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Linksma Diena Mums Nušvito, Aleliuja, zAleliuja, /deliuja!

Aleliuja! Nuoširdžiai sveikiname 
Šv. Velykų proga “Draugo” bend
radarbius, rėmėjus, prietelius, pla
tintojus ir skaitytojus. Garbingai pri
sikėlęs pasaulio Išganytojas tepripil- 
do jūsų troškimus dangiškomis ir 
laikinomis gerybėmis!

Redakcija ir Administracija.

Italijos kariuomene įsiveržė 
Albanijon; albanai negali priešintis

Sakoma, albanų karalius 
nusprendęs pasiduoti

ROMA, bal. 7. — Italijos 
kariuomenė šiandien rytą įsi
veržė Allianijon. Karo laivų 
ir 'karinių lėktuvų saugojama 
kariuomenė išlaipyta Albani
jos pakrančių miestuose Du- 
razzo, Valona ir kituose ir 
pradėjo žygiavimą šalies gi
lumom Vietomis negausingi 
albanų kariuomenės būriai 
bandė priešintis įsiveržėliams. 
Bet tai buvo tuščios pastan
gos.

Apie 400 karinių lėktuvų I- 
talija pasiuntė užkariauti ir 
pavergti albanų mažų valsty
bėlę, kuri savitai ir ramiai 
Įgyveno ir nebandė kam nors 
nesmagumų daryti. Pati Itali
ja iki šioliai Albanijoje1 turė
jo ko plačiausias ekonomines 
koncesijas ir teises. Atrodė, 
kad Italija neturi nė mažiau
sios priežasties šių sau drau
gingų valstybėlę pulti.

Bet Mussolinis nusprendė 
didinti Romos imperijų ir 
puolėsi tiesiog smaugti Alba
niją.

Kadangi Durazzo mieste Al 
banai atkakliai pasipriešino, 
italų lakūnai su orinėmis bom 
bomis sunaikino keletu namų 
ir sukėlė gaisrus.

Kitur italų lakūnai išmėto 
lapelius. Ragina albanus nesi
priešinti ir pasiduoti įsiveržė
liams. Girdi, italai ateina į 
Albanijos kraštų patvarkyti, 
grąžinti teisingumų ir ramy
bę.

Yra žinių, kad albanų kara
lius Zog nusprendęs pasiduo
ti Italijai ir įteikęs Mussoli- 
niui savo pasidavimo sąlygas, 
kurias Mussolinis svarstąs.

Taip pat yra žinių, kad km 
ralius pasiryžęs pasitraukti iš 
sosto.

Italų kariuomenė neužtruks 
pasiekti sostinę. Tirana ir ki
tas Albanijos svarbesnius dm 
lis. Tuo būdu kraštas bus o- 
kupuotas ir Italijos imperija 
'bus “padidinta”.

J?

ROMA, bal. 7. — Šventasis 
Tėvas Pijus XII nepaprastai 
sujaudintas Italijos žygiais 
Albanijoj. Kas blogiausia, 
kad Italijos vyriausybė savo 
žygių pradžiai pasirinko Didį 
jį Penktadienį, kai krikščionis 
kas pasaulis su gliausiu susi
kaupimu mini Kristaus kančią 
ir mirtį.

Vatikane pareiškiama, kad 
Šventasis Tėvas nesitikėjo Ita 
lijos grobuoniškų žygių Alba
nijoje. Turėjo vilties, kad gra 
žiuoju nesusipratimai bus už
daryti.

Pasaulis lauks, ką Šventa
sis Tėvas Prisikėlimo dieną 
pareikš apie diktatorių žy
gius.

BELGRADAS, bal. 7. — Į- 
vykiais Albanijoje nepapras
tai susirūpinusi ne tik Jugos
lavija, bet ir Graikija. Abi 
šios valstybės mobilizuojasi ir 
ginkluojasi. Abiem yra pavo
jus ir bus bandoma ginti ne
priklausomybes ir laisvę, jei 
bus puolamos.

LENKAI TEISINA 
SAVO SUTARTĮ 
SU ANGLIJA

VARŠUVA, bal. 7. — Len
kija pusoficialiai aiškinasi, 
kad Londone padaryta Lenki
jos su, Anglija savitarpės pa
galbos sutartis nė prieš vieną 
kurią valstybę nėra nukreipta.

Sako, Lenkija ir toliau pasi 
ryžusi išlaikyti savo draugin
gus santykius ir nepuolimo su 
tartis su Vokietija ir Rusija. 
Sutartis su Anglija nėra kon- 
tradikcijoje su minėtų valsty
bių sutartimis, pareiškia len
kai.

SYDNEY, Australija, bal. 
7. — Porą dienų sirgęs mirė 
Australijos ministras pirmi
ninkas J. A. Lyons, 59 m. 
amž.

NEŽINIA KA PRADĖS 1
NACiy VOKIETIJA 
SU LENKIJA
VARŠUVA, bal. 7. — Len- 

kija susideda su Anglija savi
tarpei pagalbai, o Hitleris pa 
siryžęs užgrobti Dancigo mies 
tą ir išvesti automobiliams ke 
lią skersai Dancigo korido
riaus. Lenkai pasiryžę kovoti 
už Dancigą ir neleisti naciams 
koridoriaus skelti savo keliu.

Bus įdomi kova, kaip Ilitle 
ris stengsis vykdyti planus. 
Padarius sutartį su Anglija, 
lenkai šį kartą bus drąsesni 
ir naciams bus sunku laimėti 
be karo, prie kurio Vokietija 
.neprisirengus, jo vengia ir, 
matyt, toliau vengs.

Nėra paslaptis, kad lenkų 
dabartinė valstybė turi daug 
silpnų pusių. Už tai reikia 
kaltinti Versalio taikos sutar-l 
tį ir pačius lenkus. /Sutartimi 
per Vokietijos teritorijas Pa- 
visliu išvestas koridorius, kad 
Lenkija galėtų susisiekti su 
jūra. Vokietija negali pakęsti 
rytinės Prūsijos atskėlimo. Pa 
čių lenkų klaida, tai jų noras 
apžioti daugiau, ko negalima 
atkusti.

Šiandieninė Lenkija skaito 
apie 33 milijonus gyventojų, 
rš jų daugiau kaip viena treč 
dalis yra įvairios tautinės ma 
žumos. Pačiame Dancigo- kori 
doriuje gyventojų daugumą 
sudaro ne lenkai, bet vokie
čiai. Kilus karui, vargiai tos 
visos mažumos, o ypač apie 
septyni milijonai ukrainų, pa
dės lenkams grumtis su na
ciais. Ukrainai patys stengsis 
išsilaisvinti.

Tad Lenkijai padėtis tikrai 
nepavydėtina ir nežinia kaip 
ji išsisuks nuo nacių spaudi
mo

DESPERATAS PLĖŠIKAS 
NUŠAUTAS

ST. LOUIS, Mo, bal. 7. — 
Šalies vyriausybės agentai čia 
gatvėje nušovė Benny Dickso- 
ną, 27 m. amž., ilgą laiką ieš- 
kotą bankų plėšiką, automobi
lių vagį, žudiką ir grobėją.

Pereitą lapkričio mėnesį jis 
buvo ieškomas dėl banko api
plėšimo So. Dakotoj. Paskui 
agentų užtiktas Michigane. 
Bet paspruko į Chicagą ir 
dingo.

Čia jį agentams išdavė kaž 
kokia jauna moteriškė.

KLAUSIA, KOKIAIS SU
METIMAIS TAS DAROMA
PARYŽIUS, bal. 7. — Pran 

cūzijos vyriausybė gavusi ži
nių, kad Italija Ispanijon pa
siuntusi apie 15,000 karinome 
nės.

Prancūzija pageidautų, kad 
Italija pasiaiškintų, kokiais 
sumetimais tas daroma. Sako 
Ispanijoje jau nėra karo.

n-*

Naujoji Lietuvos vyriausybe 
paskelbė savo nusistatymą

Kitos vėliausios svarbios 
ir įdomios žinios iš Kaunoj

/j

Linksma difyia mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės K'rtdb&š^irti&^rito. 

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Geluonį mirties išrodė, 
Nuodėmes mūsų. nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Gyvas savo gale tapo, 
Nelietęs antspaudo, kapo, 
Sargai pabėgo be kvapo... 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per šventą Atsikėlimą,
Duok mums kalčių atleidimą, 

Tegu ir mus džiaugsmas ima! 

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

NACIAI PAŠIEPIA
LENKŲ SUTARTĮ SU
BRITAIS IR GRASINA

BERLYNAS, bal. 7. — Na
cių spauda pašiepia Londone 
padarytą Lenkijos su Anglija 
sutartį. Sako, sutartimi Varšu 
va pasižadėjusi gelbėti Londo 
nui, jei šis būtų puolamas. Jei 
taip, tai britai nieko neišmokę 
ir neturi sąvokos apie “gclbė 
jimus”. Jei Anglija žada gel
bėti Lenkijai, sako naciai, tas 
dar pakenčiama Bet jei puo
lama Anglija tikisi Lenkijos 
pagalbos, tas tik vieni juokai, 
nurodo naciai.

Be to rimtu tonu puola Len 
kiją ir grasina paneigti marša 
lo Pilsudskio laikais padarytą 
Berlyno su Varšuva nepuoli
mo ir draugingumo sutartį.

Pažymi, kad Lenkija negali 
išsiteisinti, nes jos padarytą 
su Anglija sutartis yra aiškiai 
nukreipta prieš Vokietiją.

U. S. SU BRITANIJA 
BENDRAI VALDYS

DVI SALAS
WASHINGTON, bal. 7. — 

J. A. Valstybės pasirašė su
tartį su D. Britanija bendrai 
valdyti dvi nedideles salas Ty 
kiajam vandenyne, kur bus į- 
steigtos oriniam susisiekimui 
stotys.

Salos yra Canton ir Eden- 
bury. Jos yra pusiaukely tarp 
Kalifornijos ir Australijos.

Dėl šios sutarties senate nu 
matomas triukšmas prieš vy
riausybę.

AREŠTUOTAS ČEKAS
NUKELTAS J BERLYNĄ

PRAHA, bal. 7. — Nacių 
areštuotas ilgus metus vedęs 
čekų slovakų spaudos tarnybą 
Jan Hajekas iš čia išvežtas į 
Berlyną.

Hajekas turėjo artimus san 
tykius su buvusiu prezidentu 
Benešu. Jis areštuotas vokie
čiams užėmus Prahą.

*
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KAUNAS, bal. 5.
Naujoji vyriausybė paskel

bė savo deklaracijų, kuri skam 
ba taip:

‘ ‘ Visuomenės konsolidacijos 
siekimas sutelkiant tautos kū
rybines pajėgas; vyriausybe
nebūsianti atskirų srovių įta- . .. .

I . . . . . gamzaciju ir atskirti asmenųikoje, o daugiausia dėmesio ,v
bus atkreipta krašto saugu
mui; ekonomikoje teks per
tvarkyti ūkį atsižvelgiant į 
naujas sąlygas, siekiant išly
ginti Klaipėdos netekimo ža
lų. vyriausybė rems išeivijos 
kultūrines pastangas, jauni
mui lengvins sąlygas mokslin 
tis Lietuvoje; kitose srityse 
tęs jau vykdomus darbus”.

V. Mironui ir M. Kvikliui 
atsistatydinus, Liet. Tautinin- 
kų Sąjungos pirmininku pas- 

, kirtas J. Tūbelis, o generali- Kriuomenės štabo viršinin- 
niu sekretorium D. Stankų-įku paskirtas gen. Pundževi- 
nas. Sąjungos linkmė nesikei- čius. Karo mokyklos viršinin
ką. ku pulk. Juodišius.

Ministras pirmininkas tau
tininkams pareiškė: “Mano 
vyriausybės pareiga laikytis 
tautos vado nustatytos valsty 
bės valdymo linkmės, bendra
darbiauti seimui, suburti vi
sos organizuotos tautos pajė
gas vieningam darniam vals
tybės kuriamajam darbui”.

Išsivysčius ir pdidėjus dar
bams, J. Norkaičiui palikta 
vadovauti deryboms su Vokie 
tija ekonominiais reikalais. 
Susisiekimo viceministrui Jan 
kevičiui pavesta vadovauti de 
ryboms laisvai zonai Klaipė
dos uoste įrengti. O krašto 
perdavimo komisaru paskir
tas buvęs gubernatorius ,Vik- 
toras Gailius

IMREDI PRIĖMĖ HITLE
RIO KVIETIMĄ

BUDAPEŠTAS, bal. 7. — 
f savo vardadienio iškilmės 
Hitleris pakvietė ir buvusį 
Vengrijos ministrą pirminin
ką Belą Imredi, kurs neseniai 
atsistatydino patyręs, kad jis 
savyje turįs žydiško kraujo — 
jo motinos prosenolis buvo 
žydas. Bet Imredi daug dirbo 
už žydų suvaržymą Vengrijo
je.

RESPUBLIKONAI ATSI
SAKO SUSIDĖTI SU DE

MOKRATAIS
Birželio 5 d. Chicagoj įvyks 

teisėjų rinkimai. Demokratai 
bandė su respublikonais suda
ryti bendrą kandidatų sąrašą. 
Respublikonai nesutiko ir su
daro savo atskirą sąrašą.

Per keturias ginklų vajaus 
dienas ginklams pirkti suau
kota devyni šimtai tūkstančių 
litų. Daugelis aukoja jungtu
vių žiedus. Visuomenė gau
siai stoja Šaulių Sąjungon ir 
nesigaili aukų klaipėdiečiam^ 
pal)ėgėliams šelpti.

Prancūzijos min. pirminin
kas E. Daladieras atsiuntė 
Černiui nuoširdžią sveikinimo 
telegramą.

VOKIETIJOJ AREŠTUOTA 
30 ŽYDŲ

BERLYNAS, bal. 7. — Mui 
tinės valdininkai areštavo 30 
žydų. Kaltinami pasiryžimu 
iš Vokietijos išišmngeliuoti au 
kso, sidabro ir brangenybių 
vertės apie 40,000 dol.

BERNE, bal. 7. — Šveica
rijos parlamentas paskyrė 
42,500,000 kredito šalies gink
lavimuisi.

daro
KAUNAS, bal. 7.
Lietuvos vyriausybė 

žygių suimtiems klaipėdie
čiams iš Vokietijos kalėjimų 
paleisti.

Kariuomenės vadas genero
las Raštikis gausiai gauna or

I

pasižadėjimus viską aukoti ne 
priklausomybei apginti.

Ginklų vajus pratęsiamas 
iki gegužės mėnesio. Apsigini 
mui jau suaukota vienas mili
jonas litų.

Didžiosios Britanijos Lietu
vių taryba daro vajų ginklų 
fondui. Britanijos lietuviai pa 
sižadėjo visais būdais ginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Stiprinama Šaulių Sąjungit 
vietoj numatyto steigti patri- 
jotinio fronto, kurio tikslai i- 
dentiški Šaulių Sąjungos tiks
lams. Vyriausybė siūlo išven 
gti pralelizmo ir stoti visiems 
į Šauliij Sąjungą.

VILNIAUS KRAŠTAS
IR TIKYBA DĖSTOMA 

LENKIŠKAI

Į Jacūnų valdinę mokyklą 
pernai buvo atsiųsta tikybai 
dėstyti katechete Pranė Ivrū- 
minytė. Kadangi Jacūnų kai
me gyvena beveik vieni lietu
viai, tai ir tikybą katechete 
dėstė lietuviškai. Tačiau kaip 
pastebi Vilniaus “Aidas”, ta 
tai, matyti, nepatiko mokyklų 
inspektoriui, nes š. m. vasa
rio 17 dieną Pr. Krūminytę 
jis pašalino. Tuo būdu Jacū
nų mokykloje dabar ir vėl, ne 
tik visi dėstomi dalykai, bet 
ir tikyba dėstoma lenkiškai. 
Susirūpinę tuo reikalu jacū- 
niečiai, išrinko savo delegaci
ją; Juozą Tunkūną ir Danie
lių Urbanavičių, kurie kovo 8 
dieną lankėsi pas Švenčionių 
mokyklų inspektorių ir prašė, 
kad jiems grąžintų katechetę 
Krūminytę, nes jie reikalaują 
tikybą dėstyti lietuviškai. Ta
čiau inspektorius jacūniškių 
prašymo nepatenkino ir pa
reiškė, kad jis neįeisiąs vaikų 
lietuvinti.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Nu

matomas lietus ir kiek šilčiau.
Saulė 

6;23.
teka 5:21, leidžiasi
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina. 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama. tani tiks
lui paėto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas aulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
praio rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąją 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos latkrašlin nededamos.

m ynai”, mes išreiškėme stiprų abejojimą, ar 
Lietuva, Latvija ir Estija yra pasirengusios 
pulti į Hitlerio glėbį. Mūsų dienraštis tada 
pabrėžė, kad tos žinios nėra tikros, kad Bal
tijos valstybės laikysis neutraliai.

Užvakar paskelbtos iš Kauno gautos ži
nios patvirtino, kad mūsų dienraštis nekly
do. Lietuvos ministras pirmininkas gen. Jo
nas Černius praėjusį trečiadienį pareiškė, kad 
Lietuva gins savo nepriklausomybę ir yra 
nusprendusi laikyti neutralitetą.

Kaip žinoma, Lietuva, Latvija ir Estija y- 
ra sudariusios ir pasirašiusios neutralumo su
tartį.

APŽVALGA
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Entered as Second-Class Matter Mareli 81, 1816, at
Chicsgo, Illinois Under the Act of Mareli S. 117$.

Velykų Džiaugsmo Priežastys

Rimti Pageidavimai
Lietuvos spauda minėjo vienų metų su

kaktį nuo užmezgimo diplomatiškų santykių 
su Lenkija, lg. Petrikonis “XX Amž.”, tarp 
kitko, reiškia tokį pageidavimų:

. “Vieno mes pereitais metais pasigedome
— Vilniaus krašto lietuvių kultūrinių ir 
tautinių reikalų įvertinimo. Mes laukėme 
ir tikėjomės šiuo atžvilgiu daugiau. Tai, 
kas buvo suardyta prieš kovo 19 d., tų pa
čių santykių labai galėjo ir turėjo būti at
statyta. Mums, lietuviams, kaip ir kiekvie
nai kitai tautai, brangus yra kiekvienas 
tautietis, kiekvienas jo kultūrinės kūrybos 
žygis, nežiūrint to, kuriam pasviety plaktų 
lietuviška širdis ir skambėtų lietuviškas 
žodis. Tai nesunku suprasti ir lenkams. 
Keikia tad laukti, kad tolimesnėj santykių 
raidoj šis momentas nebus užmirštas; jo 
įvertinimas dėtų stipresnius pagrindus nuo
širdesniam abiejų kraštų sugyvenimui”. 
Toliau tame pačiame straipsny lg. Petri

konis teisingai pažymi, kad kovo 19 d. su
kakties perspektyvoje iškyla visa eilė užda
vinių mums patiems. Vienybė, visų lietuvių 
sutarimas buvo mūsų pirmoji mintis perei
tais mietais. Ji tebėra aktuali ir šią sukaktį 
minint. Šimtus įkartų kartojome ir kartosi
me — susitarkime visi, konsoliduokimės, su- 
burkime visas geriausias jėgas, nes taip da
ryti mums liepia mūsų krašto laisvė, laimė 
ir gerovė, o pastarųjų dienų įvykiai mus eta- 

1 čiai verste verčia.
leliok, Dieve, geros valios, blaivaus proto. 

Tyžtingumo, viską aukojančios tėvynės mei
lės, kad visos problemos, kylančios iš santy
kių su kaimynais, būtų išspręstos taip, kaip 
reikalauja mūsų tėvynės gerovė, laisvė ir 
ateitis.

Malonūs skaitytojai! Siunčiame į jūsų na
šlelius tris kartus padidintą dienraščio ‘ Drau 

numerį su geriausiais linkėjimais links
miausių šventų Velykų, šiame numeryje ra
site daug įvairių straipsnių apie Kristaus 
Prisikėlimo Šventę. Kai kas gal pasakys, kad 
jų net perdaug.

Tačiau visi tie, kurie giliai supranta tik
tąją Velykų prasmę, šiuo dienraščio nume
riu ir mūsų bendradarbių raštais nuoširdžiai 
džiaugsis.

Juk mes turime įvairių bažnytinių šven
čių, kurios įneša į mūsų kasdieninį gyveni
mą daug įvairumo ir džiaugsmo. Bet Vely
kos ypač yra laukiamos ir visus linksmai 
nuteikia. Visi džiaūgiamės sulaukę Velykų

šio Velykų džiaugsmo priežasties negali
mą įžiūrėti išviršiniame žmonių pasiruošime. 
Ji rišasi su nepaprastu atsitikimu, kuris į- 
Vyko prieš devymoliką šimtmečių Jeruzalės 
apylinkėj, būtent su Kristaus prisikėlimu iš 
numirusių.

Ir, štai, nors nuo Kristaus prisikėlimo pra
ėjo devyniolika šimtmečių, Kristaus mokslo 
išpažintojai kasmet per Velykas mini ste
buklingą Kristaus prisikėlimą ir kupina 
džiaugsmo širdimi gieda Velykų rytą — ‘‘Li
nksma diena mums nušvito!”

Berods nereikia daug aiškinti, kodėl Kris
taus prisikėlimas yra nuoširdaus džiaugsmo 
priežastimi?

ftv. Povilas savo laiške, rašytame Korinto 
krikščionims, taip sakė;

“Jei Kristus neatsikėlė, tai mūsų apsako- 
jimas yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas”.

Kristaus prisikėlimas todėl krikščionims 
turi nepaprastą reikšmę, nes jis yra Kristaus 
dievystės ir mesianiškumo iškalbingiausias 
įrodymas.

Žmonijos istorija yra labai sena, tačiau 
ji nežino tokio atsitikimo, kad žmogus tik
rai numiręs būtų atsikėlęs. Kristus buvo tik
rai miręs ir Jis atsikėlė, todėl Jis yra tik
ras Dievas. Dėl to mums reikia aukotis, vyk
dyti Jo įsakymus, laikytis Jo patarimų.

Tas įsitikinimas, kad Kristus yra Dievas, 
Visais amžiais vedė krikščionis savo kraują 
lieti ir galvas guldyti už Kristų. Netrūksta 
tokių ir šiais laikais. Meksikoj, Rusijoj ir 
Ispanijoj tūkstančiai mirė kankinių mirti
mis už Kristų.

Yra ir daugiau Velykų džiaugsmo prie
žasčių.

, S v. Povilas yra taip pasakęs; “Kaip per 
žmogų atėjo mirtis, taip per žmogų ir mi
rusiųjų atsikėlimas. Ir kaip Adome visi mirš
ta, taip Kristuje visi bus atgaivinti"’ (1 Kor. 
18, 20).

Tad, Kristaus prisikėlimas yra patikrini
mu, kad mes visi numirę Dievo visagalybe 
būsimę prikelti naujam gyvenimui. Kaip ga
lingiausiojo Dievo ranka iš įmesto į žemę 
grūdo išaugina didelį medį, taip ji prikels 
mus iš numirusių, kad per amžius su Kris
tum gyventume.

Velykų šventės, kaip matome, atskleidžia 
prieš mūsų akis gilią mūsų žemiškojo gyve 
nirno prasmę. Jos pasako, kad žmogaus sie
los gyvenimas nesibaigia mirtimi, bet yra 
amžinas.

Lietuvių komunistų laikraščiai nuolat ra
šo ir jų kalbėtojai karštus spyčiūs sako apie 
reikalų atsteigti demokratijų Lietuvoje. Broo- 
klyno tautininkų “Vienybė” dėl tokio “kra
što” komunistų “demokratiškumo” sako: 

“Jau laikas patriotingiems Amerikos lie
tuviams pasakyti komunistams, kad tegul 
jie pareikalauja iš jų garbinamo Stalino 
Rusijos žmonėms bent tokių laisvių ir pi
lietinių teisių, kokias turi Lietuvos žmo
nės. Tik tuomet komunistai turės teisę ir 
apie Lietuvos santvarkų kalbėti. Kol jie 
besąlyginiai garbina Stalino diktatūrų, tol 
jie neturi jokios moralės teisės kalbėti apie 
kitų valstybių santvarkas. Veidmaininges- 
nio elgesio negali būti, kaip diktatūros gar
bintojų šūkavimas apie demokratijų”. 
Žinoma, kad taip. Kol bolševikai nepa- 

i reikalaus laisvių komisarų pavergtiems ir 
Į kankinayiiems Rusijos žmonėms, tol niekas 

netikės jų deklamacijoms apie demokratijų.

Laikysis Neutraltiftio
Prieš keletą dienų didžiųjų Amerikos dien

raščių korespondentai Europoje pranešė, būk 
tai Baltijos valstybės — Lietuva, Latvija ir 
fcsttja pasidūodančios Vokietijos globai, Hit- 

• lerio pfotektoriatui. Praėjusio trečiadienio ve
damajame, pavadintame “Lietuva ir jos kai-

Vienas komunistų dienraštis rašo, kad “al- 
ginė vergija” Lietuvoje dar ir šiandien te
begyvuoja, Lietuva tebėra “buržuazinė” ii 
“fašistiniai budeliai” ir visokie “parazitai” 
dar nėra pašalinti. Dėl to “Naujienos” stato 
komunistams tokį klausimų:

“Tai kodėl dabar komunistai jau mini
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves, sa
ko, kad Lietuvos nepriklausomybę reikių 
ginti, ir net ragina Lietuvos darbininkus 
stoti už Lietuvos susiblokavimų su Lenki
ja nepriklausomybės apgynimui?

“Viena iš dviejų: arba komunistai šian 
dieta veidmainiauja — arba jie atsižadėjo 
savo komunistiškų principų. Bet nei Bim
ba, nei Mizara, nei Andriulis, nei Prusei- 
ka, nei “Ijftisvė”, nei “Vilnis” dar iki 
šiol nepaaiškino, kodėl jie dabar garbina 

tų, ką pirmiau jie taip griežtai smerkė”.
Komunistų veidmainiavimas yra aiškus ir 

jis jau nekartą buvo įrodytas nesugriauna
mais argumentais.

DRAUGAS

Pirmi Velyta Pamokslas
“Jie atsikėlė, jo nė- jusios, pamatė, jog štai ak- 

ra čia...” (Mk. 16, 6).l muo atrištas! Prieš moterų no-
Kristaus garbingas prisikS- «>ir,,‘a ,nintis buv0- ** tai

liūtas yra pamatinė tautų ti- 15 tikl'^ darbas- T°-
dėl, Marida Magdalena, nė ne
priėjusi kapo, tuoj skubo at
gal miestan Petrui ir kitiems 
pranešti apie vagystę prie ka
po ir jo išniekinimų. Kitos 
tačiau, moterys įėjo į kapų ir 
ten pamatė jaunikaitį, sėdintį 
dešinėje pusėje, apvilktų bal
tu drabužiu. Angelas prabi
lo į moteris ir pirmas joms 
paskelbė pirmų Velykų pamo
kslų: “Nenusigąskite; jūs ieš
kote Jėzaus Nazarėno, kurs 
buvo prikaltas ant kryžiaus; 
jis atsikėlė, jo nėra čia; štai 
vieta, kur jį buvo padėję. Bet 
eikite, pasakykite jo mokyti
niams ir Petrui, kad jis eina 
pirma jūsų į Galiliejų; ten jį 
matysite, kaip jis yra jums 
sakęs” (Mk. 16, 6-7). Šiame 
trumpame pasakyme glūdi vi
sa kų žmogaus protas gali 
apie Kristaus prisikėlimų iš
matuoti. Šiais keliais sakiniais 
sutriuškinami visi Kristaus 
priešininkų užmėtinėjimai dėl 
Jo didžiausio stebuklo. Šiais 
žodžiais pažymėta, jog išsi
pildė visa kų Kristus apie sa
vo kančių, mirtį ir prisikėli
mų buvo pasakęs. Angelo žo
džiuose reiškiasi trys aiškūs 
svarbūs faktai.

kėjimo tiesa. Ne tik pats Kri
stus į jų atsiliepė kaipo į ne- 
užgiučyjaiuų Savo dievystės 
ir pasiuntinybės įrodymų, bet 
ir apaštalui jų nuolat skelbė 
kaipo nepajudinamą antspau
dų savo skelbiamo mokslo die
viškai galybei ir tikrumui už
tvirtinti. Šv. Povilas net vi
sos krikščionybės pamatu sta
to Kristaus garbingą prisikė
limų iš numirusių: “Jei Kris
tus neprisikėlė, tai jūsų tikė
jimas yra tuščias” (1 Kor. 
15, 17) ir kitoje vietoje, “O 
jei Kristus neprisikėlė, tai mū 
sų skelbimas yra tuščias ir 
jūsų tikėjimas” (1 Kor. 15, 
14). Tačiau, tautų apaštalas 
mus užtikrina, jog Kristus ti
krai kėlėsi. “Bet iš tikrųjų 
Kristus yra prisikėlęs iš nu
mirusiųjų kaip užmigusiųjų 
pirmonė” (1 Kor. 15, 20).

Bažnyčia, tat, dažnai nenu
ilstančiai primena tikintiesie
ms šių svarbių tiesą, skelbia 
jų kaipo iškalbingiausių Kris
taus dievystei įrodyti ženklų. 
.Tačiau, pirmas pamokslas a- 
pie šių svarbių mūsų tikėjimo 
tiesų buvo pasakytas angelo 
ištikimoms moterėlėms, kurias 
eidamos anksti rytą aplanky
ti Kristaus kapo, rado atriš
tų akmenį nuo kapo angos ir 
įėjusios vidun išvydo baltai 
apsirengusį angelą, kurs pa
skelbė joms linksmą žinių, jog 
Kristus kėlėsi iš. numirusių. 
Kaip Kalėdų rytų angelai pa
dangėse pirmutiniai džiaugs
mingai skelbė atėjimų To, 
Kurs turėjo palaužti nuodė
mės ir velnio vergovę, taip ir 
Velykų rytų angelas pirmuti
nis paskelbė, jog Kristus at
liko Tėvo užduotį ir, jog Sa
vo garbingu prisikėlimu nuga
lėjo mirtį.

Šios moterėlės tikrai užsi
pelnė pirmutinės išgirsti šią 
linksmą Velykų žinią Jos juk

1. Angelas, pirmiausia, pa
žymi, jog Kristus buvo tik
rai miręs, jog Jo kūnas, kape 
paguldytas, buvo tikras lavo- 
jias. Kristaus mirtis, todėl, ne
buvo vien koks prisimetimas, 
kaip kad daugelis Jo priešų 
tvirtina; arba vėl, Kristaus 
mirtis nebuvo vien laikinis są
monės netekimas ar apalpi- dar sveiki, nesutraukyti? “Jis
mas, iš kurio galėjo po kurio 
laiko atsikelti. Juk, negalėjo 
Kristus pergyventi tokius ne
paprastus Jo kančios žiauru
mus ir išlikti gyvas. Tai yra 
užtvirtinę ir įrodę amžių bė
gyje žymiausi pasaulio žmo
nės, kad ir netikėliai. Kad 
Kristus ir būtų buvęs nors 
kiek gyvas kada Jį paguldė

noriai prisidėjo prie Kristaus , kape, Jį tikrai būtų užtroški-
ištikimų pasekėjų skaičiaus, 
ir tikru pasidavimu kaip ga
lėdamos tarnavo Kristaus ir 
apaštalų reikalams. Štai bu
vo Marija Magdalena, radusi 
Kristaus moksle neklystamų 
naujo gyveninio kelių; buvo 
taipgi Jokūbo motina Marija 
ir Salome. Šios moterys Didįjį 
Penktadienį su didžiausia pa
galba pagelbėjo tinkamai pa
laidoti Kristaus sužalotų kū
nų. Didžiųjų Bubatą, dėl žydų 
šventės, jos negalėjo kitu bū
du Kristui pasitarnauti kaip 
tik malda ir ašaromis dėl Jo 
mirties. Todėl, vėlai Subatos 
vakarų, saulei nusileidus, jos, 
parūpinusios reikalingi) tepa
lų, skubinosi Jėzaus kūnų pa
tepti.

Vienas tačiau didelis rūpes
tis slėgė besiskubinančių mo
terų širdis, “Kas mums atris 
akmenį nuo kapo angos”, ka
lbėjosi jos tarp savęs. Joms 
pačioms tai padaryti jau tik
rai nebuvo įmanoma. O kurgi 
prisišauksi pagalbos? Karei
vių? — jau tikrai ne; jų ran
kos suteptos nešaltu Jėzaus 
krauju. Prie to, ko galima iš 
jų — mieguistų ir prisigėru
sių — gero tikėtis. Bet, priė-

nę kvepalai It drobulės, ku
riomis, žydų būdu, numirėlis 
būdavo storai apvyniojamas

Šeštadienis habn ’ P- d 1C

Visiems Geradariams 
Linksmo Aleliuja!

Iš tolymiausios Argentinos, Velykų Šven
čių proga, siunčiame nu oš irdžiaus.' us svei
kinimus visiems kilniems Geradariams, ku
rie aukomis ir malda mums gelbėjo pasiek
ti Dievo Apvaizdos skirtąją taip plačią dva
siškojo darbo dirvą Pietų AmeriKoje, ir to
liau nenustoja rėmę mūsų pirmuosius taip 
sunkius žingsnius.

Kun. Jonas J. Jakaitis, M. I. C. 
Kun. Antanas Andriušis, M. I. C. 
Kun. Kazimieras Vengras, M. I. C.

Padres Marianos
Olavarria 486,
Buenos Aires,
Argentina.

nuo galvos iki kojų... “Jo čia 
nėra”, tarė angelas, rodyda
mas į vietų, kur Kristaus kū
nas buvo paguldytas — kur 
dabar matėsi dailiai sudėta 
drobulė. Tai kur Jis? Apaš
talai jau tikrai negalėjo Jo 
nusinešti, nes budrūs karei
viai apstatyti saugojo kapų. 
Kūno negalėjo praryti ir že
mės drebėjimas, kaip kad

Kristus jiems parodytų ženk
lų, kuriuo Jis taip drąsiai, lyg 
valdžių turįs veikia. Jėzus at
sakė ir jiems tarė: “Sugriau
kite šių šventyklų, o aš per 
tris dienas jų pastatysiu” 
(Joti. 2, 19). Ir Evangelistas 
toliau aiškiai pažymi, “bet 
jis kalbėjo apie savo kūno šve 
ntyklų” (Jon. 2, 21). Kitoj 
vietoj Kristus aiškiai pabrė-

laikui bėgant mėgino įrodinė- žė, jog pranašo Jonos likimai
ti Viešpaties priešininkai; nes 
uoloje nesimatė jokių plyšių, 
nebuvo ženklo, kad būtų įvy
kęs žemės drebėjimas. Kaip, 
tat, išaiškinti faktų, jog ten 
guli gražiai sudėta, sveika dro 
bulė, ir, jog kapo antspaudai

prisikėlė” angelas mums į tai 
aiškiai atsako.

2. Antra, angelas pažymi, 
jog prisikėlimas įvyko lygiai 
taip kaip Kristus buvo iš ank
sto išpranašavęs. Angelas juk 
nepasakė nieško naujo, nesiti
kėto; visas smulkmenas kas 
link Prisikėlimo laiko, vieto- 
ir būdo. Kristus prieš laikų 
nurodė. Kai Viešpats Jėzus 
išvarė pirkliaujančius iš šven
tyklos, žydai pareikalavo kad

turėjo būti simbolas paties 
Kristaus laidotuvių (Mat. 12. 
40). Ir žydai, matyt, taip su
prato Kristaus žodžius, nes. 
po Kristaus mirties vyriau
sieji kunigai ir parisiejai nu
ėjo pas Pilotų ir sakė, “Va
dove, mes atsiminėme, kad 
tas suvedžiotojas, dar gyvas 
tebebūdamas, sakė: Po trijų 
dienų aš prisikelsiu. Liepk, 
tat sergėti kapų iki trečiajai 
dienai, kad kartais neateitų 
jo mokytiniai, jo nepavogtų 
ir nesakytų liaudžiai: Jis kė
lėsi iš numirusių” (Mat. 27, 
62-04). Kristūs, tat, aiškiai 
pramatė visas savo prisikėli
mo smulkmenas ir jas žydą 
ms aiškiai išdėstė. Tokiu bū- 

(Tęsinys 6 pusi.)

Atsargiai, ponuli!
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Marijonu Misijonieriai Pietų Amerikoje FACTS YOU NEVER KNEW!H

lavarria 486, Buenos Aires, 
Argentina).

Ui trijų dienų, Šv. Kazi
miero dienoje, vietos katali
kai suruošė savo atvykusioms 
dvasios vadams viešų priėmi
mų, kuriame buvo virš ketu
riasdešimta atsilanknsių. Ta 
proga buvo pagerbtas ir kun. 
Kazimiero Vengro vardadie-

(Pabaiga)

Argentinoje

Tš Montevideo laivas išplau 
kė vėlai naktį, o jau 7 vai. 
ryte buvo Argentinos sosti
nėje Buenos Aires. Jo negilus 
uostas, purvinas, rusvas van
duo darė prastą įspūdį, ypač 
po skaisčiai melsvų ligi šiol 
lankytų uostų vandenų. Bar
prastesnį įspūdį padarė mui- I niR* 
tinęs valdininkų nesumanu- 
mas, tvarkos nežiūrėjimas ii 
sau pavestose pareigose neši
mi jentavimas. Daugiau buvę 
panašu į kokios Pietų Euro
pos mažos valstybėlės tvarkų, 
negu didžios Pietų Amerikos 
respublikų.

Mūsų keliauninkų ūpų pa 
taisė atvykusis pasitikti vie
tos lietuvių būrys, su Lietuvos 
ministeriu - pavaduotoju Bla- 
veščiūnu, Lietuvių Katalikų 
Centro pirmininku T. Padvals- 
kin, mokytoju Nalivaika, mu
ziku Rimavieiumi, ir “Švytu
rio” redaktore G. Padvalsky- 
te priešakyje, atvykusiem^ sve 
čiams vardu katalikų visuo
menės įteikusiai didelę gėlių

Pirmiejį žingsni

Savo darbų atvykusieji ku
nigai pradėio tų pačia dieną 
Atsilaikę Mišias Saleziečių• 
bažnyčioje, atlankė vietos ar
kivyskupijos valdytojų, pasi-! 
ėmė pastoracijai reikalingas 
fakultates, ir sudėjo vizitų' 
Lietuvos atstovybei.

Paties kardinolo arkivysku- > 
po nebuvo namie; jis buvo iš
vykęs "Ryman, į popiežiaus ri
nkimus. Vyskupas pavaduo
jąs kardinolų pareiškęs daug 
džiaugsmo dėl lietuvių vienuo 
lių atvykimo, pataręs patiems 
ieškotis įsikūrimui vietos, nu
rodęs atvykusioms kunigams 
darbo sritį — patarnauti sa-

puokštę. Lietuvių fotografis- vo tautie<‘iams tikėjimo daly
tas visų būrį su atvykusiai?'kuose’ Man ^kin Priminė, Žydų bėgimas iš... Klaipėdos. Žydų šeimai apleidžiant miestų, nacių kareiviai ir civiliai
svečiais nufotografavo, ir pi-1 kad to-ie šalyie atskirų tauti- įžūliai žiūri ir seka. Daugiausia žydų bėga į Lietuvą. (Acme telephoto)
rmais įspūdžiais pasidalinus, 
svečiai atstovvbės automobi
liu buvo nuvešti į Tėvų Sale
ziečių vienuolynų, kame ma
rijonai apsistoję, koliai savo 
vienuoliniam namui susiras ti 
nkamų vietų. (Jų adresas: O-

škų parapijų negali būti, kad 
lietuviai priklausą toms para
pijoms kurių ribose jie gvve

ir geradarių paramos. Ir se
niau lietuvių kunigas Argen-

n,. - Kadangi tojo šalyje kn-1 "etur6j° klcb<,n0 teis'"b

nigama algą nieks nemoka, tai ir b”T«’ skaitomas tik lietu 
pragyvenimo šaltinis turėjo vil> kapelionu, panašini kaip 
būti iš gautų Mišioms aukų kad armijos kapelionai.

Pirmosios viešosios pamaldos

Pirmasis atvykusių marijo
nų misijonierių viešasis pasi
rodymas įvykęs lietuvių pa-

užpildyta lietuviais, sėdinčiais 
ir stovinčiais; išviso buvę a- 
pie penki šimtai lietuvių. lie
tuvių bažnytinis choras mu
ziko Rimavičiaus vedamas ti-maldose, sekmadienyje kovo 5

d. 11:45 vai., Šv. Lucijos baž- 'krni Kražiai Rie,lo-'«s ir b™ 

nyčioje. Prieš Mišias koletų

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIU LINKĖJIMAI

Budriko Rakandų Krautuvė siūlo jums nepaprastų Parlor Setų 
Išpardavimų:

Parlor Setai verti $100.00, — po ... £49 00
Parlor Setai verti $200.00 — po ............. £99 00
11 ir 12 tūbų gražios 1939 Radios po-.......  £49 00
6 ir 7 tūbų Radios po £2450 — Midget Radios po *5.95
Elektrinės I^edaunės — Norge, General Electric, Westinghouse, Phil- 
co Conservadore, Crosley, Kelvinator, visos sustatytos viena prie ki
tos, dabar perkant sutaupysite $50.00. — Lengvi išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409 South Halsted St. Tel. Yards 3088

Budriko Radio Valanda WCFL — 970 k. nedėlios vakare, 5:30 iki 6:30

________________________ _____________________ - ...................—..........................................

By H. T. Elmo
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Posėdyje esant, misijonie- atvykusieji kunigai yra vie
noms teko* patirti, kad vietos nuoliai, kurių net kelionei bu-
lietuviai katalikai turi paty
rusių veikėjų, kurie Igno Pa- 
dvalskio vedami ant savo pe
čių išlaikė katalikiško savait
raščio “Švyturio” leidinių. Ta 
čiau kuomet dėl kai kurių as
menų nesąžiningumo ir apga
vimo žlugo katalikų bendruo
menės rengiamoji loterija ir 
katalikai neteko savo dvasios 
vado, tas skaudžiai palietė ka
talikų visuomenę ir jų orga- 
nizuotė pusėtinai susilpnėjo. 
Pats laikraštis buvo leidžia
mas tik dideliu pasiaukojimu 
keletos asmenų, tikintis ir 
laukiant kad atvykusieji iš 
Amerikos kunigai nuo jų pa
ims tų sunkenybę. Nemažas, 
tat, turėjęs būti jų užsivili- 
tnas, kuomet pasireiškė, kad

vo reikalinga visuomenės pa
galba...

Tačiau susirinkimas atvy
kusius kunigus vienuolius pri-

(Tęsinys 4 pusi.)

CHICAGO STADIUM
TRIUMPHAL RETURN

GREATER EUROPEAN OLYMPIA

CIRCUS
STARTING

FRIDAY
EVERY ACT

A SENSATION
A 4 4 VVORLD’S
p 1A GREATEST
R 14 THRILLERS

NIGHTLV 8:15 Mats.-Wed..Sat..Sun..?:15

PDICCC- 40c. 75c. 51.10, SI.65 and 
rniULO. Box Seats 52.20 — Tax Ine.
THC.HS NOW — BONO S. 45 V/. Modiion and 

STADIUM GRUL 1824 W Madiiorf • 7.

žmonių priėjo Išpažinties. Ka
dangi čionai kunigas lietuvis 
neklausęs Išpažinties arti dvie 
jų metų, tai misijonieriai tuo
jau pajutę, kad nuo brangini
mo Dievo malonių ir Dievo 
meilės daugelis lietuvių jau 
bus atpratę...

Tų dienų giedotines Mišias 
; atlaikęs kun. A. Andriušis, M. 
T.C., pamokslų pasakęs pro
vincijolas kun. .Tonas J. Ja
kaitis, M.T.C., palaiminimų Šv. 
Sakramentu suteikė kun. Ka
zimieras Vengras, M.T.C. Pa
maldose buvo ir Lietuvos mi- 
nisteris - pavaduotojas Blave- 
sčiūnas su žmona. Pats minis- 
teris. Jonas Aukštuolis, esąs 
protestonas ir tuo metu rezi- 

i davo Montevideo. Šv. Lucijo« 
bažnyčia, kurių lietuviai jau 
kelinti -metai naudoio bendro
ms pamaldoms, tų dienų buvo

dra nuotaika buvusi maloni 
ir graudinanti. I

Pamaldos užėmė virš valan-\ 
dos laiko. Buvo jau po pir
mos. Vietos klebonas nepasi
rodė pakviest prie užkandžio, 
tat, kunigams reikėjo grįžti į 
Saleziečių vienuolynų prašytis 
pusryčių ir pietų.
Kataliku susirinkime

Užkandus, reikėję varsnas 
atgal grįžti į Šv. Lucijos pa 
rapijos salę, kame katalikų 
susirinkimas buvo šaukiamas 
susipažinimui su atvykusiais 
kunigais ir pasitarimui vietos 
visuomeniniais reikalais. Atsi
lankiusių buvo arti dviejų ši
mtų. Su atsidėjimu jie išklausę 
atvykusių kunigų pranešimo 
apie savo kelionės tikslų, ir 
apie tuos duosniuosius Šiaurės 
Amerikos geradarius, kurių 
dėka jie į Pietų Ameriką mi
si jonieriauti atvyko.

LIFE’S BYK'AYS
CAKP ?•Suka Cotta : a urnom cakt? - isirr

~J£s' sav tuat Mifrar 0’cohhicls HCPifp AjzeCailiha 
TO px MAPAMi 2krw.’

.

DIDELĖ LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
CHICAGOJ

Visus užprašau atsilankyti į mūsų rūbų krau
tuvę. Įsitikinsite, kad mūsų krautuvėje yra 
didelis vyriškų rusų pasirinkimas. Užlaikom 
siūtų naujausių madų, visokių šaižų, dėl plo
nų ir storų, augštij ir žemų. Pritaikysime vi
siems ir šaižų ir madų ir kainų. Turime siū
tų ir topkočių visokio padarymo ir visokių 
spalvų.

Siūtai nuo $22.50 ir $25.00 iki $30.00. 
Topkočiai nuo $19.50.

Kviečiame visus į mūsų krautuvę. Turime il
gų metų patyrimų savo biznio šakoj ir ko

geraiausia jums patarnausime.

THE BRIUGEPORT CLOTHING CO!
J. PETRAUSKAS, Sav.

3310 So. Halsted St. Chicago, Illinois

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur 
agvajūj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyveninių, papročius 
hr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygų •»nsided« iš 96 puslapių gražiuose apdaruo-se 
Parsiduoda už 25c Imant daugiau, duodama didelė nuo 
laida

t

Galima gauti. -

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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į)ui Viljamui O’Brien, pralo- Lietuviai tikybiniame apsi-j

MARIJONU MISIONIERIAI PIETŲ AMERIKOJ
(Tęsinys 3 pusi.) dienomis neapleidžiu bažny-

¥. , ,, čios nei sakramentų, ir dėl jųluė nuoširdžiu džiaugsmu. Ka ..... ..
... . .. ... didelio pamaldumo galiniuĮiliku federacijos piruumn- . . .. ..’ . . 'juos butu priartinti prie gyląs juos perstatydamas susi-1 . .... . . . i veninio svėntų,ų, rasime 1111-inkusiems, net ligi ašarų su- . . • . . . . , ... .mus kurios į ta viską žiuri ngraudino. Taiposgi išreikšta , . .... . , . .. .° , i abejutiškai, arba nepalankiai,

ziesa padėka Chicagos vysku-|

ui M. L. Krušni, klebonams, leidime pralenkė vietos kata-
un. Jeronimui Vaičūnui, kun.

Aleksandrui Baltučiui ir kun. 
Jurgiui Paškauskui, kurių 
iuosnumo dėka Marijonų Vie
nuolija galėjo kunigus misi- 
įonierius atsiųsti.
Argentiniečių tikybinė būklė

• Neilgai truko marijonų mi
lijonieriams įsitikinti, kad ai- 
gehtiniečių tikybinė būklė yra 
toli atsilikus nuo amerikiečių.

likus, kad daugelis jų ne tik 
tikėjimo pareigų neina, bet 
dar trukdo kiek pajėgia tikė
jimų praktikuoti ištikimiems 
Bažnyčios nariams. Tas ypač 
pasireiškia lietuvių spaudoje 
ir lietuvių mokyklų pakraipo
je. Lietuvos valdininkai gyve
nantieji Pietų Amerikoje at
virai lietuvius katalikus lygio-' 
je papėdėje stato su bolševi

, .<ais, o gyvenime jie su bol- liesa, vietos gyventojų bran- „ ... ,, ’ . . ... sevikais dauduolys — ispanai
turi daug gražių bažnyčių ir!
apsčiai išorinių pamaldumo ........ , ...v , , , . .... kai ligi šiol partraukdavo možymių, bet sąmoningo tikybi-'
nio nusistatymo masėse, kuris 
vadovautų visuomeniniam tos
šalies gyvenimui, sunku pate- v. ... ._r; . ... .. n irius išvien. Kuomet Seselesįnyti. Net plečiamoji Pašau-1.. .... .. ___ . ...... , l’ranciskietes atidarė savo mo-liecių Katalikiškoji Akcija te-1, , . ,, .. . . . T - ,, ... , . kykla Sao Paulo, tai Lietuvoshera siauro pobūdžio baznv-1. '. , . , ., ..... . konsulas, nors kviestas, bettinė draugija ir į visuomeninę 
įveikiu dar nejsivysčiusi.

Argentiniečiai, ir bendrai 
i’ietų Amerikos respublikų ka 
tulikai — ispanai - italai - po-: į.& jr 
ztugalai — kunigams algų ne- Lietuvog 
moka. Šventadieniais per pa
maldas būna parapijos Tt’i’ka'-

William O. Douglas žmona kepanti skanų paštetų savo 1
italaį _ i---------- —ogiau skaitosi, ne- ĮVyrUų kuris, kaip žinoma, prezidento Roosevelto neseniai

gu su katalikais. Į lietuviškas paskirtas teisėju į Aukščiausį Teismų. (Acme photo) 
mokyklas Lietuvos valdinin

įkytojus nepraktikuojančius ti- 
. liejimo, arba atvirus bedievius 
iir net su komunistais einan-

— Be to, ko gi gero iš jų ms vienos savaitės misijas, n 
galima tikėtis! Juk dauguma nepaisydami kad pirmų dienų 
čia suvažiavo po karo. Tai bažnyčia buvo apituštė, kas

nosį galėtų į Montevideo nu-

į įmins reikės Montevidieeianis

rtu reikės sugaišti bent dvi 
dieni ir Keliones nemaža* 
aidas panešti. I

Taipogi iškyla būtinas rei j 
įkalus marijonams įsikurti sa- 
įvo vienuolinį namų Argenti 
nou(*. l.<i šiol jie buvo prisi
glaudę saleziečių vienuolyne, 
tačiau taip ilgui negali būti, 
nes nepatogu kitų svetingu
mų išnaudoti, o, antra, nusta
tyta bažnytine tvarka, negali 

Į dvi vienuolinės draugijos bū
ti tose pačiose patalpose. To
dėl, dabar ieškomas iiuosas 
namelis marijonų įsikūrimui. 
Norima apsigyventi lietuvių 
labiau apgyventoje srityje, už 
miestelyje, nors dar tenai dau
gumoje gatvės negrįstos, kla
mpios, be šalvgalvių, ir be į- 
vairių didelio miesto patogu 
mų. Mat yra svarbu arčiau

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

CICERO, ILLINOIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo K ostumeriams ir Draugams

Grant Works Coal SC Oil Co.
ADOMAS BERNADIMUB, Sav.

PARDUODAME ALIEJŲ
a

lams rinkliava, bet į ją mažai 
domės tekreipiama, panašiai 
kaip ir Lietuvoje kad būda
vo, ir tik retas kuris smulku- 
.į pinigėlį teįmeta. Kunigų ir 
kitų bažnyčios tarnų pragy
venimo sąlygos labai nepalan
kios ir tie dažnai turi remtis 
pašalpa iš giminių, ar šiaipjau 
geradarių. Todėl rasti net di- 
lokų parapijų bažnyčias ap- 
iiapusias, nevalytas, be var
gonininkų — neretenybė, ka
dangi nėra iš ko apmokėti 
muzikų ir bažnyčios prižiūrė- 
Ojų algos.

konsulas, nors kviestas, 
j nėjo, ir ligi šiol tai mokyklai 
i jokios paramos nedavė, nors 
kitų mokyklų ir mokytojų al
gas ir kitus reikmenis apmo

to!; ius valdininkus 
valdžia čionai tole

ruoja.
Atvykusiems į Argentiną 

marijonų misijonieriams buvo 
skaudus užsivilimas matyt; 
los šalies lietuvių baisų tiky-

vis nevedę jauni vyrukai ir 
merginos, kuriems neramu bu
vo Lietuvoje... Jiems neramu 
buvo tėvynėje, suprantama, 
dar neramiau čionai... Ot, ap- 
sitrankys, subręs, surimtės, ir 
tuomet bus kaip ir kiti žmo-

Į gyventi prie savųjų, nes tik
vakaras sako po du pamoks-lto|(ia M(,u gali,„a sekn,ingai 
lu, ir skaitlius kasdien ima i5vystyti pa.^raci,,, įsikurli 
kilti ir paskutinę dienų jaul<av0 bažnyf.ia ir iSgauU 
susirinko visai gražus būrys.

Ant rytojaus po misijų nu- 
sijonitnai vadovauja pusant
ro šimto meldžionių kelionei 

nes...” iį stebuklingųjų Dievo Motinos
Šitaip guodžiami misijonie šventovę Argentinoje, mieste

liai, atvykusieji iš Jungtinių ly Lujan. Toji kelionė išjudi-
Valstybių, kame katalikai y- 
ra žymiai sąmoningesni, nela
bai raminosi.. Jiems skaudėte 
skaudėjo širdis, matant savo 
tautiečių minias atpuolant nuo 
tikėjimo, ir pasiduodant vi

no tikinčiuosius prie didesniu 
pamaldumo, taiposgi nnsijo- 
nieriunis davė progos sueiti 
tuos katalikus, kurie jau lie
tuviškų pamaldų nepaiso,
suaugo su vietinėmis argen-

soms bedievybės pasėkoms — tiniečių

rapijos teises. Pasirodė, kad 
Iiuosas namas nėra lengva to
ji* srityje rasti; po dienos va
žinėjimo, klausinėjimo, užtik
ta tik vienas Iiuosas namukas, 
iš dviejų kambariukų, iš lau 
ko skardinės sienos, gi viduje | 
lentoms iškaltas (tokių namų j 
šiltuose kraštuose neturčių a- 
pgyventos© sekcijose yra da- 

\ug). Tačiau to namo nepaini- 
11 ta, kadangi nebuvo vietos kur 

įrengti koplytėlės Mišioms lai

iinį apsileidimų, kuomet is gįrtuoklybei, doriniam supu-'
keliolikos tūkstančių tos apy 
linkės lietuvių į pirmąsias pa
maldas teatvyko apie penki 
šimtai, o antrų sekmadienį tik 
apie du šimtai... Kuomet po 
beveik dviejų metų neklausy
mo lietuviškai išpažinties, at
liko išpažintį tik apie dešimts 
žmonių...

vimui, egoizmui, materializ
mui... Pavertus tik paskuti
nių dienų prieš misijonierių 
atvykimų išėjusių laikraščių, 
patėinyjo kad pabaigoje vasa
rio mėnesio tos apylinkės net 
trys lietuviai patys sau galų 
padarė!.... Be to, sužinojo, kad 
didelis lietuvių nuošimtis pa-

Dar misijoms einant, kun.
Andriu-

lankyti lietuvių 
mas namuose, kad padarius tie 
tuvių surašų ir priminti tiky
bines pareigas tiems, kurie 
neateina pasiklausyti pamoks
ią į bažnyčių.
Tolimesnio darbo gairės 

Lietuvių yra išsimėtę ir po

K. Vengras ir kun. ii. A 
šis ėmė lankyti lietuvi

kyti šiokios dienos pamaldo
ms. Paskiausia, atsirado na 
mas pardavimui^tačiau koiiai 

sel* neparduotas būtų galima gy
venti. Tame namelyje yra trys 
kambariai ir virtuvėlė, ir be 
to dar iš lauko koridorius po

16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Ofiso Telefonas Cicero 311

------------- t---- ----------------rr- ... .................... .
---------------- X.------------------- ' -................

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. J. GUSSEN
DENTIST

Extraction Specialist X—RAY

4847 West 14th St.
Phone Cicero 39

Cicero, Illinois

J

Užklausius vieno lietuvio se 
nelio, kodėl čia žmonės neina 
į bažnyčią ir prie Sakramentų, 
rainiai atsakė:

Tačiau skaudžiausia yra sų- 
ittoningui katalikui matyti, — 
tai daugelio katalikų nejimas — “Tėveli, čia žmonės ne- 
i bažnyčių šventadieniais ir pratę eiti kas sekmadienį į 
pasibaisėtinas apsileidimas Sa bažnyčių... ot, taip du, tris 
kramentų priėmime... Šalia ba kartus į metus... 0 dėl Velv- 
itiytinių draugijėlių, kurių ne- Į kinės, tai į keletu metų dar 
skaitlingi nariai nei šiokiomis daugelis eina...

LINKSMIAUSIŲ IR MALONIAUSIŲ

VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKI

PROGRESS RAKANDŲ
Kompanijos visa valdyba ir darbininkai 

visiems Lietuviams, visiems šios krautuvės 
draugams ir prieteliams

tenka į bepročių namus... Aiš-! kitus Argentinos miestus. Di-
ku buvo, kad bedievybė toli 
nuėjo!

Mylinčiam savo tautų kuni
gui skaudų, kad Kristus dėl tų 
nelaimingųjų išganymo savo 
gyvybę paaukojo, n jie... išga
nymo malone nesinaudoja, ir, 
rodos, gyvena tam, kad teis
ino valandoje jiems Dievo Sū
naus gyvybės auka eitų jųjų 
didesniam pasmerkimui... 
Pirmyn!

Baisios dvasinės lietuvių bū

dėsniais būriais jie randami 
Berisso, Rosario, Cordoba.

Mieste Berisso yra išlaiko- 
ma lietuviams mokykla. Mūsų 
inisijonieriai tenai jau sykį 
yra nuvykę lietuviškoms pa
maldoms, be to tenai kas sa
vaitė vyks pamokyti vaiku
čius tikybos dalykų mokyklo
je. Ateityje manoma kas ant
ras sekmadienis tenai vienam 
rnisijonieriui nuvykti lietuviš
koms pamaldoms.

Jau nuo kovo mėnesio vidu-

1 stogeliu.
Darbo sunkumas ir pragy

venimo neaiškumas misijonie- 
riams neatima energijos. Ad- 
verniškai; priešinybės dar la
biau kelia ryžtingumų verž
tis pirmyn, nugalėti Miūtia ii 
išvystyti lietuvių išeiviją į 
organizuotų kultūringų veiklų.

Tiek tuom tarpu apie Šiau-

klės pajutimas skausmu per-............................. . . . no misijonieriai gavo Lrug-vere atvykusiems misijonie- . A . ¥
riams širdis ir slėgte prislėgė

L1NKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo K ostumeriams ir Draugams

5 & 10 TAVERN
LUNCH AND jBEER 

Where The Good Fellows Meet Together 
2320 So. Cicero Avė. Tel. Cicero 3134 Cioero, III.

P. PALLUL1S, Prop.

1AAKIL VISIEMS SAVO KOSTUMEK1AAIS IK DRAUGAMS 
LiAASML SV. VElAKV SVEJfClV
WALTER BABITZ

GRANT THEATRE
1404 S. 49th Ot. Tel. Cicero 4108—B

CICERO, ILLINOIS

LIMKSMV SV. VELYKŲ tVEKCIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO ROSTUMERIAMS IK DRAUGAMS 

J. Keser (Kegcrauskaa) R. Ph.
GRAXT WORKs DRUG StORE

4847 W. 141li St. Cklto, lllthoto Phone Cicero 3#

3222-26 South Halsted Street
Tel. Victory 4226

J. KALEDINSKAS, vedėju

Malonėkite paklausyti Progress Velykų dienos programo, 
Velykose 11-tą valandų prieš piet iš Stoties WGES.

jų plačių užsimojimų pasiry
žimas... Bet tie žmonės jiems 
buvo taip artyini... tai lietu
viai, jų tautiečiai... “Kas kits 
jai rūpinsis, jei mes nepasiau- 
kosimf” — tai mintis kuri 
buvo visų trijų širdyse. Ne, 
palikt jų negalima... Reik eit 
pirmyn! pirmyn! pirmyn į su
nkių ilgų kovų su pragaro i 
galybėmis, kad išveržus iš šė- į 
tono nagų įpainiotas nelaimi- i 
ngų tautiečių sielas! Kovai su 
pragaru įrankiai — milijo
nieriams yra žinomi: tai dar
bas ir malda! Ir tykiuose Sa
leziečių mūruose mūsų misi- , 
jonieriai pradeda novenų į 
Bažnyčios globėjų — Šventą
jį Juozapų. Jie išsidirba vei
kimo planų ir užatakavo prie- ; 
šų meilės darbais.

Visų pirma, jie paskelbia 
saleziečių bažnyčioje lietu via- ’

vajaus lietuvių prašymų pas 
juos vykti su pamaldomis, ka
dangi kun. Tuinoliūnas tapęs 
atleistas. Duoti tenai kunigų 
apsigyventi, tuom tarpu mari
jonai negali, tačiau sykį į mė-

LINKSMŲ *V. VELYKŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO PACIJEN17

ft VENCIŲ
MM IK DRAUGAMS1U VISIEMS SAVO PACIJENTAMS IK DRAI

K1SHKUNAS JEWELERS
Watch, Clock and Jewelry Repairing 

4918% W. 14th Street Cicero, Illinois

Y

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra R< rla.ii!,l Ir Krallanal nlitomohlllal Amerikoj, morlornllkal IM- 
tohilllntl, nilftnnintofl kainos, l<‘ngv| lAinoktSJImai, 

tetsInKiia patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
. « U WILL LIKĘ US"

4030 3. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime dausybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo 115.00 
Ir aufSčlau.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct Tel. Cicero 6756
CICERO, ILLINOIS

%-=========

LINKSMŲ »V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

J. Paterabas
GROCEKY AND MEAT MARK ET 

1538 Srtllth IMItli Avė. Otivro, llllnoi*

LINKSMŲ AV. VELYKŲ AVENCIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Lithuanian Bakery Rye Bread
I KM) So. 48th Ct.

KAIKArIs, Prop. 
Cicero. III. Cicero 1610

LINKSMŲ AV. VELYKŲ AVENCIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Povilas Putrimas
MARKET AND OROCERY

1436
MEAT

4»th Court Otoaro.
a

i



^š^dieni* baland. 8 d., 1939 DRAUGAS

KCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS]
;------------------------------------  —r

Racine • Kenosha
Kovo 2G d. buvo iškilmės a o * •• ,Sv. Petro parapijos sodaue-

naujų vargonų pašventinimo. L- , . . . . • •, . . tęs laike mėnesinį susninki-Vargonus šventino svirias: , , o , ,, , • ,° nių balandžio 2 d. Sykiu tu
rėjo pusryčius, kuriuos suruo
šė narės: Ona Tijūnaitis ir 
Stelių Sehoettler.

Šiame susirinkime buvo ma
tyt naujų veidų. Tai naujos 
narės: Marijona Roman, Ona

kun. Antanas Ignotas, MIC., 
iš Kenosha, Wis. Po pašven
tinimo buvo bažnytinis kon
certas, kuriam vadovavo varg. 
J. Kailiukaitis. Giedojo Šv. 
Cecilijos choras, keletas cho-
ristų dalyvavo ir iš Kerniui. Zokaitif> S(el|a Uagd„naa, 0.
Žmonių buvo pilna bažnyčia ,na Moyl ir Pranciška lzdana-
pasiklausyti koncerto ir »<>«-lvifij)tf. Sodaliefių draugija 
jų vargonų, kūne yra vėliau-1 . Atsirandn naujų jaunlJ
sios mados — elektrikiniai. •-1 JegU-Tai vis vaisiai vieningo dar- 
bo klebono su parapijonais.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet sodalietės rengs

Dabar turėsime gerus vargo- !geg„žfe m?n Sv Pane|5s ap.
nūs.

Dar ne visi parapijonai pri
sidėjo prie vargonų fondo au
ka. Daug yra pasižadėjusiu. 
Klebonas sako: kas žadėjo, ti
krai pažadų išpildys. Gauses
nes aukas davė po $25: Siini- 
navičių ir Vasiliausku šeimos;

vainikavimų. Tai įvyks gegu-Į 
žės 28 d., po pamaldų, popiet , 
bažnyčioj. Karaliene išrinkta 
Palmiera Gužauskaitė. Jai pa
gelbės: Bertha Lauraitis ir 
Ona Zokaitė. Sekančios mer
gaitės atstovaus: Tikėjimų — 
Olga Andriulis; Viltį — Ma-

p© $10: Barkauskų, Grimelių rijonų Kraujeliūtė; Meilę — 
šeimos, K. Norvaišas, S. Ša- Izabelė Mockaitė. Iškilmėse 
pikas, kleb. kun. J. S. Maltis, dalyvaus visos sodalietės ir 
Sodalicija, Šv. Kazimiero dr- visi esantieji bažnyčioje, 
ja, SLRKA G7 kp. ir A. Pu- ; Susirinkime nutarta, kad 
džifinas, Šv. Cecilijos choras gegužės 14 d., kurioj išpuola 
$50. Apaštalystės Maldos dr-į Motinos diena, visos, sykiu su 
ja $100. Kiti visi po $5 ir ma- 'savo motinomis, eiti bendrai 
žiau. Visiems a»kojusieais ir prie šv. Komunijos per pir- 
pasižadėjusiems klebonas kun. nias šv. Mišias. Po Mišių bus 
J. S. Martis yra dėkingas. pusryčiai ir trumpe progra-

------------- ima. Komisijon išrinkta: Ona
Šv. Kazimiero parapijos ba : Mockaitė, Jadvyga AVutzen, 

žnyčioj šiemet Verbų diena i Marijona Moyl ir Palmiera 
buvo nepaprasta. Be to, dienos Gužauskaitė.
įspūdingų pamaldų buvo už-
baigimas misijų. Per .pirnms 
Mišias šv. visa parapija ėjo 
prie šv. Komunijos. Įspūdis 
buvo nepaprastas.

Misija^ davė prelatas J. 
Macijauskas iš Lietuvos. Per 
šias misijas daug užkietėju
sių žmonių grįžo prie Motinos 
Bažnyčios, nors daug, daug

Velykų rytų po 9 vai. šv. 
Mišių Šv. Vardo dr-ja turės 
pusryčius su trumpa progra
ma ir susirinkimų.

Šv. Onos dr-ja rengia ope
retę “Klaipėdos Julė”, ba
landžio 1G d., parap. salėj. Pra 
džia 6:30 vai. vakare. Opere-

metų'buvo jų apleidę"' PrelZ Į 
tas J. Macijauskas sakė po
tris į dienų pamokslus. Žmo
nės klausės dideliu įdomumu. 
Ypač vakarais per visas die
nas žmonių buvo pilna baž
nyčia. Ilgai, ilgai Racine lie-

choras iš AVaukegan, III., ved. 
muz. S. Žiliaus.

Vakaras, rengėjas užtikrina, 
bus toks, kokį Kenoshos ir a- 
pylinkės lietuviai seniai buvo 
matę. Šv. Baltramiejaus cho-

tuviai atmins tas misijas ir ras yra gerai išlavintas. Tik- 
tėviškus misijonierio pamoki- rai sužavės atsilankusius. 
nimus. Lai Dievas jam už tai Taigi, visi tų vakarų eisim 
šimteriopai užmoka. B. V. į parap. salę. Kūmutė
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’iį, balandžio 16 d. 7 vai. va
kare, Lietuvių Piliečių svetai
nėj, 1721 Jane St., S. S. Pitts- 
burgr, Pa.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Įžanga 35c. Po vaidinimo bus 
šokiai. Jurgis Žilinskas

CUTS—BURNS-SCALDS
■hould be quickly treated to prevent bnd aftei- 
effecta as well as relieve pam. Ūse OIL-of-SALT.

I Wonderful too lar uote, tired feet. At your 
j druggist'a—money back if not salisfied. Fcr 
: freesample tvriteMosso Laboratories, 215South 
| Veavitt Street, Chicago.

QillCK RELIEF FOR FEET

Help Kidneyt
Don't lake Drssllt Du.*,

Your Kldneyj contaln 9 tn.l'.ion tlny tubes 
pr fllters vrhlch may be entangered bv neg- 
lect or drastic. Irrltatlng drug.,. Be earcful. 
If functlonal dborders of the Kidncys or 
Blndder make you autfer Irom Oettlng Up 
Nlghts, Nervousnecs, Le" raina. Circles 
C'nder Eycs. Dizzlness, Backache, Bwollen 
Jolnts, Excess Acldlty, or Burnlng Passages. 
don't rely on ordinary medicinas. Plght 
auch troubles vlth tbe doctor's prescrlp- 
tlon Cyztex. Cyatex starts vzorklng ln 3 
hourj and mušt psove entlrely sntlsractofy 
ln 1 week, and be exactly the meUiclne vou 
necd or money back ls gunrar.tc-d. Tele- 
phone your drugglst for Cy»tex (31ss-tex) 
todav. The guarantee nrotects yutt. Copf. 
1937 The Knox Co.

REMKIIE IR PLATINKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Tikrai nelaiminga toji Europa. Jei no vienur, lai kitur iškyla karo debesys ir susidaro 
pavojus taikai. Šiame atvaizde matome dalį Italijos ir Balkanų peninsulos, kur randasi 
nedidelė valstybė Albanija. Šiomis dienomis Italijos dučė Musolinis, Hitlerio pavyzdžiu, 
jėga tų valstybę užpuolė. Kaipgi, toks diktatorius, o neturės protektoriato ant kurios nors 
valstybės.

KAS GIRDĖT IKAUKEGANE
Linksmos Bus Velykos

Waukeganiečiai šiemet Ve
lykas švęs daug linksmiau, ne
gu per praeitus keletu metų. 
Neturėdami pastovios bažny
tėlės, susikimšę mokyklos ka
mbary,)© negalėjo tinkamai a- 
pvaikščioti Kristaus Prisikė
limo. Šiemet bus kas kita. Tu
rime naujų, gražių bažnyčių, 
kurioj pirmų kartų švęsime 
iškilmingai Velykas, atiduoda 
mi Viešpačiui priderančių ga
rbų, padėkodami už suteiktas 
mums malones ir giedodami 
Aleliuja.

Didžiojo šeštadienio vaka
re, 7:30 vai., bus sakomas pa
mokslas, paskui giedami Ko- 
mpletai, o po to per visų na
ktį bažnyčia bus atdara. Žmo
nės melsis, draugijų parinkti 
nariai. Kristaus karstų sergės 
ir sutvarkytos grupės vyrų ir 
moterų iš draugijų giedos per 
visų naktį.

Velykų rytų 5 vai. Prisikė
limo procesija, šv. Mišios ir 
pamokslas. Kitos Mišios šv. 
bus paprastu laikn. Mišparai 
3 valandų. .

šv. Baltramiejaus draugija’ 
laikytam susirinkime, praeitų 
savaitę, nutarta paskelbti nau 
jų narių vajų. Išrinkta komi
sija rūpintis tuo reikalu. Be 
valdybos, į komisijų įėjo: A. 
Vasllius, Pr. Dapkus ir F. Se- 
daravičla. Taip pat išrinkta

-S?
komisija iš: A. Sutkus ir F. 
Sedafavičia sarengtį draugijos 
piknikų ateinančių vasarų.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
metinis piknikas šiemet įvyks 
liepos 19 d., Mažina Park. 
Gaspadoriai prirengiami viso- 
ko dienai išrinkti iš parapi
jos komiteto, būtent, Vincas 
Boksas, M. Genevičius ir Pr. 
Galinis.

Šv. Antano draugijos susi
rinkimas pripuola į sekmadie
nį, bet, dėl Velykų šventės, 
nukeltas į sekantį sekmadie
nį, bal. 16 d.

Praeitų šeštadienį V. Ja
kaičių šeimynoje įvyko poky
lis — krikštynos naujo šei
mynoj nario — dukrelės. Kū
mais buvo A. J. Sutkus ir Ma
rijona Jakaitienė iš Chicagos. 
Dukrelei duotas vardas Patri- 
cia-Anna.

Visi draugijų išrinkti nariai 
sergėti Išganytojo karstų Ve
lykų naktį, prašomi susirink
ti šeštad. vakare 7 valandų, 
mokyklos kambarin susitvar
kymui.

Gaila, kad ir mūsų tarpe 
atsiranda narių, dar gi neva 
draugijų vedėjai, kurie nori 
tarnauti ir Dievui ir šėtonui. 
Man rodos, jie pas mus turė
tų eiti, o ne mes pas juos.

Šventų Velykų proga, “En
rikas” nori pasveikinti gerb. 
klebonų, vikarų, draugijų val
dybas, nririus, visus lietuvius 
ii' “Draugo”, bei mano kam
pelio skaitytojus. Laimingų 
Velykų švenčių ir linksmaus 
Aleliuja. Enrikas

Teatras Ir Šokiai
PITTSBURGH, PA. — Jau 

nieji lietuviai Pittsburgho re
ngia teatrų ir šokius. Stato 
trijų veiksmų komedijų “Te
ta iš Amerikos”.

Parengimas įvyks sekinadie
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... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For it*a your 
hair that makes or man your looks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
fleckcd with grey? Certainly you know that Clairol’a 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shatnpooing, reconditioning and 
riNTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdresser ot send thit 
coupon NOW

Naturally.,. with

»rw (• l—k hr thlt rntrh 9f 
GEMINI Clilnl o« Hn Utt/m.

• Tn« parfact tamblnatloo of rlch ofl. Am aoap and doUcat* eo 
that caa't ko copied ... a blcnd that ottly Clairol contal

JOAN CIAI*. CLAMM, Ine.
132 Wett 46th St, Nnr York, M. T.
Send FREE booltlet advies tad analyila.

and daUcate eolo*
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My Saautlelaa
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Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “ Draugas’v' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115th IR SOUTH PIIIASKIROAD
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LINKSMŲ VELYKŲ
ŠVENČIŲ!
SVEIKINIMUS NUO

Naujas Amerikos Jungtinu} Valstybių karo laivas lėktuvams gabenti nuleidžiamas į van
denį East Braintree, Mass. Per šias iškilmes, skraidą ore du karo lėktuvai susikūlė ir nu
kritę sudegė. Katastrofoj žuvo keturi kariškiai lakūnai. (Acme telephoto)

TOWN OF LAKE

mos LIETUVIU NAUJIENOS
Velykų Sveikinimas Aleluja!

Sulaukus taip linksmos pa 
vasario ir mūsų tikėjimo šve 
ntės — Velykų, nuoširdžiau
siai sveikinu visus savo para
pijos ir kolonijos žmones; vi
sus biznierius, profesijonalus, 
draugijas, jaunimą ir bulva- 
riškius. Ypač sveikinu visus 
tuos, kurie savo aukomis ir 
darbais remia Šv. Antano pa
rapiją, mūši} katalikiškąją 
spaudą — “Draugą”. Sveiki
nu visus mūsų kultūrinių į- 
staigų palaikytojus ir jų va
dus. Tegul Išganytojaus iš nu
mirusių atsikėlimas mus dar 
labiau paskatina darbuotis 
Dievo garbei ir mūsų tautos 
gerovei.

Dabar eina dienraščio 
“Draugo” vajus. “Draugas” 
visuomet laikosi Kristaus tie
sos — mokslo. Užsiprenume
ruokime “Draugą” ir visi jį 
skaitykime; visi būsime Kris
taus mokslo tiesoje.

Kun. J. Vaičūnas

Velykos — brangi šventė. 
Ta proga Ciceros draugnešys 
irgi sveikina visus “Draugo” 
skaitytojus ir rėmėjus. Lin
kiu linksmaūs Aleluja!

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostunieriams ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
Švieži Kiaušiniai — WM. J. KAREIVA, Sav.

M

4644 So. Paulina St. Tel. Blvd. 1389

f

J

Po Rinkimų. 
Respublikonai Kyla

Baland. 4 d. Ciceroj rinki
mai praėjo ramiai. Demokra
tai laimėjo. G. O. Randa vėl 
išrinktas trustisu 4 metams. Į 
knygyno direktorius išrinkti

S. W. Hines ir G. Sassetti. Vi
si demokr.

Iš anksto buvo numatyta, 
kad demokratai laimės. Bet 
respublikonai irgi nemažai ga
vo balsų.

Šie rinkimai parodė, kad 
Ciceros respublikonai pradeda 
atsigriebti. Rodo, kad 1940 
metais demokratams bus rim
tas pavojus. Respublikonai ga 
Ii išstumti juos iš šiltų viete
lių.

Lietuvis Ed. Statkus, resp.. 
pralaimėjo rinkinius, bet jis 
nemažai balsų gavo. Nedaug 
trūko iki laimėjimo.

Į Clyde park komisijonie- 
rius išrinktas tas pats sena
sis E<1. Stejskal.
Šiandie vėl rinkimai

Baland. 8 d. Ciceroj įvyksta 
rinkimai trijų narių į mokyk
lų tarybą (Board of Educa- 
tion) distrikt No. 99. Taip pat 
bus renkami du nariai ITigli 
Scbool District No. 201. Kad 
mūsų mokyklos būtų tinkamai 

! ir ekonomiškai tvarkomos, la
bai svarbu, kad tinkami žmo- 

Įnės būtų išrinkti į mokyklų

tarybą. Todėl nepatingėkite 
šiandien eiti balsuoti už geru.-, 
žmones, tinkamus toms parei
goms.

Šį kartą, rodos, nėra nei 
vieno lietuvio sąraše (balote). 
Nežinau, kas pasidarė su lie
tuviais, kad niekas nereikala
vo įtraukti į sąrašą. Kitais 
metais būdavo net keli lietu
viai, o šiemet nei vieno. Mat, 
lietuviai mėgsta vienas prieš 
kitą kovoti. Jei vienas nori 
atsiekti ką geresnio, lai pen
ki, šeši nori jam koją pakišti.

Bloga, kad dar nemokame 
politikuoti. Rap.

Pavojingai Sužeidė
L. šviegžda, 1631 So. 49th 

Ct., automobilio labai pavo
jingai sužeistas.

Tbomas J. Corbaly, visuo
menės priešo Jolinny Torrio 
taksų federalei vyriausybei by 
loję. Byla eina džiurės fore- 
man New Yorke. (Acme tele 
photo)

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus vidus - Ciurlionies galerijos viena salė.

PEOPLES FURNITURE 
KORPORACIJOS

Valdybos- - Direktorių - Darbininkų
Priimkite Visi

Šios įstaigos kostumeriai, rėmėjai ir lietuviai

rURNITURE!
4 AN UFAC T U B ING COMPANV®

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

Pirmųjų Velykų 
pamokslas

(Tęsinys iš 2 pusi.)
du Kristaus priešai tapo arti
miausi Jo prisikėlimo liudi
ninkai; jie pavartojo visas 
priemones apsisaugoti nuo ap
gavystės, ir nežiūrint didžiau 
šio atsargumo,.negalėjo susta
bdyti Kristaus dieviškosios 
galybės. Pats Jo priešai, ka
reivių asmenyje, išvydo gar
bingą Jo prisikėlimą ir per
galę ant mirties.

3. Trečia, angelo pasakyme 
glūdi apaštalams įsakymas 
skubintis Galiliejon, kur pir
ma jų turėjo eiti Išganytojas. 
Jau prieš Savo kančią ir mir
tį mūsų Viešpats apaštalams 
pasakė: “Atsikėlęs iš numiru
siųjų aš pirma jūsų nueisiu į 
Galilieją’ (Mk. 14, 28). Ir ten, 
tojo žemėje kur Jis darė ste
buklus, kuriais Jis turėjo pri
ruošti savųjų širdis ir protus 
priimti Jojo išganingą moks
lą, Kristaus pasirodė tiems, 
kurie per tris metus Jį kūne 
pažino, ir, kurie dabar nega
lėjo abejoti apie Jo asmenį 
ir pasirodymą. Kristaus apsi
reiškimai po prisikėlimo ne
buvo vien koki regėjimai, ar 
dvasios pagavimai, nes Kris
taus kūnas ir po prisikėlimo 
nebuvo vien koki regėjimai, 
ar dvasios pagavimai, nes Kri 
staus kūnas ir po prisikėlimo 
buvo tikras kūnas. Kad taip 
buvo parodo faktai, jog Kris
tus valgė su mokytiniais ei
nančiais į Emonaus miestą, ir 
vėliau, apsireiškęs apaštalams, 
paprašęs ko valgyti, valgė žu
vies ir medaus, Šv. Tomas ar 
paštalas mums aiškiai Rūdija, 
jog Kristaus Žaizdos buvo ti
kros žaizdos, nes Tomui teko 
jųjų prisilytoti. Ir penki šim
tai mokytinių, išvydę apsirei
škusį Išganytoją, tuoj be ma

žiausios abejonės pažino, jog 
tai Jis, jųjų prisikėlęs Moky
tojas. Apaštalai buvo taip įsi
tikinę dėl Kristaus prisikėli
mo, jog vėliau, šiais tiesiai 
paliudyti, atidavė savo gyvas
tį. Prie to, ir pats Dievas da
rė stebuklus, per tuos, kurie 
skelbė Kristaus prisikėlimą 
kaipo kertinį mūsų tikėjimo 
akmenį.

Kad Kristus garbingai kė
lėsi iš numirusiųjų, įmes džiau 
giamės. Ši diena, iš tikrųjų, 
ta, kurią yra padaręs Vieš
pats! Visi džiaugiamės, kad 
Kristus nugalėjo Savo prie
šus. Džiaugiamės, taipgi, nes 
Kristaus prisikėlimas ir mums 
užtikrina, jog ir mes būsime 
išvaduoti iš mirties nasrų. Tai 
mums užtikrina šv. Povilas 
žodžiais, “Nes jei savo burna 
išpažįsti Jėzų ęsant Viešpatį 
ir savo širdyje tiki, kad Die
vas jį prikėlė iš numirusiųjų, 
tu būsi išganytas” (Rom. 10, 
9).

A. Miciūnas, M.I.C.

Dalis Vytauto Beliajaus šokėjų grupės, kuri išpildys į- 
domų koncertą Velykų dienoje, balandžio 9 d., Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted Street Ši grupė taipgi vyks
ta į Vašingtoną dalyvauti visos AmerikoR šventėje.

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Sava Paeijentams ir Draugams

BARSKIS FURNITURE 

HOUSE, Ine.
“TIIE HOME OF FINE FURNITURE”

Since 1904

1748-50 West 47th Street
Tel. Yards 5069 Chicago, Illinois

J

BRIGHTON PARK
LINKSMŲ *v- VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTl.MERIAMS IR DRAUGAMS

4652 So. Wcstem Avcnuc
John’s Barber Shop

JONAS VALENTINAS. Savininkas
ClUcago, Illinois

J

t?-----
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems
PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI

Užeiga, Svetainė Išnuomavimifi 
Vestuvėms ir kitiems parengimams

4500 S. Talman Avė. Tel. LAFayette 4112

W E S T S I D E

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTEMERIAMS IR DRAUGAMS

J. j. ir P. M. Žurkauskai
Aukštos Rūšies Bučernė Ir Grosernė

1857 Went 2Srd St. Chicago, Illinois

MALDAKNYGES 1

Jėsus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................. $2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais.................... ..............$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais...................................................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paaukuotais lapų kraštais....................................$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................. $1.50
Maldaknygė ir Baš. Vad., odos viršeliais...................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais.............. 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais............................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod geraip virš........ ................. T5c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, IH.

t,------------------------------ r-----------

 »
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CHICAGOS UETUVIŲ ŽINIOS
Iš ARD 1 Skyriaus 
Susirinkimo

TOWN OF LAKE. — ARD
1 sk. mėn. sus-mas įvy^o bal.
2 d. Pirm. J. Čepulienė rapor-

Viens Po Kito
BltlGHTON PA11K. — Ba

landžio 4 d., Šv. Kryžiaus li
goninėj padaryta apendiko o- 
peraeija Juozapui Vyšniaus-

tavo^ kad vajaus vakariene kut randasi kamba-
pelno davė $251.05. Dėkojo 1^°

J

NORTH SIDE

komisijai už pasidarbavimu, o 
V. Bučnienė, viena komisijos 
narių, vardu visos komisijos 
dėkojo pirm. J. Čepulienei už 
pakvietimų į savo namus ir 
puotų, kurių iškėlė po vajam 
vakarienės.

Pranešta, kad sveiksta na
rės: P. Gudinskienė ir M. Pau 
kštienė. Pirm. J. Čepulienė 
>ranešė, kad turi amžinų na- 

ir kad nuo praeito seimo 
ii šio seimo bus gauta 10 am

žinų narių. Tai mūsų pirm. J. 
Čepulienės nuopelnai.

J. Čepulienė pranešė, kad 
rengiama “buneo” pramoga 
seimo dovanai, gegužės 7 d., 
2 vai. popiet, parap. svet.

Priimtas M. Martušienės 
kvietimas į Federacijos va
karų.

Rast. S. Bartkaitė perskai
tė laiškų nuo seselių, kurios 
sveikino visas rėmėjas su Šv. 
Velykomis ir dėkojo už nuvei
ktus darbus.

Juozapas yra brolis Zig. Vy 
šniausko, Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašalpos klubo nu 
tarimų raštininko ir Lietuvos 
Vyčių veikėjo, kurio žmonai, 
Elenai, Lietuvos Vyčių 3t> kp. 
finansų raštininkei, buvo irgi 
padaryta apendiko operacija 
kovo 27 d. Ligonė dabar svei
ksta namuose 2632 W. 4U St.

Abiems operacijas darė dr. 
Al Manikas.

Visi minėti asmenys yra Lie 
tuvos Vyčių 36 kp. nariai.

Korespondentas

Balandžio 5 d. buvo Amerikos Jungtinių Valstybių kariuomenės diena. Minėta 22 metų 
sukaktis nuo Amerikos įstojimo į Pasaulinį Karų. Washingtone buvo suruoštas militaris 
paradas. (Acme telephoto)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Pažystamiems ir Draugams

STANLEY J. SACHARSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIA DYKAI

1735 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 2535
CHICAGO, ILLINOIS

Iš Sęjungiečių Veikimo
TOWN OF LAKE. — Mo

terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko bai. 2 
d. Naujų narių įsirašė Adelė

Vakaras Pavyko '
TOWN OF LAKE. — Fe

deracijos vakaras parapijos 
naudai baland. 2 d., pavyko.

Vakarė vedė Al. Martišius. 
Nors čia augęs, bet labai gra
žiai vartoja lietuvių kalbų.

Programų išpildė C. Y. O. 
jaunuoliai. Kalbėjo kleb. kun. 
A. Skrypka, kun. A. Valan
čius ir veikėja J. Čepulienė.

Rengimo kom.: pirm. buvo 
| Al. Martišius. Jam gelbėjo da
rbuotis M. Sudeikienė, M. Ma
rtišienė, M. Petrauskaitė, O. 
Sriubienė, O. Martišienė, Vie- 
tienė, S. Jasulaitė, Deksnaitė 
ir J. Šudeikis.

Netrukus Apleis 
Ligoninę

BRIDGEPORT. — Pereitų 
savaitę Šv. Kryžiaus ligoni
nėj auksoriau3 Juozapo Riz- 
geno žmonai, 3249 So. Halsted 
St., padaryta operacija, po 
kurios ligonė eina sveikyn.
Sako, netrukus galės apleisti sakė: “Neturte kurį aš pane- 
ligoninę. . į šu už mano Mylimąjį”. “Ir

kur yra tavo poilsis?” “Mei-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužišk's

Balandžio 8 Diena
Jie klausė Numylėtinį: ‘Ka

me visas tavo turtas?’ Jis at-

nijo mane su Vietiu it tiktai 
į Vienu”. Mylimasis atsakė ir 
tarė:; “Neleiskite mano Nu
mylėtiniui manyti, kad aš esu 
tik jo vieno mylimas ir tar
naujamas; nes aš turiu daug 
numylėtinių, kurie mane my
lėjo karščiau ir uoliau, kaip 
jis

%

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS RAUDELIUNAS
Pirmos Rūšies Bučernė ir Grosernė 

MR, & MRS. RAUDELIUNAI, Savininkai

Ligone daug rūpinasi vyras 
Juozapas ir dr. Biežis.

Mechanikas 
Naujon Vieton

lės užgaviinuose”. “Kurs yra 
tavo gydytojas!” “Pasitikėji
mas, kurį aš turiu savo Myli
majam”. “O kurs yra tavo 
mokytojas?” “Mano Mylimo
jo ženklai, kuriuos aš visuose

Kurpienė.
Pirm. J. Čepulienė pranešė, - -yatgojuų dalykų aukojo: vb 

sų mėsų vakarienei — Počul- 
pas, kitus dalykus: B. Sams, 
W. Kareiva, S. Bartkus, Pu
poms, Šlepavičia, Quality 
Food Store.

Visas vakaro pelnas paskir
tas parapijos naudai. Rap.

kad kuopos vakaras įvyks ba
landžio 23 d. Bus atvaidinta 
“Vargšas Tadas”. Po prog
ramos bus šokiai. Taip pat 
pranešta, kad pasveiko narės: 
P. Gudinskienė ir M. Paukš
tienė.

Nutarta dalyvauti Federa
cijos vakare.

Apskričio susJme apsiėmė 
dalyvauti J. Čepulienė ir J. 
Stugienė.

Pirm. J. Čepulienei prane
šus, kad apskritis rengias 
prie Motinos Dienos, nutarta 
dalyvauti bendroje šv. Komu
nijoj, gegužės 14 d., 9 vai. 
yto, Nekalto Pras. P. Šv. par, 
bažnyčioj. Sųjungietė

Virš Metų Kaip 
Bizny

TOWN OF LAKE. Prieš 
Vienerius metus Angelą Sima- 
Uiūtė atidarė Angelą’a Beau- 
ty Shoppe, adresu 4645 So. 
Ashland Avė.

Greta jos grožio saliono ra
ndasi ir daktarų Sttikol it 
Vežei ofisai.

TH1NGS THAT NEVER HAPPEU
By GERE

Per eilę metų mechanikas Į 
John Mikšis, turėjęs Bridge- sutvėrimuose matau . 
porte Ramova Auto Repair
Shop, 834 W. 35th St., jau 
kuris laikas kai yra valdyto
jas Palace Garage, adresu 724- 
26 W. 19 St.

John Mikšis yra geras me 
chanikas, virš 25 metų turįs 
patyrimo, todėl ir nestebėtina, 
kad jis visada “busy”.

DOMISI LIET. VYČIŲ 
EKSKURSIJA

Kadangi pereitų metų L. 
Vyčių ekskursija buvo labai 
sėkminga, nes visi keleiviai 
buvo nepaprastai patenkinti 
moderniuoju laivu Nieuw Am- 
sterdam, greita kelione ir ek
skursijos iškilmingu Lietuvoje 
sutikimu, tad ir šių metų L. 
Vyčių ekskursija yra didelis 
susidomėjimas.

Šių metų L. Vyčių ekskursi
ja į Lietuvą išplauks iš New 
Yorko gegužės 23 d., gražiuo
ju 30,287 tonų Holland Ameri
can Line laivu Nieuw Amster- 
dami Laivas pasieks Olandiją 
igpgužės 30 d., gi sekančių dio- 
nų ji jau bus Lietuvoje.

Neatsižvelgiant, kad iki šiol 
laikai Europoje ir buvo ne
ramūs, vienok jau gražus skai
čius keleivių užsiregistravo 
važiuoti stl šia eksknrsija. 
Reikia tikėtis, kad dabar pra
sidės prie šios ekskursijos ir 

/tie, kurie ketino, bet abejojo, 
ar šių vasarų važiuoti į Lie
tuvą.

Iki ekskursijos išvykimo lai
ko liko jau nedug. Taigi, visi 
tie, kurife norėtų pasinaudoti 
šia gjera proga prisidėti prie 
jaunimo vadovaujamos ekskur
sijos, kviečiami kreiptis į eks
kursijos vedėjų — A. J. Ma
žeika, 145 Taylor St., Brook- 
lyn, N. Y. arba į “Dfaugo*’ 
Adm., 2334 So. Oakley Avė., 
Chicftgo, III.

.1
SKAITYKITE VIEN KATA-
UKKKUS LAUKAIČIUS

Balandžio 9 Diena
Numylėtinis fekkė: “O ne

leisk mano Mylimajam many
ti, kad aš Jį apleidau kitų 
mylėti, nes mano meilė suvie-

— Žmogus gėliau gali gir
dėti su dešiniąja ausim, negu 
su kairiąja. Taip dažniausiai 
būna.

Daug padarysi, jeigu mokė
si atskirti naudų no nenau
dos.
Kas tirinėja pats save, daug 

dalykų atidengia, kad ren
gias, laiko .negaišina, kas ma
tuoja tolumų, veltui nevaikš
čioja.

REMKITE IR PLATLNKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

.1645 Wabansia Avenue

——

Chicago, Illinois

■■

t
A. A A

STANISLOVAS PAMEDIS
Mirė bal. 4 d., 1939 m., 6:- 

3o vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime; 

moterį Marijoną., po tėvais Ven- 
gaitė, stilių Stanislovų J r., 4
posūnius: Joną, Pranciškų Juo
zapą ir Viktorą, pouuarę Ma
rijoną, seserį, pusseseres, pus
brolius ir daug kitų gimimų, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria Street.

Laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
balandžio 10 d. 18 namų K:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Petro Ir Povilo parapijos 
bažnyčią, We» rualman, Illi
nois, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos us velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuofilrdžlai kviečiame visus 
giminta, diaugus-gcs ir paxja- 
tamus-as dalyvauti fiiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, Posūnal, 

Podukrė, Sesuo, Pusseserės, 
Pusbroliai Ir GhnlnCs.

Laidotuvių direktorius J. K. 
Eudelkls, tel. YARds 1741. ..

PETRAS MOSKELAS
(gyveno po num. 1740 W. 

47 th Street)
Mirė bal. 6 d., 1939m., 11:- 

*30 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj, Kauilo gub., 

Vilkmergės aps., Taujėnų pafit.
Amerikoj išgyveno >0 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Anastaziją, po tėvais: 
Bordauskaltė, 3 dukteris: Mari
joną Metriklenę, žentą Stanis
lovą, Petronėlę Ir Prancišką, 1 
anfūkę, seserį J uitą Mefikaudkle- 
nę, ir daug kitų giminių, drau
gų Ir pažjstamų. Lietuvoje pa
liko daug giminių.

Priklausė prie Keistučio 
Draugystės.

Kūnas pašarvotas J. P. Eu- 
delklo koplyčioje, 4605 S. Hel- 
mitage Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
bal. 11 d. 18 koplyčios 8:00 v. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiere ka
pines.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, žen

tas, Anūkė, Sesuo, Ir Giminės.
laidotuvių direktorius J. P. 

Eudelkls, tol. YARds 1741.

NORTH SIDE

.iNKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Urba
Ll

KRIAUCTUS — bleaner A Dfet 
18.15 Wahan.sta Avė.

>an
Dirbame Siūtus aut Užsakymo 

Chicago, Illinois
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAPAS POLONIAK
Naujas KEPYKLOS Savininkas

1851 West Wabansia Avė. Chicago, Illinois
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WALTER SAKOWICZ
Sportsinen’s Tavern — Alus — Vynas — Degtinė

1734 Wabansia Avė. Tek Hermitage 7568
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO PAČI JENTAMS III DRAUGAMS

KOLCZAK’S TAVERN
Užlaiko Bergboff Alų 

Salė išnuomuojaina visiems įvykiams
1824 W. VVabansia Avė. Tel. Humboldt 0305

STANLEY KOLCZAK, Savininkas

LINKSMŲ SV. VELVRŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Stanley Zbyczynski
Užlaiko Saitą Košę, Saldaines, Cigarus ir Clgaretus 

IBM wt*t W»biui«ta Avenue Chicago, Illinois

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Lincoln Tavern
Alus — Vynas — Degtinė

1858 Wal>ansla Avė. Tel. Armltage 4724 Mrs. Julla Birias, Savininkė
..................- •

3S
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIHMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMSIFMS SAVO KOSTUMERIAMS IR
North Paul Tavern

MRS. WAI/TER BRAZAS, Sav. — Vynas — Degtinė — Alus 
Kaltei’ Kragas. Sav. — Cholee Wlit«v<-Liqiiors-Becrs-MiiHie & Daiu-lng 
l71l W. North Ate. Tel. Hnmboklt 7488 Chicago, Illinois

TRAD

BE
KINO!

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS llt

Mr* dč Mrs. Mizlauski
DRAUGAMS

„ PIRMOS KLASES TAVERNAS
^^1088 IVabansla AvegUie Clilcago. lllln»4a^

fle ctmsidtratel Donl cnngh in puhlic plares. Carry <ith you 
Smith Brothers Cough Drops. (TWo kinda—Black or Menthol, 5<.)

Smith Breitotigh Drops art th only dropi cMtalMiig VITAMINĄ
Thia it the vitaftilfl that the resistartrt of the mucoua

membraneą of the noae and throat to cold infeetions. 1

LINKi 
LINKIU VISIEMS

S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
~ MERIAMS IK DRAUGAMS

k TAUęOR — 
lt88 Kabančia

VO KOSTI MERI/
W. Urban

Cleaner A Dyer — Darom Siūtos ant Uiaakymo 
Avenuo Clilragn, Kilnota i
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CHICAGOS LIETUVIU 2INI0S
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valandų popiet, Cicero Lietu- BYLA DEL

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės 
Velykų belaukiant

Aštuoniolikiečiai uoliai ruo
šiasi Velykoms. Bažnyčia gra
žiausiai išdabinta, ypač Kris
taus Karstas traukte traukia 
tikinčiųjų akis ir kelia mal
dingumo jausmus. Didžiosios 
Savaitės pamaldos iškilmin
gai buvo laikomos rytais ir 
vakarais, šeštadienio naktį 
Prisikėlimo belaukiant bažny
čia nebus uždaryta per visų

Masinio Susirinkimo 
Rezoliucija

Indiana llarbor ir E. Csi- 
cago lietuvių laikytame masi
niame mitinge, bal. 2 d., pri
imta sekančio turinio rezoliu
cija:

Vokietija, prievarta atplė
šus nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštų, tuomi padarė labai di
delę skriaudų lietuvių tautai. 
Todėl protestuojam prieš to
kį Vokietijos nacių žygį ir pra 
šome Jungtinių Valstybių val-

u ;i

•-y

vių Liuosybės svetainėj, 14th 
St. ir 49th Ct., Cicero, III. La- 
wler Hali, 3929 W. Madison 
St., kur buvo laikomi susirin
kimai, resyverio paimta ir bus 
uždaryta per tūlų laikų.

Visi nariai prašomi atsilan
kyti į naujų svetainę.

M. Medelinskas

CLASSIFIED

“**- ■!»«<♦** -J

Šiemet federalė vyriausybė išleis naujus medžioklės ženk
lus, kurie paprastai lipdomi ant išduodamų medžiotojams 
leidinių. Ant naujų ženklų bus šis atvaizdas. (Acine photo)

2 Asmeniškai Lydimos

.v, ... „ , 1 tižios nepripažinti Klaipėdosnaktį iki iškilmingos Rezurek- . v. , ._v. _. ... _ , . .... y krašto atpleeimo nuo Lietu-cnos 5 vai. ryte. Kitos sv. , .. . . ,T , .-rr , , • , vos ir prijungimo prie Vokie-Mišios Velykų sekmadieni bus
laikomos jiaprastu laiku: 9,
10, 11 ir 12 vai. ryte. Velykų 
šventei vietiniams kunigams 
pagalbon atvyks gerb. kun. K.
Malinauskas, MIC., kurį aš
tuoniolikiečiai jau gerai pa
žįsta iš jo gražių ir iškalbin
gų pamokslų.
Margučių vakaras

Per Atvelykį, sekmad., ba
landžio 16 d. aštuoniolikiečiai 
rengia savo tradicinį, vadina
mų “margučių vakarų”. Mat, 
įvyks margučių kontestas. Už 
gražiausius margučius bus duo 
dama dovanos. Mūsų parapi
joje turime gabių margintoji], 
kurie yra tikri menininkai ši
toje srityje. Kviečiame juos į 
šitų kontestų. Daug šiaip ruo
šiama dovanų, nes bus taip pat 
lošiama kauliukais ir korto
mis. Šitas parengimas yra pa
rapijos naudai draugijų Apa
štalavimo Maldos, Tretininkų 
ir Amžino Ražančiaus pastan
gomis.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

tijos. Sekmadienį — Velykų die-
Masinio mitingo pirminio-1 nos vakare, nuo 5:30 iki 6:30 

kas N. Radis. vai., bus graži Budriko radio
---------------------- dainų ir muzikos programa

Studentu Dėmesiui paruošta Velykų šventei iš ga
lingos stoties WCFL, 970 k.

Lietuvių Universiteto klu
bas turi tikslo padėti besimo
kančiam lietuviui jaunuoliui, 
jaunuolei, kurio-rios ekonomi
nės sųlygos yra persunkios. 
Mes taip pat mokomės ir to
dėl gerai žinome, kaip, kar
tais, yra sunku siekti tiksle 
dėl lėšų stokos.

Mes siūlome bet kuriam ga
biam moksleiviui $300 pasko
los. Visas reikalas yra tik pra 
nešti mums apie save. Prašy
mų priėmimas baigiasi gegu
žės 1 dienų. Dėl smulkesnių 
informacijų, prašome kreiptis 
į Algirdų Kulį, 5409 S. Sacra- 
mento Avė.

Programoj dalyvaus Budri
ko simfonijos orkestrą, du ku
nigaikščiai, kvartetas, duetai

susirinkimas pripuola baland
žio 9 dienų, bet, iš priežasties 
Velykų šventės, susimas nuke
liamas į balandžio 16 d. ir 
bus laikomas parap. mokyk
loj, 2 valandų popiet. Visi na
riai prašomi patėmyti ir atsi
lankyti laiku į susirinkimų. ,

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Drau 
gijos Šv. Kazimiero Karalai
čio susirinkimas pripuola 9 d

ir Solistai. Taigi nepraleiski- į balandžio. Iš priežasties Vely
to progos pasiklausyti tikrai kų> SUs-mas perkeltas į 16 d.

balandžio, 2 vai. popiet, pa
rapijos salėje. Nut. raštininkas1

gražios programos.

V

Bizniavietės Langas 
Papuoštas rankdarbiais

MARQUETTE PARK. — 
Artėjant Velykoms, laikrodi
ninko R. Andreliūno žmona 
Elzbieta. 6324 So. Western- 
ave., gražiai papuošė savo pa
čios rankų darbo įvairiaspal
viais mezginiais bei nėriniais 
bizniavietės langų. Dabar su
stojus ties jųdviejų krautuve 
greit puola į akį ten esant 
vienoj pusėj gražūs rankdar
biai ir kitoj lango pusėj viso
kie auksiniai ir sidabriniai 
daiktai. Koresp.

Balandžio 15 d. Lietuvių U- 
niversiteto klubas rengia šo
kių vakarų visiems, kurie mė
gsta pasišokti ir biskį “fun” 
turėti. Vakaras bus Amalga- 
inated centro name, 333 So. 
Ashland Boulevard, 8:30 va
kare. Įėjimas 55 centai.

Korespondentė

GIRDĖSIME GRAŽIĄ IR 
ĮDOMIĄ VELYKŲ RADIO 
PROGRAMĄ

Progress baldų bendrovės 
krautuvė ruošia specialiai gra 
žiu ir įdomių radio programų 
Velykų dienoje, 11 valandų 
prieš piet. Programa susidės 
iš pritaikintų gražių dainų, 
sveikinimų ir smagios muzi
kos. Dalyvaus dainininkai: 0. 
Skeveriūtė, J. Romanas ir ki
ti. Visi padarys tikrai gero į- 
spūdžio. Patartina pasiklau
syti. Rap. J.

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Or

gijos Gvard. Pirmos Div. Šv. 
Kazimiero Karai, mėnesinis

GARSINKITĘS “ I)RAUGE’’

Persikėlė Į Naują 
Koloniją

MARQUETTE PARK. — 
Fotografas M. G. Cynal, kurs 
per 18 metų turėjo savo photo 
studijų Brighton Park kolo
nijoj, dabar yra persikėlęs į 
Marąuette Park adresu 251514 
W. 63rd St.

Fotografas Cynal su lietu
viais palaiko gerus santykius 
ir duoda gerų patarnavimų.

%

INTERNATIONAL LIUIIOR CO.
Snv. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naujų Vietų
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

6246-48 S. Califomiaav.
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538-1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausių ameriko 
niškų ir importuotų deg 
tinę ir vynų.

GarfielJ Park Lietuva] vy
rų ir moterų pašalpinio klflbo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 9 d., 1

NEWYORK-KĮAIP£DA
Gothenšumą, Švediją

Pirmoji Gegužės-May 81 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VL Mučlns- 
kaa, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. U Šia lai
vu "MARIEHOLM” J 
Klaipėda.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am. 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir rctkartlnj lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti Išplaukimai U New Yorko:

DROTTNINOHOI.M bal. IS, geg. 13 
GKII*SHOI.M — grg. 4, g«g. 31 
KI NGKHO1.M — biri. 3, rugp. 19

DON’ 
TO

tRGET
THE

MIRACLE
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ITS 0WN THAT 
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LINKSMŲ «V. Š’ELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERTAMS IR DRAUGAMS

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

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

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

4£B^BUICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 
Telefonas VICtory 1696

Kreipkitės Į savo vletinj agentą ar 
SVEDISH AMERICAN LINE 

180 North Michigan Avenue, 
Cliicago. Illinois

VANDENS
CICERO, ILL — Šio mies

to mokykla, vadinama J. 
Sterling Morton High Scbool, 
keletu sykių turėjo bylų teis
me dėl vandens. Mokyklos vy
riausybė varėsi, kad jai van
duo būtų teikiamas dykai, 
kaipo labdaringai įstaigai 
Buvusia superintendentas — 
Hrudka savo reikalavimų rė
mė ordinansu 1920 metais iš
leistu. Mieštos vandens depart- 
mentas per savo advokatų Ar- 
tbur G. Bauman užvedė bylų 
prieš mokyklų ir Superior 
Court of Cook County priver
tė mokyklų užsimokėti už van
denį $2,507.58.

Tada minėta mokykla savo 
keliu per advokatų Jaburek 
patraukė vandens departmen- 
tų teisman ir reikalavo $23,500, 
kurie buvo seniau sumokėti už 
vandenį.

Bal. 22 d., 1938, teismas iš
sprendė bylų vandens depart- 
mento naudai. Mokykla nenu
sileido ir apeliavo. Įvykusia
me teisme teisme vandens de- 
partmento advokatas nurodė, 
kad ta mokykla naudojasi ne 
vien Cicero tėvų vaikai, o teip- 
gi Berwyn, Stickney, Lyons ir 
Forest View. Todėl, kodėl vien 
ciceriečiai turėtų mokyklos 
vandens bilų apmokėti, Apelia 
ei jos teismas palaikė Ciceros 
miesto vandens departmentų 
ir minėta mokykla priversta 
užsimokėti už vandenį.

PARDAVIMUI NAMAI
Parduodame už numažintas kal

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

20-fletų apartment — po 3, 4 ir 
E kambarius. Naujas namas; J mėne
si neša JI,250.00.

18-fletų apartmentas — po 3 Ir 
4 kambarius; rendomls J mėnesi ne
ša $1,085.00

16-fletų apartmentas — po 3 Ir
4 kambarius; rendų 1 mėnesj neša 
$950.00.

10-fletų apartmentas — po 4 ir
5 kambarius; kaina tiktai $18,000.

Marąuette Parke, mūrinis 6-kam-
barių bungalow; arti 63člos. Karštu 
vandeniu apšildomas. Tiktai $4,450.

2-fletų gražus mūrinis namas; 
gražus beismontas. Arti <3člos. Pil
na kaina $3,500.00.

Brighton Parke: krautuvė ir 4 
kambariai. Mūr. namas, tiktai $3000.

Namas su groserne ir bučerne, ge
rai einantis biznis; seniai Įkartas. 
Parduosiu labai pigiai ar mainysiu 
ant privatiško namo.

Prie Kedzle Avė. Ir 63čios: mūri
nis namas, krautuvė ir 6 kam b. lie
tas. Kaina tiktai $9.000.

Kampinis namas. Mūrinis. Krautu
vė ir 3 lietai; 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 prirengiamo 
be jokių iškaščių.

CHARLES URNICH
(KAZYS URNTKAS)

2500 West 63rd Street 
9-tros lubos. JPjlmas Iš Campbell’ 

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

vakarais nuo 7 iki 9.

PARDAVIMUI BUCERNfi 
Turiu, greitai parduoti už pigią kai
ną bučerrvę. Biznis išdirbtas per 15 
metų. Pardavimo priežastį ištirsit 
ant vietos. Atsišaukite: S36 Wost 
Cullerton St.. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

šuj. i apačioj; furnacu apšildomas: 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Sprlngrield Avė. Te!. Lawndale — 
«S»1.

RHEUMATISM
KILIIVI PAIN IN PIW MIKUTIS

To relieve tbe torturing pain of Rbeuma- 
titm, NeuritU, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutei, get the Doctor'g fonnula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eoties. Does the work ąuiekly—muit relieve 
cruel pain. to your aatiafaction in a few 
minutes or money back at Druggiat'a. Don't 
•uffer. Uae NURITO on thU guarantee today.

GARSINKITES “DRAUGE”

Amerikos Lietuviai Važiuokite į 
New Yorko Pasaulinę Parodą

įspūdingomis Grupėmis

150 metų atgal tėvai šios tė
vynės pastatė pamatus laisvos 
respublikas, kurioj šiuo laiku, gy
vena daug tūkstančių lietuvių a- 
teivių. Lietuviai taipgi daug pri
sidėjo prie pastatymo šios lais
vos šalies.

Dabar lietuviai iš visų Ame
rikos valstybių vyks į New "Vor-

minėti 150 metų jubiliejų inauguracijos pir
mo Amerikos prezidento, Jurgio Washingtono, 
kurio atminčiai New Yorko Pasaulinė Paroda 
buvo įsteigta.

Amerikiečiai, iš Lietuvos ateiviai, turės pro
gų pamatyti, kiek jų protėviai prisidėjo prie 
pastatymo šios didingos šalies. Taipgi turės 
progą pamatyti Lietuvos pavilijonų ir daly-

ko Pasaulinę Parodą. Si paroda rengiama pa- Lietuvių dienoje rugsėjo menesyje.

Patogus, žemos Kainos Planas, Kuriuo Kiekvienas Lietuvis 
Galės Pasinaudoti

Kad kiekvienas lletuvys galėtų pasinaudoti šia kelione, buvo sudarytas grupių ekskursijų pla
nas kuriuo kiekvienas keleivis gaus žemos kainos kelionę Ir trijų dienų vakacijas New Yorko.

1. Traukinio bilietą t abi poseta, Cblcago-New 
York. pirm. klan., air-eon<lltloned traukiniais.

2. Valgis <lu kart nuvažiuojant ir parvažiuojant. 
S. Tra nsportaeiJą nuo stoties j viešbuti New

Yorke.
4. Dvi naktis Ir tris dienas viešbutyje.

5. Du bilietus | Pasaulinę Parodą.
«. Ap ankymą New Yorko jvaiienybtų.
7. Aplankymą Roekelcller Oenter Observation 

Tower.
8. Priv<4egiją pamatyti Vašingtono miestą, kada 

grtšite namon.

Bilietą ir visa tai, kas viršuj minėta, geras ant pirmos 
klasės traukinio 15 dienų nuo išvykimo.

Kaina tik - Č38 9O
Teiraukiles dabar apie Gegužines ekskursijas pas:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
2334 S. Oakley Avė. Tel. CANal 7790

/yįO- NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THI WATI« IIVII UOUTI • • , VOU CAN (IIIP

f


