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Sveiki,
ITALIJA SUSITAIKĖ SU 

JUGOSLAVIJA

Pasirašė nepuolimo ir draugin
gumo. sutartį

TAS YRA NEPAKENČIAMA PRANCŪ
ZIJAI IR ANGLIJAI

BELGRADAS, Serbija, ko
vo 26. — Italija padarė ir ja,u 
pasirašė penkeriems metams i 
sutartį su Jugoslavija.

Sutartis padaryta po nepap
rastų pastangų, kadangi po 
pasaulinio karo šios valstybės 
gyveno dideliam nesutikime ir 
viena kitai nuolat grasino ka
ru.

Padaryta sutartis yra skau
di Prancūzijai ir Anglijai. Ju
goslavija priklauso žinomai 
Prancūzijos šalininkei “ma
žų jai santarvei”. Dar tik per
eitais metais Jugoslavija bu
vo padarius su Anglija laivy
nų sutartį, nukreiptų prieš I- 
talijų dėl pastarosios žygių 
Afrikoje ir (Viduržemio jūro
je. Ir, štai, dabar pasirašyta 
sutartimi vistas išgriauta.

Italija padarė svarbių kon 
cesijų Jugoslavijai. Pirmoje 
vietoje jugoslavų mažumai I- 
talijos ribose užtikrintos kai 
kurios teisės. Jugoslavai galės 
vartoti savo kalbų bažnyčiose 
ir mokyklose. Uždrausta abi
pusė propaganda dėl teritori
jų. Tš Italijos kalėjimų paleid
žiami jugoslavai politiniai ka
liniai. Abi valstybės tik bend
rai ir sutartinai kišis į politi
nes Europos painiavas. Alba
nijai užtikrina nepriklausomy
bę.

Pagaliau sutartimi Jugosla
vija pripažįsta.Italijai Etiopi
jos imperijų.

Sutartį pasirašė Italijos užs. 
reikalų ministeris Ciano ir Ju
goslavijoj premjeras Milanas 
Stojadinovičius.

LLOYD GEORGE ISPANŲ TIRIAMA LĖKTUVO NU- 
RADIKALŲ PUSĖJE KRITIMO PRIEŽASTIS

♦

LONDONAS, kovo 26. — 
Ispanijos radikalai susilaukė 
naujo- užtarėjo. Jis yra buvęs 
Anglijos premjeras Lloyd 
George. Vakar parlamente aš
triais žodžiais puolė vyriausy
bę už jos apsileidimus ginti 
susisiekimų linijas nuo Mu
solinio kėsinimosi.

Anot Lloyd George, Musso
lini stengiasi įsigalėti Vidur
žemio jūroje. Jis tai atsieks, 
jei Anglijos* vyriausybė bus 
neapdairi. Po to Mussolini 
sieks įsigalėti ir vakarinėj 
Europoj.

Gen. Franco, sakė Lloyd
Feorge, negali nieko veikti be 

pašalinės pagelbos, kurių jom 
gali duoti tik Mussolini.

PITTSBURGH, Pa., kovo 
26. — Papildomomis žiniomis 
apie T\VA. (Transcontinen- 
tal and Westem Air) lėktuvo 
nukritimų, žuvo ne 14, bet 13 
asmenų, kurių tarpe 10 kelei
vių. Lėktuvas nesudegė.

Nustatytu laiku lėktuvas at
skrido į Pittsburglio airportų, 
tačiau jo vairininkui įsakyta 
kokį laikų palaukti su nusilei
dimu, nes kitas keleivinis lėk
tuvas anksčiau leidosi žemyn. 
Beskraidžiojant aplinkui įvy
ko netikėta nelaimė.

Iš nedidelės aukštumos lėk
tuvas staiga kaip akmuo smo
gė priešakiu į žemę. Tiriama 
priežastis.

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės \Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Geluonį mirties išrodė, 
Nuodėmes mūsą nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

NACIAI NORĖTŲ “NUSI
KRATYTI" KARDINOLU 

IR DVIEM VYSKUPAIS

Telefonas: Canal 7790
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Anglijai tad ir svarbu, sakė 
jis, dabar uždaryti Ispanijos 
pakraščius, jei norima, kad 
ten “teisėta” vyriausybė lai
mėtų.

NACIAI GELBES ŪKI
NINKAMS

šv. Vely
SEKS, “ “«—

'Gyvas savo gale lapo, 
Nelietęs antspaudo, kapo, 
Sargai pabėgo be krapo... 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per šventą Atsikėlimu,

Duok mums kaičią atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima! 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja'

MEKSIKOS GUBERNA
TORIUS NEPILDO

ŽADĖJIMŲ

AIKŠTĖJE PRIEŠ BAŽNYČIA
VATLKANAS, kovo 26. — 

Rytoj bus paskelbtas Popie

žiaus enciklikos Meksikos rei

kale tekstas.

Kekmadie.nį —, Prisikėlimo 

dienų, Šventasis Tėvas Pijus | 

XI dalyvaus iškilmingose pa-; 

maldose šv. Petro bazilikoje 

ir po pamaldų suteiks apašta- 

iškų laiminimų susirinkusioms

Šv. Petro aikštėje minioms.

KARDINOLAS PAGELU
PAVADUOJA POPIEŽIŲ 

CEREMONIJOSE
VATIKANAS, kovo 26. — 

.Jo Emin. kardinolas Pacelli, 
valstybinis sekretorius, vakar 
ir šiandien pavadavo šventų- 
jį Tėvų įspūdingose šventose 
ceremonijos? Šv. Petro bazili
koje, dalyvaujant visiems Ro
moje gyvenantiems kardino-

Vakar, Didįjį Ketvirtadienį, 
Mišias pontifikavo kardinolas 
Granito Pignatelli di Belmon
te Siksto koplyčioje, dalyvau
jant dvidešimčiai kardinolų.

SĄJŪDIS PRIEŠ ŽYDUS 
LENKIJOJE

HITLERIO ATSTOVAS VAKAR
NEBUVO PAMALDOSE VATIKANE

VATIKANAS, kovo 26. — 
Jo Emin. kardinolas Pacelli, 
Popiežiaus valstybinis sekre
torius, šiandien, Didįjį J’enkta 
dienį, laikė Mišias Siksto kop
lyčioje, dalyvaujant devynioli
kai kardinolų.

Pamaldose buvo Vatikano 
personalas, taip pat įvairių 
valstybių Šventųjam Sostui a- 
kredituoti atstovai diplomatai.

Nebuvo tik Vokietijos atsto
vo. Naciai įsižeidė dėl Popie

žiaus išleistos enciklikos apie 
juos, kad jie neigia konkorda
tų.

Vokietijos atstovo nebuvi
mu pamaldose naciai prisipa
žįsta, kad jie nepildo- konkor
dato ir kovoja prieš Katalikų 
Bažnyčių ir krikščionvbe.

Su tokiu savo nusistatymu 
naciai dar daugiau prisipažįs
ta: tiesiog pasisako, kad jie be 
kultūros.

Prisiekęs teisėjas papirktas 
Zietako byloje

KARDINOLAS LAIKYS MI
ŠIAS CHICAGOS KA

TEDROJE

DU KUNIGAI PALEISTI IŠ 
NACIŲ KALĖJIMŲ

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, kovo 26. — Vokietijos na
ciai iš kalėjimų paleido kun. 
dr. W. Soppa, buvusį Meisen 
vyskupijos generlvikarų, ir 
kun. dr. F. Tx»gge, buvusį Šv. 
Bonifaco draugijos generalinį 
sekretorių.

Abu buvo įkalinti už nacių 
monetarinio įstatymo peržen
gimų.

Naciai paskelbė, kad, girdi, 
tai Hitlerio “malonės aktas”.

BERLYNAS, kovo 26. — 
Vokietijos ketverių metų eko- 

Inominio atstatymo plano vir
šininkas, gen. pulk. H. W. 
Goeringas. paskelbė, kad ūki
ninkai neturi rūpintis atėjus 
derlių valymo laikui. Vyriau
sybė duos jiems reikalingų pa- 
gelbų. Į ūkius pasiųs studen
tu* ir daug kitų jaunų vyrų. 
Reikalinga pagelba bus teikia
ma ir ūkių įdirbimui ir išėji
mui pavasarį.

Ūkininkai nesidžiaugia ta 
jiems nacių žadama pagelba. 
Jie sako, kad jauni vyrai netu 
ri supratimo apie ūkių darbus. 
Jų darbas yra vien laiko eik
vojimas.

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, kovo 26. — Žiniomis iš Ber 
lyno, šiandien Vokietijos na
ciams negeistiniausi yra kar
dinolas Faulhaber, Municho 
arkivyskupas, ir Berlyno ir 
KoelueiR vyskupai. Šie visi 
trys dažniausia bažnyčiose 
viešai smerkia nacius už jų 
pagoniškus nusistatymus ir už 
jų kovų prieš krikščionybę.

Nacių viršininkai baisiai ne 
pakenčia jiems į akis drožia
mos tiesos ir ieško priemonių, 
kaip šiais vyskupais “nusi 
kračius”.

VARŠUVA, kovo 26. — Vi
soj Lenkijoj reiškiasi sųjudis 
prieš žydus. Iškeliamas žy
dams parduotuvininkams boi
kotas, kai kur žydų parduotu
vės puolamos ir viskas naiki
nama.TUCSON, Arizona, kovo 26.

— Neseniai čia lankėsi Kono- 
ros valstybės (Meksika) gu
bernatorius Romanas Yucupi- 
cio. Tucsono diocezijos vysku
pas D. J. Gercke kvietė jį ap
lankyti vietos katedrų. Guber-. , .. • , plflTiuoja pu^orbti cluct&toriiinatonus neprieme kvietimo; . 1 , ,
pažymėdamas, kad jis užim-

DIKTATORIAUS HITLE
RIO PAGARBAI

BERLYNAS, kovo 26. — 
Vokiečių kariuomenės vadai

“PAX ROMANA” KONGRE
SAS GAL ĮVYKS

AMERIKOJE

NEW YORK, kovo 26. - 
Žiniomis iš Fribourgo, Šveica
rijos, tenai planuojama “Pax 
Romana” kongresų 1939 me
tais turėti šiame mieste — pa
saulinės parodos laiku.

Pereitais metais “Pax Ro
mana” kongresas įvyko jAns- 
t rijoj, o šį met įvyks Paryžiu
je.

tas kitais reikalais.
Gubernatorius Yucupicio ne

seniai išrinktas. gubernato
rium. Prieš rinkinius jis žadė
jo meksikiečiams, kad jei bus 
išrinktas, tai jis atidarys baž
nyčias Sonora valstybėje.

Keletas mėnesių praėjo, 
kaip jis gnbematoriauja ir nė 
viena bažnyčia neatidaryta ir 
gubernatorius apie tai tyli.

Sonora valstybėje visos baž
nyčios uždarytos. šešiolikai 
kunigų leista įsiregistruoti. 
Gubernatorius Radolfo Gailės 
paskiau juos visus ištrėmė.

Kaip galima pavadinti tokį 
gubernatorių, kurs nepildo sa
vo žadėjimų!

Cbicago sanitariniam per 
kasė prigėrė E. McJones, 24,

Hitlerį, sudarę sargybos 
(gvardijos) pulkų iš vienų au
galotų jaunų vyrų.

Rytoj, Prisikėlimo dienų, Jo 
Emin. kardinolas Mundelein, 
Chicago arkivyskupas, laikys 
iškilmingas Mišias Švč. Vardo 
katedroje vidudieniu. Procesi
ja į katedrų prasidės 11:40.

CHECKER KOMPANIJA 
SUSITAIKĖ SU ŠOFERIAIS

Checker taxicab kompanija 
Chicagoj susitaikė su streikuo
jančiais šoferiais. Su Yellow 
Cah kompanija kol kas dar ne 
susitaikinta. Tikimasi, kad ir 
ši kompanija padarys reikalin 
gų nusileidimų šoferiams.

ISPANAI MINI D. SAVAITĘ

AVILA, Ispanija, kovo 26. 
— Visuose nacionalistų valdo
muose plotuose katalikai kaip 
kas metai, taip šįmet iškilmin
gai mini Didžiųjų Savaitę. Vi
sur įvyko įspūdingos procesi
jos ir kitos ceremonijos.

Cooko apskrities vyresniojo 
teismo buvusio klerko F. V. 
Zintako- seniau įvykusioj^ Jy- 
loje vienas prisiekusių teisėjų 
buvo papirktas. Kaip žinomą, 
toje byloje Zintakas 1 įteisin
tas.

Vakar teisėjo papirkimas iš 
keltas aikštėn teisme.

Papirktasis prisiekęs teisė
jas vra Gustave Anderson, 58 
m. amž., 330 W. 58 gat.

Jis išpažino, kad Zintako 
liudininkas R. VY. McKmlfty 
jam išmokėjęs 25 dolerius ir 
žadėjęs danhų, miesto vandens 
departamente ketveriems me
tams.

VOKIETĖMS MOTINOMS 
PAGELBA

BERLYNAS, kovo 26. — 
Nacių autoritetai paskelbė, 
kad 'atėjus darbams ūkiuose, ū- 
kininkės motinos galės užsiim
ti lauko darbais. Naciai glo
bos jų vaikus.

JIEMS DAR NEPAKANKA

SPRTNOFIELD, III., kovo 
26. — Legislatūros politikie
riai pradeda darbuotis įvesti 
valstybė.e naujas mokestis — 
už pajamas.

LIETUVOJE VĖL BUS DID
ŽIULĖ JŪROS DIENA

AFRIKOS VIKARAS AT
LANKYS KANADĄ

LIETUVIAI MENININKAI 
ESTIJOJE

KAUNAS. — Vasario mėn. 
Taline įvyko estų jaunimo sų
jungos rašytojų sambūrio lite
ratūros ir muzikos vakaras, ku
riame dalyvavo taip pat Lie
tuvos poetas Liudas Gira, pa-

KAUNAS. — Lietuvos va
karų sąjunga ir Klaipėdos 
krašto organizacijos numato 
šįmet vasarų surengti didelę 
jūros šventę su iškilmėmis 
Klaipėdoje. Kadangi norima, 
kad šventė būtų gausingiausia, 
tai tuojau bus pradėti pasita
rimai su geležinkelių įstaigo
mis dėl šventės dalyvių papi
ginto pervežimo iš visų Lietu
vos vietų į Klaipėdų.

Labai graži jūros diena
deklamavęs eilėraščių lietuvių! Klaipėdoje buvo suorganizuo-

iu., ir kažkoks berniukas, 14 m. brauskaitė.

ir estų kalbomis, ir valstybės 
operos solistė Antonina Dom

ta 1934 metų vasarų, kurios 
metu keliasdešimts tūkstančių’ 
lietuvių aplankė savo pajūrį.

MONTREALIS, Kanada, 
kovo 26. — Tabora (Afrikoje) 
apaštališkas vikaras, JE. vys
kupas J. Trudel, atlankys Ka- 
nadų ateinantį balandžio mė
nesį.

(Vyskupas Trudel gimęs Illi
nois. valstybėje 1890 m. 1933 
metais paskirtas apaštališku 
vikaru.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITTS. — 

Šiandien giedra ir toliau šal
ta.

Kaulė teka 5:41, leidžia* 
si 6,08.
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DIDŽIOSIOS SVKNTtS MIKČIŲ 
ŽIUPSNELIS

Mieli mūsų dienraščio skaitytojai! Svei
ki, sulaukę šventų Velykų!

6ios dienos dienraščio numery mūsų ge
rieji bendradarbiai daug gražių straipsnių 
prirašė. Mes esame jiems nuoširdžiai dėkin
gi. Neabejojame, kad ir jūs, malonūs skai
tytojai, jiems būsite dėkingi. Jie nemažo 
darbo įdėjo, kad kuogeriausia ir kuoaiškiau- 
sia aprašyti ir įvertinti šių didžiųjų Kris
taus Prisikėlimo Šventę — Velykas.

Alums patiems nedaug kų belieka pri
dėti. Sies pasitenkiname pasveikinę jus ir 
pareiškę savo džiaugsmų.

Sies džiaugiamės drauge su visu krikš
čioniškuoju pasauliu, nes, iš tikrųjų, nėra 
ir negali būti kito įvykio, kuris galėtų su
kelti didesnį džiaugsmų, kaip Velykos. Juk 
Velykų šventė, tai Kristaus iš numirusių 
atsikėlimo prisiminimas, tai Kristaus dievy
bės, Jo mokslo dieviškumo ir Kristaus Baž
nyčios dieviško įkūrimo stipriausias įrody
mas. Kaip paskutiniosios Gavėnios dienos 
mums priminė liūdniausių, taip Velykos - - 
džiaugsmingiausių įvykį. Amžinoji Meilė, 
Tiesa ir Teisingumas nugali, o neapykanta, 
melas ir smurtas yra sutriuškinti. Net ir 
mirtis nugalima.
' ,<Kristus tikrai prisikėlė. Jei Kristus ne

būtų prisikėlęs iš numirusių, tai jo nužudy- 
tojams būtų buvę lengvinai sunaikinti apaš
talų liudijimų ir tikrai būt galėję nurodyt 
karste esantį Kristaus lavonu Bet Kristaus 
lavono karste jie nerado, nes Kristus buvo 
atsikėlęs. Atsitiko taip, kaip buvo prana
šauta. Nieko negelbėjo nei didžiausia# ant 
karsto akmuo, nei stipri ir budri sargyba. 
Bet pradžioje ir patys apaštalai netikėjo 
Kristaus atsikėlimu, kaį jie apie tai buvo 
išgirdę iš moterų, atėjusių Velykų rytų prie 
karsto ir radusių jį tuščių. Kristus “barė 
jų netiko j Anų ir širdies kietumų”, kad jie 
netikėjo tiems, kurie jį buvo matę atsikėlusį 
(Mork. 16, 14). Kristus pats turėjo įtikinti 
apaštalus, kad jis ištikrųjų atsikėlė.

rišant tokioj prislėgtoj nuotaikoj, kokios 
buvo Kristaus mokiniai apimti Kristui ant 
kryžiaus numirus, tikėjimas Kristaus atsi
kėlimu jiems niekuomet nebūtų išaugęs be 
paties atsikėlimo fakto. To fakto lipdytojas 
yra ir Kristaus tuščias karstas Velykų ryte.

Šio fakto išvados yra begalo didelės 
reikšmės. Kristaus atsikėlimas yra mums 
užtikrinimas, kad ir mes, kurie tik’rane į 
Kristų ir nuoširdžiai norime savo gyvenimų 
tvarkyli sulyg jo mokslu, kurie esame pasi
ryžę jokių aukų nebodami, rengtis ir ryž
tis “Visa atnaujinti Kristuje”, kad ir mes 
atsikelsime iš numirusių, spindėdami ir ne
mirštami. ’

Taigi, malonūs skaitytojai, mūsų nuo
širdžiausias yra linkėjimas, kad mes visi 
sav© gražiu gyvenimu ir savo nuoširdžiais 
darbais užsidirbtume iš numirusių atsikėli
mų, žinoma, ne savo, bet kentėjusio, miru
sio ir iš numirusių atsikėlusio Kristaus nuo
pelnais.

BIJO KRISTAUS VARDO

nuo Kristaus. Bet jie to bijo, kaip šėtonas 
kryžiaus.

Kad tokiems “Naujienų”, “Vilnies” ar 
kitų panašių laikraščių redaktoriams nebė
ra nei. Kalėdų nei Velykų, tai dar galima 
suprasti. Jie nekenčia Kristaus, jie prieš 
Jį ir Jo įsteigtų Bažnyčių veda didžiausių 
ir šlykščiausių kovų. Bet mes vis dėlto ste
bimės, kad tokios “Tėvynės” redaktorius 
neišdrįsta bent Kalėdų ir Velykų progomis 
žodį kitų parašyti apie Kristų. Šių Vėlykų 
laidoje jis gražiai rašo apie pavasarį, ragi
na skaitytojus žiūrėti į ateitį tikrai pava
sariškai. Tačiau apie Pasaulio Atpirkėją, 
apie Jo iš numirusių atsikėlimų — Velykas, 
“Tėvynė” nematė reikalo nė vieno: žodelio 
parašyti. Juk tai buvo galima padaryti iš 
istoriško atžvilgio ir atsižvelgiant į tų fak
tų, kad šimtams milijonų žmonių Velykos 
yra didžiausia ir reikšmingiausia šventė. 
Taip pat ir mūsų tautai, nes ji yra perdėm 
krikščioniška, katalikiška.

Kodėl mes šiuo kartu ypatingai
puolam” ant “Tėvynės”! Dėl to kad “T- 
nė” yra tokios organizacijos (SLA) laik
raštis, kurios narių daugumų sudaro katali
kai. Ir tai katalikų daugumai tikrai turi 
būti nesmagu, kad jų laikraštis ir taip di
delės šventės proga nė žodžio nerašo apie 
^istų. _______ i

DARBININKŲ SURAMINIMO ŠVENTĖ

“užsi-

Vienas “barbininko” bendradarbis, ra
šydamas apie Velykas ir darbininkus, savo 
straipsnį taip baigia:

Tiesa, mūsų dienos neramios ir ateiti# 
rodosi tamsi; ypač tai yra sunkios dienos 
žmogui darbininkui. Įvairūs vadai jam pa
žada geresnę ateitį, bet jis susilaukia tik 
didesnį skurdų ir išnaudojimų. Užtat ir jis, 
kai anos šventos moterys, rūpinasi kas jį 
ištrauks iš blogybių ir nelaimių. Ir eidamas 
savo sunkias gyvenimo pareigas jis žiūri į 
Tų, kuris sunkų kryžių nešė ir garbingai 
prisikėlė, ir supranta, kad Jo mokslas yra 
vienatinis laimės kelias, ir kad tiems, kurie 
Jį myli akmenys bus nuristi nuo tako; jis 
žino, kad jam reikia atsigręžti į Jėzų Kris
tų ir Jo atsikėlimo šviesoj sekti Jį iki galui.

VILNIAUS KRAITE B ADAS
Jp-* mot'

“Kurjer Polski” skabia Vilniaus kata
likų labdarybės draugijos “Caritas” atsi
šaukimų, kuriame ragina aukoti badaujan
tiems Vilniaus krašto gyventojams. Tarp 
kita ko atsišaukime sakoma, kad Breslau
jos, Disnos, Pastavų ir kituose Vilniaus kra
što apskrityse ūkininkai visiškai neturį duo
nos. Badauja daugiau kaip 100,000 gyven
toją, jd tarpe daug moterų ir vaikų. Gyven
tojai tinsta iš bado. Jie maitinasi įvairiais 
surogatais ir žole. Gyvuliai dėl pašaro sto
kos krinta. Ūkininkai nusiminę galvoja apie 
pavasario pasėlius, nes neturi rugių ir ki
tų reikalingų sėklų ir nėra pinigų jų nusi
pirkti. Pinigų stinga net druskai nusipirkti.

Taigi, matot, prie ko privedamas Vil
niaus kraštas. Šioj nelaimėj, žinoma, dau
giausia nukentės lietuviai gyventojai, nes, 
kaip jau iš pirmesnių patyrinu žinoma, tei
kiant valdžios pašalpas, lietuviai arba vi
sai yra aplenkiami arba jiems tenka tik 
tas, kas nuo kitų atlieka* žodžiu — trupi-

M

L s**

U'?,

“Marija Maidaleno, Marija Jokūbo motina, tr Saloinė nusipirko kva
pai)), kad atėjusios pateptų Jėsų. Ir labai anksti pirmoje savaitės dienoje 
Jog atėjo prie kapo, užtekėjus jau saulei. Ir joe sakė viena kitai: Kas 
nuris mums akmeni nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmeni 
nurista; buvo gi jis labai dldella {ėjusios 1 kapo. Jos pamatė jaunikaiti, 
dečlnėje pusėje, apvilkta baltu drabužiu, lr nusigando. Tasai Joms tarė: 
MelMgaektte; jus ležkote Jėzaus Nasarėno, kurs buvo prikaltas prie 
krvIUus; jie atsikėlė; jo nėra čionai; Štai vieta, kame buvo JI paguldę. 
Bet eikite, pasakykite Jo mokiniams Ir Petrui, kad Jis eina pirm jūsų 
Į OalllleJa: tenai matysite JJ, kaip Jis yra Jums gakęa” (Mork. 16, 1—7).

Kun. J. Vaitkevičiau, MIC.

KRISTAUS ASMUO
talkininkų ir atnaujina kovų 
dar su didesniu įnirtimu. To
ji kova tęsiasi ir šiandie ir 
su tokiu pat žiaurumu su ko
kiu ji *buvo vedama pirmai
siais krikščionijos amžiais. 
Užtenka prisiminti Meksiku, 
llusijų, Ispanijų, Vokietijų, o 
rasime užtektinai medžiagos 
tai tiesai paliudyti.

Jeigu norėtume sužinoti,

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Velykoms balta# kiaušinis 
ne kiaušin s. Ji^ būtinai tur
būt dažytas. Lietuviai nuo se
nų senovės mėgsta įvairiais 

Per rundinus metus, tavoiš- dauginį nudažyti, iš
eisi, šnekėjau jums apie v’* Į marginti ir tada kiaušinis jau 
šokių palitikų. <Ąle \ elykų, di- nebūna kiaušinis, ale margu- 
deles ir brangios šventės, pro-1 Kituose kraštuose šįmet 
ga reikia šnektelti ir apie Velykoms kiaušiniai bus nu-

Sveiki, Sulaukę S v. Velykų!

Nuo tos valandos, kada 
Kristus prabilo Nazarete pi
rmų kartų, skelbdamas savo 
mokslų, žmonės pasidalino į 
dvi sau priešingas stovyklas: 
vieni pasidarė karšti jo Šali
ninkai, gynė jo vardų ir mok
slų iki gyvybės atidavimo; 
kiti pasidarė nemažiau karš
ti jo priešai, stojo su juo ir 
su jo pasekėjais į žūtbūtinę 
kovų, norėdami išnaikinti ir kokia bus tos kovos užbaiga,
išgriauti jo atliktus darbus
ant žemės. ----  .

Laikinai Kristaus prieša
ms laimė šyptelėjo. Išgavę iš 
Piloto mirties dekretų, pri
kalė Kristų prie kryžiaus, 
pagaliau, užde.'ę antspaudas 
ant jo kapo, grįžo į savo na
mus džiaugdamies, kad lai
mėjo nepaprastų kovų. Ta
čiau jų džiaugsmas buvo ne
ilgas. Trečių dienų, nepai
sant antspaudų ir sargų, Kri 
stus keliasi iš numirusių 
Kova atsinaujina dar su di
desniu įnirtimu. Iš Palesti
nos ji persimeta į platųjį pa
saulį, galinga Komo# valsty
bė stoja į priešų eiles ir pa
naudoja visų savo galybę, 
kad sutriuškintų Kristų ir 
jo pasekėjus. Kraujas liejosi 
per tris šimtus melų, bet 
tik krikščionių, nes jie netu-nėliai. Tuo būdu, besidarbuodami Vilniaus 

reikalams, neužmirškime, kad be visų kitų 1 rėjo ir nevartojo kito gink- 
vargų, kokius kenčia Vilniaus krašto gy
ventojai, dur prisideda ir badas.

Mūsų idėjos priešininkų laikraščiams, 
žinoma, nėra nei Kulėdų nei Velykų šven
čių. Jiems yra tik “žiemos” ir “pavasario” 
šventės. Su tomis šventėmis jie ir sveikinu 
savo skaitytojus, nors jų tarpe, nėra jokios 
abejonės, yru ir tikinčių į Kristaus gimimų 
ir į munirusių atsikėlimų.

Visi lietuvių ir laisvamanių ir sociatia- 
tų ir, žinoma, komunistų laikraščiai ant tiek 
yra persiAnę bedievybe, kud ir puštomis 
didžiomis krikščionių šventėmis jie bijo Kri
staus vardų paminėti. Tų, rodos, turėtų pa
daryti bent pagerbdami tuos savo skaity
tojus, kurių dar nesuspėjo visai atitraukti

• « •
Ir dar viena baisi nelaimė su lėktuvu. 

Anų dienų ties Pittsburgu sudužo lėktuvą? 
ir toj katastrofoj žuvo trylika žmonių. Mes 
tik prieš porų dienų rašėme, kad šiame kraš
te per daug imamu žaisti hu Smonių gyvy
bėmis. lr susisiekimo įstaigose ir visur ki
tur per daug yra neatsargumo. Prieš sa
vaitę 500 vaikų žuvo mokyklos ekspliozijoj, 
prieš porų dienų 19 žmonių neteko autobuso 
nelaimėj, o šiandien ir vėl tenka rašyti apie 
naujų katastrofų. Mūsų manymu, į tuos da
lykus atitinkami valdžios organai turėtų at
kreipti sav© dėmesį.

• • •
Anglijos purlumente vis didesni kyla 

ginčai ir net Imama triukšmauti dėl Musso
linio įsismagininio lipti anglams ant “kor- 
nų”. Parlamento nariai reikalauja, kati vy
riausybė griežtai laikytus savo pozicijos ir 
nebeleistų duugiau Mnssoliniui sauvaliauti, 
taip kaip įvyko su Ispanija ir Etijopija. 
Girdi, kitaip dar daugiau gali būti nesma
gumų ir pačiai Anglijai ir taikai susidarys 
didesnių pavojų.

kiaušinį.
Visi žinote, kas yra kiauši

nis. Tai pailgai raudinas bal
tu lukštu kamuolėlis, kurio vi
dury yra skanus, maistingas 
valgis — dažniausia madoj 
prie pusryčių.

Kiaušinis yra atsiradęs iš 
vištos. Kai kurie figeriuoja 
priešingai, kad višta atsiradus 
iš kiaušinio, ale aš su tuo ne
sutinku ir ve dėL ko: rišta ga
li kiaušinį padėti, o kiaušinis 
vištos ne. O jei kurie mislijat 
priešingai, tai aš pasakysiu, 
kad ir zuikis bus atsiradęs iš 
kiaušinio. Ba tik pažiūrėkit į 
visokius velykiškus abrozė- 
lius: kur tik kiaušinis, ten bū
tinai turi būt ir zuikis. Iš kur 
atsirado toks ryšys tarp kiau
šinio ir zuikio, mano delnas 
negali išvirožyti. Gal senais 
čėsais, kada mūsų dar ant 
svieto nebuvo, ir zuikiai kiau
šinius dėdavo, ale mūsų čė
sais zuikiai tokių štukų ne
daro.

Velykos be kiaušinių ne Ve
lykos, ne tik pas lietuvius, a- 

Sakvsim

paklausykime, kų sako apie 
jų šv. Jano apaštalo Apreiš
kimas. “Paskui aš mačiau at
virų dangų: štai baltes ark- įr visam sviete.
lys, ir kurs ant jo sėdėjo, va
dinasi Ištikimasis, ir Tikra
sis; jis teisingai teisia ir ko-

švedams, jei ne kiaušiniai — 
Velykos būtų pasninkas. Pas 
juos svarbiausia Velykų ryto

voja. Jo akys buvo kaip ug- j patrova — kiaušinis. Vylai

to kaip kantrybę. Milijonai 
geriausių ir kilniausių žmo
nių liko išžudyta. Paguliau 
ciesorius Deoklecijonas, įsiti
kinęs, kud išnaikinęs visus 
krikščionis liepia atmušti 'me
dulį su parašu '•christiano- 
runi luauine deleto” — krik
ščionių vardų išnaikino. Tur
čiau ciesorius klydo. Kaip 
smili kiai Js kf/ydo, liu<M|jtt 
šiandieninė Koma. Ji yra pa
statyta ant griuvėsių seno
sios, pugoniškos ciesorių Ko 
mos. Senoji Komu guli griu
vėsiuose dešimties pėdų gi
lumoje po žeme. Naujoji Ko
ma su šimtais bažnyčių ir 
blizgančiais kryžiais skelbiu 
pusuuliui Kristaus pergalę.

Pagoniškam |«sauliui žlu
gus kova su Kristdm nenu
trūko1, ji tęsėsi ir toliau, nes 
pragaras tūkstantį kartų pra
laimėjęs, ginkluojasi, ieško

nies liepsna, ir ant jo galvos 
daug vainikų,- jis turėjo pa

rašytų vardų, kurio niekas 
nešino, kaip tiktai jis pats. 
Jis buvo apvilktas krauju 
apšlakstytu rūbu: jo vardas 
Dievo Žodis... Ant savo apda
ro ir ant savo strėnos jis tu
ri parašyta: Karalių Karalius 
ir viešpataujančiųjų Viešpats. 
Tuomet aš mačiau vienų an
gelų stovint saulėje; jis šau
kė dideliu balsu, sakydamas 
visiems paukščiams, kurie 
skrido dangaus viduriu: A- 
tetirite ir susirinkite į didį 
Dievo pokylį ėsti karalių kū
nų, vadų kūnų, galingųjų kū
nų, arklių ir kūnų tų, kurie 
ant jų sėdi, kūnų visų lais
vųjų ir vergų, mažųjų ir di
džiųjų. AŠ mačiau žvėrį, že
mės karalius ir jų kariuome
nes, susirinkus kariauti prieš 
sėdintį ant arklio ir prieš 
jo kariuomenę, žvėris buvo 
sugautas ir su juo netikrasis 
pranašas, daręsis jo akyvais 
doje ženklins, kuriais suve
džiojo ėmusius žvėries žymę 
ir garbinusius jo paveikslų. 
Šituodu buvo įmestu gyvu į 
serą degantį ugnies tvenkinį; 
kiti buvo nužudyti sėdinčio
jo ant arklio kalaviju, kurs 
išeina iš jo burnos; ir visi 
paukščiai pasisotino jų kū
nais” (Apr. 19, 11-21).

Pravartu daliai- bus ] m gvi
ldenti, kaune glūdi Kristaus 
galybė! Kodėl visos pastan
gos jį nugalėti niekais nuei-

net bėtinasi, kurie daugiau 
kiaušinių suvalgys. 0 jei kur 
ant stalo lieka nesuvalgytu 
kiaušinių, gaspadinė pyksta, 
nes, esu, ga# pado rys t č. j bus 
visokių pripotkų, panašiai 
kaip kai kur Lietuvoj kad mo
terys kiaušinių lukštus kaišio
ja į šiaudus ar šienų, ba ki
taip vištos nebus dėslice. Pa
našiai ir visam sviete yra vi
sokių zababonų su kiaušiniais.

dažyti tokiais dažais; Rasie- 
juj raudonai, ba jei kas nu
dažytų, sakysim, rūdai, pasi
rodytų fašistas ir būtų sušau
dytas. Vokietijoj — rūdai, kad 
atatiktų Hitlerio uniformai. I- 
talijoj juodai, kad pritiktų 
Musolinio marškiniams. Fran- 
cijoj — raudonai ir juodai, 
l>a ten dabar mušasi balšavi
kai su fašistais ir t. t.

Dažant kiaušinius, nebus 
pamiršti ir simboliai. Saky
sim, Rasiejui ant kiaušinių 
bus toks pikčeris: Stalinas į- 
sikibęs į Trockio barzdų. Vo
kietijoj — Hitleris gterelizuo- 
ja nacius. Lenkijoj — proše- 
panas smaugia vilnietį lietu
vį. Lietuvoj ant margučių, 
tarpe .išmaneiįsi pik- 
čeriai didelių žmonių, kurie 
pasižymėjo valstybiniais išeik
vojimais. Ame rike ant visų 
kiaušinių būtinai pikčeriai sė
dinčių darbininkų. Lietuviškų 
cicilistų ir balšavikų kiaušiniai 
bus dažomi įvairiai, ’ale ant 
kiekviėnO "bittinai pikčeriai: 
Grigaičio, Pruseikos ir Bim
bos susikabinusių rankomis i f 

šokančių “Ringu, ringu rosy,” 
kas simbolizuos bendrų prun- 
tų. Ir 1.1.

O kokie gi turi būti Ameri
kos lietuvių katalikų margu
čiai? — gal kas paklaus. A- 
merikos lietuvių katalikų mar
gučiai bus nudažyti trimis 
spalvomis; raudonai, žaliai ir 
geltonai, o tarpe tų spalvų iš- 
kurių marginimai visų gerų 
darbų, labai daug nuo praėju
sių Velykų atliko Dievulio 
garbei ir savo tautos labui. 

Jūsų pašenavotas, 
Prof. Kampininkas.

na? kodėl jis yra toji ašis, Kristus yra Dievas - Žmo-
apie kurių sukasi visa, žmo
nijos istorija! O kad sukasi 
nieks nejiajėgs ginčytis.

J

gus. Yra Dievas, nes turi 
dieviškų prigimtį. Yra žmo-

(Tęsinys 3 pusi.) •

Alleliuja, Alleliuja, 
AUeliuįa!

Visiems mūšy Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 

linkime džiaugsmingų ir ma

lonių šventų Velykų šven

čių, reikšdami gilų dėkingu

mų už paramų.

MARIJONŲ KONGREGACIJA



KRISTAUS ASMUO
=

DRAT GAS >4*. tfc
ir,
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(Užbaiga iš 2 pusi.)

gus nes turi žmogišką. Vie
na ir kita prigimtis yra gry
na ir tyra l>e jokių svetimy
bių ir priemaišų, o sueina į 
vienybę vienam© dieviškame 
asmenyje. Ką tai reiškia! Tai 
reiškia, kad žmogiškoji pri
gimtis Kristuje neturi Smo
giško asmens. Žmogiškojo as
mens vietąi jame užima die- 
viškasai asmuo ir valdo visą 
žmogišką prigimtį, kaip kad 
rašytojas valdo plunksną ir 
reiškia per ją savo mintis. 
Tai kas parašyta priskaito-

knrių niekad negali užmiršti. 
Teisingai tad bažnytinė gies
mė sako: “Nec lingua valet 
dicere, nec litera etpriroere. 
Epertus potest credere, quid 
šit Jesum diligere.” Tai reiš
kia, kad nei liežuvis negali 
apsakyti, nei raštas aprašyti. 
Tik prityręs gali įtikėti, ką 
reiškia Jėzų mylėti.

Kristuje gražiausia derino
si tos ypatybės, kurios papra-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karnžiikis

Kovo Dvidešimts Septinta 
Diena

“Meilė yra kantri, gailes
tinga”. — 1 Kot. XIII, 4.

Jėzaus meilė išnaujo gimdo 
save savo dirbančių ir ken
čiančių vaikų gyvenime. Bet 

štai žmonių gyvenime yra ne- kuriuo būdu jie visad auko-
suderinamos, nes reikšdami 
vieną, prasižengia prieš kitą. 
Kas nori būti teisingas, ne-

t

ma ne plunksnai, bet rašyto- «ali ,,iiti K»'l<*tmgas. Kris- 
įui. Sakome kaip kada, kad tns n6taikė teisingom, ir gan 
rašytojas turi gražią plunks
ną, bet, tai sakydami neno
rime girti plunksnos, o tik 
rašytoją, kuris tą plunksną 
[valdo.

Panašiai atsitinka ir su 
Kristum. Žmogiškoji jo pri
gimtis yra toji plunksna die
viškojo asmens rankose, tok 
dėl visa, kas yra daroma tą
ja prigimtimi1, priskaitoma 
dieviškam asmeniui. Kristus 
gema — tai Dievas gema.
Kristus moko J&nones, duo
da įsakymus — tai Dievas 
moko ir duoda įsakymų, siu
nčia apaštalus apsakinėti e- 
vangeliją. Kristus kenčia ir 
miršta, keliasi iš numiruirių, 
žengia į dangų — tai Dievas 
kenčia ir miršta, keliasi iš 
numirusių, žengia į dangų.
Kristus kovoja — tai Dievai

< \

jasi Dievui ir už §ąvo žmo
nes. Tikra meilė, tai ne koks 
plonas nuo kūno atskirtas 
jausmas. Meilė pareiškia sa 
vO esimą praktišku, matomu

lestingumąj. Jis buvo teisin- būdu, kuomet ji sykį gyvena, 
gas, bet be teisėjų žiaurumo;
buvo ir gailestingas, nepra
ši žengdamas prieš teisingu
mą. Jis sutaikė valios tvir
tumą su švelnumu. Jis niekur 
niekam nepataikavo, kad sau 
pelnytų palankumą ar garbę. 
Iš kitos pusės jis neatstūmė 
nuo savęs nė vieno, kas tik 
kreipėsi prie jo su kokiu nors 
reikalu. Jis sutaikė nusiže
minimą su žmogaus asmens 
garbingumu. Jis buvo ramus 
ir nužemintos širdies, bet ga
rbė žmogiškume ir buvo pil
nas žmoniškumo. Nerasime jo 
gyvenime tokio elgesio, ku
ris .būtų netinkamas žmogaus 
asmens garbingumui. JU bu
vo nužemintas, bet ne žemas. 
Aukštas, didelis ir garbingas, 
bet be puikybės ir išdidumo. 

, . A ... Pažint žmones, kokie jie yra,
ovoJa2j r irnaS ^ra_ sako žymiausias pasaulio pe

dagogas Foersteris, ir juos

— Kanonas Liddon

Tavo prieteliai teturi tavo

i širdis buvo skausmu pripil
dyta, kuomet, prie 'mano šo
no, mažas kūdikis parodė į 
dangų ir nusišypsojo, ir ta
rė, “Saulė šviės rytoj“.

Aš pažiūrėjau ir visas ma
no skausmas dingo; ar Jis, 
kurs net žvirblius atsimena, 
duotų man akmenį, vietoje 
duonos! Ar Jis niekad neat
kreiptų dėmėsio į mano nuo
vargio dejavimą Ar Jis per
vertų mano sielą daugybe vi
lyčių!

O pavargusios sielos! ne
žiūrint kaip juodas gali būti 
jūsų gyvenimas, pasiskolin
kite šią paguodą; žiūrėkite 
visad pirmyn, nežiūrėkite at
gal, bet laikykitės n»mų link 
išminto tako, ir ieškokite sau 
les rytojui. — Edita Alena 
Cooke.

VELYKŲ DŽIAUGSMAI

KAUNAS. — Kovo mėn. iš 
jausmą ir tavo pagalbą... ir £}etuvos j Braziliją išvyko

tas, kad kokia nors galybė 
ant žemės ar po žeme, dan
guje ar pragare galėtų lai
mėti kovą su Kristum, kuris 
yra viso pasaulio Kūrėjas.

2. Kristaus tobulybė

Jeigu dieviškasai aamuo 
valdo žmogiškąją Kristaus 
prigimtį, iš anksto galima 
spėti, kad toji prigimtis tu
rėjo pasiekti aukščiausią to
bulybės laipsnį. Ištikrųjų, tai 
taip ir buvo.

Kada menininkai nori nu
piešti kokio asmens paveiks
lą ar iš akmens iškalti, ima 
paprastai vieną pagrindinę y- 
patybę ir iš jos bando išves
ti visas kitas. Tuo būdu vi
sos ypatybės būna sugrupuo
tos apie vieną pagrindinę. 
Kada bando pritaikyti šią 
taisyklę prie Kristaus, dar
bas nepasiseka, nes negali ja
me rasti pagrindinės ypaty- 

s. dviekvienaj) kurią.. tik 
ima, atrodo aukščiausiame 

laipsny ir pagrindinė, o iš 
vienų pagrindinių ypatybių 
menininkas nesugeba sukurti 
paveikslo, Štai kodėl negali
ma rasti visam pasauly tin
kamų Kristui paveikslų, nė 
stovy lų. '

Laimingą mintį turėjo da
nų skulptorius Tborwaldse- 
nas. Jis iškalė iš balto mur- 
mulo Kristaus stovylą, kuri 
neatrodė labai graži žiūrint 
iš tolo. Kas norėjo pamaty
ti jos pilną gražumą, turėjo 
prisiartinti ir atsiklaupti, tuo 
met tik galėjo ja gėrėtis.

Panašiai atsitinka ir su 
Kristaus asmenimi. Žiūrint iš 
tolo ir netikinčio žmogaus 
akimis tas aMmuo nedaro di
delio įspūdžio. Bet kada kas 
prie jo prisiartina ir atsiklau
pia, gauna tokių įspūdžių,

•mylėti, vienas Kristus galėjo 
tai padaryti.

Sudėję į krūvą visas Kris- 
taūs ypatybes, gausime tokį 
kilnų paveikslą, kokio nieks 
neras visoje žmonijos istori
joje. Priversti būsime pripa
žinti, kad jo mokslas yra ne
išsemiamas visai žmonijai pa
žangos ir gerovės šaltinis.

3. Kristus nesęsta

Amžiams bėgant, keičiasi 
žmonių pažiūros, keičiasi par 
pročiai, keičiasi kultūros, vie
nos griūva, o į jų vietą kitos 
ateina. Tačiau yra žmoguje 
tam tikras gaivalas, kuris 
nesikeičia, kuris pasilieka 
visuomet tas pats, kaip kad 
vaikelis augdamas iš mažo į 
didelį, pasilieka, tas pats žmo
gus, nors viskas jame keičia
si.

Atskirt, kas yra žmoguje R1U 
amžina, o kas laikina, nusta
tyti gyvenimui tokias taisy
kles, kurios tiktų visiems lai
kams ir visiems žmonėms, ne 
paisant jokių galimų atmainų 
ar kultūrų, galėjo tik žmo
gaus prigimties Kūrėjas, įsi
kūnijęs Dievo žodis. Štai ko
dėl visų garsenybių mokslai 
sęsta, pasidaro netinkami’ ir 
nepriimtini žmonėms, vienas 
Kristaus mokslas nežino se
nėjimo. Jis visuomet yra nau
jas, tarsi šiandien paskelb
tas. Jis tinka visiems laika
ms, visiems žmonėms, visoms 
kultūroms. Gali žmonija gy
vent dar tūkstančius metų, 
gali prieiti prie įvairių įvai
riausių kultūrų, Kristaus mo 
kslas ir jo paliktas pavyzdis 
tiks visiems ir bus amžinas 
gerovės ir pažangos šaltinis. 
Kadangi tautiškumas yra tas

neklastiugumas, meilė, ir nu
sižeminimas tebūnie tavo di
džiuoju siekiu — tiktai dirb
ti Dievo darbą be savimylos 
dulkelės jame. laikyk šį sie
kį visad ištikimą ir nesutep
tą, o viskas išeis gerai, nors 
ir daugybę vargingų žings
nių būtų išminta Jėzaus pėd- 
sakiuose* — H. Monsell.

Kas sako, “Aš sykį mylė
jau?’ Ne angelai, kurių ry
škios akys pramato meilę, 
meilę per amžinybę. Kas žo
džiu “mylėti“ supranta “bū
ti“; ne Dievas, vadinamas 
meilė, Jo kilnus apvainikuo
jantis vardas, metantis švie
są perplačią sunaikinimui! 
Didysis Dievas, nesimainan 
tis nuo amžinojo, nesako, ‘Aš 
sykį mylėjau’ — E. B. Bro- 
wning.

kun. Aleksandras Arminas. 
Jis bus Sao Paulo lietuvių 
pradžios mokyklos antruoju 
kapelionu.

Kovo Dvidešimts Aštunta 
Diena

“Taip užmirši ir atsiminsi 
nelaimę kaip vandenį, kurs 
nutekėjo”. — Jobo XI, 13.

Aš pasižiūriu aplink save 
ir galvoju, kiek daug randa
si tame pačiame varge kaip 
aš pats, gal daug didesniame, 
ir jie neturi Tėvo, pas kurį 
eiti. Aš pasižiūriu užpakalin 
savęs ir galvoju apie visą ke
lią, kuriu© buvau vedamas, ir 
apie susimylėjimą ant susi- 
mylėjimo, kurį esu patyręs. 
Aš žiūriu prieš save ir virš 
savęs ir galvoju apie mano 
dangų prie durų. Ten Jėzūs 
mano pirmtakūnas, ten mano 
Dievas, kur per nuostabią 
malonę aš pats netrukus bū- 

- Vysk. Bull.

Mano protas buvo pilnas 
žiaurių vargų ir visa mano

Jr

gaivalas, kuris žmoguje kei
čiami, todėl Kristus jo netu
rėjo. Nors iš žydų tautos ki
lęs, tačiau neturėjo žydų tau
tos ypatybių. Bet už tai Kris
tus pasidarė artimas visiems 
Eina prie jo ir europietis ir 
kinietis ir Afrikos juodukus 
ir visi jaučiasi jam artimi, 
neranda jame nieko, kas juos 
stumtų nuo jo, nes jis yra 
grynas žmogiškumas, gyvo 
žmogaus pavidale. Laiminga, 
bus žmonija, jei kada supras 
Kristų ir norės turėti jį sa
vo vadu. Kitokio išsigelbėji
mo žmonijai nėra, “nes ne
duoto žmonėms kito vardo po 
dangumi, per korį mes turė 
tumėm būti išgelbėti“ (Ap. 
D. 4, 12).

Visas pasaulis švenčia Ve
lykų šventę. Vieni jas šven
čia gražiais šviesiais drabu
žiais, kiti džiaugiasi gamta, 
nes tuo laiku gamta padeda 
į šalį savo liūdną žiemos ap
siaustą ir pradeda puoštis. 
Bet Bažnyčia, kuri kasmet 
iškilmingai šią šventę pralei
džia, turi ypatingą priežastį 
šiuo laiku džiaugtis. Ji įstei
gė sau šią šventę. Velykos 
solemnizuoja svarbiausi Kri
staus nuveik imą ant šios že
mės. Kristus Savo prisikėli
mu užtikrino visai Jam išti
kimai žmonijai prisikėlimą 
pasaulio pabaigoje. Tuo pri 
sikėlimn Kristus įrodė Savo 
dieviškumą ir davė Savo mo
kslui' neklaidingumo antspau
dą. Velykų šventė yra svar
bi ir reikšminga šventė atsi
žvelgiant į Bažnyčios moks
lą ir liturgiją. Už tai Ji ruo
šia tikinčius prie šios šven- 

’tės su keturias dešimts dienų

džiąi supintos su katekusnenų 
apkrikštijimu. Tas naujų na
rių krikštijimas būdavo pir- 
tnieji Velykų vaisiai. Dabar
tiniais laikais, tas sąryšis ta
rp Velykų ir katekumenų kri
kšto yra beveik nežinomas. 
Tais laikais visos tos krikš
tijimo apeigos įvykdavo dar 
prieš aušrą. O buvusieji ka- 
tekumenai pasitikdavo Prisi
kėlusį Kristų, kaipo Jo vai
keliai' ir krikščionys. Dešim
tame amžiuje ir anksčiau, ma 
tosi, jog tos apeigos, kuriose

pasninku ir tuo DidžiosioR 
Savaitės saldžiuoju — kar
tumu. Didžiosios Savaitės sa
ldumas randasi tame, kad 
Didžiajame Ketvirtadienyje 
visa Bažnyčia iškilmingai mi
ni Švč. Sakramento įsteigi
mą. 0 Penktadienį reiškiasi 
to skaudaus kartumo — mir
ties ant kryžiaus paminėji
mas. Ketvirtadienį, balti ar
notai skelbia Bažnyčios džiau
gsiną, penktadienį juodi ar- vanduo, ugnis ir velykinė žva 
notai išreiškia jos liūdesį. buvo šventinama, buvo at

liekamos Velykų išvakarėse.
Bažnyčia reiškia džiaugsmą

Visos apeigos, kurios atlie
kamos prieš Didžiojo Šešta
dienio šv. Mišias, pirmais a- 
mžiais buvo pirmųjų Velykų 
mišparų dalis. Jos yra glau-

O tas tarpas, nuo šeštadię- 
hio apeigų iki Velykų ryto 
buvo vykdomas su paminėji
mu Kristaus Prisikėlimo tuo
jau po vidurnakčio ir karsto 

(Tęsinys 4 pusi.)

WEST SIDE

MATYKITE
PROGRESS KRAUTUVE]

Naujus “Super Duty”

1937 METŲ MADOS 
FRIGIDAIRES

SU “METER MISER”

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Paoijentams ir Draugams

DR. S4 BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Rez. 3331 So. California Avė.

Phone CANal 3122 
Tel. REPublic 7838

J?

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MIDWEST STORE
PBTEE BVKDUU8, sav.

Pirmos rūšies bučemė ir grosemė

2210 W. 23rd PI. Tel. CANal 5104
CHICAGO, ILLINOIS

■ .„'„fiimšRįĮ'By,., K’'., i'i..;

r^=
LINKSMŲ ŠV., VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

M. TRINKO
PLASTKRING CONTRACTOR

2114 West 23rd Place CANal II

CHICAGO, ILLINOIS

IOWNQFLAKE
Jr

LINKSMŲ. ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Sa>o Kostumeriams ir Draugams

V. P. PIERZYNSKI j

REAL ĖSTATE — GENERAL INSURANCE

4559 So. Paulina St. Tel. YARds 0145
J?

Išmokėjimai 
taip mažūs 

kaip 
Centų

į Dieną 
,5 metų 

Oaraeici a

Nauji Frigidaires turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis prin- 
cipalius ref rigeratoriaus reikalavimus.

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumą

Naujų Frigidaires kainos yra(£ f Iii 50 
visiems prieinamos. Šeimyniškos
mieros nuo .....................................
.. Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

URE C
3224 South Halsted Street

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois
J?

(J ..
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

INTERNATIONAL 
WINE Sč LIQUOR COt

FRANK VTZGARD, savininkas

4611 S. Ashland avė. Tel. BOUIevard 0470

Importuojame iš Lietuves Krupniką 
ir Trejas Devynerius

LINKSMI *V. VELYKŲ *VFNMU 
I.INKIMF VISIEMS SAVO KOSTI’MFRIAMS IR DRAUGAMS

Gregorowich Bros.
PFOPT.FS HARDWARF. A PAINT CO.

IMI W. 41th SI. Tel. LAFayette 411
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VELYKŲ DŽIAUGSMAI »» procesijas, bet jos ir yra 
iškilmingesnės tame, kad bū-

( Tęsinys iš 3 pusi.)

aplankymu prieš aušrą. Pa
minėjimas buvo atliekamas 
tamsumoje; ant altoriaus žva

na atliekamos su Švč. Sakra
mentu, Tos apeigos reikalau
ja ypatingo vyskupų leidimo 
Amerikoje. Visa Lietuva se
niai įsigijo bendrą tų apeigų

k« <le»v; kunigai .r skiriu tvil,jBill„ i8 ,Ual 
knaiųji žnNHlė. atkali.-,lavo nejv)>rtil„ „ apai.
rytmetines maldini ir P^-l^ ir tejsi,, uip reikėtų. Ai- 
Įlies ii brevijoriaus. Užbaigas rfl| jr kHlJ ta|](ų bažnvMo8 
tas maldas du klierikai, kaip- ,K„lkta(1ienj ir Sa4tadienj 
tos dievotos '»u,e«skės, ku;! |)i(|ži,j, Savaitę būna liūil- 

Lietuviųrios norėjo patepti Kristaus nai mu,Ueik„aioE,
Kūną kape, nutidavo prie bažnyčiose liūdnieji Kristaus
karato kur kitas klierikus, Ka,„,iw jvvkiai bflna 
lyg tas angelas, kuris pnmo-l^į gu ir ksr8.
se Velytose sutiko tas _ d»-;tabb bet visail BU džiaugi, 
volas moter.s, pranešdavo’
jiems, jog Krislus jau prisi 
kėlė iš numirusių. Tie klieri
kai sugrišdavo su ta žinia 
pas žmones. Paskui^ dar du 
klierikai nubėgdavo prie ka
rsto panašiai kaip kad apaš
talai, Petras ir Jonas, nubė
go pamatytų Prisikėlusio Jė
zaus karsto. Tie paskutinieji 
paėmę drobulę nuo karsto, 
parodydavo ją susirinkusie
ms ir sušukdavo; “Kristus 
ištikrųjų prisikėlė, Aleliuja’’.
Visi tada sugiedodavo “Te 
Deuin Laudamus”, ir tuo ve
lykiniai džiaugsmai prasidė
davo. Kuriose bažnyčiose į- 
vykdavo iškilmingos procesi
jos su pranešimu kad Kris
tus prisikėlė. Po procesijos 
sekė iškilmingos šv. Mišios.

ilgu žvakių ir šviesų žibėji
mu puošiant Švč, Jėzaus Kū
ną, švč. Sakramente. Tame 
pasireiškia lietuvių gyvas ir 
gilus tikėjimas.

Šv. Tėvų Velykinis įprotis
Kai Šv. Tėvai valdė dali

nai Italiją, Velykos ibuvo jų 
švenčiamos* iškilmingiausio
mis Didžiosios Savaitės pa
maldomis, kuries baigdavos 
procesija Šv. Petro Bazilikoj 
Velykų ryte. Ton pačios pro
cesijos ir iškilmės dalinai į-, 
vyksta ir net šiandien. Šv.

*»«£»•

’ J

Velykinės lelijos. Velykų 
proga Lincoln parko (Chica
goj) šiltadaržy atidaryta ve
lykinių lelijų paroda, kuri 
tęsis iki balandžio 11. Be le
lijų, parodoje galima pasigė
rėti ir kitomis šiuo metu žy
dinčiomis gėlėmis. Kita gė
lių paroda atidalyta Garfield 
parko šiltadaržy. Įžanga vi- 

1 siems liuosa.

Tėvas būna nešamas į Bazi-(k>'da,"i žmoni,l "“"us’ -’ie P11- 
lik,. Jo rūbai auksu žiba.'ŽTentms P*""*8 valK'us

1 • v • . • • 1 .

Velykų Rytasnes prie keisčiausių . įpročių.
Štai, Meksikos gyventojai Ve-. 
lykų išvakarėse kuria “Judo- i Prašvito mums linksma diena, 
Sius“. Kariami “Judošiai“ girdis pradžiugo kiekviena; 
padaryti iš senų, nudėvėtų Užgirdua tokią naujieną, 
drabužių. Drabužiai būna šiuu Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja, 
dais ir paraku prikimšti. Vg-
nj sukuria iš titnago lr ske
veldrų, ir pakaria “Judo- 
šius” virš tos ugnies. Kai 
šiaudai gerokai padega pa
rakas sprogsta, susirinkusieji

Kad Kristus kėlės garbingai, 
Kaip yr’ pasakęs teisingai; 
Atpirkęs mus maloningai.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. 
Džiaugšmu pasaulis nušvito,

rankomis ploja. Vaikai išspa- Kėlusj Kristų išvydęs;

J

tfflįT' *' ST*

Lietuvių gražios 
iškilmės

vjenas .Judamųjų paveikslų 
gamintojų, ir žemiau Anna 
May, Wong, kinietė, artistė, 
gavę po grąsinantį laišką, ku 
rinose reikalaujama tam tik
ros sumos pinigų (iš Wong 
$20,000) “judamųjų paveik
slų finansavimui’’. Neišpild- 
žius reikalavimo, grąsintoja-s 
žada. Selznick du vaikus ak
lais padaryti, o A. \\ong 
taip sužaloti, kad negalėtų 
dargiau dirbti paveiksluosp, 
taip pat sužaluli ir jos tėvą.ALELIUJA Jam pragidu. 

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.

Mūs atpirkiln’s lšs‘pildė, 
Nuodėmes baisias išdildė; 
Sielas džiaugsmu pripildė.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.

Lie tuvy tis

rdo ir sudrasko “Judnšių” 
liekanas. Bet, tie jiatys mek
sikiečiai susirenka Velykų 
ryte savo didžiose bažnyčiose 
garbintų Prisikėlusį. Kristų 
iškilmingiausiomis pamaldų-1 
mis.

Jungtinių Valstybių 
velykiniai džiaugsmai

Velykų paminėjimui Ame
rikoj, kiškiai ir kiaušiniai u- 
žima žymiausią vietą. Kiškis 
ir margučiai reiškia Velykas.
I .ai k rašei a i taip plačiai išga
rsina kiaušinį, vištukus, šo
koladinius kiškelius ir pava
sarinius drabužius, kad Kri
staus prisikėlimo paslaptis 
būna visiškai užmiršta. Kiš
kiai ir margučiai, kaipo Ve
lykų ženklai, nėr amerikie
čių išradimas; jie turi savy
je gilią paslaptį Bažnyčios 
moksle.

Velykų ryte. Tai procesijai 
žmonės, ypač turtingieji, ap
sirengia puikiausiais, arba 
naujausiais, rūbais ir išdid
žiai paraduoja į įvairias baž
nyčias. Dėkui Dievui, kad tie 
papročiai randasi daugiausiai 
tarp protestonų, o ne tarp 
katalikų. Kai žmonės nusista-

pyragus, kiaušinius, visus ka
mbarius, kūdikio lopšį ir net 
^ovas. Šeimininkas dažniau-

ngų' šv. Mišių išėjęs ant Sv. ”ai i»«U kelis- pinigus j švę- „aairodvmas ‘.............. —.....
;-'---r-lPėtrb Bazilikos baikim Kri-! ^ \azų, J>wm. kia-, g- .TįT--^-įį-Xą;iG' .ĮĮteMišgMteBBrfa

imtas nešioja. Sis kunigo ant Velykų yp»- "j„i„iįe'afe ir^i

Tiara ant jo galvos. Kuni
gaikščiai lydi procesiją ir 
saugoja jo kūnų. Po iškilmi- Kiaušiniai buvo uždraustas

Ugnis Padarė 4,8 Mil. 
Lity Nuostolių

KAUNAS. — Perimi Lie
tuvoje (be Klaipėdos kr.) bu
vo 1,705 gaisrai, kurių 159 
buvo miestuose ir 1,546 kai
muose. Visai ai- dalinai su
degė 2,472 tralais. Nuostolių 
padaryta apie 4^00,000 lt. 
Miestams tenka apie 600,000 
lt. ir kaimams apie 4,200,(XX) 
lt. Degęs turtas buvo apdrau
stas 6,800,000 lt. Per gaisrus 

Gavo grąsinančius laiškus.i žuvo 27 asmenys ir 78 suželto savus papročius !be išmin
tingo patarėjo, kaip Katali- David O. Selznick su žmona,1 sti.
kų Bažnyčios, Ui paskui nu- ---------------------------žinfrUA ii > įamao
važiuoja nuo kelio, kad net GluEHO ILLINŪIS
pasidaro koktu. ' —........................................... — -

Lietuviams Velykų iškil
mės prasideda ketvirtadienį 
ir tęsiasi iki atgiedojimo iš
kilmingų šv. Mišių Velykų 
ryte. Visos jų apeigos spie
čiasi apie Švč. Sakramentą, 
kuris būna išstatytas per vi
sas šias dienas, dieną ir na
ktį. Apeigos, budėjimas ir 

I giedojimas per naktį Velykų 
išvakarėse reiškia gilią Švč. 
Sakramentui pagarbą. Lietu
vių apeigos yra panašios i 
viduramžių naktinius budėji
mus, giedojimus ir rvtlmeti-

kščionvbės Tėvas laimina ne l,c ----- — « • w • i*; : i-v r j.tik visus susirinkusius šv., apsilankymas yra priminimas * «ai įbaugino valkelius, nesviiv vioitc cuou innupiuh ‘-/v. i * ’ “ •• • _• • • i •
Petro rinkoje, bet ir visus 'tos keršijančio angelo kelio- Jie yra jvair omis spalvomis 
savo dvasiškus vaikelius iš-.1- kai Dievas nudažyti. Pago^js tie mar-
sisklaidžiusius po visą pesau- Paliuosavx> žXdus vergijos. Sutiai reiflke nauJai

Tas pats kunigas būna daž- Siusią. gamtą pavasario me
nai sutrukdytas kelionės ei- tu, o krikščionim^ naujus nia- 
goje, kai “taksi.” šoferiai pa- 'on*y šaltinius, kuriuos Kris- 

Roitios italai turi jiaprotį pr&£o jy auĮį^mobilįus j>a&frc-^Savo Kančia ię Iiisikėli- 
panašų į lietuvių įgimtą pa-į „tinti. Po tokių apeigų išva- n,uin8 atidarė. Kituose 
protį; kunigas šventina vai-'karėse, Komos italai priside- Ikraštuose, tėvai pasakoja val
gius per Velykas. Lietuvoje (ja pj-jg iškilmingų apeigų Šv. kailis, Kad margučiai atskie 
žmonės atneša valgius į baž-!pclro Bazilikoj.
nyčią pašventinimui; Ita.li.jo-

Meksika džiaugiasi

U-
Italų papročiai

je, kunigai užsidėję kamžas, 
klapčiukų lydimi, aplanko vi-1 Pa liuosa v i mas nuo gavė- 
sus prieinamus namus. Lan-1 nios suvaržymų priveda žino-

MORGE
Su naujuoju 

NORGE šaldytuvu

ndu iš Romos su varpais, ku
rie ketviiiadienj kasmet te
nai nuskrieja. J. V. sostinė
je, Vashingtone, pirmadienį 
po Velykų įvyksta nepapras
tas kiaušinių žaidimas. Tenai 
vaikučiai susirenka ritinėti 
margučius ant pievos prie 
Baltųjų Rūmų.

Tarp tuščiausių ir kvai
liausių velykinių džiaugsmų 
Amerikoje randame “velyki
nę procesiją” bažnyčios link

Velykos nuo pirmų amžių 
buvo įsteigtos kaipo paminė- j 
jimas tikėjimo paslapties. Į 

ikš- 
& ptfei-ningesrte ir ano’

namesne, Bažnyčia leido žmo
nėms išsivystyti savotiškus 
papročius tai šventei paminė
ti ir Ji laimina žmonių tin
kamesni us tai šventei papro
čius. Jei matome, kad pasau
lis norėtų įvesti klaidingus ir 
tuščius papročius, mūsų pa
reiga prašalinti tas tuštybes 
ir pravesti arba sekti tik iš
mintingesnius papročius. Mu
sų Motina Bažnyčia leidžia 
nuaus naudotis margučiais, 
laimina valgius ar namus, už
veda visokius giedojimus ir 
budėjimus su mintimi, kad 
mes gražiau praleis tuniėlm j 
tas šventes. Per Velykas reik 
džiaugtis, bet džiaugkimės su 
Bažnyčia.

P. P. Cinikas, MIC.

GARSINKITĖS “DRAUGE’

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo K o s tume r tams ir Draugams

DR. A. GUSSEN

LIETUVIS DANTISTAS
4847 W. 14th St.

Cicero, 111.
..A ib-w ■*”'

Tel. Cicero 1250

m

18 STREET

• GERESNE REFRIGERACIJA.

• MAŽESNES IŠLAIDOS.

• DIDESNIS PATOGUMAS.

Galite NORGE pirkti IŠMOKĖJIMAIS

PEOPLES BENDROVĖS KRAUTUVIŲ

Valdyba, Direktoriui ir visa darbininkų Organizacija 
SVEIKINA VISUS LIETUVIŲ 

PRIETELIUS IR RĖMĖJUS 
SU

velykų šventėmis
Kiekvienam linki malonaus gyvenimo, ypatingai turėti 

namus pilnai aprūpintus su tinkamiausiomis 
ir patogiausiomis namų reikmenomis.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

BALTIC IMPORT CO.
805 W. 19 St. Tel. Haymarket 3555

J. P. RAKŠTIS, vedėjas

Importuojame iš Lietuvos įvairiausivs valgomuosius 
daiktus.

V

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI TĄ REFRIGERATORIŲ

3-jy DALIŲ 
BEDROOM SETAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELT FURNITURE CO. Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. feERTtLIS, sav.

2310 West Roosevelt Road — Telefonas — SEEIey 8760

2536-40 West 63rd Street 
Tel. HEMIock 8400

4179-83 Archer Avenue 
TW. LAPayette 3171

NORTH SIDE
riNKKMV «v. VKI.VKV ftVEVClV 

LIN KIL VISIKAIS SAVO KOSTL MKIUA.MS III LltAVGAMS

W. Nausėda
GHOSKHNfc Ht ULCLUNL

1845 UabanUa Avė. Tel. BULIAMkk 2M5

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

LINCOLN TAVERN
MRS. JULIA B1ELAS, suv.

1858 Wabansia Avn. Tol. ARMitage 7424

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PROGRESS DAIRY CO., Ine.
M. BULKIEUICZ, prez.

1834-36-38 No. Gir&rd st. Tel. HUMboldt 0068
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KLEBONO VELYKŲ LAIŠKAS 
PARAPIJONAMS

Po So. Chicago

Waukegan, UI. — Ar kas ne
laukia šv. brangių Velykų? 
Visas krikščioniškas imsaulis 
laukia Velykų šventės. Katali-

tas tiesas, tikėjimų: “Tikiu į 
Dievų. Tėvų Visagalį, dangaus 
iš žemės Sutvėrėjų ir į Jėzų 
Kristų, Vienatinį Jo Sūnų,

kai laukia Velykų ne dėl pas- mūsų Viešpatį, kursai prasidė-
ninkų sunkumo, nuobodumo, 
ne dėl maldingumo įkyrumo, 
nuobodumo, bet dėl amžinos 
laimės, dėl Kristaus rezurek- 
cijofc artėjimo. Kristaus rezu- 
rekcija yra mūsų Atpirkėjo 
mirties pergalės ir pranašys
tės išsipildymo šventė.

Kristaus kančios ir mirties 
valandoje pati gamta liūdėjo: 
saulė aptemo, žemė drebėjo, 
žmonės vaitojo, dejavo maty
dami Kristų didžiuose sopu
liuose: girdėdami Jo skaud
žius ant kryžiaus dejavimus: 

‘■“Mano1 Dieve, mano Dieve 
caru tu mane apleidai?’’. Pa
tys artimiausi Jo prieteliai 
klausė savęs, ar išsipildys 
Kristaus ir Šventojo Rašto 
prisikėlimo iš numirusių pra
našystės. Abejonė juos kanki
no ai1 nepaliks savo švento ti
kėjimo suvilti, apgauti? ar ne
bus Kristaus priešu pusėje 
tiesa, pergale? Tris dienas ir 
naktis tik ėjo ir raminosi sa
vo mylimojo Mokytojo pasaky
tais žodžiais: “Trečiųjų die
nų kelsiuos š numirusių'’.

Žmonių akyvaizdoje Kristus 
nulenkė savo galvų ir tarė: 
“Tėve, į Tavo rankas atiduo
du mano sielų’’. Kristaus prie 
teliai, gavę leidinių, nuėmė 
nuo kryžiaus Jo švenčiausi kū
ną ir palaidojo uoloje iškalta
me grabe. Tas grabas buvo 
per tris dienas ir naktis Ro
mos kabrivių dalKi^unas^dabo-' 
jamas ginkluotų kareivių. Kri
staus gralių daliojo ne nuo ne
dorų žmonių, ale nuo Kristaus 
prietelių, apaštalų, maldingų 
žmonių, kad atėję nepaimtų 
skelbti žmonijai, kad Kristus 
prisikėlė iš numirusių.

Dar gerai neprašvitus Vely-
s

kų rytui, prie Kristaus grabo 
atsirado dangaus angelų. Dan
giška šviesa krito ant Romos 
kareivių. Plyšta po jų kojomis 
uola. Nuo dangiškos šviesos, 
nuo dangaus angelų, nuo uo
los plyšimo kareiviai persi
gandę sukrito ant žemės. Štai 
dangaus angelas nurita nuo 
Kristaus grabo angos akmenį, 
Romos valdininko užantspau
duotų. Štai, pasaulio Atpirkė
jas visa savo dangiška galybe 

didybę, pergalėjęs mirtį, iš
ėdęs prisikėlimo pranašys

tės, įmigęs atpirkimo darbų 
prisikelia. Geriausias mūs Iš
ganytojas prisikėlė iš numiru
sių ir mums dangaus vartus
atidarė: Aleliuja! Aleliuja! 

Krikščioniška žmonija, kar
tu ir mes, lietuviai, katalikai, 
visa Gavėnių rengėmės prie 
Išganytojo rezurekeijos savo 
karštomis maldomis, pasninku 
ir kitais gailestingais darbais.

Kristaus iš numirusių prisi
kėlimu mes, katalikai, paty
riame mūsų tikėjimo teisingu
mų, dieviškumų, išganingumų, 
l’er Kristaus mokymus, su 
Dievo pagellm, mes būsime 
Dievui ištikhnesnl: būsime 
stipresni, d tusesni išpažinti 
savo šv. tikėjimų; gulėsime 
uoliau tarnauti ir garbinti 
Dievų, kalliėti rytų ir vakarų 
mum# Dievo apreikštas šven-

jo iš Šventosios Dvasios, gi
mė iš Panos Marijos, kentėjo 
prie Pontijaug Piloto, buvo 
prikaltas prie Kryžiaus, numi
ręs ir palaidotas, nužengė į 
pragarus; trečiųjų dienų kėlės 
iš numirusių’’. Tai tų mums, 
katalikams, reiškia šv. Vely
kos, dėl to mes, katalikai, lau
kiame ir švenčiame Velykų 
šventę.

Šį rytų, Velykų rytų, pasau
lio žmonija, krikščioniška žmo-

Verbų sekmadienį Šv. Šir
dies Jėzaus draugija turėjo 
bendrų metinę dvasinę puo
tų. Draugijos nariai-ės ėjo 
“in corpore’’ prie šv. Komu
nijos. Šv. Mišios buvo laiko
mos draugijos intencija. Po 
Komunijos kleb. kun. Pr. Vai 
tukaitis sveikino draugijų už 
pavyzdingumų. Ši draugystė 
yra didžiausia katalikiška pa 
Šalpinė dr-ja So. Chicagoj.

Velykų pirmų dienų pirmos 
šv. Mišios bus 5:30 vai. ry
to. Per prisikėlimo ŠV. Mi
šias parap. choras eis “in 
cofrpore” prie šv. Komunijos. 
Mišios hus laikomos choro 
intencija.nija savo karštomis maldomis,

savo galingu, skardžiu balsu šios parap. Juosapai ir 
gieda savo Atpirkėjui: Aleliu- Kazimierai smarkiai rengia- 
ja! Aleliuja! Aleliuja! Tebū-jsi prie baliaus, kurie įvyks 
ni Dievas pagarbintas! Ir iš balandžio 11 dienų, parap,

I.

kkitaiiRgas Atidarymas
NAUJOS SVETAINES

Rengia

DARIUS-GIRENAS AMERICAN 
LEGION POST 271

Naudai Juniors Druni and Bugle Kuopos

Sekmadieni, BalanL-April 4,1337
BER2ANSKIO SVETAINĖJE

6908 South Westem Avenue 

Pradžia 4:30 vai. po pietų

mūsų širdžių te reikšta karšta 
malda. Galingas balsas teiŠ6i- 
veržia iš mūsų lūpų ir prisikė
lusiam Atpirkėjui tegieda 
Aleliuja! (Aleliuja! Aleliuja!

Brangūs, mylimieji mano 
parapijonai, brangus lietuviai! 
Tamstoms aš prašau prisikė
lusio Išganytojo malonių, pa
laimos, kad Dievas visus lai
mintų, kad visų širdis pripil
dytų Velykų džiaugsmu, šven
ta nuotaika. Prisikėlimo metu 
aš maldausiu Visagalio.

svetainėje. Parapijoj yra da
ug Juozapų ir Kazimierų, to
dėl ir balius bus šaunus. Kvie 
čiame ir svečius iš kitų ko
lonijų atvykti ir sykiu su 
socikagiečiais linksmiausiai 
pasivaišinti. Šokiams grieš 
gera muzika.

Nemuno Sūnus
BELGIJOS NEUTRALU

MAS
LONDONAS, kovo 25. Čia 

lankydamasis belgų karalius 
pažadėjo tuojau painformuoti

t • , • . . i • • • Angliju ir Prancūzijų, jei Vo-
knatuos lakūnai skristų per 
Belgijų. Šiaip gi Belgija pasi
liksianti neutrali.

Anglija ir Prancūzija pa
tenkintos tokiu Belgijos nusi-

l’užinsi, kas tai yra džiaug-< statymu ir leidžia jai išsižadė
ti visų tarptauĮipių politinių 
sutarčių.
....... ........................... .. ■ t

linksmų Velykų!

Jūsų, Kun. Juozas J. Ču- 
1 žauskas, klebonas.

s

Bus duodamos brangios dovanos, Šokiai, (Floor Show). 
Visus lietuvius maloniai kviečia dalyvauti.

Šie kontraktoriai, kurie dirbo prie pastatymo Jono 
Beržanskio svetainės, 6908 S. AVestren Avė., prisideda 
prie surengimo šio iškilmingo vakoro. Generalis kon- 
traktorius Lombard Coostruction Co. 2616 W. 51 St 
Gro. 3440 Plumbing: Anton Vyhnalek Sons, 5158 S. 
Winchester Avė., Prospect 2276. Plastering: Hoogland 
Plastering Co., 103 W. 114 St., Pullman 1956. 
Electrical wiring and fixtures:

Justice Electric Shop, 4104 Archer Avė., Phone La
fayette 3533. Excavating: Augus t Sievers, 6211 S. Ra- 
cine Avenue, Wentworth 3061. Terrazzo flaors: Milan 
Terrazzo Co., 2352 W. Ogden Avė., Seeley 5010. Hea- 
ting: Thomas E. Lennon, 7925 S. Trumbull Avė., Pro
spect 1352. Plate glass: Hamilton Glass Co., 407 N. 
Elizabeth St., Haymarket 7401. Painting& Deoarating: 
James Mechelizzi, 850 S. Morgan St., Monroe 4684. 
Roofing: Allendorfer Roofing Co., 2448 N. Oakley Avė., 

Armitage 6428. Tile: Peterson Tile Company, 2026 N. 
Pulaski Road, Spaulding 5750.

am:

-----—

A,

BRIGHTON PARK
LINKSMŲ BV. VfcLYKU ŠVENČIŲ 

--------  --------rpMKRIAMS ntLINKIU VISIEMS SAVO KOSTI
Frank Smilgis

DRAUGAMS

GROCERY AND MEAT MARKEI 
4248 8. Artesian AVe. Tel. LAFfcyrtte 4188

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIU 
LINKI!' VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

smas, kai pažinsi, kas tai yra 
ašaros.

U VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRA1

Tony The Cleaner 8C Furrier
TONT LUKOŠIUS, sav. 

255* West 4SM St.
REPAIRING AND RĘM ODE LINO

Tel. LAFayette 1S10

LINKSMŲ SC. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Širdingai Linkime Visiems Mūsų Draugams, 
Pažįstamies ir Rėmėjams

JUDGE JOHN T. ZURIS 
MRS. JOHN T. ZURIS
Judge of the Municipal Court

LINKSMŲ KV. VELYKŲ ŠVENČIU 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR PaIYSTAMIEMBAVO DRAUGAMS

J. Koncevioneevie
UNION BARBER SHOP

2567 W. 48rd St. Chicag Ilflnot*

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

W. J. STANKŪNAS
PHOTOGRAPHBR

Modemiškai Įrengta Studija

%

3315 S. Halsted St. Tel. YARds 1546
CHICAGO, ILLINOIS

asam
ir.11, t itfraa

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ COOK 
COUNTY LYGA

Rengia

VICTORY DANCE
VELYKŲ DIENĄ, KOVO Be, 1937

LIBTUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St.

Dvi orkestras
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 25c

Prikrauk sudėvėtais ir sunešiotais drabužiais naujų 
ABC One Thirty Six skalbyklų ir po keletos minutų jie 
bus švarūs be dėmės. Čia yra jums greitas, pilnas, sau
gūs, ekonomiškas skalbimas be jokių pastangų.

Nereikia rūpintis, kaip išplauti sudėvėtus drabužius, 
kuomet turi ABC skalbyklę. Su ABC One-Thirty-Six 
gali turėti skalbinius baltus, kaip sniegas. Atseina 
daug pigiau!

ABC French Type Agitator su trynimui pritaikytais 
šonais ir dugnu padaro drabužius baltus, kaip sniegas 
greičiau, negu jfls įsivaizdavote.

ABC turi patentuotų su naujausiais pagerinimais grę
žtuvų, kurį galima į darbų paleisti akymirkoj. Visos ki
tos šios skaibyklės dalys ištobulintos, kari teikti šeimi
ninkei geriausių patarnavimų, geriausių darbų ir leng
viausių operavimų.

Mės galime atvežti šių skalbyklę į jūsų namus ir 
Viskų išrodyU.

Visos ABC skalbyklos yra iškrautos Budriko 
Krautuvėje •

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

Linkiu Visiems Šato Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

THRSB STAR BRBAD

MAROZAS BAKING CO.,
Ihc.

CHAS. L. MAROKAS, Pradenk

B
4332 S. California Avė. TeL LAF. 1515

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELVkŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue Tel. LAFayctte 3122
CHICAGO, ILLINOIS

MARQUBTTl PARK , .Ilgy

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

A. PETKUS
JEWIUB

Diamonds, anatehee and je^relry 
Watch & clock repoiring our specialty

2456 W. 69th St. Chicago, Ulinoia
............................................................. .......... ......... .................................... ... .................................
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CICERO ŽINIOS
Sveikinu

Brangūs mano draugai, 
prieteliai; mūši} įstaigų va
dai, katalikiškos spaudos re

lė,įai, palaikytofai ir visi da
botojai Bažnyčios ir Tau- 

dirvoje! Širdingiausiai 
pkinu visus su Velykų šve
lnus. Neturiu progos jums 

isiems ypatiškai pasveikini- 
ius siųsti, tad priimkite ma- 

10 sveikinimų per mūsų ge- 
rausių dienraštį “Draugų”.
Aleliuja!

Kun. H. J. Vaičūnas

Todėl, mielinusieji mano 
parapijiečiai, reikšminga Ve
lykų švente širdingiausiai vi
sus sveikinu, linkėdamas gau 
šiaušių Dievo malonių ir vi
sokio labo jūsų gyvenime, o 
ypač geros sveikatos.

Šv. Antano parap. parapi
jonai, draugijos, biznieriai, niicijij procesijoj

Stankevičiaus primicija. Iš- 
kibnės prasidės 11:30 vai. 
ryto, primicijanto suma. Mi
šios (suma), kuri būna 10:30, 
Atvelykio sekmadienį bus 10 
valandų paprastos mišios.

Po primicijų šv. Mišių, pa
rapijos svetainėje bus ban
kietas ir graži programa pri- 
micijantui pagerbti. Draugi
jos kviečiamos dalyvauti pri- 

Klebonas

Žodis Mano 
Parapijonams

“Iš verksmo stojos links
mybė, mirties galybę sutry
nė, Kristus kėlėsi, Aleliuja”.

Šios lietuviškos giesmės žo
džiai labai tinka Velykoms.

Per gavėnių., o ypač Didž. 
Savaitę, Šv. Bažnyčia mums 
skelbė vien nuliūdimų, kan
čių, mirtį, skausmus.

Šiandien, Velykose, ta pa
ti bažnyčia Aleliuja gieda, 
linksmybę skelbia.

Kristus pergalėjo skaus
mus, kančias ir net pačių mi
rtį. “Jis kėlės, nėra čia Jo. 
Štai, ir vieta, kurioje buvo, 
palaidotas”, — Dievo ange
las sako. “Nesibijokite — ne- 
nusigųskite... Eikite, skelbki
te, kad Jis eina pirm jūsų 
į Galilėjų”. Taip mums kal
ba Velykų dienos Šventoji E- 
vangelija.

Netikėliai tyčiojosi iš mū
sų Išganytojo, bet visi tie 
tyčiojimųsi tapo patiems ne
tikėliams gėda ir panieka. 
Mus, Kristaus sekėjus, pa
saulio netikėliai irgi nekartų 
išjuokia, niekina, šmeižia. 
Mes taip pat nugalėsime par 
šaulį ir jo bedievybę, jeigu 
drųsiai eisime, dirbsime su 
Kristumi. Kristus sako: “Aš 
esu atsikėlimas ir gyvenimas; 
kas seks mane, tas ras mane, 
tas tamsybėje nevaikščioja”. 
Kristaus įsteigtoji Bažnyčia 
mums sako: “Nesibijokite, aš 
jus prikelsiu paskučiausioje 
dienoje”.

Kristus savo prisikėlimu iš 
numirusių uždėjo antspaudą 
ant Savo pareikštojo mokslo 
Tiesų. “Tas myli mane, ka* 
klauso mano žodžio”, sako 
Kristus.

profesijonaJai, bulvariškiai, 
parap. komitetas ir visi pa
rapijos rėmėjai, aukotojai 
priimkite mano gilios pagar
bos žodžius ir Šv. Velykų 
linkėjimus. Lai šios Velykos 
būna jums visiems linksmiau
sios.

Jeigu kurį bei kurią, be
dirbdamas parapijos darbą, 
užrūstinau, kuomi nors įžei
džiau, nužemintai atsiprašau, 
Tegul Dievas būna ...ūsų vi
sų Teisėjas, o aš ir jūs tik 
Jo darbininkai ir tarnai.

Dar kartų linkiu jums vi
siems linksmiausių VELY
KŲ, ALELIUJA l

Kun. H. J. Vaičūnas, 
Klebonas

Didžiosios Savaitės dieno
mis rytais ir 7:30 vakarais 
Šv. Antano bažnyčioje gerb. 
kun. prof. J. Vaitkevičius, 
MIC., sako labai įdomius pa
mokslus apie Kristaus kan
čią. Visus raginu naudotis 
svarbiomis tikėjimo pamoko
mis. i

Velykų naktį mūsų bažny
čia bus visą naktį atdara. 
Išganytojo grabų saugos uni
formuoti kareiviai.

Prisikėlimo iškilmės prasi
dės 5 vai.

Velykose mūsų bažnyčioje 
bus šešerios šv. Mišios: pri
sikėlimo 5 valandų, paskui 
7:30, 9, 10, 11 ir 12 vai.

Pi isikėlimo Mišiose daly
vauja mokyklos vaikučių be
nas ir didžiulis parapijos cho
ras. Kitose mišiose giedos 
jaunųjų choras, Av. Vardo 
draugijos ir mokyklos cho
rai. Paskutinėse mišiose vėl 
giedos didysis choras.

Antradienio vakare, 7:30 
vai. parap. svetainėj, bus sva
rbi paskaita apie komuniz
mų. Prelegentu bus kun. prof. 
J. Vaitkevičius, MIC. Įžanga 
dykai. Visi naudokitės.

Atvelykio sekmadienį Šv. 
Antano bažnyčioje bus kun.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Reikia Dirbti

kad niekad nereikia pamirš
ti savo tautiečių, visados ba
lsuoti už savo žmogų. Pilietis

Serga žymus biznierius, P. 
Zaljauskas, 1446 So. 51 avė., 
senas “Draugo” skaitytojas 
ir visų gerų darbų rėmėjas.

Jonas Petrošius, 1434 So. 
51 Ct. jau eina geryn. Tiki-

<?-

GERKIT TIK GERĄ

AMBROSIA
ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA ALŲ, nes jie Žano, 
kad tas alus yra padarytas iš geriausios rūšies produktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NARKŲ, kur gausite 
greitų ir teisingą patarnavimą.

L M. NORKUS
2415 West 64th St. Res. HEMlock 6240

si neužilgo galės eiti į dar
bų.

D. Šerpitis, 4909 W. 14 st. 
savo restoranų uždarė. Gera 
proga kitam, kas myli resto
rano biznį. Vieta išdirbta per 
dangei metų.

Ona Valaitienė savo Liber-. 
ty restoranų pardavė senam 
biznieriui J. Pilkiui. Jis yra

BRIDGEPORT

gerai patyręs tame biznyje. 
Kas lankys jo valgyklų, nė
ra abejonės, bus patenkintas. 
“Draugas” irgi lankys jo 
restoraną. Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ

p

M

GULI LIGONINĖJ
Elena Kareivienė, žmona 

plačiai žinomo biznieriaus 
Win. Kareivos, 4644 S. Pau
lina st. pavojingai serga. Ra
ndasi Šv. Kryžiaus ligoninėj 
kambary 220.

BRIDGEPORT

Kovo 23 d. demokratai sa
vame “headųuarters”, 4808 
W. 16 st., turėjo pasitarimus 
kas link būsimų rinkimų, ku
rie įvyks balandžio 6 d. Vy
riausios gaJvos pareiškė, kati 
reikia dirbti, jei norima lai
mėti rinkimus. Jie patys sa
ve išsigyrė ir didžiavosi sa
vo nuveiktais darbais. Sakė, 
viskas gerai sekas, visi pilie
čiai yra patenkinti demokra
tų administracija, nei jokių 
skundų negauna iš piliečių. 
Visai neminėjo vandens de
partamento, kur žmonės pro
testuoja ir protestuoja už kė
limų aukštų kainų ant van
dens.

Lietuvių visai mažai buvo 
•matyt susirinkime. Atrodo, 
kad lietuviai nepatenkinti 
vietiniais demokratais. Ypa
tingai pyksta kam pakėlė kai 
nas ant vandens ir už praša- 
1 i nimų kai kurių lietuvių iš 
miesto darbų.

Daug kas apgailestauja in
žinieriaus J. Mockaus, kuris 
turėjo building komisijonie- 
riaus darbų ir tapo prašalin
tas iš darbo.

Gėda vietiniams demokra
tams už nepildymų savo par 
žadu. Jei ne lietuvių balsai, 
jie būtų pralaimėję praeitus 
rinkimus.

Lietuviai turi notrs sykį su
siprasti ir prieiti prie vieny 
bės.

Baland. 6 d. visi eikite ba
lsuoti. Nepamirškite lietuvio 
adv. L. W. Kizo. Jis kandi
datuoja į teisėjus (“Justice of 
tlie Peace”).

Kokios partijos nebūtumėt, 
bet nepaimirškite balsuoti už 
lietuvį. Praeitų metų rinki
mai mums aiškiai parodo,

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
Not Tnc.

I. PETRAUSKAS, savininkas
3312 So. Halsted St. Tel. BOUlevard 1162

CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ,
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MIEUWEST STORE
P. DOMBRAUCKAS, sav.

GROCERY & MEAT MARKET
858 Wi. 33rd St. Tel. BOUlevard 9437

2^
Jr

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu. Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. J. BERTASH
Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS

3231 South Halsted St. Tel. VICtory 5048
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MRS. & MR. LUKAUS, sav.
MILDA RESTAURANT

3206 So. Halsted St. Tel. VICtory 7613

CHICAGO, ILLINOIS

GREEN MILL BREAD 
NEW PROCESS BAKINGt

Company

Linki Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

lITYKITE “DRAUGĄ”
JT

756 West 35th Street

• LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC.

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

REAL ESTATE
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, 

Automobilių, Stiklų ir t.t.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

LOVICK’S FLORIST
S. LOVICK, sav.

3316 S. Halsted St. Tel. BOUlevard 7314
Nėra tinkamesnės dovanos Velykoms, kaip gėlės. Did

žiausias pasirinkimas gražiausių gėlių vestuvėms, šer
menims, jubiliejams ir t. t.

f
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams
ANTANAS A. NORKUS 

RESTORANAS

750 W. 31st St. Tel. VICtory 9670

%
&...... . ..................................... '

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOE’S PLACE — TAVERN
• JUOZAPAS MISEVIČIUS, sav.

2200 W. Cermak Rd. Tel. CANal 2238

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME SATO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

ROOSEVELT 
FURNITURE CO., Ine.

Jr a

J?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WALTER BABITZ
GRANT THEATRE

1404 S. 49th Ct.
Rez. 1631 So. 50th Avė.

Tel. Cicero 4108—R

CICERO, ILL. r

• t Mm

*
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARQUETTE HOME BAKERY
H. S. PETRAUSKAS, »v.

WEDDING & PARTY C AK ES MADE TO ORDER

2616 W. 69th St.
PROapect 6393

1

MIKAS JOVARAUSKAS JONAS BERTULIS
2310 West Roosevelt Road

1721 8. Union Avė.
CANal 7358



Mtadients, Koto 27 3., I93t

votims žinios
Velykų Linkėjimai Ir 

Padėka Mūsų Ben
dradarbiams

ti
*

Garbingoje Kristaus Prisi- 
kiliiuo šventėje, dangaus gė
rybių, ramybės ir džiaugsmo 
Jums linkime!

Širdingai dėkojame gerbia
miems klebonams, kun. asis
tentams, mūsų brangioms rė
mėjoms, rėmėjams, prietelia- 
ms ir visiems, kurie jau sa
vo auka, ar kitu būdu vajaus 
metu, prisidėjo varyti pirmyn 
Akademijos Statybos Fondų.

Maldose prašysime Perga
lės Karalių, kad Jis savo pa
laima, ramybe ir meile lydė
tų Jūsų gailestingumo dar

us ir, kad šioj žemėj ir am- 
inybėj Jums gausiai atlygin
ai-

Velykų pirmadienį visų 
mūsų bendradarbių intencija, 
Seselių koplyčioje bus atlai
kytos šv. Mišios.

Šv. Kazimūero Seserys

Marquette Park 
Žinutės

Sylvia soenoj
sPai apijus choras visu ur

mu rengiasi prie perstatymo 
gražaus muzikalio veikalo 
“Sylvia”. Vakaras įvyks ba
landžio 25 d., parapijos salė
je. Vakaro pelnas skiriamas 
parapijai. Vist užsisakykite 
tikietus iš anksto, nes gali 
pritrūkti vietos salėje.

Lietuviai gerai pasirodė
Kovo 15 d. Marąuette Pai- 

ke buvo atidarymas “Field- 
liaus”. Pirmų j vakarų buvo 
surengtas bankietas su įvai
ria programa. Lietuviai skai
tlingai dalyvavo ir šauniai 
pasirodė. Šio parko direkto 
rius lietuvis Al. G. Kumskis. 
Savo laiku tikimasi, kad mū
sų jaunas parko vedėjas pa
tieks mūsų jaunimui visokių 
įvairumų toj patalpoj, o mu
ms, seniams, bus ko pasižiū
rėti. Geriausio pasisekimo Al.

Raporteris

D K A U G A S

tuvių Demokratų organizaci
ja rengia šokių vakarų ba
landžio 4 d., llollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd st. Daly
vaus teisėjus Zūris, Ward ko- 
miteinan, aldermonas llart- 
net, repres. Whi. Gonnley, 
lygos valdyba ir daug biznie
rių bei prof esi jonai ų. Pakvie
sta jaunimo. Žodžiu, ir senas 
ir jaunas turės gerus laikus. 
Bus gera muika šokiams.

Komis ja ir Koresp.

LITHUANIAN DEMOCRA 
T1C LEAGUE OF COOK 

COUNTY VAKARAS

Lietuvių Demokratų Lyga 
rengia šokių vakarų Lietuvių

sos trys salės. Paimta dvi ge
ro* radio orkestrus.

Kas praeitais melais daly- 
vavo Ashland buolevard au
ditorijoje, nepraleis progoe 
nei šį metų neatsilankęs.

Pernai Ashland auditorijoj 
dalyvavo publikus apie de- ' 
šimts tūkstančių. Totlėl ir šį 
sykį posirodykim ir pagerb-y 
kini teisėjų Zūrį ir jo kilus 
politikos draugus, kurie sy
kiu dalyvaus. Įranga tik 25c.

-■ ■ - TT1,- -...

PERKĖLIMAS KŪNO
Pirmadienio rytų, kovo 29 

d., kartu su Jono Pilipavi
čiaus laidotuvėmis šv. Kazi
miero kapinėse, įvyks jo sū
naus Zygmonto, kuris mirė 
vasario 2 d., 1923, kūno per 
kėlimas iš pavienio loto j šei
myninį lotų. Taip pranešė laid.____________ _ _____ ,_____  Auditorijoje Velykų sektina-

Nesmagios moterims Velykos, šįlnet Velykos Chicagos labiau |>anaMo» i Kalėdaa. Že- dienii kovo ,8 d Uiimt<)s vi. -rj
mė sniegu apdengta, vietomis ledas ir gerokai-salta. Šie atvaizdai nutraukti Lincoln parke 1 eK' a<nawltz lr Minus,
rodo, kad Velykų rytų merginos ir moterys negalės visam pilnume velykinio “autfito”
žmonėms parodyti. BRIGHTON PARK

Velykų iškilmės

Mūsų gražioj apylinkėj gra 
žiai ir iškilmingai švenčiamos 
metinės .t«ko
raporteriui patirti, šįmet šv. 
Velykas da^t iškilming/au 
švęsime, nes laikai pagerėjo 
ir žmonės geriau jaučiasi. 
Mūsų bažnyčioj Prisikėlimo 
pamaldos prasidės 5 vai. ry
to. Iškilminga procesija ir 
šv. Mišios, o po 'to palaimi
nimas. Kitos Mišios šv. bus 
8, 9, 10:45 ir 12 vai.

Šios kolonijos lietuviai ka
talikai duosniai aukoja sa.vo 
bažnyčias ir mokyklos užlai
kymui. Be abejo, kad šias 
dešinitmetines Velykas švęs
dami, dar duosniau pasirodys 
ateinantį sekmadienį.

Velykaičių kontestas ir 
šokiai

Atvelykio sekmadienio va
kare, balandžio 4 d., parap. 
svetainėj įvyks velykaičių ko 
ntestas ir šokiai. Kas atsineš 
gražiausį velykaitį, gaus do
vanų. Taipgi bus išbandymas 
stipriausio velykaičio. Prie to 
bus puiki muzika ir pasilink
sminimas. Visi parapijonai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti.

Velykos Aštuonio
liktoje

Aštuoniolikiečiai uoliai re
ngiasi Velykas švęsti. Visur 
jaučiama Didžiosios Savaitės 
nuotaika. Šį vakarų Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje bus lai
koma iškibninga kompleta su 
pamokslu. Bažnyčia bus atda 
ra'*ViSų~V9fykV naktį, kad 
suteikus progos maldingumo 
žmonėms budėti prie Išgany
tojo Karato, kuris majesto
tiškai yra papuoštas. Velykų 
pamaldos prasidės sekmadie
nj 5 vai. rytų iškilminga re- 
zurekcija, kurių laikys gerb. 
svečias kun. A. Deksnys. Pa
mokslų pasakys kleb. kun. 
I. Albavičius. Gerb. K. Sa
bonis su choru papuoš Vely
kų apeigas gražiu giedojimu. 
Kitos šv. Mišios bus papras
tu laiku: 9, 10:15 ir 12 vai. 
Netrukus po Velykų gerb. 
klebonas mano pradėti bažny
čios dažymo ir dekoravimo 
darbų, todėl reikia tikėtis, 
kad šįmet aštuoniolikiečiai 
dar didesnį duosnunų paro
dys su savo bažnyčiai Velykų 
dovanėlėmis.

Vajaus Vakarienė
•

BR1DGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
2 skyriaus vajus ir vakarie
nė jau įvyko ir gerai pavy-

f

ALEKSANDRAS
PILIPAVIČIUS

Mirė kovo 15 d., 19?7 m., 
1 vai. popiet. Hulaukęa 67 me
tų amžiaus.

Kilo iA Lietuvos.
Amerikoje iAg-yveno 60 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Domicėlę, dukter) Cella 
Zarat, Iria brolius: Vilimų. Jo
nų ir Juozų, žentų Juozų ir 
rimine*.

Kūnus puAurvofas 2124 W. 24 
8L Tel. CANaI 401«.

Laidotuves įvyks plrmadlertj, 
kovo 29 d. IS namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J AuAros 
Varių parap. bažnyčių, kurioj 
Įvyk* gedulingos pamaldos uz 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draurus-res Ir pažy
stam us-as dalyvauti Šiose Is4- 
dotuvfise.

Nuliūdę: Mirtina, Ihiklė, Bro
liai, Žentas lr Gimines.

Laidotuvių direktorius Gar
dim & Sons. Tel. CANaI 1344.

MARIE ALLMAN
(po tėvais Aaikštuollūtč)

Mirė kovo 26 d., 1937 m., 
3:06 vai. popiet, sulaukus 32 
metų amžiaus.

Gimus Rygos mieste.
Amerikoj lAgyveno 21 metu*
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Stanley, sūnų Richardų, 
tėvų Juozapų Aukštuoli lr ri
mines.

Kūnas pušurvotus 7136 So. 
Mozart St.

LaldotuvĮs |vyks utaminke 
kovo 30 d. is namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta ) Gimimo 
PancI6s Avč. parapijos balny
čių, kurioj įvyks redullnros 
pamaldos už veliones sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta | Sv. 
Kazimiero kapine*

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti klose lai- 
dstuvkne.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Tė
vą* ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Tol. YARds 1138.

■

ko, geriau, negu buvo tikėta
si. Svečių ir viešnių buvo ku
pina didžiulė Šv. Jurgio pa
rap. salė. Valgiai buvo geri 
ir visiems užtektinai. Patar
navimas buvo rūpestingas. 
Taip buvo dėlto, kad uoliai 
darbavosi komisija, kurion į- 
ėjo J. Šaltenienė, Jonaitienė 
ir Milašienė. Komisijai pri- 
gelbėjo valdyba ir kitos rė
mėjos. Rengėjos ir visos rė
mėjos džiaugiasi tokiu pasi
sekimu ir dėkoja visoms ir 
visiems, kurie atjautė šį dar
bų. ir parėmė dovanomis, au
kotais, geru žodžiu ar darbu. 
Dėkojame aukotojams biznie
riams ir šiaip jau aukotojams 

J darbininkams.

Buvo atsilankęs kun. Urba, 
vienuolyno kapelionas ir pa- 
sakė. pritaikytų-prakalbų. Tai
pgi kalbėjo Bridgeporto old- 
tMneris J. Leščauskas, aptie- 
kos savininkas, 3337 So. Mor
gan st. ir jaunas prof esi jona- 
las dr. Stulga, dentistas, 3259 
So. Halsted st. Dar kalbėjo 
plačiai žinomas biznierius 
Frank Woidat, 3320 So. Eme- 
rald avė. Gražus programėlis 
buvo išpildytas po vadovyste 
seselių Kazimieriečių.

Tų vakarų į amžinus na
rius įsirašė ir įmokėjo $100 
M. Rumbinienė ir Kazimieras 
Laučius įmokėdamas $25. Į- 
sirašė 7 naujos narės ir įmo
kėjo po $1.00. Apaštalystės 
Maldos dr-ja aukojo $10, Šv. 
Onos dr-ja $5.00, Amžinojo 
Rožančiaus dr-ja $5.00. Po 
$2.00: B. Zalatorienė ir B. 
Naujokienė. P« $1.00: A. Bei
noraitė, P. Kasmauskienė, M. 
Jaunieuė, A. Balčiūnienė, M. 
Vyšniauskienė, O. Šveikaus- 
kienė, A. Leščinskienė, J. Gu- 
rinskas, d r. A. Stulga, F. 
W«idat, V. Trust, J. Leščau
skas, A. Rokas, Dambraus
kienė, O. Aleliūnienė, Puišie- 
nė, Pipirienė, Churas, Rada- 
vičienė, Strazdauskienė, G ai- , 
lienė, A. Kripas, O. Mažukas, 
P. Kunčius, V. Kiseliauskas, j 
M. Chemeris.

Buvo pagerbtus ir apdova- ; 
notos narės, kurios išbuvo 1 
skyiiu,je 10 metų ar daugiau. 
Jų tarpe buvo šios: O. Sekle- 
ckienė, A. Beinoraitė, P. Kas- ' 
mauskienė, O. Paleliūniėnė, 
A. Balčiūnienė, E. Martin- 
kienė, M. Salakauskienė, E. 
Eierskienė, B. Naujokienė, J. 
Naujokas, V. Punkauskiene, 
O. Šveikauskienė ir C. Pet- 
raitieue.

Tai tiek šiuo sykiu iš mū-, ATVELYKĮ ŠOKIŲ 
darbuotės. Šviesa VAKARAS

PLATINKITE “DRAUGĄ” 12-to Wardo Amerikos Lie-

Del Geresnio Poilsio

PEOPLES
KRAUTUVES
REKOMENDUOJA

2653 W. 43rd

Linkiu VLirnts Savo Kostiimvrlains ir Diaugams 

LINKSMŲ SV. VELYKŲi ŠVENČIŲ

WHITE STAR TAILOR

FRANK NAVAKAUSKAS, sav. 
Cleaning, Pressing & Rapairing 

Suits Maile to Order
Tel. LAFayette 4116

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISOMS SAVO KO8TU.MERKOMS IR DIlAlGfcMS

ONA’S BEAUTY SHOPPE
1820 W. 47t.il St. 
VIRginia 1850

%

4459 S. Califtjmia AvU.

'r

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANISLAVA IR B. JUSKEVIČIAI
Mokyklai Reikalingi Dalykai

4409 So. Fairfield Avė. Tel. LAFayette 6936

‘ 1 -........................... • %
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS PAUKŠTA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

4069 So. Sacramento Avė. Tel. LAFayette 5563

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

PETRAS IR ELENA VENGELIAUSKAI

Užeiga ir Svetainė Išnuomavimui

4500 S. Talman Avė. Tel. LAFayette 4112

Beautyrests Matracai yra moksliškai padaryti dėl ge
resnio miegojimo, jų viduryje yra 873 suraitytos spre- 
ndžinėlės arba Coils, kurios, atsigulus, staiga prisitai
kina prie žmogaus kūno — be skirtumo kokioje po
zicijoje žmogus negulėtų.

Tegul Siinmons Beautyrest duoda tikrų poilsį 
ir sutaupo sveikatų.

Šių savaitę PEOPLES KRAUTUVES Parduoda Bea- 
utyrest Matracus ant specialių Temis.

Užeikite — Pasiteiraukite i

rURNITUREi
M AN UPAC T UB INO COMPA.NV!

4179-83 Archer Avenue
J. NAKR0Š1S, Vedėjas

2536-40 West 63rd Street
M. T. KEZES, Vedėjas 
CHICAGO. ILLINOIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOOTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Kamaras Motor Service
ALL KJNDS OF REPA1IUNG — OVERHAUUNG 

2920 W. 44th St. Tel. LAFayette 8903

%

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

TONY TICZKUS
MOVER

J

%

2743 W. 37th Place Tel. LAFayette 5936
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT

4656 S. Weatem Avė. Tel. LA F 2879
CHICAGO, ILLINOIS
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CHICAGOJE
Southwest Biznierių 
Asosiacija Turės Mar

gučių medžiokles 
Velykų Dienų

\MARQUTETTE PARK. -- 
lpTelykų sektnadienį, 2 vai. po 
K pietų, šios apylinkės vaikai 
lir mergaitės turės “Velykų

Margučių medžiokles”.
• Apie 5000 margučių bus 

paslėpta įvairiose vietoje pa
rke. Davus signalą, visi ieš
kotojai ims nagrinėti, ieško
ti tų margučių. Ieškojimas 
tęsis vieną valandą. Tie, ku
rie ras nors po vieną kiauši
nį gaus dovaną.

Bus dvi klasifikacijos: me
rgaitės ir berniukai nuo 5 iki 
11 metų, ir mergaitės ir vai
kai nuo 11 iki 15 metų. Abi
dvi grupės turės nuosavas 
vietas ieškoti margučius.

Mergaitės ir berniukai su
sirinks prie fieldbouse 1:30 
vai. popiet, kuomet bus pa
sakyta kur ieškoti margučių. 
Nereikia jokių registracijų. 
Dalyvaujantieji turės progą 
laihiėti dovanas.

Margučių medžioklei vado
vaus parkų direktorius Al. 
Kumskis, mokytojai, ir ko
misija iš Southwest Biznierių 
Asosiacijos, kurie rengia šį, 
pasilinksminimą.

VELYKŲ DIENOS RADIO
PROGRAMA. DAINUOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHO 

RAS IR T.T.

Tarpe visokių velykinių į- 
spūdžių primintina, kad ir 
šaunus bei gražus radio pro
gramas yra rengiamas, ftiuo 
reikalu rūpinas Progress ra
kandų krautuvė pavaišinti 
klausytojus su linksmom ir 
gražiom šios dienos meliodi- 
jom bei pavasario dainelėm. 
Ypatingai klausytojam bus į- 
domu ir malonu girdėti dai
nuojant tą galingą Chicagos 
Lietuvių Vyrų chorą, kuris

vadovaujant K. Steponavičiui 
sukels nepaprasto ūpo Vely
kų dienoje 11 valandą prieš 
piet iš stoties WC.ES, 1360 
kil. Nepamirškite užsistatyti 
savo radio. Rap. J.

Velykų vakare, 9 valandą 
> W1IFC stoties (1420 kil.) 
bus transliuojama labai įvai
ri programa. Vadinsis “Lie
tuviškos vakaruškos”. Girdė
site daug juokų, smagios mu
zikos ir lietuviškų dainų. Ai 
programa rengiama yra P. 
šaltimiero. .lis yra programo 
vedėjas ir pranešėjas. Pasi
klausykite.

Jr
LINKSMIAUSIŲ IR MALONIAUSIŲ

VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKI PROGRESS RAKANDŲ

Kompanijos visa valdyba ir darbininkai visiems 
Lietuviams, visittns šios krautuvės draugams

'ir prieteliams

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Liukru Visiems Saro Paeijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

m

4645 So. Ashland Avenue

Arti 47th St. Tel. BOUIevard 7042
Vai. nuo 9 iki S vai. vak. Seredoj pagal sutartį

MAROUETTE PARK
Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

CHAS. STASIUKAITIS

6720 So. Campbell Ave. Tel. HEMlock 2330
CHICAGO, ILLINOIS

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JONAS IR JULE PUDŽIUVELIAI

GENERALINIS KONTRAKTORIUS — 
NAMŲ STATYTOJAS 

Užeiga — geras alus, gardūs gėrimai 
0U

Jr

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkine Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

ARCHER AVENUE RAKANDŲ 

IŠDIRBĖJAI
Sov. JOE KAZTK IR FEI,IX KŪMAS 

Išdirbėjai Seklyčių Setų
4140 Archer Ave. Tel. LAFayette 3516

MAROUETTE PARK
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Saro Pažystamiems ir Draugams

Dr. J. J. Simonaitis
IR

Mrs. Simonaitis
J

J/—" ' 1 ’ ------------
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

TAnkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SYA^ISLQN\S ir ONA 
ŠAMBARAI

IR SŪNUS
Aukštos Rūšies Mėsos Krautuvė ir Groserne

3222-26 South Halsted Street 
Tel. Victory 4226

2638 W. 69th St. Tel. HEMlock 4576
-----------------— ------------r

----------------- -----------

Padėka

Didžiai gerbiamiems klebo- 
nams, kunigams, vargoninin
kams, grahnešiams, tarnauto-. I
jams, aukojusiems auką šv. 
Mišioms, Lachavičiui ir sū
nums už malonų patarnavi
mą ir visiems aplankiusiems 
arba dalyvavusiems a. a. Se
selės Lorettos laidotuvėse, už 
viską visiems nuoširdžiai dė
kojame.

Jūsų visų geraširdingumo 
neužmiršime, ypatingai šio
mis dienomis atminsime Jus 
maldose.

Šv. Kazimiero Seserys

ZENITH RADIOS 1937

RADIO

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS IR ONA 
PROSEVIČIAI

GR0SERN* IR MĖSOS KRAUTUVĖ
Aukštos rūšies maistai 

p4

2659 W. 7lst Street TeL PROspeet 6288
J CHICAGO, ILLINOIS

f

Jr
Linkime Visiems Savo Kostumeriams, Bučeriams, 

Mėsos Mėgėjams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

JOHN J. ir BRONISLAVA 
PUŽAUSKAI
Wbolesale Mėsų Išvežiotojai

BUDRIKO VELYKINE 
PROGRAMA IS WCFL

“Linksmą dieną apturė
jom”. Toji velykinė giesmė 
praskambės oro bangomis 
Budriko radio valandoje ryt 
vakare. Programa bus kaip 
paprastai nuo 7 iki 8 vai. va
karo su didžiule Budriko ra
dio orkestrą, gerais daininin
kais, solistai J. Gricaitė ir 
L. Tenzis, visa Makalų šei
myna ir kiti. Klausydami šios 
programos tikrai smagiai pra 
leisite Velykų vakarty. Tą 
malonumą turės ne tik cbi- 
cagiečiai, bet ir kitų miestų 
lietuviai įskaitant ir kanadie
čius, nes galingos WCFL sto
ties bangoe pasiekia visą šiau 
rinę Ameriką, ftias progra
mas jau 8 metai be sustojimo
leidžia Jos. F. Budrikas, k u-Lcf
ris užlaiko radio ir rakandų 
krautuvę Chicagoje, 3417 S. 
Halsted st., aprūpindamas 
lietuvius geriausiomis prekė
mis ir pigiausiomis kainomis.

Jonas

Daug aiškiau ir geriau pagausite stotis su Zenith. 
Zenith radios kainos yra nuo ^QQ-50 iki 75

Lengvus išmokėjimai
Pas Budriką Jūs rasite visas radios. Atsilankykite

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Paklausykite žemiau Budriko Velykinio proĮfmmo
WCFL 970 K. stotis — Nedėlioję nuo 7 Iki 8 vai. vak.

MAROUETTE PARK
Jr

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Ta proga, primenu, kad esu naujoj vietoj. Turiu, ge

resnių patalpų, didesnį ir įvairesnį “stakn” ir teikiu 
geresnį patarnavimą.

R. ANDRELIUNAS
MARQUETTE JEWELRY STORE

6324 So. Westem Ave.
Tel. Republic 4932

2639 W. 65th St. Tel. PROspeet 3096
CHICAGO, ILLINOIS

J

Jr
LINKSMŲ ftV. VELYKŲ fiVENMŲ 

LINK lt: VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Urman’s Pharmacy
J. A. l'RMAN, R. Pll. — AukAlos Klasės Vaistinė 

2537 W. flDUi St. TH. PROspeet 43«S

................. ■ -............ - "" ~ . .......

Jr
TAnkime. Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

ANTANAS ir KOTRYNA 
YANCHUS

M

6559 So. Campbell Avenue 

Ofiso Tel. BOUIevard 3000
Rez. Tel. PROspeet 9153

CHICAGO, ILLINOIS

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
L.NKSMŲ AV. VELYKŲ AVENCIŲ

Kartanas Pharmacy
A. KARTANAS, R. Ph. — Pildome pmskrlpcljas 

2555 W. «»tli KL Tel. HKMIm-k OS18
J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS A. JONIKAS
ALAUS ISVE2IOTOJAS

2441 W. 69th St. Tel. PROspeet 5951
J

Sclilitz Alus — Visokie Gardūs Gėrimai 
Kviečiame visus lankytis pas mus ir toliau,

kaip praeityje

3052 West 63rd St. Tel. REPublic 2410

CHTCAGO, ILLINOIS

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK ir MARCIJONA 
DARGELAI

HIGHWAY SERVICE STATION

Marink Grensing — Botterv Service

Pietrytinis kampas 70th St. ir Westem ave.

TeL HEMlock 1017
CHICAGO, ILLINOIS


