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ATIDAROMA KONKLAVA RINKTI POPIEŽIŲ
Visi 62 kardinolai šiandien užsidaro 
Vatikane neribotam laikui

Chicagos kardinolas sako, 
rinkimai nebus ilgi

VATIKANAS, vas. 28. —
Rytoj Vatikane atidaroma 
kardinalų kolegijos konklava 
rinkti Popiežiaus Pijaus XI 
Įpėdinį.

Pirmasis kardinolų balsavi
mas jvyks ketvirtadienį prieš

pietus. Kasdien bus balsuoja
ma.

Jo Eminu kardinolas Mun- 
deleinas, Chicagos arkivysku
pas, pareiškia, kad naujas po
piežius greitai bus išrinktas, 
tai yra, rinkimas neužtruks.

Generolas Franco reikalauja Madrido 
raudonojo kuoveikian pasiduoti

Kitaip gi jie bus puolami 
iki bus sutriuškinti

LISABONA, Portugalija, 
vas. 28. — Žiniomis iš Bur
gos, Ispanijos, gen. F. Fran
co pasiuntė ultimatumų Mad
rido Valencijos fronto raudo
niesiems, kad jie besųlyginiai 
pasiduotų.

Jei ultimatumas būtų at
mestas, gen. Franco tuojau

pradės karinius veiksmus 
prieš minėtą, frontų. Pažymi
ma, kad šiems veiksmams 
frankistai turi 600,000 vyrų 
kariuomenę, tūkstančius pat
rankų, 300 tankų ir šimtus lė
ktuvų.

Vienu žodžiu — turi pasi
duoti, arba bus sutriuškinti.

Nominuoti kandidatai i Chicago maldins

MAJORAS E. J. KELLY 
Demokratas

D. H. GREEN 
Respublikonas

NAUJOJI ISPANIJA 
NEUŽMIRŠ BIČIULIU, 
SAKO GEN. FRANCO
BURGOS, Ispanija, vas. 28. 

— Iš karo lauko laikinai grį
žo vyriausias vadas gen. F. 
Franco dalyvauti iškilmėse 
Anglijai ir Prancūzijai pripa
žinus frankistų vyriausybę.

Visas miestas nepaprastai 
triukšmingai minėjo frankistų 
laimėjimus karo laukuose ir 
sulauktų didžiųjų valstybių 
pripažinimų.

Gen. Francui sukeltos griau 
smingos ovacijos. Neg jo pas
tangomis Ispanija išvaduota 

komunistų, socialistų ir a-
narchistų vykdomų baisybių.

Gen. Franco pagerbė Angli
ju ir Prancūzijų už suteiktų 
Ispanijai pripažinimų. Nuošir
džiai dėkojo Italijai, Vokieti
jai, Portugalijai ir kitoms bi- 
čiulingoms valstybėms, padė
jusioms jam sutriuškinti rau
donuosius, kurie sukilo sunai
kinti Ispanijų. Jis saike, kad 
niekados neužmirš tų bičiulin- 
gų valstybių.

BELGIJOS MINISTRAI 
ATSISTATYDINO

BRIUSELIS, vas. 28. — 
Naujas belgų ministrų kabinę 
tas griuvo. Tai įvyko, nes so
cialistai reiškę nepalankumo.

“o R A S
CHICAGO SRTTIS. — Nu

manomas pr agi ed irimas ir 
šalčiau.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 
5:40.

LENKU STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
NACIUS PAKARTOJAMOS

VARŠUVA, vas. 2j. — Len 
kų studentų demonstracijos ir 
riaušės prie nacius pakartoja
mos čia, Krokuve, Poznaniuje 
ir kituose miestuose.

Poznaniuje vokiečių restora 
no ir kelių krautuvių langai iš 
laužyti ir keletas vokiečių su
žeista.

Studentai reikalauja vyriau 
sybės pasiųsti gausingų ka
riuomenę ir okupuoti Danci
gu, kur naciai puola lenkus 
studentus.

PARYŽIUS ISPANIJAI 
GRĄŽINS AUKSĄ 
IR KITUS LOBIUS
BURGOS, Ispanija, vas. 28. 

— Ispanijos frankistų vyriau
sybės užs. reikalų ministras 
grafas Francisco Gomee Jor
daną pranešė, kad padarytų 
sutarimu Prancūzija išlaisvin
tai iš raudonųjų Ispanijai gTų 
žins didelį kiekį aukso, meno 
lobius, internuotus laivus, iš 
Katalonijos suvežtų karo me
džiagų ir viskų, kas tik pri
klauso Ispanijai.

SAKOSI DAR ESĄS AM
BASADORIUS

AVASHINGTON, vas. 28. — 
Buvusio Ispanijos raudonųjų 
režimoi ambasadorius J. A. 
Valstybėms De los Rios va
kar atlankė valstybės departa
mentų ir po to pareiškė, kad 
jis dar esųs Ispanijos amba
sadorius, nes Madride dar vei 
kiųs Negrino režimas.

Matyt, valstybės departa
mentas jį užtikrino, kad Ame
rikai nėra skubota pripažinti 
gen. Franco vyriausybę.

BANDO 916 SVETIMŠA
LIŲ SUPILIETINTI

DONORĄ, Pa., vas. 28. — 
Čia plieno fabrikuose tarp dar 
bininkų rasta 916 svetimšalių 
— neturinčių pilietybės popie
rių.

Kelios amerikiečių organi
zacijos subruzdo juos visus 
supilietinti.

J. A. VALSTYBES ĮSPĖJA 

BRITANIJĄ

LONDONAS, vas. 2j. — J. 
A. Valstybės per ambasado
rių Kennedy įspėja Britanijų, 
kad ji neskriaustų Palestinos 
žydų.

Kokie nebūtų Britanijos 
planai Palestinos patvarkymo 
klausimu, Amerika reikš ne
pasitenkinimo, jei Britanija 
ten griebsis varžyti žydų tei
ses, pataikaudama arabams.

DEL NEKALTO PRASITA- 

RIMO NETEKO DARBO

AVASHINGTON, vas. 28. —
Nacionalinio darbo santykių 
boardo regioninis direktorius 
dr. To/one Nylander, Los An
gelėse, pašalintas iš tarnybos.

A’i(*.nam susirinkime kalbė
damas jis pareiškė, kad kai 
darbo santykių boardas veda 
išklausinėjimus, darbdaviai ne 
turi progos teisintis.

Už teisybės pasakymų juo 
ir nusikratyta.

16 ARABŲ DAUGIAU NU
KAUTA

JERUZALĖ, vas. 28. — 
Britų kariuomenė įvairiose 
Palestinos dalyse šiandien 16 
arabų daugiau nukovė. Tai 
daugiausia orinių bombų au
kos.

i

NEW YORKE KOMUNIS
TAI RALIUOJA STALINUI

NEW YORK, vas. 28. — 
Keletas tūkstančių komunistų 
vakar Madison Square Gar- 
den minėjo dvidešimties metų 
sukaktį kaip įsteigtas tarptau 
tinis internacionalas Maskvo
je. Susirinkusieji raliavo Sta
linui.
Miesto autoritetai komunistų

susirinkimo saugai paskyrė
1,500 policininkų.

. * »
Maskvoje niekas negalėtų 

raliuoti Amerikai.

BARCELONOJ SUIMTA
TREČIOJI FRANKISTŲ 
KATALIKŲ ŽUDIKĖ
BARCETtONA, Vas. 28. — 

Frankistų policija čia suėmė 
trečiųjų komunistę žinomų 
vardu “La Miliėiana”. Rau
doniesiems valdant šį miestų 
ji trankėsi visur su revolve
riu ir žudė Įtariamus frankis
tų šalininkus.

Ji yra Matilda Estubano 
Larrea. Nesuspėjo pabėgti 
frankistams užimant miestų.

Anksčiau dvi kitos frankis
tų žudikės suimtos yra: įneš 
Montaba ir Rosita Solar Ri- 
vas. Ši pastaroji yra 15 metų 
amž.

Raudonųjų vadai minėtomis 
žudikėmis didžiavosi ir jos 
stambiai buvo apmokamos už 
vykdomą terorų. Dabar jos 
pakliūva frankisti) teisman at 
sakyti už savo “narsumų”.

Gauta žinių, kad gretimose 
Illinojui valstybėse vakar siau 
tė sniego pūgos ir kai kur su 
trukdytas susisiekimas.

M"'*

*V,
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Azana išleido savo atsistatydmimo 
rasta; pažymi, jo režimas jan žlugęs

PARYŽIUS, vas. 28. — Is
panijos buvusio raudonųjų re 
žimo prezidentas Azana šian
dien formaliai atsistatydino 
iš prezidento vietos.

Azana yra Šveicarijos pa
sienyje. Savo atsistatydinimo 
raštų jis įteikė buvusio raudo
nųjų parlamento pirmininkui 
Barrio, kurs taip pat yra

Prancūzijoje ir anksčiau atsi
sakęs pirmininkauti nesamam, 
išblaškytam parlamentui.

Azana pareiškia, kad didžio 
sioms valstybėms pripažinus 
gen. Franco vyriausybę, rau
donųjų režimas visiškai ivny- 
ksta — jis daugiau negyvuo
ja. Be prezidento nė negali 
gyvuoti.

13 ASMENŲ {KALTINTI 
PAPIRKIMAIS

HARRISBURG, Pa., vas. 
28. — Specialė grand jury į- 
kaltino 13 asmenų papirki
mais. Tarp jų yra buvusio de 
mokratų gubernatoriaus Earle 
administracijos 3 nariai.

LENKAI ĮSIGYS NARDAN
ČIUS LAIVUS

PARYŽIUS, vas. 28. — Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad Len 
kija Prancūzijoje užsakė pa
dirbdinti du nardančius laivus 
po 1,175 tonų.

.. .
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Oklahoma City, Okla., gatvės nužymimos, kur su 
automobiliais įvyksta nelaimės. Policininkas vienam 
skersgatvyje rodo vietų, kurioje įvykusios 4 nelaimės.

(Acme photo).
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NESTREIKUOJA, TIK 
PROTESTUOJA

HAZLETON, Pa., vas. 28. 
— 49 angliakasiai jau visa sa 
vaite Oneida Colliery kasyklo
je vykdo sėdėjimo streikų ir 
kviečiami išeiti iš kasyklos 
vis dar atsisako.

Šiandien jie pranešė, kad 
jie nevykdų sėdėjimo streiko, 
bet tik protestuoju.

Matyt, juos paveikė vakar 
paskelbtas vyriausiojo teismo 
nuosprendis, kad sėdėjimo 
streikai yra neteisėti.

NACIAMS VENGRIJOJE 
TIKRAI KARŠTA

BUDAPEŠTAS, vas. 28. — 
Policija ir toliau čia priva
čiuose namuose daro kratas 
ieškodama vengrų nacių.

Pirmiau suimtų 60 nacių va 
dų išsiųsta į koncentracijos 
stovyklą.

GEN. FRANCO NENORI 
BRITŲ PASKOLOS

ROMA, vas. 27. — Iš Barče 
lonos praneša, kad gen. Fran
co vyriausybė atsisako priim
ti britų finansininkų paskolų.

SUMAŽĖTŲ VARGAI

MOLĖTAI. — Iš Molėti) 
iki Utenos 35 km, o iš tolimes
nio šio krašto kampų — per 
60 km. Būtini reikalai verčia 
gyventojus rečiau arba daž
niau nuvykti į savo apskrities 
miestų. Daug privargsta žmo
nės, kol pasiekia apygardos 
teismų, kelioms sesijoms atvy
kstantį per metus į Utenu. 
Molėtai nėra surišti greitu ir 
patogiu susisiekimu su Utena. 
Teismui daug lengviau atvyk
ti į Molėtus, negu žmonėms 
padaryti ilgų, per 100 km. ke
lionę, varginti gyvulius ir pa 
kelti nakvynės ir kitokias iš
laidas.

Molėtų apylinkės teismo pa 
talpos yra gražiai sutvarky
tos ir pakankamai erdvios. 
Čia kad ir šaulių namų salėje 
apygardos teismas visai galė
tų atlikti bent dvi per metus

MOTINA SU KETURIOMIS 
DUKTERIMIS ĮSTOJO 
VIENUOLYNAN • - • • * • 

SAN ANTONIO, Tex. - —
Retai atsitinka tokie nuotai
kūs įvykiai šiame margame 
pasaulyje.

Motina našlė Mrs. Mary Jo
nės su keturiomis dukterimis, 
kurių jauniausia yra 23 metų, 
o vyriausia 29 m. amž., įstojo 
vienuolynan, pasiryžusios tar
nauti Dievui ir Bažnyčiai.,

Keturios seserys yra Hazel, 
Gladys, Dorothy ir Evelyn. 
Per keletu metų jos priklausė 
Teksu Ranžerėčių orkestrui. 
Pasitaikydavo per kiauras na
ktis joms groti klubuose, įvai
riose šokių salėse. Lankėsi į- 
vairiuose miestuose. Buvo Me 
ksikoje ir net Hawaii salose. 
Turėjo plačių pasaulinę pa
žintį.

Pasirodė, kad jos negyveno 
pasauliui ir pasaulio gerybės 
jų nepaveikė.

Pereitais metais po vieno 
koncerto jos pareiškė, kad išei 
na iš orkestro mergaičių bū
rio. Klausiamos priežasties, 
jos nepasakė.

Neužilgo jos su motina pri
imtos Įsikūnijusio žodžio ir 
Švenčiausiojo Sakramento vie 
nuolynan.

Tris menesius išbuvusios 
postulatėmis jo gavo baltus a- 
bitus ir po vienerių metų pri
ims laikinus vienuolių įžadus. 
Paskui po trejų metų bus pil
nomis vienuolėmis.

Kas jas patraukė į vienuoli
nį gyvenimų, niekas negali iš- 
aiškinti. Orkestro vedėja Je- 
rry McRee pareiškia, kad vi
sos keturios seserys nebuvo 
linkusios prie žavinčio pasau
lio. Naktinis gyvenimas nesu- 
telšė jų skaisčių širdžių. Joa 
buvo palinkusios prie kilnes
nių idealų. Labiau už viskų 
jos buvo numylėjusios Bažny
čių.

McRee dar pareiškia, kad 
jos negerdavo jokių svaigiųjų

savo sesijas. Tai būtų didelis gėrimų ir nerūkydavo. Visos
palengvinimas šio neturtingo 
krašto gyventojams.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

geros mnzikininkės ir galėjo 
groti keliais instrumentais. .

Spėjama, kad būdamos vie
nuolėmis jos bus muzikos mo
kytojomis mokyklose.
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Pijus XI Ir Lietuva

Apie Popiežių Pijų XI mūsų dienraštyje 
buvo daug rašyta. Jau buvo rašyta ir apie 
tai, kad Pijus XI gerai pažinojo Lietuvų ir 
jai reiškė palankumo, kad J"is sutvarkė iš- 
naujo Nepriklausomos Lietuvos bažnytinius 
reikalus.

Mirus Popiežiui Pijui XI-tam, daug apie 
jį rašė Vilniaus lietuvių laikraščiai, kurie 
tikrai giliai ir teisingai įvertino Pijaus XI 
nuopelnus Lietuvai. K. Verstenis 'Aide’ 
paduoda papildomų žinių, kurias čia ir per
duodame savo skaitytojams.

Popiežius Pijus XI Lietuvų pirmų kartų 
pamatė 1920 metų sausio mėnesį. Tuomet jis 
buvo Benedikto XV Lietuvai skirtu vizita
toriumi ir Lenkijos nuncijumi. Tų metų sau
sio 24 — 27 d. atsilankė Vilniuje, buvo šv. 
Mikalojaus bažnyčioje ir lietuvių gimnazi
joje, kur jį sveikino gimnazijos vardu direk
torius M. Biržiška ir kapelionas kun. K. Či
biras. Su pasveikinimais raštu buvo atsilan
kęs pas jį, kaipo arkivyskupo J. Matulevi
čiaus svotų, visų lietuvių organizacijų dele
gatai. Buvo gi jų anuomet gerokas skaičius.

Iš Vilniaus garbingasis vizitatorius išvyko 
į Kaunu ir aplankė žymesnes Lietuvos vie
tas bei žmones. Viešėdamas pamatė lietuvių 
tikėjimų ir pamaldumų, suprato mūsų tau
tines ambicijas ir įžeistus jausmus, pažino 
bažnytinius reikalus. Savo rašte, rašytame 
Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo pro
ga, šitaip atsuiepia apie mus: ‘ Lietuvių tau
tai po Didžiojo karo, Dievui padedant, at
gavus laisvę, mes, kurie savo akimis esame 
regeję lietuvių tikėjimų bei maū.dmgumų, taip 
uoliai ir ilgai jų išlaikytų įvairiuose varguo
se bei nelaimėse, kadangi esame įsitikinę, 
kad tinkamesnis bažnytinių reikalų sutvar
kymas bus labai naudingas ne tik kataliky
bei, bet ir pačiai valstybei, laikome labai 
tinlra.mil ir reikalingtt padidinti vyskupijų 
skaičių ir iŠ jų sudaryti bažnytinę provin
cijų” (Lituanorum gente).

Lietuvos bažnytinę provincijų Pijus XI su
darė 1926 mėtais iš Kauno, Panevėžio, Vil
kaviškio, Telšių ir Kaišiadorių vyskupijų. 
Lietuvių tautai tai turi žymios reikšmės, nes 
atskyrė lietuvių bažnytinių reikalų tvarky
mų nuo kitų tautų įtakos ir pavedė juos pa
tiems. Nuo to laiko Lietuvos bažnytinis gy
venimas atsirado pačių lietuvių rankose ir 
priklausomas tiesiai nuo popiežiaus, ko lie
tuviai beveik niekad nebuvo turėję anksty
vesniais laikais. Be to, Pijus XI atsižiūrėjo 
į lietuvių meilę Vilniui ir buvusios Vilniaus 
vyskupijos dalis sujungė į atskirų vyskupi
jų, ners žiūrint iŠ geografinės kertės reikėjo 
jas priskirti prie kitų vyskupijų, mat, toji 
vyskupija tai siaura juosta Lietuvos respub- 
bk»s pakraštyje.

Pojūdžius Pijus XI gerbė ir mylėjo mūsų 
tautietį arkivyskupų J. Matulevičių. Jam va
dovaujant laikė savo rekolekcijas prieš įsi- 
ivųMdamas į vyskupus, jo valdymų Vilniuje 
vadino išmintingu ir teisingu, nenorėjo jo 
nuo tų pareigų atleisti. Vyskupui vis tik 
atsisakius, .paskyrė jį savo įgaliotiniu Lietu
vos bažnytiniams reikalams tvarkyti. Tai bu
vo nemažo palankumo vyskupui ir Lietuvai 
ženklas, nes popiežiai paprastai neskiria tos 
pačios tautos žmonių savo pasiuntiniais bei 
įgaliotiniais.

1927 metais Popiežius sudarė konkordatų 
IU Lietuva. Tai sutartis popiežiaus ir Lietu
ves vyriausybės, kur aptariami bendri rei
kalai ir nudtatomi jų tvarkymo dėsniai. Ieš
koma keflų, kaip suderinti, be įžeidimo, vai-

stybės ir bažnyčios teisės krašto gyvenime. Antanas V. MaŽukna, M.I.C. 
Popiežiui rūpėjo tada apdrausti bažnyčios 
veiKimo laisvę Lietuvoje ir išvengti kovos 
tikėjimo klausimais katalikiškoje šalyje. Bu
vo paskirtas ir nuncijus Lietuvai. Vėliau, 
tiesa, kilo ginčų dėl konkordato nuostatų su
pratimo ir aiškinimo, ir Popiežiaus nuncijus 
išvyko iš Lietuvos.

Piius XI maloniai atsiliepdavo į lietuvių 
katalikų sveikinimus, kai suvažiavimų proga 
buvo jie siunčiami. Duodavo nurodymų Ka
talikų Veikimo Centrui, rėmė katalikų uni
versiteto steigimų, siuntė nelaimės ištiktiems 
(Palangos gaisras) pagalbų su tėviška mene 
priiminėjo lietuvių maldininkų išvykas. Kar- 
rižiais: “Mes patys esame buvę Lietuvoje 
Kauno mieste ir pažinome lietuvius, jūsų 
tų į lietuvius maldininkus kalbėjo šiais šo
ri vašių ir pamaldumų. Jūs esate Marijos vai
kai, nes jūsų tėvynė Lietuva yra pašvęsta 
Marijos garbei... Laiminame ne tik jūsų na
miškius, bet ir gimines... ir jūsų namus, mie
stus ir pagaliau VISĄ LIETUVĄ4'.

Taip, praradome popiežių, kurs lietuvius,
Lietuvų pažino, mylėjo ir laimino.. Laimin
damas visus katalikus, jis be abejo ir atsi
skyrė nuo mūsų amžinai. Tegu Jo tas aukš
tas palaiminimas ir saugo mūsų tėvynę nuo 
visokių jai gresiančių pavojų, mes gi, lydė
dami tų didįjį mūsų ganytojų ir prietelių į 
amžinatvės poilsį, lenkiame jam savo gal
vas su malda, meile ir dėkingumu.

* * •
Chicagos ir apylinkių lietuvių draugijų, 

skyrių ir klūbų valdybos neturėtų užmiršti, 
kad sekmadienį kovo 5 d. įvyksta Vakari
nių Valstybių Lietuvių Katalikų metine kon
ferencija, kurioj bus gvildenama svarbūs ir 
aktualūs mūsų visuomenės klausimai.

—

Kaip Bas Renkamas Naujasis Popiežius
Kristus aiškiai nenustatė 

būdų, kaip turi būt renkamas 
Jo Vietininkas — popiežius, 
bet Bažnyčia, Šventosios Dva
sios vedama, pati nustatė bū 
dų bei sustatė taisykles, pagal 
kurias kardinolai rinktų nau
jųjį popiežių. Šiandien varto
jamas rinkimų būdas pagrin
dinai jau buvo vartojamas per 
paskutiniuosius 700 m. Visas 
būdas, visos taisyklės, kaip 
rinkti popiežių, randasi išleis
tuose Šv. Tėvų dokumentuose,
kuriuos dažnai randame Baž- p8ts baiMv.lmas ksta si. 
ny&oa Kanon, (teisių) Kode- stino koply4ioje du kartu

tik atliekamas tam tikslui iš
rinktųjų kardinolų akyvaizrio- 
je.

Nėra nustatytų laiko ribų 
išrinkti popiežių. Bet diaelis 
atidėliojimas neša nemažai 
skriaudos Bažnyčiai. Dėl to 
net buvo įvesta praktika, jei
gu kardinoiai po penkių die
nų neišrinktų popiežiaus, tuo
met jiems duodama valgyti 
tik duonos, vyno ir vandens. 
Bet ši praktika dabar panai
kinta.

kso Rinkinio priede.
Popiežių 1 renka kardinolų

kolegija. Šiandien šių kolegi
jų sudaro 62 kardinolai. Kiek
vienas kardinolas turi parei
gų vykti Romon į rinkimus, 
nebent jį sulaikytų sunki liga.

Nėra įstatymo ar tai Dievo 
ar Bažnyčios, kuris reikalau
tų, kad renkamasis popiežiaus 
vietai būtų kardinolas ar ku
nigas. Reikalaujama tik, kad 
jis būtų ipagal kardinolų nuo
monę “tinkaftiiausis valdyti 
visų Katalikų Bažnyčių”. Bet 
istorija rodo, kad, pradedant 
su popiežium Urbanu VI (1378 
—1389), visi .popiežiai buvo 
kardinolų kolegijos nariai. 
Taipogi nėra įstatymo, kuris 
reikalautų, kad naujasis po
piežius būtų italų kilmės, vis 
gi jau nuo 1522 m. visi popie
žiai buvo italai. Tai įvyksta 
veikiausia dėl to, kad daugu
ma kardinolų yra italai. Šian- 

’dien, iš visų kardinolų net 35 
yra italai, kurie viens kito 
gabumus geriau pažįsta; ant
ra jie yra arčiau susipažinę 

Bolševikų spauda išreiškė pageidavimų, su Bažnyčios diplomatine san- 
kad popiežium būtų išrinktas demokratinės ' tvarka, bei su Bažnyčios rei-

Aušros Vartų parapija Chicagoje šiemet 
mini 35 metų sukaktį, kurių yra rengiamųsi 
tinkamu būdu paminėti.

Kiek tenka girdėti, Amerikos lietuviai ka
talikai šiemet rengiasi iškilmingiau minėti 
šv. Kazimiero, savo tautos globėjo, dienų.

APŽVALGA
Kam Jie Rašo?

krypties žmogus, kad jis remtų darbo žmo 
nes ir t.t. Pageidavimai gražūs, ar ne? Deja, 
rašo “Darbininkas” tarp komunistų žodžių 
ir jų planų ir darbų yra tiek skirtumo, kad 
visus jų žodžius reikia imti priešingoj pras
mėj. “Darbininkas” teisingai sako:

“Pijus XI kaip tik ir buvo demokratinės 
krypties Popiežius ir rėmė darbo žmones. 
Jis nuoširdžiai troško pataisyti darbininkų 
būklę konstruktyviu būdu t. y. statant ir kur 
reikia taisant socialinę tvarkų, o ne griau
nant jų. Jis aiškiai ir griežtai pasmerkė ko
munizmų, kurs viskų sugriauna, o nieko ne- 
pastato. Tad Popiežius, Pijaus XI tipo, ko
munistams nepriimtinas, nes dar daugiau 
pasirodytų enciklikų prieš komunistus, kai
po darbininkų priešus ir demokratinės tvarj 
kos ardytojus. ' Tai kurios “deimokratinėa 
krypties” Popiežiaus kobiuni-stai norėtų! Tie
sų pasakius, tai jie jokio Popiežiaus nenoriu 
ir nuoširdusis jų pageidavimas yra toks, kad, 
Popiežija visiškai pranyktų. Bet jeigu jau, 
komunistų nelaimei, Popiežius, kaipo nepa
kenčiamas jiems blogis, turi būti išrinktas, 
tai kad jis būtų “Liaudies fronto” tipo, 
vadinasi, kad u&tarautų ar bent tylomis pa
kęstų Ispanijos “lojalistų” ar panašių jiems 
pohų darbus. Tokio tai “demokrato” komu
nistai pageidauja.

Bet galima tikrinti, kad tokio Popiežiaus 
jie nesusilauks. Komunizmas yra tiesioginis 
griežtas katalikų priešas, tad Katalikų Baž
nyčios galva ftegali gi užgirti ar tylomis 
pakęsti tokių žmonių, kurie organizuotai 
ir planingai degina bažnyčias. ir žudo kata
likiškųjų dvasiškijų ir žmonijų. Tad bolše
vikų “pageidavimai” ir nenuoširdūs ir ne
įmanomi. Jie tik tam apie tuos dalykus ra
šo, kad parodytų skaitytojams, jog ir jie su
sidomėję katalikų reikalais, (li rašyti taip, 
kaip jie iš tikrųjų norėtų, t. y. atvirai Po- 
piežijų iškoneveikti, jie Šiuo momentu nega
li, nes Maskvos griežtai įsakyta palaikyti 
“Liaudies frontų” bei laižytis prie katalikų, 
visut ko daugiausiai įterpiant gudriai bol
ševikiškos propagandos”.

kalais aplamai, nes jų dau
guma užima aukštas vietas ir 
gyvena Romoj ar visai arti.

Popiežiui mirus, kardinolai 
tuoj vyksta Romon. Duodama 
nedaugiau 18 dienų atvykti. 
Romoj gi esantieji kardinolai 
dažnai posėdžiauja, rūpinasi 
Bažnyčios reikalais ir viskų 
tvarko rinkimams.

Paskirtoj dienoj pradėt ri
nkimus, visi kardinolai susire
nka į paskirtų vietų ir išklau
so iškilmingąsias šv. Mišias 
prie Šventosios Dvasios. Tų 
dienų popiet visi kardinolai 
susirenka į Sistino koplyčių 
oficialiai pradėt rinkimo dar
bų. Šioj koplyčioj kiekvienam 
kardinolui yra paruoštas sos
tas su baldakimu, kuris reiš
kia, kad kiekvienas kardino
las turi lygių galių. Prieš sos 
tų stovi stalai, ant kurių yra 
reikalingi balsavimui įrankiai. 
Kuomet kardinolai jau užima 
skirtųsias vietas, tuomet per
skaitomi atitinkami dokumen
tai ir kardinolai padaro prie
saikų. Dažnai šis fottnulumas 
yra anksčiau atliekamas.

Per rinkimo laikotarpį kar
dinolai užsidaro atskiruose ka 
mbariuose greta Sistino koply
čios. Šis kardinolų užsidary
mas nuskirtoj Vatikano dalyj 
ir vadinasi konkliava. Kardi
nolams konkliavoje esant, lei
džiama turėt reikalingus pa
tarnaujančius asmenis. Susi
siekimas su pasauliu nutrau
kiamas. Jeigu kiltų koks ne
paprastas reikalas, tuomet jin

dienų, rytų ir vakarų. Pra- 
matomi net trys balsavimo 
būdai, 1) vienbalsis gyvu bal
su išrinkimas, 2) rinkimas ko
miteto nemažiau trijų, nedau 
giau septynių kardinolų, ir 3) 
slaptas rašomasis balsavimas. 
Šis paskutinysis būdas yra 
dažniausiai vartojamas.

Slaptas rašomasis balsavi
mas šiaip įvyksta. Pirmiausia 
yra išrenkami trys kardino
lai, kurie balsus skaito n 
tvarko. Tuomet kiekvienam 
kardinolui duotas balsavimo 
lakštas. Šis lakštas turi tris 
dalis: ant pat lakšto viršau.- 
kardinolas užrašo savo vardų 
ir tų dalį užlenkia ir užant
spauduoja; vidury lakšto už
rašo už kų balsuoja ir šių lak
što dalį balsuojantysis palie
ka atdarų, gi lakšto trečioj 
dalyj, apačioj, kardinolas už
rašo bet kokių skaitlinę n 
tekstų iš Šv. Rašto ir šių (dalį 
taipogi užlenkia ir užantspau
duoja. Reiškia tik kandidato 
vardas lieka matomas ir ne
užantspauduotas. Naujasis po
piežius turi gauti bent du tre
čdaliu visų balsų. Kuomet į- 
vyksta, kad vienas kandida
tas gauna lygiai tik du treč
daliu, tuomet šis kandidatas 
turi viešai pasakyti kokių skai 
tlinę ir tekstų jis yra užrašęs 
ant savo balsavimo lakšto 
Tuomet išrinktieji trys kardi
nolai ieškodami pareikštos 
skaitlinės ir teksto atplėšinė- 
ja lakštų tik trečiųjų arba a- 
patinę dalį iki kol randa ieš
komų tekstų. Radę, jį tikrina 
atplėšdami pirmųjų dalį. Ta: 
daroma sužinoti už kų kandi
datas balsavo, nes pats už 
save negali balsuot. Šioks bū
das užtikrina balsavimo pas
laptį ir nieks nežino, kurie už 
kų balsavo.

Kuomet visi kardinolai pri
ruošta balsavimo lakštus, tuo
met kiekvienas neša savo su
lankstytų lakštų prie altoriau? 
ir ten atsiklaupęs ir truputį 
tylomis pasimeldęs garsiai ta
ria: “Šaukiu mūsų Viešpatį 
Kristų, kuris mane teis, kad 
būtų liudininkas, jog balsuo
ju už tų, kuris Dievo akivaiz
doj, manau turėtų būti išrink
tas”. Tuomet prieina kardi
nolas prie altoriaus ir įdeda 
savo balsų į didelį kielikų.

Kuomet visi balsai sunešti 
į kielikų, tuomet vyriausia tva 
rkytojas garsiai patikrina ba
lsų skaičių imdamas balsus iš 
vieno k teliko ir dėdamas jnos 
į antrų. Jeigu balsų skaičius 
neatitiktų balsuojančiųjų skai 
čių, tuamet yra daromas ant
ras balsavimas.

|,J • •»•».
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Mano kampelio didžiai ger- Vargas šiandie nori jums pa- 
biamas tavorščius Algirdas į dainuoti tokių dainų;

Nieko negeidžiu ir nepavydžiu,
Nei antstoliuko, nei turtų didžių,
Tiik malonėkit man pasakyti,
Kų tokiam čėse reikia daryti!

Valstybių galvos tarp savęs baras,
Spaudoje girdis: karas ir karas,
Baugu jau daros, plaukai im’ šiauštis,
Negi jau žmogus gųl gerai jaustis? 
lr mano galvoj tos žinios sukas,
Dabar atrodai pats lyg klaustukas.
Daug prigalvoju kiekvienų dieną,
Bet išėjimo nėra nei vieno.
Manau, kam skursti, visko bijoti,
Kare bus lygūs biedni, bagoti,
Tad gal pamiršus darbus ir vargų,
Rūkyt ir valgyt skolon — į bargų.
Bet jeigu karo nieks nepradėtų,

Kas tada skolas tas apmokėtų,
Tik malonėkit man pasakyti,
Kas tokiam čėse reikia daryti?

Kaune neseniai buvo suren
gta Sovietų Rusijos vaikų kny 
gų paroda. Vaikų literatūra, 
,<aip žinoma, yra auklėjamoji 
ir dėl to parodų daugiausia 
lankę tėvai. Kadangi pati 
Lietuva tokių knygų parodų 
nerengia, tai daugelis tėvų 
pradeda mislyti pradėt savo 
vaikus auklėti pagal balšavi- 
kiškus vadovėlius, kad iš jų 
išeitų geri bežbožninkai.

Lietuvai pasirašius preky
bos sutartį su Lenkija, sako
ma, labai gerų pasisekimų 
Kaune turi pirmosios lenkų 
prekės; atvykusios iš Varša- 
vos “specialinio meno meni
ninkės”, apsistojusios naujai 
įsteigtam otely ir gastroliuo
jančios po Kaunu. Kauniečiai, 
sakoma, tomis prekėmis sta
čiai sužavėti.

Balsai yra skaitomi trijų 
pirmiau išrinktų kardinolų. 
Pirmasis pažiūri į balsavimo 
lakštų ir užsirašo, antrasis 
taipogi, o trečiasis garsiai ka
ndidato vardų iššaukia. Ant 
galo šie paskelbia kas kiek 
gavo. Jeigu nieks negavo rei
kalaujamo skaičiaus, tuomet 
tuoj daromas antras balsavi
mas. Jeigu po antrojo balsa
vimo panašiai įvyksta tuomet 
visi balsai yra sudeginami ir 
kardinolai grįžta atgal į savo 
kambarius. Ir taip du kartu 
per dienų kardinolai susiren
ka koplyčion balsuot Beje, 
per patį balsavimų tik vieni 
kardinolai pasilieka koplyčio
je.

Ir taip dienos bėga kol vie
nas kardinolų gauna du treč
daliu reikalaujamų balsų. Kuo 
met vienas iš kardinolų gau
na reikalingų balsų skaičių, 
tuomet vyriausias kardinolų 
kolegijos dekanas su vyriau- 

•siuoju kardinolu - kunigu ir 
vyriausiuoju kardinolu - dija- 
konu, prieina prie šio kardi
nolo sosto ir klausia, ar kar
dinolas sutinka priimti popie
žiaus vietų. Jeigu kardinolas 
nusilenkia Dievo valiai, kuri 
pasireiškia per kardinolų bal
sus, tuomet tuo momentu šis 
kardinolas gauna pilnų juris
dikcijų visoj Bažnyčioj ir ta
mpė Kristaus Vietininkas Ka
talikų Bažnyčioje. Visi gi ka
rdinolai savo atsistojimu pa
reiškia savo pagarbų naujam 
popiežiui. Taipogi visi kardi
nolų sostų baldakimai nulei
džiami, paliekamas tik naujo
jo ‘Šventojo Tėvo sosto bal
dakimas. Tuomet kardinolas 
dekanas klausia, kokį vardų 
nori naujasis popiežius priim
ti. Ir popiežius pareiškia savo 
norų.

Beje, jeigu šis numatytasis 
naujasis popiežius pareikalau
tų daugiau laiko aipsisvarsty- 
mui, tuomet sesija pertraukia
ma ir laukiama atsasymo.

Kuomet popiežius pareiškia 
savo oficialų vardų, jis išeina 
už didžiojo altoriaus, nusiima 
purpurinius kardinolo rūbus 
ir užsideda popiežiaus baltuo
sius. Grįžęs koplyčion, jis už
ima prieš altorių jau paruoš
tų sostų. Ten nuimamas jo 
kardinolo žiedas ir suteikia
mas Popiežiaus - Žvejo žie
das. Tuomet kardinolai viens 
po kito prisiartina prie sosto, 
atsiklaupia ir pareiškia savo 
pagarbų naujajam Kristaus 
Vietininkui ir per jį pačiam 
Kristui. Kiekvienų kardinolų 
naujasis popiežius pabučiuoja. 
Ir taip kardinolai vardan vi
sų tikinčiųjų pareiškia naj 
jam popiežiui nuolankių 
klusnybę kaipo Kristaus Vii 
tininkui, o naujasis popiežius 
užtikrina, kad jis nebus vien 
Valdovas, bet ir tikrasis Ga
nytojas.

Paskučiausia, kardinolas de 
kanas lydimas atatinkamos 
procesijos pasirodo skaitlingai 
miniai susirinkusiai Šv. Pet
ro Bazilikos aikštėje arba 
kaip kada tai įvyksta pačioj 
Šv. Petro Bazilikoje, ir tuo
met didžiausioj tyloj pareiš
kia, kuris kardinolų tapo nau
jasis popiežius ir kuriuo var
du Jis vadinsis.

Tokin būdu Ir 262-trasis po
piežius bus išrinktas.

(Ijaisvai naudojau Katali
kiškųjų Enciklopedijų ir jė
zuitų leidžiamojo Amerikos v 
LX, No. 20 žurnalų. A. V. M J

Jei nori patirti ramybės sa
voje širdyje, slopinkie piktus 
noras.
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KODĖL NEKALBA?
“Amerikos 

ri lietuviškai
jaunimas neno- 
kalbėtis” skun

džiasi susirūpinusieji senes
niosios kartoj atstovai. Bet 

odėl taįp yra? Man, kaip 
grinoriui, labai knietė rasti į 
tą klausimą patenkinamą atsa
kymą. Ir štai po pusantrų me
tų praleistų Amerikoje man 
rodos viena iš pačių didžiųjų 
priežasčių yra ši: Lietuviška-
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BAD XXX*3 MAN 
DO VOU BRU&H 
THEM OFTEN?

By Bruce Stuart 
I BRUSh THEM
RCMOtOUSLY SiR‘>

EVERY SUNCAY
MORNING1?.

Pranskūnas, Jaunoji — Alena 
Braziūtė, Pabroliai, Pamergės 
— Jaunimas.

Paskutinė koncerto dalį: 
“Kur bėga Šešupė” (Sasnau
sko), “Jaunos mintys” (Ži-

Patarles
Jeigu nemoki patraukti ki

tų, kaip-gi nori, kad kas stotų 
po tavo vėliava?

Negana to, kad tikslas, ku-
ir “Palankėj” (Po- tarnauji, yra geras. Ir

'•C'z
V

(i*,

H

v
LSr^._

Ir iš tiesi} krito man į akį, 
jog retas kunigas užkalbina 
jaunuolį, atėjusį pas jį su rei
kalais, lietuviškai. Sesers mo
kyklose, išskyrus lietuvių ka
lbos pamokas, irgi tik “ užsi
miršę” prašneka į juos lietu
viškai. Ir kunigus ir seseria 
savo tarpe girdi kalbantis veik 
tik angliškai. Apie ki-tus <pro- 
fesijonalus nieko nerašau, nes

sis Amerikos jaunimas, kas- negana juos tepažįstu, o tie, su
dieniame savo gyvenime, ma
to daugelį tėvų kalbos niekin
tojų, o nemato įtakingų jos 
brangintojų.

Nebrangina lietuvių kalbos 
daugelis net iš Lietuvos atvy
kusiųjų ir angliškai vos vos 
pažleberiojančių tėvų. Pasitai
ko jų tarpe nemaža draudžia
nčių vaikams lietuviškoje mo
kykloje imti lietuvil} kalbos 
pamokas. “Kur tu lietuvių 
kalbą dėsi? Ji tau duonos ne
parūpins. Su lietuvių kalba 
netoli tenueisi”. O kur tėvai 
kalbą ir brangina, .tai, kadan
gi jie labai dažnai yra bemo
ksliai, vaikai gi jaii eina “kie 
sais”, nebenori šiuo klausimu 
pripažinti tėvams autoriteto. 
Jie “grinoriai”, nieko neiš
mano. Juk nė mūsų mokytieji 
profesionalai lietuviškai nesi
kalba. Taip “teisinasi” ne vie 
nas jaunuolis.

kuriais susipažinti teko nepa
sirodė didesni lietuvių kalbos 
mylėtojai už kunigus ir sese
ris.

Bet jei vaikai iš mažens, jei 
jaunimas dažnai girdi lietu
vi!} kalbą stačiai niekinant, 
jei jie mato, kaip vieninteliai 
lietuvių kalbos ir kultūros pa
laikytojai patys savo tarpe 
lietuviškai irgi nesikalba, tai 
iš kur tas jaunimas gaus lie
tuvių kalbos meilės?

Pavyzdžiai traukia. Kasdie
niame gyvenime pasirodanti 
meilė uždega. Jei Amerikos 
šviesieji lietuviai imtų namie 
ir savo sueigose vartoti lietu
vių kalbą (ypač kunigai ir se
sers mokytojos, kadangi jie 
daugiausiai turi su jaunimu 
santykių) tai lietuvių kalbos 
klausimas nebūtų toks liūd
nas. J. Kidykas, S.J.

KAIP GYVENA LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
Vasario mėn. 10 dieną į 

Kauną sugrįžo Užsienio lietu
viams remti draugijos pirmi
ninkas adv. R. Skipitis, kuris 
apie pusę. metų lanikė Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijas, 
susipažindamas su mūsų išei
vių gyvenimu tuose kraštuose. 
Jis papasakojo žiupsnelį įspū
džių:

— Aplankiau per tą laiką 
Anglijos, Škotijos, Brazilijos, 
Argentinos, Uragyajaus ir Pa 
ragvajaus lietuvių kolonijas. 
Daugiausia, žinoma, buvau P. 
Amerikoje, į kur pecialiai va
žiavau ir tyrinėjau lietuvių ko
lonijų gyvenimą.

t

Viso ten (P. Amerikoje) lie 
tuvių gyvena apie 75,000. A- 
pie tiek pat yra ir kitų iš Lie
tuvos nuvykusių žmonių. Y- 
pač daug yra žydų, kurių vie
noje Argentinoje iš Lietuvos 
atvykusių priskaitoma iki 50,- 
000. Kokia gi ten esančių lie
tuvių padėtis? Trumpai galiu 
pasakyti;

Padėtis bloga, bendrai ver
tinant, žemiau, mano • ištyri
mu, nei vidutinė, jei ne visiš
kai bloga.

Kolonija, tiesa, dar nesena, 
vidutiniškai 12-13 metų am
žiaus. Tačiau mano apskaičia
vimais per visą savo amžių ji

dar nėra tiek uždirbusi, kiek 
yra išsivežusi iš Lietuvos. Tą 
visa esu gana tiksliai apskai
čiavęs. Viso lietuviai, skaičiuo 
ju, į P. Ameriką iš Lietuvos 
išvežė nemažiau kaip 150 mil. 
litų. O jei šiandien koloniją 
likviduoti, tai, smarkiai abejo
ju, ar iš viso jos turto susida
rytų iki 100 mil. litų.

KIDS*-
rę

Be abejo, yra vienas kitas 
lietuvis kiek ir prasimušęs, 
tačiau apskritai, lietuviai P. 
Amerikoje gyvena nepapras
tai vargingai. Kaune būnant 
buvo sunku ir įsivaizduoti to
kią padėtį esant. Ūkiuose ne
pasisekė rasti nė vieno lietu
vio visoje P. Amerikoje bent 
kiek žmoniškiau įsitaisiusio.

Lietuvių ūkininkų P. Ameri 
koje gyvenimo negalima ly
ginti nė su pačio blogiausiai 
Lietuvoje gyvenančio ūkinin
ko gyvenimu.

Jų grįčios be grindų ir be 
lubų. Vietoje langų papras
tos skylės, kurios uždengia
mos lentomis. Daug yra lietu
vių, kurie, atrodo, nieko dau
giau savo gyvenime nenorėtų, 
kaip tik atgal grįžti į Lietuvą. 
Tabiau grįžti negali, nes ne
gali uždirbti kelionei. Džiau
giasi, jei bent uždirbasavo ir 
savof šeimos narių gyvybės pa 
laikymui. Dėl to galvoju, nie
ko nelaukiant, stengtis Lietu
voje sudaryti specialų fondą 
padėti grįžti bent daliai tokių 
žmonių.

Ypatingai blogon padėtin y- 
ra patekę ir patenka tie, ku
rie važiuoja į Paragvajų ir iš 
ten tikisi lengvai, perbridę u- 
pelį pereiti į kitas valstybes, 
kuriose rasią darbo. Tačiau 
tas “upelis” siauriausioje vie 
toje, kur reikėtų pereiti, yra 
km pločio paronhs upė. Tai 
antroji dydžiu upė po Ama
zonės. Tos Paronos dugne ir 
randa daugumas sau prieglo
bstį. Paragvajus lengvai sve
timšalius įsileidžia, nes Viena
me kvadratiniame kilometre 
pas juos tegyvena vos pora 
žmonių. Tačiau jame išsivers
ti ypatingai sunku, nes visas 
gyvenimas yra pats primifcy- 
viškiausias.

Daugumas lietuvių į P. A- 
inerikos valstybes, kaip pasi
rodo, vyko labai maža žinoda
mi, kur jie važiuoja. Nežinojo 
tų kraštų vardų, nežinojo dar
bo sąlygų, nežinojo pačios 
gamtos. Daugelį gąsdino gy
vatės, krokodilai, tačiau, kaip 
pasirodo, ten daugiau žmones 
kankina paprastos muselės bei 
įvairūs kiti vabzdžiai. Yra to
kių vabaliukų karapatų, kurie 
lenda kaip erkės į odą ir ne
galima jų nustumti, reikia iš 
kūno išpiauti. (Vieno tokio 
vabzdies padarytos žaizdos 
liekanas R. Skipitis ir į Kau
ną parsivežė.) Yra muselių, 
kurios lenda po nagais, į akis. 
Yra ir tokių, kurios lenda po 
žmogaus oda, ir, jei nepastebi, 
palieka savo gemalus, iš kurių 
netrukus atsiranda kirmėlės, 
kurioms išimti reikia kreiptis 
pas gydytoją.

Dėl ko gi tiek suplaukė į 
ten lietuvių? tyrinėjau tą 
klausimą ir suradau net tokių 
atsitikimų: atskiri laivininky
stės biurai duodavo lietuviui 
bedarbiui keletą pensų, kao 
jis rašytų pažįstamiems į Lie 
tuvą gerai gyvenąs, daug už
dirbąs ir pan. Bedarbis, netu
rėdamas ko valgyti, sutikdavo 
su pasiūlymu...
— O kaip su mokyklomis, su 

visuomeniniu lietuvių gyveni
mu?

— Mano apskaičiavimais, 
lietuviai mokyklų turi nedau
giau kaip dešimtadalį, kiek 
reikėtų. Apie visuomeninį gy
venimą bijau taip greitomis, 
kalbėti. Kiekvieną žodį vėliau 
P. Amerikos lietuviai gali iš
siaiškinti ne tarė, kaip būčiau 
iš tokro galvojęs pasakyti, Ta 

čiau galiu trumpai aptarti: vi 
suomeninis P. Amerikos lietu 
vių gyvenimas, mano suprati
mu, dar nėra reikiamai išsi
kristalizavęs. Ir per daug ats
kirų lietuvių organizacijų, ir 
per daug laikraščių ir tt.

Ir keliauti po tuos kraštus 
ne taip lengva. Nori, pvz., iš 
vienos valstybės nuvažiuoti į 
kitą, niekur negali tiksliau su 
žinoti, kaip patogiau į ten pa
tekti. Bandžiau keliauti pagal

Kaip pas mus paminėta 
Lietuvos Neprikl. 
Sukaktis

ROCHBSTBR, N. Y. — Va 
sario 19 d. šio miesto lietu
viai gražiai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį da
lyvaudami pamaldose “in co- 
r.pore” su Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis. Iškilmingas 
šv. Mišias laikė kun. P. J. 
Valiukas, o gražų pamokslų 
apie reikalą gerbti savo gim
tinę šalį pasakė kleb. kun. J. 
M. Bakšys. Šv. Cecilijos cho
ras, vedamas I. Kovaitės, la
bai gražiai giedojo. Per “Of- 
’fertorrum” Marė Pikunaftė iš
pildė solo “Avė Maria”. Po 
Mišių ir palaiminimo Šv. Sa
kramentu, sugiedotas Lietu
vos himnas.
Koncertas

Vakare parapijos salėn su
ėjo daug žmonių pasigerėti I. 
Rovaitės vedamo choro kon
certu. Programą atidarė kie-. 
bonas pareikšdamas, kad dai
na lošė labai svarbią rolę Lie
tuvos kovose už nepriklauso
mybę. Toji daina ir šiuo lai
ku tebelošia tą rolę stiprin
dama tautos sūnus laikytis 
savo tautybės. Daina patrau
kia ir mūsų jaunimą susibur
ti į krūvą ir jaustis lietuviai®. 
Be lietuviškos dainos tasai 
jaunimas būtų pakrikęs ir 
greitai ištautėtų. Todėl ir pa
minėjimas brangios lietuvių 
tautai šventės su daina yra 
labai tinkamas.

Koncerto programa buvo se
kanti: 1) “Star Spangled Ba
nner”, 2) “Gimtinė šalis” ir 
“Ant kalno klevelis” (Cižau- 
sko) išpildė šv. Cecilijos cho
ras. 3) Piano solo, pasiren
kant — V. Bartulis. 4) “A-

ž i fino)
ciaus) išpildė 
choras.

Klebonui tarus padėkos žo
džius jaunimui ir vadovei Ro- 
vaitei, choras baigė progra
mą Lietuvos himnu.

Reikia pasakyti, kad visa 
programa buvo labai gražiai 
ir tinkamai išpildyta. Bange
lis buvo iššaukti antru kartu 
nes jų dainos gražiai buvo su
dainuotos. O jau to.s “Vestu
vės”, tai, ištikrųjų, priminė 
vestuves Lietuvoje.

Po programos buvo šokiai 
abiejose svetainėse.

Apsaugok Aukščiausias tą 
mylimą šalį

Kur mūsų tėvynė, kur bo
čių kapai;

Juk tėviška Tavo malonė 
daug gali

Mes Tavo per amžius var
gingi vaikai...

Vyturys

Šv. Cecilijos

AUKSO GRŪDELIAI
Kuo didžiaus įsitikinsi apie 

šio svieto piktybes, tuo did
žiaus apsišarvuok makla ir są 
žinės sąskaita.

Jeigu plaukydamas nori ki
tą išlaikyti vandens paviršiuje 
sergėkis, kad pats nenugrim- 
stumei į dugną.

JT

teik, ateik” ir “Vasilkėliai” | 
(Kuprevičiaus) solo Marė Pi-j 
kūnaitė. 5) “Sielos ruduo" ( 
(Žižiūno) ir “Muzika” (Va-1 
nagaičio) išpildė oktetas su
sidedantis iš: J. Jurgelionie- 
nės, M. Pranskūnienės, A. Ku- 
mparauskienės, I. Mociejūnai- 
tės, P. Jurgelionio, P. Prans- 
kūno, B. Rumbučio ir P. Be-

vieną naujausią atlasą, tačiau Hukevičiaus. 6) “Noktumas

)</<>

COULDAI 
PIT A ” 
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tu pats turi nusipelnyti pasi
tikėjimą.

Jau taip yra paprastai, kad 
ten linksta žmonės, kame regi 
gabumą ir jiegą.

Jungti darban, tai šimte
riopai didinti visuomenės jie- 
gas.
Tas yra geriausias klausimo 

išrišimas, kuris tobulina žmo
nių širdis.

Ar esi varginamas 
vidurių užkietėjimu?
PASILENGVINK ŠIUO PA

PRASTU ŠVELNIU BŪDU!

Ex-Iax yra malonus, tikras, moder
niškas būdas Imti laksatyvą.

Ex-Tjix yra gardus, kaip geras čo- 
kolarlas. Jisai yra pilnai pnsitikAti- 
nas, kartu švelnus savo veikmėje. 
Jis padaro savo — be Įtempimo ir 
nesmagumo.

Ex-Lax yra Amerikos labiausia Įsi- 
platlnęs laksatyvas. Jis lygiai geras 
magiems ir suaugusiems. Gaunamas 
aptielfiose dėžutėse po 10c. ir po 25c.

SAVGOKITfcS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama vienas tikras Ex-Uax! 
fsldėm&kit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORICINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

’ltl
“GRIPSHOLM”

Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 

pradėkite ruoštis jš anks
to. "Draugo" laivakorčių 

agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijai? kuogreiciausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

apsirikau. Jame buvo nubrėž
tas iš vienos valstybės į kitą 
geležinkelis, o kaip privažia
vau, jo neradau, pasirodo, jis 
dar... tik būsiąs. Ir vėl grįžk, 
tam sugaišdamas keletą die
nų.

Iš kelionės R. Skipitis par
sivežė daug medžiagos, kurią 
tikisi sunaudosiąs, rašydamas 

| laikraščiuose, darydamas or- 
| ganizaci joms pranešimus ir 
Į pan.

Daugiau žmonės daro
. tuštybės, negu iš tikro maldin

gurno.

duetas (Bačiulio) išpildė Ale
na Matulytė ir Bronius Sa
muolis. 7) Piano solo Olga Mo- 
ciejūnaitė. 8) “Ant tėvelio 
dvaro” (Šimkaus), “Gale lau 
ko toli” (Andriulio) ir “Na
mo, namo” (Šimkaus) išpil
dė vyrų choras. Tarpuose tų 
dainų Bronius Samuolis sakė 
eiles “Nedaugei įmūsų” (Mai
ronio). Po trumpos pertrau
kos atvaidinta operetė “Ves
tuvės” (Pociaus). Vaidinto
jai: Ūkininkas — Jonas Sed- 
lickas, jo žmona — Florence 
Sedlickienė, Svočia — Ella' 
Poluikienė, Jaunikis — Jonas

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

VIa Jaknta. «▼.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764
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— Į Pijaus XI laidotuves 
Romon buvo nuvykusi ankštų
jų dvasininkų delegacija, va
dovaujama arkivyskupo Skvi
recko. Lietuvos vyriausybė at

stovauti pavesta Lietuvos mi
nistrams prie Vatikano ir Kvi- 
rinalo.

LIETUVIAI DAKTARAI

s*

■ r.f,,

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Telefoną* HEMIock 6386

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 VV. Marųuette Rd.

Ofiao valandoe:
10—12 vaL ryto

2—4 lr 6—8 vaL vakaro 
Trečiadieniai* u Sekmadieniai*

busitanua

Iš ALRK Labdarybės
Centro Susirinkimo

Labdarybės centro susirin 
kimas jvyko vasario 22 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos sa 
lej, Chicago, III.

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Bacevičius, maldą atkal
bėjo gerb. kun. Ig. Albavi-

DIDELĖ
NUOLAIDA

DABAR
Perkant Rakandus, Pečius, 

Elektrikines Ledaunes, 
Radijas, Akordijonus

čius. Protokolas iš praeito su
sirinkimo priimtas taip kaip 
skaitytas.

Kuopos raportai: 1 Kuopos 
2 ątstovai: turėjo programą 
su krutumais paveikslais; pa
rengimas gerai pasisekė. M. 
Sudeikienė iš 1 kuopos prane
šė, kad p. Kasmauskienė te
beserga ir yra susirupinusi, 
kas ją palaidos; jinai turinti 
“lotą” Šv. Kazimiero kapi
nėse ir $197.95 pas seseris. 
Raportas priimtas.

2 kuopos 2 atstovai: Pavilo
nis raportavo, kad 2 kuopa, 
Roselande, bus atgaivinta, nes 
tam tikslui yra šaukiamas su
sirinkimas vasario 26 d. Ra
portas priimtas.

3 kuopos 4 atstovai: rapor 
tuoja, kad susirinkimus laike

Užuojauta Labdarių 
Veikėjui

Mirus Motiejui Šlikui, žy
maus labdarių sąjungos vei
kėjo ir labdarių ūkio užvaiz
dos sūnui, reiškiame jam ir 
visai jo šeimai giliausią už
uojautą.

Antanas Bacevičius,
LRK Labd. Są-gos pirm.,

Z. I»- Gedvilas,
LRK Lab. Są-gos fin. sekr.

bės istorijos knyga dar neuus 
išleista per kokius metus ar 
dvejus, tai yra kol nebus prie
glaudos namas pastatytas; be. 
dėtis prie Šv. Kryžiaus ligo
ninės knygos, neg Šv. Kazi
miero Seserys rengiasi išleis
ti knygą lietuvių kalboj de
šimties- metų ligoninės gyva 
vimo sukaktuvių proga. Dire
ktoriai nutarė, kad visų lab
darybės garbės narių vardus
sudėti į minėtą knygą; bet 

reguliariai ir kuopa gerai vei- ‘ neminėti iš kokios kuopos ar

7
DR. P. ATKOČIŪNAS

nANTTHTAH

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. HL
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* u 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Ofiso TeL CANai 2346

DR. F. G. VKINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar* 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street

[N

A ■* ‘
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Lietuvio Skonto Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III.

Rašo A. Daujotis ir A. Rudis - Rauktis
Neperseniausiai, LRKttA pa pasekmingai išlaikė kvotimus, 

skyrė centralinį komitetų skau Rezervų vadu išrinktas Petras 
tų organizavimui. Į tą komi
tetą įeina: L. Šimutis, dr. A.
Rakauskas, kun. T. M. Juras,

DR. P. J. BEINAR
(BE1NAKAUSHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 1 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave.

2-tro* labo*
CHICAGO, LLL.

Telefoną* MlDway 2880
OFISO VALANDOM:

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

Naujos, mažos Radijos po
£6.95

6 tūbų Victor Radijos 
vertos $25.00, po
£12-50

7 tūbų Radijos Gražiame
Kabinete už
£24.50

8 tūbų Zenitli, Gražiame 
Kabinete, vertas $90.00, už

£38.00
R.C.A. Victor, Philco, Ra- 
dionas didžiausia vertė ir 

nuolaida.
Pečiai: Universal, Norge, 
Crown, Monogram, ir kiti 
su didele nuolaida.

Dabar pirkdami Elektri
nę ledaunę: Norge, General 
Electric, Hotpoint, Westin- 
ghouse, Crosley Shelvadore, 
sutaupysite daugiau kaip 
$50.00 ant naujo 1939 Ref- 
rigeratoriaus. Lengvi išmo
kėjimai suteikiami ilgam 
laikui.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.,
3409 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

kia. '-ftr
4 kuopos 4 atstovai: turėjo 

susirinkimą vasario 26 d.
g kuopos 1 atstovas.
6 kuopos 3 atstovai: rengia

si prie vakaro gegužės 14 d.
7 kuopos 4 atstovai: kuopa 

gerai gyvuoja.
8 kuopos 4 atstovai.
10 kuopos 2 atstovai: kuo

pa gerai gyvuoja ir rengias: 
prie dviejų parengimų. Vie
nas bus labdarybės naudai, o 
kitas parapijos naudai.

23 kuopos atstovų nebuvo.
Raportas iš Tėvų Marijonų 

Rgm. 12 seimo. J. Šliogeris 
raportavo, kad seimas buvo 
labai skaitlingas, įspūdingas ir 
labai gerai pasisekė.

Raportas iš labdarybės di
rektorių susirinkimo: A. Ba
cevičius raportavo, kad susi
rinkime dalyvavo 8 direkto
riai ir nutarė, kad Labdary-

kolonijos. Centras raportą pri
ėmė su pataisymu. Pataisy
mas toks: sudėti visų garbės 
narių vardus į istorijos knygą 
ir pažymėti iš kokios kuopos 
ir kolonijos. Taipgi sudėti la
bdarybės darbuotojų mirusių
jų kunigų vardus: amžiuos at
minties kun. Staniukyno, kun.

' Kudirkos ir kun. Serafino. 
Nutarta, kad visų labdary

bės kuopų veikėjų būtų nuim
ti paveikslai ir įdėti į minėtą 
istorijos knygą.

Raportas iš komisijos sukė
limui fondo prieglaudos sta
tymui. Kun. A. Linkus rapor
tavo, kad keli komisijos na
riai susirinko pas Motiną Ma
riją pasitarti apie sudarymą

V. Kvitkauskas ir J. P. Rakš
tis. Po komiteto sudarymo, 
jau gauta žinių, kad būriai 
organizuojasi Šv. Pranciškaus 
parapijoj, Lawrence, Mass., ir 
Šv. Jurgio parapijoj, Detroit, 
Mieli. Pageidaujama išgirsti 
žinių iš Lawrence ir iš De
troit.

Pereitą ketvirtadienį, Skau 
tų Būrio 286 (18tli St.) susi
rinkimas buvo nepaprastai 
veiklus. Rinkimuose, skyrius 
2 išrinko A. Oželį to skyriaus 
vadu, o L. J. Martiną jo pa- 
gelbininku. , JRįį

Rezervų skyrius irgi bruz
dėjo. Nauju rezervu pripažin
tas Leonardas Būdžius, kuris

V. Daužvardis.
Iš rezervų į pilnamečius

.skautus išėjo I. Mačiulis ir 
F. Šulcas. Juos priėmė į sk. 
3. Vadas A. Montikas ruošia 
juos prie tenderfoot kvotimų.

Norim persergėt Dievo Ap
vaizdos parapijos gyventojus. 
Jeigu jie bi dieną išgirs keis
tus triūbos garsus toj apylin
kėj, lai neišsigąsta. Mat, Ro
bertas Sabonis yra pasiryžęs 
tapti Būrio “triulbočium”. Jis 
LRKSA globa, arba tie, kurie 
praktikuoja ir ruošiasi tam 
“amatui”.

Labai pageidautina, kad 
nauji būriai, suorganizuoti po 
pradeda organizuotis, parašy
tų žinelių į šį skyrių, kuris 
yra atdaras visiems skautams. 

Skautų vadas A. Rauktis

Mi
«>• ,,

WCFL — 970 k. Radio va
landa leidžiama kas nedė
lios vakaras 5:30 iki 6:30 
P. M. Chicago laiku.

pažadėję man tūkstantinę ir 
tikrai aš ją priduosiu staty
bos fondui”.

Nutarta užprašyti Mišias
šv. už a. a. Motiejaus Šliko 

prieglaudai planų ir apie pra-1 sielą, tai yra labdarybės ūkio• • • Idėjimą vajaus. .užvaizdos vyresnįjį sūnų. šv
M. Sudeikienė pareiškė; Mišios bus Visų Šventųjų par.

“Tiktai pradėkite statyti prie 
glaudą, o townoflakiečiai yra

Roselande
ryto.

kovo 1 9 vai

Aukavo labdarybei per Jo
ną Dimšą sekančiai: Antani
na Leščinskienė $90.00, Kazi
miera Laučienė $10.00 ir B. 
Pivariūnienė $2.00, S. Komai- 
ko $15.00.

Visų įplaukų centro susirin
kime buvo $127.75.

i;. .

g.

v
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DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Av*

Valandos: 1—3 ir 1—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tet YARda 0994 
Rea. TaL PLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlioaais nuo 10 iki 12 vai. dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ave. 
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TeL YARda 6921
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:36 
756 VVest 35th Street

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehlll 0617 
Office Tel. HEMiock 4s48

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct.
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL CANai 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal aatartį.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

D R. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Ave.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

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

DR. STRIKOL’IS _
4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartj.
Offiso Telef. BOCIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TaL CALumet 6974
OFISO VALANDOS 

B vai. ryto iki S I- vakaro, iiakinaat 
aekmadieaiu ir trečiadieaina

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiao TaL VIEginia 0036 
Reaidencijoa TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 Archer Avenue 
Ofiao yaL: 2—4 ir 6—S P. M. 

Reaidenoija
8939 So. Claremont Ava
Valandos: 9—10 A- M. 
Nedėliomis pagal aatartį

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIU ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue

Gtoh ___
Miaiųį, Fla-. Šiomis dienomis suruoštose kumštynėse abu kumštininkai vienu momentu 

viens kitą ištrenkė iš “ringė*”- žiūrovai padeda kumitininkams: kairėj Kreigeriui, o deši
nėj Brownui atsistoti ant kojų- belikęs tik vienas s^rfinde^aa (Acme\_
telephoto}

- #tr ' -fi <*'*' -.•V’''

VALANDOS:
Panedėlį, Uteniške ir Ketverge 

nao 2 iki 9 vai. vakar*. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

B ūba toj ano 12 iki 6 v. i.
TeL Proapect 1012 

Re*. TeL Repuhho 6042

Tei OAHal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. s. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefoną* REPnblic 7868

Tel CANai 0267
Rea. TeL PROapect 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6iki8vaLvakaro

Office Phone Res and Offiee
PROapect 1028 2359 S. Leavitt 8t.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WASSKA»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliom lr Trečiadieniai! 
l'a«AAl SiHArt-į.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandoa:
10 vai. ryto iki 9 v*l. vakaaro 
Sekmadieniais ur Treriaditmaia

________________ tWWU BlttKt).

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nao 9 ryto iki 8 vakaro
Krredoj pagal Hnlar'i

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* LAFayette 3650 

Autiadieųieis, Ketvirtadieniais ū' 
Penktadieniais

4631 South Ashland Ave.
Tei. YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Nuieškpk malonumų, baimė 
ijhaiiimsį ętajoiks. _



Trečiadienis, kovo 1 d., 1939

CICEROS LIETUVUĮ NAUJIENOS
Iš Federacijos
12 Skyriaus Veikimo

Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas įvyko vasario 26 
d. Atstovi} dalyvavo iš 16 dr- 
gijų. Pasirodo, kad 12 sky
rius šiais metais nuveiks daug 
gerų darbų, kuriuos užsibrie- 
žė šiame susirinkime. Pirmiau 
sįa išklausyta laiškai: iš Fe
deracijos apskr. kvietimas į
konferencijų, 5 d. kovo. At- pasveiktų
stovais išrinkti: B. Kazlaus
kas, J. Motekaitia ir J. Sta
šaitis; iš Tautos Fondo; šis 
laiškas priimtas.

Iš Federacijos Chįc. apskr. 
pranešimų padarė pirm. B. 
Kazlauskas apie lb vasario 
paminėjimų ir liet. katalikų 
vakarinių valstijų konferenci
ją

B. Kazlauskui ir A. Mon- 
deikai pranešus, kad Lietuvos 
konsulate kovo 1 d. šaukiamas 
or-jų atstovų susirinkimas Pa
saulinės Parodos New Yorke 
reikalais, kadangi Federacijos 
12 skyrius yra subūręs 21 dr- 
gijų, nutarta išrinkti atstovas 
į tų susirinkimų. Atstovu iš
rinktas A. Valančius.

Vasario 16 paminėjimas Ci
ceroje pavyko. Muzikalę - vo
kalų programų išpildė parapi
jos choras ir Šv. Antano pa
rapijos mokyklos benas. Lie
tuvos konsulas sutiktas dekla
macija vienos mokinės. Be ko
nsulo, dar kalbėjo kun. A. Va
lančius, A. Deveikis, Jr., ir 
kun. A. Linkus.

Aukų sumesta sekančiai: po 
1 dol. aukojo — kun. A. Lin
kus, J. R. Rakštis, J. R. Žau- 
lius, O. Zalulus, J. Motekai- 
tis. Smulkiais Š6.33. Viso $1L- 
33.

Vakaro vedėjam buvo A. 
Valančius.

Pakeltas klausimas apie 
mūsų spaudų. Kai bus gauta 
pranešimas iš Federacijos ap. 
arba iš “Draugo” adm., tada 
visos mūsų draugijos, skyriai, 
klubai bei kuopos stos į dar
bų. , <

Šv. Antano draugija per 
savo atstovus įnešė, kad šiais 
metais Federacijos 12 sky
rius suruoštų Lietuvių Dienų

TH1NGS THAT NEVER HAPPErt

Irt dkflP 
ThęV Trink 
So rtotrt of

pelnų skirdamas parapijai. Į- 
nešimas paliktas visoms drau
gijoms pasvarstyti ir sekan
čiam susirinkime pranešti.

Muz. Moudeika perdavė svei
kiniuių nuo mūsų gerb. kieno-, 
no iš ligoninės ir pranešė, kad i 
už savaitės, gal, jau bus na-i 
mie.

iSkyrius dėkoja mylimam kle i 
bonui už sveikinimų ir prašo 
Dievo, kad kuo greičiausia

Ant galo išrinkta valdyba. 
Pirm. B. Kazlauskui atsisa
kius, jo vieton išrinkta M. 
Vaičūnienė, vice pirm. A. Jo- 
varauskas ir P. Stanislovai- 
tis, rašt. ir korespondentu A. 
Valančius, fin. rašt. J. Mote- 
kaitis, kas. A. Stulginskas, ka
sos glob. Šeputienė ir M. Tri- 
bičius, tvarkos žiūrėti M. Če
sienė, dvasios vadu kun. II. 
J. Vaičūnas. Atstovais į Fe
deracijos apskritį A. Valan
čius, A. Jovarauskas, B. Kaz
lauskas ir M. Vaičūnienė. Kny 
goms peržiūrėti P. Vitkus ir 
M. Vaičūnienė.

Pajamų pereitais metais tu
rėta $77.49, išlaidų $60.20. Ka
soj yra $117.29.

A. Valančius

ARD 9 Skyriaus 
Vakarienė

ARD 9 skyriaus vakariene 
su programa įvyks sekmadie
nį, kovo 5 d. parap, salėje, 
7:30 v. v. Visas pelnas skiria
mas vienuolyno naudai.

Kviečiame visuomenę atsi
lankyti ir paremti šį paren
gimų.

Programa bus graži, priren
gta sesučių. Įžanga 50c.

Komisija rūpinasi, kad vis
kas būtų kuo geriausiai pri
rengta. Komisijai pagelbsti 
kleb. kun. H. J. Vaičūnas ir 
kunigai asistentai ir seserys.

Per vakarienę bus .pagerb
tos narės, kurios per 10 metų 
be sustojimo darbavosi 9 sky
riuje, pilnai užsimokėjusios 
mokesčius. Šios narės išbuvo 
10 metų: O. Bukauskienė, E. 
Brazauskienė, M. Kiselienė, O. 
Rimkienė, M. Šileikienė ir O. 
Skirienė.

—

Skęstantis Nep Jersey pakraščiuose prekinis laivas “Lillian“. Laivas nuskendo susidūrus 
su kitu prekiniu laivu užėjus dideliam rūkui. Įgula išgelbėta. (Aeme telephoto)

Lenkai Susirūpinę 
Vilnijos Kultūrinimu

Tų pačių dienų rėmėjos pa
gerbs savo globėjų šv. Kazi
mierų, dalyvaudamos dvasinė
je puotoje 7:30 v. ryto. Mi
šiose Šv. Antano baiž. Visos 
narės kviečiamos susirinkti 7 
vai. salėn. A. Valančienė

Visiems Svarbu Žinoti
Lietuvių Namų Savininkų 

klubo bunco party įvyks ko
vo 5 d., Lietuvių Liuosybės 
svetainėj, 4 vai. popiet. Bus 
daug dovanų ir kelios įėjimo 
tikietų dovanos (door prize).

Atsilankę bus patenkinti.

Lietuvių Kareivių draugijos 
metinis išvažiavimas (pikni
kas) bus birželio 11 d., buv. 
Dambrausko farmoj, Willow 
Springs, 111. Komitetas prašo 
kitų draugijų nieko nerengti 
tų dienų.

Cicero miestelio valdžia pe
rleido ordinance (vas. 19), 
kad būti} vandens bilos užmo
kėtos per 60 dienų. Po 60 die-

“Income Tax” 
Reikalu

& Valst. federalinė valdžia 
pasiuntė į mūs raštinę A. S. 
Valūnų — Intemal Revenue 
darbininkų, pagelbėti lietu
viams išpildyti Income Taz 
blankas, ir duoti atsakymus 
į visus klausimus kas link In
come ir Sočiai Security tak
sų.

P-nas Valūnas bus “Drau
go” raštinėje nuo vasario 23 
d. iki kovo 1 d., nuo 9:00 
vai. ryto iki 6 vai. vakare.

šis patarnavimas, tai yra 
blankų išpildymas ir notari- 
zavimas, veltui. Čionai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo taksų.

KAS TURI PILDYTI 
INCOME TAK BLANKAS

Kiekvienas nevedęs žmogus, 
pilietis ar ne pilietis, kurio į- 
plaukos buvo $1,000.00 ar 
daugiau, nuo algos dividendų, 
pardavimo namų, stakų, bonų 
per 1938 metus, turi išpildyti 
blankų.

Vedę žmonės turi pildyti 
blankų, kurių įplaukos buvo 
virš -2,500.00.

Biznieriai turi išpildyti 
blankas, kurių įeigos buvo 
$5,000 ar daugiau, neskaitant 
ar buvo taksuojama atsako
mybė ar ne.

PLATINKITE “DRAUGĄ tt

nų bus užtraukta ant namo 
“lien“. Broliai, lietuviai! Ne- 
snauskit! Kelkim protestus 
prieš tokį ordinansų.

Ciceros miestelio valdžia ne 
gana kad pakėlė mokestį už 
vandenį, dabar dar nori, kad 
bilos būtų greičiau užmokė
tos. Sekantis Town Board mį- 
tingas bus kovo 6 d.

Cicero Lietuvių Namų Sa
vininkai rengia protestų.

Geo. Pocius

Šį Vakarę Renkasi 
21 Skyriaus Marijonų 
Rėmėjai

CICERO. — Šį vakarų, ko
vo 1 d., į parapijos mokyklos 
kambarį skaitlingai susirinks 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
21 skyriaus nariai ir visi ‘Lai
vo’ skaitytojai, kurių randasi 
gana daug. Susirinkimas bus 
7:30 vai. vakare. Prašomi ma
lonūs ciceriečiai ir bulvariš- 
kiai, pašvęsti porų valandų 
laiko ir atvykti, nes turime 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sime apkalbėti. A. V.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ūmiausia n didžiausia iaidojom ištaisa

AMBULANCE
DIENĄ LR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
______ 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
Tai. LAFA YETTH 0727

Klausykite mūsų Lietuvii} radio programų įeit artinto vakarsto, 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 JL) — Pranešėjas 

P. 6ALTHHBEA8

•AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimai — Moteris patarnauja 
Phone 9000 820 W. 15th Ava.

Antliiiiy B. Petkus
Lacftavicz ir Simai 
J. Liutevicius
S. P. Mažeika

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ ES KASTI 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TcL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

KAUNAS (VDV). — Len
kų spauda praneša, kad Len
kijos seimo biudžeto komisi
joje, svarstant bendrų valsty-

t
a. a a
AUGUSTAS

STEPANAUOKAS
Mirė vasario 26 d., 1939 lb., 

5:00 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Marijampo
lės apskr., Kalvarijos parap., 
Bra.za.vo kaime.

Amerikoje išgyveno 41 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tris brolius — Jurgį ir brolie
nę, Juozapą, ir Adomą ir bro
lienę, taipgi daug kitą giminių.

Kūnas pašarvotas 1505 No. 
Mason Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 2 d., 1939 m. Iš namų 9 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Angelą (1331 N. Menard Avė.) 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Broliai, Brolienės ir 

visi Giminės

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. YARds 0781.

bes biudžetų, atstovas Baran- 
skis pasiūlęs, kad, skirstant 
kreditus mokslui, menui, bi
bliotekoms, archyvams ir t.t., 
būtų ypatingai atsižvelgta į 
Vilniaus miesto ir krarfto kul
tūrinius reikalus. Vilnius esųs 
šiaurės rytų Lenkijos kultū
rinis centras ir, atsižvelgiant 
į numatomų kultūrinių verty
bių keitimųsi tarp Lenkijos 
ir Lietuvos, jis turėsiąs su
vaidinti svarbų vaidmenį. Sei
mo komisija šį atstovo Baran- 
skio pasiūlymų priėmusi.

— Šiemet Sov. Rusija su 
Prancūzija įsteigsiančios nau
jų orinio susiaiakimo linijų 
tarp Paryžiaus ir Maskvos. 
Šios linijos keleiviniai skrai
dys ir per Lietuvų, sustodami 
Kauno aerodrome.

[
01O&A'ftEUMATiM WAŠ PARDUODU DAUGIAU 

SKAUSMAI MANE STAČIAI I U.MI0.NCGU KITŲI

1$ PROTO VARO AR NETURITE 1 uA&TŲ.BESJKANMtlIANTiEMS
KOKIŲ VAISTŲ. fl KUMATJM6 SKAUSMAS A 

I^Mkaoman II tokis puikus vaistas.
PAtENOV.NTŲ ’ J KA0 IR AŠ PATS JĮ >

fLį uit nauooju ’Naudojamas visam* pasaulyje nuo 1847 mėty

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...........$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais............................ .. .$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais.......................»*»,..»......... ;.;.$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais.........  • • .$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš......... .....^.,..$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais.................. .$1.26
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais  ...........60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais..................^,..$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš......... • *................... f5o

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

h"", 1 . ......... ...........  ............. 11 i.............
■ ... ........ •..... ..................... .......... ... •---------- *-- s--- .-- .A. - w

Temykite Biznierię Bargenus “Drauge”.
Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

LAIIOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A kl P C patarnavimas HmDULflnbL dieną ir naktį
n V V A T koplyčios visose 
La I K Al miesto dalyse

Antanas M. Phillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkas 
P. I. Ridikas

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weatern Avenue 
Tel. LAPayette 8024

5
KASDIEN SU KRISTUMI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 1 Diena

“Kų žmogus savyje arba 
kituose (pataisyti neįstengia, 
turi raimiai pakęsti, ligi ki
taip Dievas nesutaisys.

Galvok, rasi tai yra geriaus 
tavo kantrybės išmėginimui, 
be kurios tavo nuopelnai ne
daug sveria”. (Kristaus Seki
mas, Knyga Pirma, Skyrius 
XVI, 1).

— Finansų ministerija pa
ruošė įstatymo projektų, pa
gal kurį bus stropiai kontro
liuojami užsienių firmų atsto
vų Lietuvoje veikla. Projektas 
perduodamas Seimui. .

Jrba Flovver ShoppeJ 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAVETTE M90 
— • —

| Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietanis — iAldotuvSma —J 

Papnošlmams

6834 So. Western Avė. 
GROvchiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone. PŲLbnąn 1270

4348 So. California Ava.
72Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139
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Bedieviai Prie
Bažnyčios

MARQUFATE PARK. — 
Vasario 26 d., ,po paskutinių 
šv. Mišių, kažin kokie gižai, 
glėbius “bedieviškų” laikraš
čių po pažastim .pasikišę dy
kai dalino žmonėms einant iš 
bažnyčios. Na ir drąsa tų ci- 
eilistų. Bet daugelis žmonių, 
paėmę šlamštų j rankas ir tik 
antgalvį pamatę, sviedė į šalį, 
kaip karštų žarijų.

Neseniai kitas cicilistų laik
raštis pasijuokė iš Marijonų 
brolio Vlado ir kitų “Drau
go” bendradarbių, būk jie da
linu prie bažnyčių, ir svetainė
se, dienraštį dykai. Aišku, 
“Draugui” ir vieta katalikų 
parengimuose ir prie katalikų 
bažnyčių. Būtų neprošalį 
“Draugų” .padalinti ir cicilis
tų vakaruose. Ne vienas, gal, 
paėmęs katalikiškųjį laikraštį 
ir perskaitęs ra.s jame tai, ko 
jo širdis seniai ieškojo: mei
lės Dievo ir artimo. Įkritus 
Dievo žodžiui į jo sielų, susi
pras, atgaus prarastųjų Baž
nyčios ir viso kų Visagalis 
mums yra pavedęs meilę. At
simins, kų geroji jo ar jos 
močiutė mokino. Sakau, gera 
būt padalinti “Draugų” tarp 
bambizų. Pamatytų jame tie
sų.

Chicago Savings and Loan Assn., (6816 So. Westem Avenue), Valdyba ir Direktoriai,

kurių pastangomis gauta apdrauda dėl depozitų iki $5000.00 per Federal Deposit Insurance 
Corp. Sėdi iš kairės į dešinę: Alex Dargis, viee prez.; F. H. Sadauskaitė, sekr. pagelb.; 
J. Pakel, pilim.; M. R. Narvid, ižd.; J. P. Varkala, rašt. Stovi iš kairės: B. Nenartonis, J. 
Bell, adv. K. P. Gugis, F. L. Savickas, A. Pa navas ir A. J. Valonis.

Reiktų paklausti tų bedie
viškų laikraščių dalintojų prie 
bažnyčios, ar jų žmonės su
stojo jų laikraščius skaitę. Ar 
jų skaitytojai pradėjo susi 
įprasti, pradėjo matyti tiesų. 
Ar jau jų skaitytojai pradėjo 
susiprasti, kad jų laikraščiai 
bažnyčių ir jos tarnus netei
singai puolė? Aišku, anksčiau! 
ar vėliau žmones kurie iki 
šiol klaidžiojo praregės tiesų.

Kurį dienraštį, anglų kal
boje, rasi šmeižiant bažnyčių 
is tikinčiuosius! Juos skaito 
visokių tikėjimų žmonės.

Ar išauš tokia diena, kuo
met bedieviai nustos puolę 
Kat. Bažnyčių ir visa kas ka
talikiška?

Lietuviai, susipraskit, žiū
rėkit, kur tiesa, kur šviesa. 
Dirbkime vienybėj su Dievu, 
o Jis suteiks palaimos.

Jonas Skelly

Tradicinis Vakaras 
Pavyko

Lietuvos Ūkininko draugi
joj yra tradicija kas met su
rengti vakarų. Šiemet toks va
karas buvo vasario 18 d., Au
šros Vartų .parapijos salėj. 
Programoj buvo Maskolaičių 
grupės vaidinimas “Apkalbos 
ir meilė”. Veikalas labai gra
žiai atvaidintas. Be to, daina
vo West Side moterų pane
vėžiečių choras, o kalbas pa
sakė I. Lukošiūtė ir dr. I. G. 
Bložis.

Ant rytojaus buvo mėnesi
nis draugijos susirinkimas, ku 
riame įsirašė net 15 naujų na
rių ir visi jauno amžiaus, ko
kių draugija norėtų visuomet 
gauti. Koresp.

Gražus Metinis 
Vakaras'

ĖRIGHTON PARK. — Va
kario 19 d. Nekalto Prasid. 
P. Šv. moterų ir merginų drau 
gijos bankietas — pagerbimas 
narių, kurios <dr-j|oj išbuvo 
dešimts ir dvidešimts metų ir 
neėmė pašalpos — ištikrųjų, 
buvo gražus. Publikos susirin
ko skaitlingai. Gaila, kad ba
nkiete negalėjo dalyvauti dr- 
jos pirm. P. Kvietkienė ir 
viee (pirm. Gubistienė. Jos t,uo 
metu sirgo. Pasigesta ir kitų 
narių, kurios taipgi sirgo.

mėti visas nares, kurios buvo 
pagerbtos. Spėjau pasižymėti 
tik šias: iš komisijos Paukštie 
nę ir Pratapienę. Toliau: Ka- 
zragienę, Ukanienę, Muntva- 
lienę, Čialedienę, Balsienę, 
Šapčiūnienę, Vaikutienę, Pa- 
keltienę. Kitų pavardžių ne
spėjau sužymėti. Ten buvus

RADIO
BUDRIKO RADIO 

VALANDA

Pereitų sekmadienį Budriko 
radio valanda buvo ypatingai 
gera. Buvo gera muzika ir
geros dainos. Simfonijos or- 

Kaip šeimininkių paruošta kestros gražūs valcai, sukti- 
vakarienė buvo skani, taip i «niai įr polkos nuausti iš ska- 
suruošta programa buvo gra- ndbių, jausmingų lietuviškų
ži. Šauniai padainavo sųjun
giečių choras,' vedamas Elenos 
Domkiūtės, gražiai pašoko 

pasilinksminę, išsiskirstė į na- pirm. Kvietkienėg dukrelės Lo 
mus. reta ir Virgilija. Joms pianu

Visi atsilankiusieji dalyviai skambino V. Kraučūnaitė. Pa- 
p-nų 'Vilimų dukrelei Brony- sakyta taip pat kalbų, linkė- 
tei linki ilgiausių metų ir ge- jimų.
riausios sveikatėlės. E. A. Gaila, kad nespėjau sužy-

Pagerbė Dukrelę 
Gimtadienio Proga

MAROUETTE PARK. — 

Vasario 25 d. Kazimieras ir 
Ona Vilimai buvo surengę puo 
lų savo dukrelei Bronytei 10 į 

metų gimtadienio proga. Na
mai buvo pilni mažųjų svečių 
•— mergaičių, Bronytės drau
gių. Taip pat buvo ir augu
sių.

Jaunai jubiliatei sudėta da
ug gražių linkėjimų ir dova
nėlių; brangiausia dovana bu
vo tai tėvelių rankinis laikro
dėlis. Bronytė lanko parapijos 
mokyklų. Apart jubiliatės, p- 
nai Vilimai augina dar sūnų 
Antanų, kuris lanko St. Ma
ry’s College, Winona, Minn., 
kuris negalėdamas dalyvauti 
savo jauniausios sesutės page
rbimo puotoje, prisiuntė gra
žų sveikinimo telegramų, o se
sutė Aldona, kuri lanko Šv. 
Kazimiero Akademijų, kaip 
jauniems, taip ir augusiems 
svečiams surengė skanių va
karienę.

Po vakarienės, visi gražiai

Miss Ruby HudRon, 16 metų amžiaus, iš Smitiston, Mo., 
nacionaliam vyšninių paštetų (pajų) kepimo konteste laimė
jus pirmenybę. Konteste dalyvavo geriausia paštetų kepėja 
iš kiekvienos valstybės. Kontestas buvo Chieagoj. (Acme 
telephoto).

rf

GRAND OPENING
CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Šeštad., Kovo-March 4, 1939

NUO 9:00 VAL. RYTO IKI 9:00 VAL. VAKARE
Dovanos duodamos kiekvienam, kuris atsilankys į GRAND 

OPENING.
Duodame PaskoJas ant Namų 

Mokame 4% už Padėtus Pinigus

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS’N. 
6816 So. Westem Avenue Chicago, III.

melodijų, o skaitlingas cho
ras, duetai ir solistai padai
navo gražių liaudies ir kla
siškų dainelių. Ypatingai ge
rai padainavo Malelaitė.

Budriko radio valanda kas 
kart eina geryn ir teikia di
delio malonumo klausytojams. 
Ilgainiui ji taps tikruoju oro 
teatru. Lauksim.

Kita Budriko rakandų ir 
radio krautuvės programa bus 
ketvirtadienį vakare, nuo 7 
iki 8 vai., iš stoties WTIFC, 
1420 k. Programų išpildys ge
ri dainininkai ir akordinistai. 
Be to, bns. asmenų ir draugijų 
pranešimai. Nepamirškite pa
siklausyti. J.

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkrastis

ATHOL, MASS., kun. P. 
Juraičio klebonaujamoje baž^ 
nyčioje, kovo 13—19 — kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.

WESTFIELD, MASS., kun.
O. Puidoko klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 20—26 — 
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BROCKTON, MASS., kun.
J. Švagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETH, N. J., kun.

J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIČ.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Jančius, M. 

I.C.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

PITTSTON, PA., kun. J. 
Kasakaičio klebonaujamoje ba 
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės 
atlaidai — kun. P. Malinaus
kas, MIC.

DETROIT, MICH., kun. J. 
Čižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun.
S. Yunkerio klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 7—9 — 
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andriuška, MIC.

PROVTDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
I. C.

PITTSBURGH, PA., kun.

J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—12 — 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Misiaus klebonaujamoje ba
žnyčioje balandžio 10—16 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

11 CUTS—BURNS-SCALDS
thould be ąuickly treated to pre ve n t bad ifter- 
effects ae veli aa rclieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore, tired feet. At your 
druggist'*— money back if not aatiafied. For 
free sample wnte Moeso Laboratoriea, 215South 
Leavitt Street, Chicago. *

3U1CK RELIEF FOR FEET

Išbandyk mūsų mokslišką 
“New Life” galvos gydymą nuo 
pleiskanų, nuo sausumo ir nuo 
taukuotumo odos lr plaukų. At- 
nauink savo plaukus ir prirengk 
Juos pavasariniam sugarblnia- 
vimul.

Kaina 95c. — Tik šią savaitę.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingų 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO,

2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

Klausvkite
PALENDECH’S TRA VEL 

BUREAU

Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Radio

PLATINKITE “DRAUGĄ

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Mūrinis namas, 1-mas aukštas — 
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus "lucky bargain”. 63-člos 
gatvėkariai privelia arti. Atsišauki
te: 5811 West 64th Place. Klaus- 
kite antrame aukštyje, užpakalyje.

PARDAVIMUI NAMAI 
6241 So. Talman Avė., puikus 2 fie
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarlų 
fletai. Ąžuolo grindys ir Jtaisymai. 
Karsto vandenio šiluma. 2-karų ga- 
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,600.

Vakarytlnls kampas 64-tos ir Camp- ' 
bell Avė. Puiki 7 kamb. rezidencija, 
kalptik nauja. 3 dideliai miegamieji 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys Ir 
įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžlus. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.

NORMAN GEYUR & CO., Inc. 
4801 So. Ashland Avenue,

Tel. VARds 0200.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokią 
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau lr geriau. Atnaujinklt savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
I.engvl Išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos pollcy.

I CHARLES TJRNICH
' (Kazys Umikas)

2500 VVest 03r<l St. Antras aukštas 
I Durys nuo Campbell Avė, pusės

. NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną Ir na

mą ant privatiško namo. Atsišau
kite: 4635 South Wood Street.

NEURITIS
IHIIVI PAIN IN IIW MIMUTil

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago ln a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotlcs. Does the worlc ąuickly—mušt relieve 
vrorst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Drugglsts. Don’t 
anffar. Ūse NURITO on this guarantee today.

SKAITYKITE VIEN KATA- ?ei nor* sumany™us nūSa‘
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS lSti’ mokykis kentėti.

Musės įkyrios ne didumu, 
bet daugumu.

Turtas virt 
$2,900,000.06

Reserve $««,ooo.ee
M O V I N G 

Anglys Malkos

JUOZAPAS MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street

Trokų Išnuomuojame Pik
nikams ir Visiems Kitiems 

Reikalams

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING
NERVOUS

4%

Check Belos* And See If Yon Have 
Any Of The Signa

eaa make you old and 
... eranky snd hard to live 

S—can keep you atrakę ntghta and rob 
you of good hoalth, good times and jobs.

Don't let vourssif "go” liks that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made ūpo- 
riolly for notnm. And could you aak for any- 
thing whoae benefita have been better proved 
than vorld-famous Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoand?

Let the vholeeom. herbe end roots of 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your shrieking nervas, tone up your System, 

'i female funo

Qulverlng nerves 
haggard looking, < 
witn—can keep yc

help lemn 
.1 disorders. fron

Make s not. NOW to get e bottle of thla 
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

ertthout fall from your druggist. Over s mil- 
in in letter

eronderful beneflta.
lion vomen have vrltten in lettors reporting

For the paat 60 yean Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound has helped grateful 
vomen go “amlling thru’’ trying ordeala. 
— not let it help YOU? *Why i

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacrarnento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokčjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKTEWICH 
President •

HELEN KUCHINSKAS, See.

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

pIkKirli PARARI —— SAuilitk 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG .................................................... $« ••
nut ................................ $e.ee
big lump ....................... te.oe
MINE RUN .................................... $5.75
RCREENINGS ............................... $5.5»

Tel. ARDmore 6975

A

AAilIions prėfer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite fij naujų Salad 

Dresaing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas ii gerian* 
’aių medžiagų.

* M1RACLE WHIP CONTAINS MORE—, 

FAR MORE-OF THE COSTIY INGREDIENTS!

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Incorporated
Tel. Prospect 0745-0746

WhoieeaJe Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pu mus galima rauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Dec- 

tlnę.

Mm Ir Virt Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldaa 

Savininkai

Z *

TIK #42.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
71-čia gat. Ir California Ava 

Da blokai ano Marąuette Pk.
Mflrlnlal, lnrtuluotl namai B 
lr 5 kambarių, gu balam entu. 
lotu 10x115 P*dų au visais 
{taisymais.
Namo kaina 15,000.00. Malas 
pradinis |mokB jimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 1 
mCnesį. S| guma padengia 
nuošlmtĮ, taksus, apdraudą lr 
mSnertnę dai J paskolos.

Namai statomi po priežiūra 
F. H. A.

Pamatykite, o stebSsltfla 
Ofisas Prie 78-Clos gatvAs ir

California Avenue.


