kad kaip seniau, 
taip ir vėl darbuosis mūsų ta
rpe.

Po operacijos sunkiai ser
ga Juozas Liepinaitis. Koloni
joj randasi daug ligonių, tik

,et ir kitų miestų atostogas sį0 gUber. Fr. Murpliy, kad I sunku susižinoti, kas serga.

daugelis tokių mažų biznierių 
galės ne tik Detroito lietuviai, i išmetinėjimus darė ant buvu-

sraleisti. Baibokai yra skai
tytojai “Draugo”, su kuriuo 
r į ūkį važiuos.

Linkime gero pasisekimo.
Jargumynų vakaras

Bal. 10 d., Šv. Antano pa
rapijoj įvyks didelis parengi
mas, Lietuvių svetainėj. Bus 
atvaidinta nauja komedija 
“Melchijoro Putelės Meilė”, 
/aidins J. Tumas, P. Parims- 
kas ir Lapinskaitė.

Parapijos chorai, augusių ir 
aunainečių, vadovaujant va
rgom J. A. Blažiui, padainuos 
•ilę dainelių. Bus laimėjimas 
;r šokiai abiejose svetainėse. 
Komitetas Julius Jeruse (Ja
ruševičius), Vineas Sberman 
(Čerbavičius) darbuojasi ir iš 
biznierių nemažai aukų gauna, 
tam margumynų vakarui. To
dėl vakaras bus linksmas. Vi
si kviečiami dalyvauti.

eina su darbo žmonėmis, kad Būtų gera, kad apie tai pra
busią taksai dideli, ir balsavo neštų komitetui arba kores- 
už respublikonų partiją, da- pondentui. , ,
bar tas jų išrinktas gerasis [---------------------

Į ne tik kad didesnius taksus
uždės, bet ir iš jų biznį nori 
atimti. Ot, kuo respublikonai 
atsidėkoja savo balsuotojams.
Dabar pamatys, kad buvęs 
gub. Murpliy visur stovėjo ne 
tik už darbo žmones, bet ir 
mažus biznierius. Tai demo
kratų nusistatymas.

Ilgiausių Metų, 
Ilgiausių...

nėms paaukota $5,107.68, Šv. 
Pranciškaus seserims $428.72, 
labdarybės reikalams $55.00, 
Vilniaus Vadavimo Sąjungai 
(Geležiniam Fondui) $170.00, 
Mišių aukoms $110.00, Amži
nai Adoracijai Lietuvoj $25, 
Kultūros Darželiui, Cleveland, 
Ohio, $10.00, įvairiems reika
lams $492.71, Koterijai ir Lė
šų Fondui centrui $172.76. Iš 
viso per 26 metų išaukota 
$6,26587.

M. S. 13-tą (seimą surengė 
Detroite, rugpjūčio mėn. 1927.

Sveikos sulaukusios 20 ine- mSs1» k"°P“ buv? cea‘ra 
ty Moterų Sujungus 54 kuol?*™*"“*5,,1933 meta‘.e

NELRITIS
ftllIKVS PAIN IN PtW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis, 
Rh*umatisna, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
eotirs. Does the work nuiekly—raust relieve 
worat pain, to your satisfaction in a few 
minutes or rnoney back at Druggists. Don't 
■uffcr. Ūse NURITO on thia guarantee today.

4. , T6,. p . . | kta art. Marijona Čižauskie-pos gyvavimo! Linkime, kad I 
Aukščiausias duotų galimy

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4yth Court, Cicero
Autradieniuis, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. AI.
3147 S. naisted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—S P. M.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. P. J. BEINAR
(BKINAKALSOAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6u00 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. A. J. MANOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredų 

Seredoiuis ir Nedčl. pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So- Ashland Avė.
2-troa lubos 

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.\

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GlDYTOJAS IR CHIRURGAS

2413 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

19—12 vak ryto
2—4 ir 6—9 vak vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susi tanus

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994 

Rez. Tek PLAza 2400

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMLK1KUS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKlAl

Vis dažniau kalbama apie 
senų ir naujų darbuotojų su- 
siorganizavimą Detroite. Gir
disi padrąsinimų ir prijauti
mo tam sumanymui. Be abe
jonės, su prašvitusiu pavasa
riu ir vieni su kitais arčiau 
susipažins ir supras kokia 
svarba yra turėti tvirtą vie
nybę, kuri sudarys tikrą ga-
lybę-

bės sulaukti ir kitų 20 metų 
ir kad sąjunga gyvuotų per 
kartų kartas.

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
suorganizavo kan. kun. F. Ke
mėšis, dabar gyvenantis Lie
tuvoj ir a. a. Franciška Alek-' 
šiene, balandžio 1, 1919 m^ 
Šv. Jurgio parapijoj, Detroit, 
Mich. Pirmąją valdybą suda
rė: a. a. Franciška Aleksienė, 
U. Matūzaitė, S. Klikiūtė, M. 
Stankienė ir O. Kasevičienė.

ne. Dabartinė centro pirm 
Elzbieta Paurazienė išrinkta 
1937 m.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išauomnoti — Arti 
Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite *Dr-go’ Classified Skyr

oresp. i jęUOpOS prašia buvo sunjki 
Tuo laiku darbu ir aukomis 
labai daug prisidėjo Uršulė 
Matūzaitė, dabar gyvenanti

Michigano valstijos direk
torės buvo šk>6:

1924-25 Marijona Širvaitie- 
nė.^

1926-27 ir 1933-35 Elzbieta 
Paurazienė.

1935-37, 1937-39 Julė Medi- 
rienė.

Centro iždo globėja 1931-33 
,ir 1933-35 buvo Elzbieta Pau
razienė.

Išrinkta garbės nare 1937 
Elzbieta Paurazienė.

25 metų Jubiliejinės knygos 
komisijos pirmininke 1937 m

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETItICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 2W motų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengrvins akių {tempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanėla mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutart],

Daugely atsitikimų akys aUtaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

Ofiso TeL C anai 6122
Res. 8342 So. Marshtield Avė.
Res. TeL Reverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:36—8:30
736 West 33tn Street

Sveikiname Visus Biznierius Lietuvius, Draugus 
Bei Rėmėjus

SU LINKSMIAUSIA ŠV. VELYKŲ ALEL1LJA-

CHAMBERLAIN BAKERY
8. VASILIAUSKAS, Bar.

TcL Pullm&n 7235 
Rea Pallman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10738 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:

9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

8816 Chamberlain Detroit, Mich.

Sveikinu Draugus, Biznierius, Profesijonalus 
Ir Visus Lietuvius

SU LINKSMIAUSIA ŠV. VELYKŲ ALELIUJA!
D. B. BRAZIS

Laidotuvių Direktorius

1930 — 25th St.

LIETUVIŠKA KEPYKLA
Sveikinu Visus Biznierius, Rėmėjus, Draugus 

Ir Visus Lietuvius
SU ŠV. VELYKOMIS IR LINKSMA ALELIUJA!

«. RAGALMUS, 8av.

4628 — 25th St.

Detroit, Mich.

SVEIKINU SU ŠV. VELYKOMIS 
Draugus, Pažįstamus ir Visus Lietuvius

DR. J. J. SIMS
Akių Gydytoju

8B

5546 Michigan cor. 33rd Detroit, Mich.
. -----------,t.............. ..........................,-------- <

LIETUVIAI ADVOKATAI

T«to»hon« YARds 1001

JOSEPH J. 6R1SH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6315 S. RockweU Streetė

Talephona REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
Panedėlį, Utaruinke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.

berodo j ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6

Tel. Prospect 1012 
Rei, TeL Republic 0047

Res. 6958 So. Talman Avė.
Kės. xeL UROvehUi 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Kctv. ir Ncdčliouiis susitarus

S ubą tonus Uiceroj
1446 So. 49th Court

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tek CANal 5969

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2133 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:36 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį

DR. STRIKO
PHYSiCIAN and SURGEON 

4643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal s u tart p

Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Tek Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskubant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Residencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS .
4157 Archer Avenue

. Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Tel CANal 6122.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Ol'i'icc Phoue Res and Office
PROspect 1028 2359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Tročiadieutuis ir Sektnkadteuutis 

pagal sutartį.

Tek LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vak ryto iki 9 vak vakaro 
Sekmadieiuais ir Trečiadieniats

butui*-

Rezidencija
8939 So. Glaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel CANal 9257
Res. Tek PROspect 6659

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Tek YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9. ry,to iki 8 vakaro
Sercdoj {>agal sutartį

DR. V. E. SIEBLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Peaktedi ratais

4631 South Ashland Aye.
Tek Verda 0994 

Pirmadieniais. Tvečiedieiueia u



Penktadienis, baiand. 7, 1939

Detroito Liet. Žinios
DĖL TAUTIETĖS RA6T0

(Tęsinys iš 4 pusi.)
žmogus iš mūsų parapijos, ku
riai apie keturi metai kaip 
tarnauju ir stengiuos, kiek 
galėdamas, patiekti geresnės 
muzikos. Ypač malonu, kad 
esu po globa kun. J. Gižaus- 
ko, kuris gerai yra susipaži
nęs su muzika ir dėl to visas 
mano veikimais eina su jo pri 
tarimu.

Kas dėl operetės “Į Tėvy
nę”, tiesa, aplinkybėms ver
čiant, tik dalis dainų buvo 
originalės, o kitos buvo pa
keistos liaudies motyvais, 
taipgi dėl įvairumo buvo Ir 
vertimų.

Artistai, kaip Bukšaitė, Me- 
donis, Juodsnukaitė ypatingai 
pasižymėjo.

Bet... Tautietė nepastebėjo, 
kad man teko ilgiausia rolė 
su tam tinkama daina “Kla
jūnas” — Sbuberto. Nors man 
neišpuola girtis, bet, jei kas 
mano geriau už mane atlikti, 
mielu noru užleisiu kitų kar
tų. Nei su viena parapija nei
nu į varžytines. Dieve, lai
mink, jei kitrj parengimai esti 
gražesni.

Prikišimas, kad nedalyvau
ju kituose parengimuose, taip 
— blynai... Kaip praeitų metų, 
taip ir šiemet buvau atsilan
kęs į Lietuvių svetainę, kur 
Šv. Antano parapija minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su 
kaktį, vadovaujant muz. J 
Blažiui. Jei laikas leidžia, da
lyvauju ir kitur.

Kas link mano pasirodymo 
su Lietuvos himnu —■ man, 
kaipo vedėjui, prisėjo visa 
publika pakviesti bendrai tau
tos himnų sugiedoti. O kad 
Tautietė tik mano balsų gir
dėjo ir nepadėjo, tai labai gai
la.

ĮDOMUS ŠOKIŲ 
KONCERTAS

Velykų dienoj penktų vai. 
vakare, Lietuvių auditorijoj,
3133 So. llalsted gat., bus Is Marijoną Remejy 
vienas iš įdomiausių ir ne-' Susirinkimo 
paprastų koncertų. Turėsite j CICERO. — Balandžio 5 d. 
progų pamatyti papročius ir įvyko jaukus Marijonų Rėmė- 
tautiškus šokius daugelio pa- jų 21-mo skyriaus susirinki- 
saulio tautų, kurių retai gir- mas parapijos mokyklos kam-
dėjote, kaip tai: Yemėnų, Raž- 
putų, Tibetu, ir daugelį kitų 
tautų, kurių šokiai retai ma
tomi šioje dalyje Amerikos. 
Šokių iš Estijos, Latvijos, Ei- 
rės, Žydų, Hindusų, Meksikie
čių, Lenkų ir Arabų. Apart 
to, didelė dalis programo pa
švęsta lietuviškiem klasiškiem 
ir tautiškiem šokiams. Bus ti 
kra kelionė aplink pasaulį ir 
tik už penkias dešimts centų 
ir tų tautų šokius su jų tau
tiškais drabužiais pamatysite 
per dvi valandas.

Lietuviams ypatingai patiks 
Naujalio Nokturna, Pamylė 
jau Vakar, Pėmenų Šokis, 
Dzūkų ir daugelį kitų tautiš
kų bei klasiškų šokių. Pro 
grame dalyvaus apie 40 ypa 
tų ir visi šokikai išmokinti 
Vytauto Beliajaus. Dalis šios 
grupės rengias važiuoti į Wa- 
shingtonų, Amerikos sostinę, 
Ikiur įvyks visos Amerikos tau 
tinė šventė Beliaju su jo gru
pe reprezentuos lietuvius. Jau 
treti metai kaip Beliajus da 
lyvauja šioj gražioj šventėj. 
Tie kurie važiuoja Washing 
tonan yra: Julia Rakštis, Bi
rutė Kremianis, Jane Mate- 
čiunas, Helen Kungis, Lillian 
Cinskas, ir Waneta Grybas, 
Kazys Dulinskas, Feliksas 
Tomas, Alfas Lankus, Edwar- 
das Wolodas ir Vytautas Be
liajus. Atsilankant per Vely
kų dienų koncerte, padėsite 
sukelti fondų kelionei į Wa» 
shingtonų. Būsiąs

Dar turiu pažymėti, kad 
Šv. Jurgio parapijos choras 
Detroite buvo vienintelis, ku
ris dainavo iš didžiųjų radio 
stočių, taip pat labai gražiai 
pasižymėjo praeitų rudenį Or
chestra Hali koncerte. Toles
nė veikla priklausys nuo to, 
ikiek jaunimas turės pasišven
timo ir kiek nesiduos blogos 
valios jaunimui, kuris kartais 
įsimaišo ir ardo naudingų da
rbų.

Bendrai, jaučiama mūsų iš
eivijoj, kad dalis jaunimo pa
mina po kojomis visa, kas 
lietuviška, ištautėja, ypatin
gai didmiesčiuose.

B. Nekrašas

Grįžo iš Ligoninės
Stasys Paurazas, ALRK Mo 

terų Sąjungos centro pirm. 
vyras taip buvo sužeidęs ko
jų, kad buvo nuvestas į ligo
ninę. Bet dabar jau grįžo na
mo. Linkime greit pasveikti.

Senas Draugas

Kven the mn«t Rtubluim įtekinu of neasim, 
blntohm, ptmplra, Mhl.Mi'i fnot. rantai and 
ottar eiiernally cauaud nkln enųitloiM, 
g'įlėkto ytnlda to pure, cooling. antlneptle. 
iaiuid D.O.D. PRCtCRirriON. Clear. grnaae 
tane and etatnleea—drtea fftet. Ita gentie 
ollt soothe the lrrltation. Stopa the mott 
lntenne Itchlng ln a hiirry. A 3ftc trlal bot- 
tte. at all drug atorea. provea lt—or your 
monay back. Aak for D.O.O. RM

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
f

ARD 9-to Skyriaus 
Kvietimas

Antradienį, balandžio 11 d.,
7 v. v., 6v. Antano parap.
salėje įvyks vakaras. Bus ro-' šuoro klebonaujamoje bažny

levų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkrastis

I PITTSBURGH, PA., kun. J. 
Misiaus klebonaujamoje baž
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V. 
Andrį uška, M.I.C.

Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kas pats nemoka prakalbė
ti viešai, gali nors delnų plo
jimu kito kalbų pagirti.

Kas negali darbe vadovau
ti, tegu nors dirbančiųjų skai
tlių padidina.

bary, į kurį atsilankė gražus 
būrelis Marijonų bendradar
bių.

Pirm. Kotrina Sriubienė a- 
tidarė susirinkimų ir iššaukė 
valdybos narius. Nesiradus 
protokolų rašt. A. Kandrato, 
jo vieton išrinktas žymusis 
Cicero veikėjas Anastazas Va
lančius.

Reikia pastebėti, kad 21-mo į 
skyriaus valdyba — K. Sriu
bienė, A. Stulginskas, O. Ri
mkienė, S- Ališauskienė ir B. 
Kaulienė, palaiko pavyzdingų 
tvarkų, kaip yra visose drau
gijose. Už tai reikia sveikinti

domi įdomūs judamieji kal
bamieji paveikslai su muzika. 
Tai bus antras vajaus vaka
ras, kurį rengia Akad. Rėm. 
9 skyrius 6v. Kazimiero Aka
demijos naudai. Kadangi šiuo 
laiku yra keliamas statybos 
fondas, todėl svarbu yra pa
remti visus parengimus tam 
tikslui.

Komisija nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti. Bus “du 
rų prizų”. Įžanga 25c. A. V

Lietuvių Respublikonų ‘bu- 
nco’ bal. 2 d. buvo virš 200 
žmonių. Respubl. ūpas kyla.

v. . . Tas rodo, kad dabartiniai nneir linkėti taip gražiai ir nuo-l A ,. . v _ , .,,. . ., x. . L . stelio ponai žmonėms atgriso.sekliai veikti ir ateityje,
Sekė raportas iš praėjusio

vakaro, iš kurio paaiškėjo, 
kad gražus ir vieningas narių 
susiklausymas ir pasidarbavi
mas, kad ir trumpu laiku bu
vo rengiamas, vistiek parapi
jai davė gražios naudos. Tai 
didelis nuopelnas pirm. K. 
Sriubienės, O. Rimkienės, B. 
Kaulienės, S. Ališauskienės, 
A. Stulginsko, J. Motekaičio, 
A. Johnsonienės, Brannienės, 
O. Milašauskienės, Jakštienės, 
Kučienės, Lakutienės ir dau
gelio kitų, kurie išplatino 
daug tikietų. Taip pat buvo 
patiekta raportai iš Federa
cijos ir Labdarių Sąjungos,, 
kurie buvo priimti.

Taigi, malonu matyti, kad 
nors ir mažas narių būrelis, 
bet jų darbai tikrai gražūs 

-r J. K.

Keletas savaičių atgal, pa
sirodė trisavaitinis laikraštu
kas. Jis dalinamas dykai ir 
daugiausia lietuvių apgyven- 
toj apylinkėj. Bet gaila, kad 
lietuvių kalboj nei žodžio,

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER— PRUZIN

Geriauriaa Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 8000 620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

čioje balandžio 9—11, 40 va
landų atlaidai — kun. J. Ma~ 
čiulioms, MJ.C.

Kiekvienas amžis turėjo sa
vuosius didvyrius, ir juo sun
kesnės buvo valandos, tuo nar , 
sesni kovon ėjo karžygiai.

Balandžio 7 Diena
Numylėtinis mųstė apie mi

rtį ir bijojosi iki atsiminė sa
vo Mylirnųjį. Tuomet garsiu 
balsu jis šaukė į tuos, kurie 
buvo arti: “A, jūs! Mylėkite, 
kad nebijotumėte nei mirties 
nei pavojaus, garbę daryda
mi mano Mylimajam”.

|Upba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Hhoue ULFA. YT7TTK

| Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Rankietfuns — LaMotuvfiins —

f*»tmo*lniams

nors lietuviai jį leidžia. Ko- Jeigu neteisybė ims viršų, 
kiais tikslais tas laikraštukas tai užbaigs persekiojimu, 
leidžiamas, sunku atspėti. Bet
greit išlys yla iš maišo. Rap.

Juo mažiau liuosybės turės 
gerumas, tuo daugiau bus 
varžoma liuosybė.

išalkusiam tik duona rūpi.
Juo didesne liuosybė naudo

sis piktybė, tuo mažiau liuo
sybės turės gerumas.

Remkite Savuosius 
Biznierius

PLATINKITE “DRAUGĄ”

9heuuij/aaiuud 
lnf TbutcteSL,

<Specūsdi&t&, ~us/ur rnaJce, 
not/usu? auib ‘BaJdng 

L rowdtA....Cbfifot>Uec£bu
čyfVtOhe/ru&td J

XrECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double TėstedfDoub/eAcfionf
BAKINGHlV pov/der

Šame Price Today as 45 >eacs4qo 
25 ounces for 25*

Full Pack ♦♦♦ No Slack Fillinrf
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

KLAUSYKITE

New City Furuiture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue______________Tel. LAFAYETTE 0727___________

V A T fc°ply^°s visoseU * ** Chicagos dalyse

Ktannykite mteų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarain, 
7:00 vai. vakaro ii WHF0 atotiea (1420 K) — Pranešėjas

7. BALTUCEBAfl

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

MONUMENT COMPANY
527 North Westenn Avė. Chicago, Illinois

Telefonas STOTY 6103
Skyrių randui ikarui ano Baly Bapalabn Koptelių. N00 Wu» Uiti Atrasi

/

A. B A
STANISLOVAS PAMEDIS
Mirė bal. 4 d., 1989 m., 6:- 

3u vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Amerikoj lfisryveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijonų, po lės am Von- 
gaitė, sūnų Stanislovų. Jr., 4 
posūnius, jonų, l'rancuikų Juo
zapų ir Viktorų, podukrų Ma
rijonų, seserį, pusseseres, pus
brolius ir uaug kilų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 13316 So. 
Peoria Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 10 d. Iš namų &:o0 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Petro ir Povilo pu rupijos 
bažnyčių, Wes l’ullnian, Illi
nois, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos uz. velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Kūnus, Posūnal, 

Poriukrė, Sesuo, PusseaeaCa» 
Pusbroliai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel, YAItds 1741. ..

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname:

Serijas
Tikietus
Plakatus
Posterius
Programus
Įvairius Atsišaukimus

Bilas
Laiškus
Kon vertus 
Konstitucijas 
Kvitų Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAS PUBLISHZNG COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P r PATARNAVIMAS HmDULHNUL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

L J. Zūlp
Ateit V. Petkus 
P. I. Ridikas 
flnthnny B. Petkus
Lachawicz ir Simai 
J. Lnlevicius

1646 WeBt 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

6834 So. We8tern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lėtnanioa Avė. 
Phone YARds 4908
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UŽKIETĖJIMĄ
Marquette Parko 
Žinutės
Rengiamos prie Šv. Velykų

| Vaidinimas Buvo 
Tikrai Gražus

NORTH SIDE. — Verbų 
sekmadienį Federacijos sky
rius buvo suruošęs vakarų. 
Vaidinta ‘Jeruzaiės moterys’.

Prieš pradedant vaidinti 
kleb. kun. J. ftaulinskas pa
sakė gražių kalbų ir supažin-

Jau nuo Verbų sekmadienio 
Velykų švenčių nuotaika bu
vo jaučiama. Mat, tikinčiųjų 
judėsis žymiai padidėjo. Vie
ni skubinasi atlikti velykines 
priedermes, kiti, vėl, verbų 
pasiimti ir parsinešti didžio į- 
vykio atminčiai. O kiti, gal, 
tik taip sau, kartų į metus rijos rolėj D. Jeblonskaitė, Ma

konsului P. Paužvardžiui 
fiiuomi tariu nuoširdų padė

kos žodį Lietuvos Šauliams, 
Krašto Apsaugos Ministrui, Į- 
galiotam Ministrui P. Žadei
kių! ir Lietuvos konsului Chi- 
cagoje P. Paužvardžiui.

Sykiu nuoširdžiausios padė
kos žodį tariu bankieto rengi
mo komitetui: adv. Clias. P. 
Kai, Ig. Sakalui, Wm. S. Se- 
bastian, A. Ambrose, kun. A. 
Baltučiui, dr. G. Bložiui, Pr. 
č'ižauskui, John Chase, dr. S. 
Jakubs, dr. A. G. Rakauskui,

PASIGF.LItUK ftllO PAPRASTU, 
BET MALONU ItUDUt

Mes visi mėgstame gerai pavalgyti. 
Bet atsitinka, kad mes nepasljunta- 
me, kai perslvalgome maistingų, pa- 
gardytų valgių, o tas dažnai suke
lia užkietėjimų.
Kas syk) kaip tik jūsų viduriai už
kietėja, tat bandyk Ex-Lax. Jis jums 
padarys, kas reikia, Išvalys vidurius 
Ir neišves iš normalumo jūsų vidurių. 
Ex-Lax gerai veikia, Švelnus Ir leng
va J) Imti. Jis taip gardus, kaip ge 
riauslas čokoladas. Visose aptlekose 
gaunamas dėžutėse po 10 ir 25c.

lyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui, ypač rei
kalinga pasitarti surengimui 
kokios pramogos sukėlimui fi
nansų įvairiems reikalams. 
Būtinai visi dalyvaukite ir at- 
siveskit naujų narių. Valdyba

riaus raštinėje; 4631 So. Ash
land Avenue.

Josrpli J. Grisk, 
Sek r.

Rimtu pritarimu ir ištver
mingumu daugiau atsieksi, ne 
gu iš vietos į vietų besiblašky
dami,.

CLASSIFIED
PARRAVTMIT LOTAI 

Parsiduoda 3 lotai; apt Franclsco 
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki 

,Western Avė. Verti *1600.00; ati
duosiu už $300,00; Verta apžlOiAtl 
šią vieta. Ola statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 Wnrt Ctrt- 
lerton St.

atėjo pažiopsoti. Vienok, Di
džioji Savaitė visiems prime
na Kristaus kančios, mirties 
ir prisikėlimo įvykį.

Mūsų bažnyčioj pamaldos 
būna rytais 7:45, o vakarais 
7:30 Penktadienio vakare sta
cijos, o šeštadienio ryte pa
šventinimas ugnies, Velykų 
žvakės, krikšto vandens ir ant 
galo Mišios. Vakare Komple- 
tai, pamokslas ir išpažinčių 
klausymas. Būrelis dievotes- 
nių tikinčiųjų pasiliks per na 
ktį budėti prie Išganytojo Ka
rsto. Tame laike, paprastai, 
giedamos įvairios giesmės ir 
vaikščiojama Kryžians Keliai. 
Tai gražus paprotys atvestas 
iš mūsų tėvynės Lietuvos. Pa
laikykime jį ir tolesniam lai
kui.

Velykose Prisikėlimas bus 5 
vai. ryto. Paskui procesija ir 
su įstatymu šv. Mišios. Sese-

dino žmones su vaidinimo da-
f?11“““; '? ,re,l. I..' šimučiui, A. P. Stat- 

kienei ir Trustienei, kurių pa-
gdelenos — A. Pociūtė, Vero
nikos — K. Jesevičiūtė, Miri- 
jimos - A. Sriubienė, Juditos

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
ATSISAKYKIT Jf PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Jsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

Pranešimai
Susirinkimas

21 st Ward Lithuanian Re- 
gnlar Democratic Kliubo su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio 7tų d., \Vcst Side 
Salėje, 2244 West 2oid Pl ice. 
Visi 21-mo Wardo lietuviai 
širdingai kviečiami atsilanky-

CLASSIFIED

PARDAVIMUI
6-kambarlų mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furnacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvių. 6704 
Routh Artcslan Avenue, Chtcagn, III.

stangomis surengtas gražus 
baukietas su turininga prog- 

v.^ . _ ... raina ir militarinėmis apeigo-
— O. Kupčiuniutė, Lilijos — unjs Ačiū visiems programos 1 the original chocolateo lmutive 
E. Mačikomūtė, Saliomės — ‘
O. Šimkiūtė, Klaudijos — E. 
Maskolaitienė, Rūtos — J. 
Rauskiniūtė, Afros (negrės) — 
O. Deksnienė, Seros — M. Bru 
ndzienė, Hatos — O. šniaukš- 
čiūtė, Kaferos — A. Valaičįū- 
tė, Gabrieliaus — E. Alekniū- 
tė, Kipšo — J. Radišauskas.

Drabužiai visų buvo laba: 
tinkami ir tas darė gražaus 
įspūdžio. Visas lošėjas apren
gė ir pritaikė rūbus vietinės 
seselės. Lošėjos savo užduo
tis labai gerai atliko. Nevie
nam žiūrėtojui išspaudė aša
ras iš akių. nes tai buvo Kris
taus kančios vaidinimas.

Buvo ir trūkumų. Tai sto
ka tinkamų scenerijų ir švie-

lės mokytojos uoliai rengia sų.1 Lošėjos pasižadėjo kitų ga
vaikučius prie procesijos, o 
chorvedys B. Janušauskas la
vina choristus-es, smuikinin- 
kus-es ir triubočius iškilmin
goms apeigoms.

Kaip paprastai, mūsų para- 
pijonai beveik “in corpore” 
visi eina prie šv. Komunijos 
Velykų dienų. Taipgi jie nepa
sigaili duosniai paaukoti savo 
bažnyčios užlaikymui. Kalėdo
se sudėjo dovanėlių apie $2,- 
000. Šiose Velykose, tikimasi, 
irgi nebus mažiau.

Prie šios progos mūsų dva
siškiai sveikina visus market- 
parkiečius su Šv. Velykomis 
ir linki visiems linksmaus A- 
lleliuja. Rap.

vėnių, jei sveiki sulauksime, 
tų veikalų atvaidinti be jokių 
trūkumų.

Komisija dėkoja visoms lo
šėjoms ir seselėms. Komisija

Sodaliečių ir Šv. Vardo 
Draugijos Valanda

BRTGfITON PARK. — So
dai ietės ir Šv. Vardo draugi
ja sykiu turės šventų valan
dų Didįjį Penktadienį, nuo 
7:30 iki 8:30 v. v. Visi nariai 
šių draugijų kviečiami daly
vauti. AV

dalyviams: dain. Onai Juozai
tienei, prof. A. S. Pociui, pral.
J. Maciejauskui, Aldonai Sa- 
kalaitei, L. Šimučiui, Jr., dain.
A. Kaminskui, mnz. Bvanskui, 
red. L. Šimučiui, dr, A. Ra
kauskui, L. Deveikaitei, A. 
Statkienei, Šv. Kazimiero a- 
kademijos šokikėms, Ameri
kos Legiono Dariaus - Girė
no posto 271 nariams su ko- 
mand. W. B. Sebastian ir vi
siems, kurie sveikino lai&kais, 
telegramais ir žodžiu. Taipgi 
“Pasiuntinio” ir “Margučio” 
radio programos leidėjams, y- 
patingai radio pranešėjai Ie
vai Lukošiūtei. Ačiū laikraš
čiams “Draugui”, “Garsui”. 
“Darbininkui”, “Amerikai”, 
ypatingai “Žvalgaičiui” ir vi
siems kitiems, kurie rašė ir 
teikė plačių publikacijų.

Nuoširdžiai ačiū LRKSA 
117 kp. “Feminine Fancies” 
ir Moterų Sųjungos 67 kp. už 
gyvų gėlių bukietus, kurie bu
vo įteikti mano žmonai ir vi
siems bankieto dalyviams.

Juozas A. Mickeliūn&s J/

ORIGINALE ECRU ARBA 
CREAM VERANRŲ SPALVA 
TABLETŲ FORMOJ

r^ODURA
Ui) T t . • I’u lt A H I • f >

30 Kl AUTU UI COIORS 
LABI LT*’

EX-LAX

Melskis, kariaukie, darbuo
kis, nes tai priedermė kiekvie
no kataliko.

Mano Nuoširdi Padėka
Lietuvos Šauliai, minėdami 

19 metų sukaktį Respublikos 
vardu apdovanojo ir mane 
Šaulių Žvaigžde, kurių Kra
što Apsaugos Ministras per 
Lietuvos įgaliotų ministrų Wa

Tabletas
10c

Tabletas
10c

PARDAVIMUI NAMAI
Parduodame už numažintas kal

nas tiems, kurie greitai pirks for- 
klozuotus namus Marųuette Parke ii 
kitose gerose vietose.

20-fletų apartment — po S. 4 Ir 
6 kambarius. Naujas namas; J mėne
si neša $1,250.00.

18-fletų . apartmentas — po 3 Ir 
4 kambarius; rendomis j mėnesj ne
ša $1.085.00

16-fletų apartmentas — po 3 ir 
4 kambarius; rendų J mėnesĮ nešati. Kadangi bus vaišės, kliubo $950.00.

, , . , 10-fletų apartmentasreikalus galėsime apsvarstyti po 4 Ir
5 kambarius; kaina tiktai $18,000. 

• , .. , .. Marąuette Parke, marinis 6-kam-paėmę Vienų kitų aluti, ir, SU- barių bungalovv; arti 63čios. Karštu 
(vandeniu apšildomas. Tiktai $4,450.

2-fletų gražus mūrinis namas; 
gražus belsmontas. Arti 63čios. Pll-

Pranešimai
Svarbus 21-mo Wardo Lie-1 

tuvių Demokratų klubo mėne
sinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 7 d., 8 vai. 
vak. Gerčiaus svetainėj, 2244 
W. 23rd place. Visi klubo na
riai kviečiami susirinkime da-

Dažo Ir spalvuoja Silkinius, Vilno
nius ir Vatinius.

Visose Department Krautuvėse Ir 
Aptlekose.

Jeigu jūsų dealerla neturi, pirkit 
tiesiai Iš
O. P. RUBARDT A OO., Dirbėjai 
6116 *«•., Chicago. TU.

-k6tk-

Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS pasaulio grelčluslu laivu
QUEEN MARY RalandBo 21, Gegužės 10 

per Cherbourg Ir Paryžių
Geriausią patarnavimą taipgi užlaiko populiarus ekspresinis laivas 

AQ1ITANIA Balandžio 15. 2«
Nepervlršlnaml patogumai, valgiai, patarnavimas.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverna. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro Ir žmo
nos. 4601 8. Hermltage Avė., Chi
cago, minols.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 H. 47th Court, Cicero, niimrls.

ėję su senais draugais, galėsi
me sustiprinti draugiškumo 
ryšius. Roman A. Zalatoris, 

lašt.

LRKSA 85 kuopai

T0WN OF LAKE. — Tš 
priežasties Velyki) šventės, su
sirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, balandžio 12 
d., 7:30 vai. vakare^ sekreto-

.^v^UICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomis Kainomis.

MILDA ADTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois 

Domininkas Kuraitis, Savininkas 
Telefonas VICtory 1696

na kaina $3,500.00.
Brlghton Parke: krautuvė Ir 4

kambariai. Mūr. namas, tiktai $3000.
Namas su groserne Ir bučerne, ge

rai einantis biznis; seniai Įkurtas.
Parduosiu labai pigiai ar mainysiu 
ant privatlško namo.

Prie Kedzle Avė. ir 63čios; mūri
nis namas, krautuvė Ir 6 kamb. fle
tas. Kaina tiktai $9.000.

Kampinis namai Mūrinis. Krautu
vė ir 3 f lėtai; kaina tiktai $3.500.00.

Taipgi mainome namus, bet mai
ną turi būti teisinga abiem pusėm. 
Aš pats nuo savęs užtikrinu visiems 
teisingą, patarnavimą.

Kam reikia paskolų prirengiame 
be jokių Iškaščių.

CHARLES URNICH
(KAZY8 URNIKA8)

2500 West 63rd Street
9-tros lubos. Įėjimas 1$ Campbell 

Avė. pusės.
VALANDOS: ryte nuo 9 iki 12, o 

vakarais nuo 7 Iki 9._________
PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj; furnacu apšildomas: 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Springficld Avė. Tel. Iawndale — 
0201,

PARDAVTMUINAMAS 
Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis 
namas, Brlghton Parke. Parduosiu 
ar mainysiu ant senesnio namo. 
John P. Sfcinkowicz, <1012 So. Wes
tėm Avenue. Tel. Lafayette 1150.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė ir groser
ne. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Clceroje, arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir 
4 gražius kambarius. Grosernėje }- 
rengti visi flkačerlal, yra Ir naujas 
elektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
mos rūšies stakas. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Stankus, 1325 South 50th 
Court. Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment bulldlng; 4 6-kambarlų 
fletal; garo šiluma; lotas 60x125; 
Įelgos $190.00 Į mėnesj. Marnuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
slulijimą. Atsišaukite: 0022 So. Falr- 
flel“ ATe„ tel. Prospeet 4201.

RENDON FLFTAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai;' 
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S. 
Mason Avenue.

PARDAVIMUI BUNGALOVV 
6-kambarlų bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulljimo. Atsišaukite: 6537 
South Artcslan Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam- 
barlų fletal. Skliautuotos tarpdu.rys. 
įtaisytos vanlos. Įelgos per metus — 
$1.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
fram Street. Chicago. Ullnois. 

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai, š) mėnesj turiu parduoti. 
Jeigu kas norite namą mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba 
Marquette Park. Atsišaukite: 1538 
South 50 th Avenue, Cicero. Ullnois.

PARDAVIMUI ŪKIS 
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žemė; 70 akerlų miškas. 11 budl- 
ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite Užimti kad Ir rytoj. Biznio 
vieta; didelis vasarinis rezortas. 
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000

— cash kaina, {mokėkit $6,000 ar 
87.000, likusius ant morglčto. 
John Schulta, Route No. 1, Boa 
46, Irons, Michigan.

KAM REIKALINGI vėliausios išdir- 
bystės, pilno Įrengimo bučernės flk- 
čerlai. Inlmant registerj. svarstykles 
Ir skaičiavimo (addlng) mašiną. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogeriauslam 
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis 
adresu; ^»OO So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Roomlng House, 14 
kambarių. Karštuvandenlu apšildo
ma. trya vantos: 2-karų garadžius: 
lotas 36x190; (eigos $200.00 J mė
nesi. Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
48 North Tvotus Avenue. Tel. Co- 
umbus 4951.

LEO NORKUS Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

Tnrts. virš 
$3,100,009.00

Reiiervn. virš 
»ZŽ8.000.00

PARDUODA PIGIAI TR MAINO
2 fl. po 6 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metų senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant far- 
mos ar kelių akerų žemės netoli 
Chlcagos.

16 fletų po 4 Ir 3 kambarius; mū
rinis namas; Marųuette Parke netoli 
63rd St. Kaina ptgrt; Rendos $8000.00 
1 metus.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

Jacųueline Cochran, ameri
kietė lakūnė, praeitais metais 
lėktuvų lenktynėse (iš Los A- 
ngeles į Cleveland) laimėjusi 
Bendix dovanų, sako, pada
riusi naujų moterų lėktuvu 
iškilimo į aukštį rekordų. Ji 
iškilusi 33,000 pėdų. Iki šiol 
rekordų laikė Ruth Nicholas, i 
iškilusi 28,743 pėdas. (Acme 
tdeplioto)

Rpeclalč Lietuviška F.ksknrHlJa
AQUITANIA ............................................................................................. Birželio 14

Kitos Asmeniškai Lydimos Ekskursijos
Ql'F.EN MARY............................................................................  Gegužės 10
AŲITTANIA ............................................................................... Gegužės 17. 31

Birželio 14, 28 — Liepos 15

Klauskite brošiūrėlių Išaiškinančių Trečiosios Klasės patogumus; taipgi 
knygelės 'Hoiy to hrlng your relatlves from Europe”. ,

Pilnų Informacijų kreipkitės J;
DRAUGO LAIVAKARČIV AGENTŪRA.
2334 So. Oakley Avė,, Chicago, Illinois

I CUNARD'KVAV
Temykite Biznierių Bargenus ‘‘Drauge”.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Kaipo Toksai, “Drau<aav .Ufeipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

Kviečia visas kaimynas, draugus ir pažystamas 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Kmokėjom ja 
Už padėtos 4^

pinigas '
Duodam Paskolas ant 1-mą 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Krautuvė Ir 4 kambarių fletas, prie 
Stock Yards. Tinkamas aallunui. Mai
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

8 kambarių bungalovv, prie 64th St. 
Ir Rockvvell. Mainys ant lotų arba 
Akles Lietuvoje.

70 akerlų ūkis netoli Chlcagos. 
Parduosim pigiai su mašinom Ir ata
kų; gera žemė prie molio.

Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
toli Marųuette Park Ir kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS,
6800 So. Maplcvvood Avenue.

Kam Kankintis?

GAUKITE

MUSŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospeet 0745-0748
TOioIetalo Only

5931-33 So. Ashland Avė.2335 South Westei»n Avenue
TKLKPONAS GAHAL 3784

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

tuvlšką Importą
iną

falstybtn, Deg

Me« Ir V1M Mflaų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmldae 

Savininkai

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrikoe. Garantuojame su- 
garblnluotl blle kokios rūšies 
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
vaite tiktai $4.50.

BERNIGE’S BEAUTY 
S H O P

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. HermiUga TeL Yarda 2771 

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniiktaula Ir Pato* 
(tauria Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NO&KUS, savininkas 

Tel. Victory 9670


