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POPIEŽIUS PIJUS XII RYTOJ « SI
Iškilmių eiga per kelias valandas 
iš Vatikano Ims transliuojama

Bus girdima Amerikoje, 
visose pasaulio dalyse

NEW YOTKK, kovo 11. — Ry 
toj, kovo 12 d., katalikiškam 
pasauly įvyksta istorinė diena.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
vainikuojamas Šv. Petro ba
zilikoje, Vatikane.

Visų bažnytinių ceremonijų 
ir iškilmių eiga bus transliuo
jama per radijų ir bus girdi
ma visose pasaulio dalyse.

Vatikane iškilmės prasidės 
apie 9:30 ryto. (Chicagos lai
kas bus apie 2:30 po ateinan
čio pusiaunakčio).

NBS (National Broadeas
ting; kompanija) savo radijo 
tinklus turės atidarytus per 
naktį ir kiekvienam, kas tik 
turi radijo priimtuvų, bus pro 
ga girdėti Vatikane vykstan
čias iškilmes.

Bus girdimas suplūdusioms 
minioms ir visam pasauliui 
Šventojo Tėvo teikiamas apaš 
tališkas laiminimas:

Vokietiją ir Italija pasiryzusios 
prie nauju žygiu -“naujo D

Iškėlus jų planus aikštėn, 
vargiai bus vykdomi

PARYŽIUS, kovo 10. — 
Politiniam konservatorių lai
kraštyje Le Journal dės De- 
bats (plieno trusto organas) 
karinis specialistas gen. Al
bertas Duval rašo, kad Vokie
tija ir Italija jau išjunda vei
kti sudaryti‘naujo;Miuncheno’ 
padėtį, po kurios Britanija su 
Prancūzija dar daugiau bus 
palaužtos ir neteks didžiųjų 
valstybių reikšmingumo.

Mussoliniui pritariant ir re- 
miant Hitleris šį kartų planuo 
ja įsiveržti Olandijon ir pasi
savinti jos dalj. Planuota įsi
veržti ir į Šveicarijų. Tačiau 
šis žygis paneigtas, nes tas 
galėtų sukelti europinį karų.

Kas kita yra su Olandija.

PRANCŪZIJAI YRA
GERA DVIEJŲ METŲ
KARINĖ TARNYBA
PARYŽIUS, kovo 10. — 

Vyriausybei reikalaujant pran 
cūzų senatas pravedė įstaty
mo projektų, kuriuo pratęsia
ma dviejų metų privaloma ka 
riuomenės tarnyba. Pirmiau 
norėta šios tarnybos laikų su
trumpinti. Vyriausybe randa 
to negalima padaryti Europo
je gyvuojant suirutėms.

PARYŽIUS, kovo 10. — 
Daug žydų iš Ialijos bėga į 
Prancūziją. Ištremiami.
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Kam leidžia laikas ir kitos 
aplinkybės, naudinga pasiklau 
syti iškilmių eigos oro bango
mis.

NBC vadovybė, kurios atsto 
vas yra Vatikano galingoje ra 
dijo stotyje, stengiasi, kad iš
kilmių transliavimas būtų ko 
aiškiausias, kiek tik leis ne
paprasto tolio atmosferos sto
vis.

VATIKANAS, kovo 10. — 
Sekmadienį, kovo 12 d., Po
piežiaus Pijaus XII vainikavi 
mo iškilmėse pirmų kartų bus 
ir J. A. Valstybių prezidentas 
atstovaujamas. Jį atstovaus 
ambasadorius Britanijai J. 
Kennedy.

Be to, mūsų laikais pirmų 
kartų Popiežius bus vainikuo
jamas Šv. Petro bazilikos iš- 
laukuje — baziliko® balkone, 
ruimingos aikštės priešakyje.

Kaip Britanija, taip ir Pran
cūzija mažai paisytų Olandi
jos likimo ir nedrįstų ginkluo 
tai priešintis naciams. Įsiver
žę į Olandijų naciai tuojau pa 
reikštų, kad jie ir toliau pasi
žada nekliudyti Prancūzijos 
sienų ir pastaroji nacių žadė
jimais pilnai pasitenkintų. 
Britanija tylėtų, nes nacių įsi
veržimas Olandijon nekliudy
tų Šiaurinės jūros pakrančių.

Bet Prancūzija, rašo gen. 
Duval, turi apsisaugoti. Jei 
Hitleris pradėtų tuos savo 
planuojamus žygius, Prancū
zija be jokio delsimo turėtų 
paskelbti visuotinų kariuome
nės mobilizacijų. Hitleris bijo 
griežto valstybių nusistatymo.

RAUDONIEJI PALEIDĘ 
PRIMO DE RIVERA

PARYŽIUS, kovo 10. — Ži
niomis iš Valencijos, tenai 
raudonieji iš kalėjimo išlaisvi
nę buvusio Ispanijos diktato
riaus Primo de Rivera sūnų 
Miguelį.

BALIOTE NEBUS KOMU
NISTŲ KANDIDATŲ

Cooko apskrities ir Chica
gos rinkimų komisionierių 
boardas nusprendė, kad majo- 
rinių rinkimų bal. 4 d. baliote 
nebus komunistų partijos kan 
didatų. Komunistai savo peti
cijoje neturėjo reikiamo skai
čiaus parašų,

ANGLIJA PLANUOJA
NUSIGINKLAVIMUI
KONFERENCIJĄ
LONDONAS, kovo 10. — An 

glijos vyriausybė yra įsitiki
nusi, kad Europoje stovis žy
miai pagerėjęs ir dabar yra 
proga pągalvoti valstybėms 
ginklavimosi mažinimo klausi
mu.

Spauda tai pabrėždama pra 
neša, kad ministras pirminin
kas Chamberlainas artimoj a- 
teity planuoja sušaukti ginklą 
vimosi mažinimui konferenci
jų, kad suturėti tolesnį ginklą 
vimosi lenktyniavimų.

Sakoma, pirmiausia bus pa
sistengta apriboti ginklavimo
si ore. Jei pasisektų, tada bū
tų pagalvota praplėsti nusigin 
klavimo pasitarimus ir į šį 
darbų įtraukti J. A. Valsty
bes, kurių vaidmuo šiuo Mau
simu yra didžiai svarbus.

Be ginklavimosi mažinimo 
būtų pasitarta ir apie ekono
minius klausimus.

Kalbama, kad jei konferen
cija duotų teigiamų rezultatų, 
Chamberlaifiaė pėsiityžęs -«u 
Hitleriu tartis kolonijų reika
le.

Spaudai pranešant apie tuos 
nusiginklavimo planus ir “nu
rimstančių” Europų, Angli
jos parlamente svarstomas 
klausimas būtinai didinti oro 
laivynų. Pati vyriausybė pasi
sako, kad vienerių metų laiko
tarpiu Anglijos oro laivynas 
bus padidintas keliais tūkstan 
čiais naujų lėktuvų.

ĮKALTINTI TRYS GUBER

NATORIAUS PADĖJĖJAI

HARRISBURG, Pa., kovo 
10. — “Grand jury” įkaitino 
už papirkimus 13 demokratų 
vadų, kurių tarpe yra buvusio 
gubernatoriaus G. II. Earle 
trys padėjėjai.

GRJŽO AMBASADORIUS 
ISPANIJAI

NEW YORK, kovo 10. — 
Grįžo J. A. Valstybių ambasa 
dorius Ispanijos raudonųjų re 
žimui C. G. Bowers. Išvyko į 
Wasbingtonų.

MADRIDO KARO FRONTE 
NIEKO NAUJA

HENDAYE, kovo 10. — Ma 
drido karo fronte nieko liau
ja. Tik’ raudonieji praneša IŠ 
Madrido miesto, kad jie vie 
dar kovoją prieš komunistų 
sukilimus.

NACIAI UŽGROBĖ KATA
LIKŲ ORDINO SAVASTIS

VIENA, kovo 10. — Nacių 
autoritetai čia užgrobė katali
kų ordino — Teutonų .Vyčių 
Austrijoje, savastis: mokyk
las, ligonines ir kitas kultūri
nes įstaigas.
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S v. Petro bazilikos aikštėje tikinčiųjų minios raliuoja naujam Šventųjam Tėvui Pijui XII tuojau po išrinkimo pasi ro
jam bazilikos balkone. Ši Acme telephoto nuotrauka yra nuo o riginalo, padaryto kovo 2 d. Romoje.

POPIEŽIUS LAIMINA 
NAUJĄ DEMOKRATIŠKĄ 
ISPANIJĄ
BURGOS, Ispanija, kovo 10. 

— Atsakydamas į gen. Fran
eo pasiųstus sveikinimus Šven 
tasis Tėvas Pijus XĮI laimina 
atgimstančia -Ispaniją, ir. gen. 
Franco paveda dieviškai va
dovybei.

POPIEŽIUS LAIMINA VIE
NUOLES BEATIFIKAVI- 

MUI ŽYGIUS

VATIKANAS, kovo 10.-
Švemtasis Tėvas Pijus XII 
šiandien priėmė Jo Emin. 
kardinolų Dougjherty, Phila- 
delphijos arkivyskupų, ir lai
mino amerikietės vienuolės 
motinos Elžbietos Seton bea- 
tifikavimui vykdomus žygius 
ir darbus.

VVISCONSINAŠ PRIEŠ 
SĖDĖJIMO STREIKUS

MADISON, ,Wis., kovo 10. 
— Wisconsino legislatūros že
mieji rūmai pravedė balių, kū
rino uždraudžiami darbinin
kams sėdėjimo sreikai ir antra 
eiliai pikietavimai ir boikotai.

Šį bilių remia valstybės že
mės ūkio taryba, kuriai pri
klauso apie 30 įvairių ūkinin
kų organizacijų.

Netolimoj praeityje dėl pra 
monių darbininkų sėdėjimo 
streikų ir kitų suiručių ūkinin 
kai skaudžiai nukentėję.

DEPORTUOTI VISUS 
KOMUNISTUS

WASHINGTON, kovo 10.—
Kongrese atstovas Martin 
Dies turi bilių iš J. A. Valsty 
bių deportuoti visus svetimša
lius komunistus, nacius ir fa
šistus,
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VĖLIAUSIOS IS 
LIETUVOS
ATIDARYTAS ANTANO 

SMETONOS LITUANISTI
KOS INSTITUTAS

KAUNAS. — Kovo 6 d. 
dalyvaujant ministrui pirmi-y
ninkui kun. Mironui, seimo 
pirmininkui Šakeniui, minis
trams, vilniečių Stasiui, moks
lininkams ir latvių atstovams, 
atidarytas Antano Smetonos 
Lituanistikos Institutas.

LIETUVOS PREZIDEN
TAS SVEIKINO NAUJĄ 

POPIEŽIŲ

KAUNAS, kovo 4. — Val
stybės prezidentas telegrama 
pasveikino naujai išrinktų  j į 
popiežių, kuris taip, pat tele
grama padėkojo už sveikini
mus.

SAULIAI MINĖJO PUTVIO- 
PUTVINSKO MIRTIES DE

ŠIMTMETĮ

KAUNAS. — Kovo 5 d. 
šauliai minėjo šaulių Sąjun
gas įkūrėjo Putvio-Putvinsko 
mirties dešimtmetį.

ĮSAKO APLEISTI PARYŽIŲ

PARYŽIUS, kovo 10. — Čia 
atvyko Ispanijos komunistų 
vadai: pulk. Lister, buvęs 
“Listerio” raudonųjų briga- 
do® vadas, ir Dolores Ibarru- 
ri.

Prancūzų autoritetai jied
viem pranešė, kad jie išsineš
dintų iš Paryžiaus kaip negei
stini.

St. Paul ligoninėje mirė au
tomobilio sužeistas George 
Lekšna, 63 m. amž., 3600 Erne 
rald ava.
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Slovakijos sostinėj Bratislavoj 
čekai paskelbė kariai stovi

Slovakai subruzdo kovoti 
už krašto nepriklausomybę

PRAHA, kovo 10. — Slo
vakijos sostinėje Bratislavoje 
netikėtai pasireiškė Čekoslova 
kijos valstybei pavojingas slo 
vakų separatistų sambrūzdis, 
kurio priešakyje yra Hlinkos 
sargyba, tikslu Slovakijų, ats
kelti nuo Čekijos ir paskelbti 
nepriklausomų valstybėlę.

Slovakai buvo pasiruošę su 
kiliman, bet čekų vyriausybė 
suspėjo slovakų žygius nu
stelbti. Čekų vyriausybės nuo
sprendžiu iš užimamų vietų 
pašalinti autonominės Slova
kijos ministras pirmininkas 
kun. J. Tiso ir keli kiti mi
nistrai. Jų vietoje paskirti če
kams ištikimi slovakai.

Bratislavoj — Slovakijos

KĄ SAKO RESPUBLIKO
NŲ KANDIDATAS

Respublikonų kandidatas į 
majorus D. H. Green pareiš
kia, kad mokesnių (taksų) sus 
kaitos už 1938 m. turėjo būti 
išsiuntinėtos namų savinin
kams prieš kovo 1 d. Sako, 
majoro Kelly pasidarbavimu 
sųskaitos sulaikytos iki bal 4 
d. rinkimų. Mokesnys žymiai 
padidintos ir demokratai bijo 
piliečių reakcijos.

UTENA. — Vasario mėn.
—R

Utenoje įvykdyta didieji 
priešgavėniniai, vadinamieji 
“riebieji turgai”. Ūkininkai 
priveža įvairių maisto produ
ktų, o perkasi sau reikalingas 
prekes, dėlto Utenos krautu
vės turgų dienomis daro di
deles apyvartas.
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sostinėj, čekų centro vyriau
sybė paskelbė karo stovį. Ka
riuomenė saugoja visus vaidi
nius namus. Daug slovakų 
valdininkų suimta. Hlinkos 
sargybos (organizacijos) na
riai šimtais areštuojami ir 
siunčiami Į koncentracijos sto 
Vykią.

Žiniomis iš Berlyno, Vokie- 
tija gavusi nuo pašalinto Slo
vakijos ministro pirmininko 
Tiso protestų dėl čekų vyriau 
sybės žygių Slovakijoje. Bet 
Berlyne pažymėta, kad Slova
kijoje įvykiai esųs Čekoslova
kijos vidaus reikalas ir Vokie 
tija neturi pasiryžimo į tai 
kištis.

ŽYDAI NEGALĖSIĄ 
BALSUOTI

Chicagos žydai piliečiai nu
siskundžia, kad per majoro 
rinkimus, balandžio 4 d., jie
negalėsiu balsuoti, nes tų die
nų yra svarbi žydų šventė.

Ateinančių savaitę šis klau
simas bus iškeltas legislatū- 
roje. Bus įteiktas sumanymas 
leisti Chicagos žydams bi ko
kią dieną prieš balandžio 4 
atlikti savo balsavimus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Nu- 

matoma kiek, lietaus; tempe
ratūra kyla.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 
5:52.
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Popiežiaus Vainikavimo Proga
Rytoj viso krikščioniškojo pasaulio domė

sis bus nukreiptas į Romą,, kur bus vainikuo

jamas 262-sis šv. Petro įpėdininkas — Po

piežius Pijus XII, kuris užima šv. Petro 

sostą ypatingai sunkiais ir komplikuotais 

laikais. Tačiau Jo šventenybė tas sunkias ir

Mūsų Kalba Ir Mes
S. Čiurlionienė ‘‘Trimite” daro įsiaemėtl- 

ną pastabą lietuvių kalbos reikalu. Ji rašo:
“Lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis 

- (Rygiškių Jonas) padėjęs yra ant savo 
chrestomatijos tokį motto:

Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti,

Didi gėda — savosios gerai nemokėti.

O toliau jis rašo:
Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko ji 

verta. Tautos kalboje yra išdėstyta visa 

jos prigimtis — istorija, būdo ypatybės, 

siela, dvasia.

“Šitas mintis kiekvienas iš mūsų turime 
įsidėti giliai į širdį ir suprasti, kad biauriai

Sekmadienį, Šv. Petro Bazi
likoje, Ryme, įvyksta naujojo 
popiežiaus Pijaus Xll-tojo 
vainikaviiho iškilmės. Nėra pa 
šaulyje iškilmingesnių ir įspū
dingesnių apeigų. Toj dienoj 
per keturias valandas įvyKs 
Bažnyčios per šimtmečius su
statytos liturginės apeigos, ku
riose kiekvienas judesys turi 
savo reikšmę, kiekviena apei
gų dalelė turi savo istorinę 
vertę, kiekvienas vartojamas 
dalykas: tiara, mitra, smilka
lai ir t.t. turi savo gilų isto
rinį pobūdį ir dvasinę reikš-

stų, kardinolas dekanas nui
ma popiežiaus mitrų ir užde
da paliūnių.

Tuomet Šventasis Tėvas lai
ko speciales šv. Mišias, kurios 
yra pertraukiamos duoti pro
gų esantiesiems kardinolams 
bei kitiems aukštiems svečia
ms pareikšti savo pagarbą bei 
ištikimybę naujam visos krik
ščionybės Ganytojui. Kiekvie
nas kardinolas pabučiuoja po
piežiaus kojų ir rankų ir Šve
ntasis Tėvas kiekvienų kardi
nolų apkabina ir pabučiuoja. 
Kiti arkivyskupai, patrijarkai 
ir vyskupai bučiuoja popie-įžeidžiame savo dvasių, savo kultūrų, jei ap- mę. Toj dienoj, vainikuodama

sileidžiame kalbos srityje. Sakomės esu pat-I gv> Petro įpėdinį ir Kristaus žiaus kojų ir dešinį kelį.
riotai, o nemokame dorai be klaidų savo 
kalba laiško parašyti, nemokame taisyklių

atsakomingas popiežiaus pareigas perima be gai sukirčiuoti žodžio lietuvis, kaišiojame be
jokios baimės, be jokių abejonių, nes Kris

tus yra su juo ir su jo vadovaujama Kata

likų Bažnyčia, kurios, nežiūrint kaip sun

kūs laikai užeitų, nė pragaro vartai nenu

galės. Tikintieji žmonės, be abejonės, rytoj 

ypatingai siųs savo maldas pas Aukščiau

siąjį, kad jis lydėtų kiekvienų, Popiežiaus 

Pijaus XII žygį, kad apšviestų tų Kraštų 

valdovų protus, kurie persekioja Katalikų 

Bažnyčią ir tikinčiuosius, kad Bažnyčia jo 

viešpatavimo laiku pasiektų naujų laimėji
mų ir kad Jo Šventenybė viešpatautų ilgiau

sius metus.

Katalikų pasaulis nuliūdo, kai užgeso Di

džiojo Popiežiaus Pijaus XI gyvybė. Jis ga 

Įima ir reikia vadinti Didžiuoju Popiežium, 

nes jo nuopelnai yra milžiniški. Jis savo di

deliais daroais užsitarnavo pasaulio taikos, 

misijų, katalikiškosios akcijos, socialinio tei

singumo -popiežiaus vardą. Daug kam išro

dė, kad, jam mirus, nukentės Bažnyčios rei

kalai, nes sunku bus surasti jam lygaus 

masto žmogų. Tačiau, kada popiežium iš

rinko Kardinolą Pacelli, kai paskelbė jo kva

lifikacijas, jo aukštą mokslų, parašė apie 

jo šventų asmenybę, apie jo gilų protą ir 

didelį patyrimą dirbant drauge su popie- 

žium Pijum XI, pasaulis įsitikino, kad nau

jas popiežius vertingai užima savo pirmta- 

kūno vietą, kad Bažnyčia bus ir tcliau vai

ruojama taip, kaip ji buvo vairuojama Pi

jaus XI. O tai reiškia naujus Bažnyčiai lai

mėjimus.

Naujasis Popiežius yra suaugęs ne tik su 

Roma, s.u Vatikanu — bažnytinės valstybės 

reikalais, bet, jam pačiam apvažiavusiam, 

daug pasaulio kraštų, mokančiam daug kal

bų, yra žinomas visų valstybių religinis, eko- 

- naminis ir socialinis stovis. Tos žinios ir 

platus patyrimas, palengvins Jo šventeny

bei laimingai vesti Bažnyčią per šios gady

nės neramumus ir audras.

jokio gyvo reikalo svetiiųus posakius, dargi 
nemokėdami įmanomai tų svetimos kalbos 
žodžių ištarti.

“Kalbų ugdo, jų gražina, jos lygį pakelia 
ne tik kalbininkai, rašytojai, mokytojai, bet 
ir visi mes, visa visuomenė. Kalbos meilė, 
kalbos grožio nuovoka gimsta šeimoje. Koks 
džiaugsmas vaikui mokykloje mokytojo gi
riamam pasisakyti: “Tai mano mamytė taip 
pasako, tai mano tėvelis taip liepia tarti... 
mums namie tai įprasta”.

“Rūpintis savo kalba visai nesunku ir la
bai įdomu. Pirmai pradžiai įsitaisykime sau 
kiekvienas sąsiuvinėlį, kur įsirašysime lig
šiol mūsų negirdėtų žodį, įsirašysime ten 
taip pat ir naujus nugirstus terminus, savo 
abejojamus žodžius ir jų kirčiavimų ir apie 
tai susirinkę su kitais tarsimės, o neišspręs
dami abejojimų, klausimos gimtosios kalbos 
mokytojų, kalbininkų, pagaliau Gimtosios 
Kalbos, redakcijos.

“Pataisykime per savaitę tik tris savo 
klaidas, tik tris žodžius išmokime tiksliai

Vietininką, Bažnyčia viešai 
vartoja visa tai ką brangiau
sia turi. Į šias įspūdingas a- 
peigas Bažnyčia įdeda reikš
mingą veiksnią, kuris perspė
ja popiežių iškilmingos proce
sijos metu, kuomet vienas pa
tarnaujančiųjų tris kartus de
gina lino pluokštelius ir kar
toja: “Šventasis Teve, taip 
praeina pasaulio garbė”.

Šventasis Tėvas jau prieš 
šias iškilmes turi pilną popie
žiaus galią gaudamas ją tuo 
momentu, kuomet jis Sikstino 
koplyčioje, gavęs du trečda
liu visų balsų atsako kardi
nolui dekanui, kad sutinka su 
Dievo valia ir prisiima popie
žiaus sunkiąsias pareigas.

Šioms retoms iškilmėms Šv. 
Petro Bazilika yra puošiama

Po šv. Mišių popiežius vėl 
užima sostą. Dabar įvyksta 
svarbiausias ir įspūdingiau
sias visų vainikavimo apeigų 
momentas — uždėjimas tia
ros, t. y. trilypinės mitros ant 
popiežiaus galvos. Tą apeigų 
atlieka kardinolas dekanai 
kuris dėdamas tiarą ant po
piežiaus galvos lotyniškai gie 
da:

“Priimki tiarą papuoštų tiv 
jomis karūnomis, ir žinoki, 
kad esi Tėvas kunigaikščių ir 
karalių. Viso pasaulio valdo 
vas, mūsų Išganytojo .Jėzaus 
Kristaus vietininkas, kuriam 
yra garbė ir šlovė per amžių 
amžius”.

Tuomet atgiedoma vainika
vimo litanija.

Popiežius tuomet atsistoja
kuo puikiausiai. Pačioj bazili- ir >u apvainikuotas tiara iš-

Geu. Kug.smundo fasado, vienos susiskaldžiusių Ispanijos 
loialis ų grupės vadas, nuvertęs Negrino valdžių ir apšaukęs 
save Madrido karinių jėgų vadu. Jis paskelbė kovosiąs su 
gen. Franco- iki paskutinio kareivio. Ateitis parodys, kaip 
jam seksis sukilėlius nugalėti. (Acme radiophoto)

momentas gali įvykti ir bal
kone prieš susirinkusią did 
žiulę minią bazilikos aikštėje.

Vienas žymusis daugelį me-. 
tų prie Vatikano tarnavęs 
žmogus yra išsitaręs: “Man 
daug kartų teko dalyvauti į- 
vairiose iškilmingose apeigo
se: palaimintų paskelbimuose, 
kanonizacijose, karališkose ce
remonijose, valstybinėse laido
tuvėse, su visomis kuriomis

AUKSO GRŪDELIAI

vartoti, tik tris taisyklingai kirčiuoti — ir koj bus vir® 50,000 žmonių, kilmingai tris kartus laimina yfa surištas didelis religinis.
bus jau dideliam darbui pagrindas padėtas, i bazilikos aikštėje kiekviena esančią bazilikoje maldininkų

“Daug kalbame apie savo krašto kultūrą, 
o pamirštame, kad pirmasis kultūringos dva
sios žmogaus požymis — gražiai taisyklin
gai savo gimtąja kalba kalbėti, taip kaip 
jo fizinės kultūros požymis — kūno ir buto 
švara”.

kertelė bus maldininkų užim- minią. Toliau popiežius iškil
ta. Šioj dienoj dažnai bus kar- mingai yra išlydimas ant bal-

Visuomeninis darbas juo 
Ims visuomeniškcsnis ir nau
dingesnis, tilo daugiau rūpin
sis žmonijos gerove.

Pažinkie savo gabumus ir 
tyrinėkie kame jie kuodau- 
giausiai reikalingi.

Rimtu pritarimu ir ištver
mingumu daugiau atsieksi, ne

militarinis ir civilinis iškilmi- $ viet?s i vict« besiblaškj

Svarbus Darbas
Praėjo Lietuvos Nepriklausomybes 'vasa

rio 16 d.) diena, šv. Kazimiero šventė, di

dieji lietuvių centrai atlaikė metines kon

ferencijas, padaryta daug grašių nutarimų. 

O kas toliau?

Dabar pats svarbiausias darbas mus lau

kia: platinimas katalikiškosios spaudos, stip

rinimas mūsų veikimo centro — A.L.R.K. 

Federacijos ir auginimas katalikiškųjų or

ganizacijų.

Šiuo metu, kaip jau buvo paskelbta, visi 

mūsų, katalikų, laikraščiai turi vajus, kon- 

testus, beveik visos organizacijos siekia pa

didinti savo narių skaičių — skelbia šiam 

tikslui specialius vajus. Taigi, darbo yra ir 

tikrai gražaus darbo.

Šį darbą reiktų dirbti sistematingai ir vie

ningai. Būt tikslu, jei laikraščių platintojai 

susitartų kolonijose su katalikiškųjų orga

nizacijų veikėjais, sudarytų specialius ko

mitetus ir bendrai rengtų katalikiškųjų or

ganizacijų ir spaudos savaites. Per tokią 

savaitę reiktų surengti prakalbas, paskai

tas, vaikščioti po namus renkant laikraš

čiams naujus skaitytojus, prirašinėjami nau

jus narius prie mūsų organizacijų. Taip dir

bant, mūsų manymu, būtų padaryta didelė 

nauda ir katalikybei ir lietuvybei. Darbas, 

tiesa, nelengvas, tačiau, jei dirbsime siste

matingai ir vieningai, daug padarysime.

Vilniaus Lietuvių Išleistos Knygos
Lenkų bibliografijos žurnalas “Nowa 

Ksiąžka”, be kita ko pateikia duomenų ir 
apie lietuviškų knygų produkciją Lenkijos 
ribose. 1938 metais Vilniuje išėjo 17 lietn- 
viškų knygų, būtent: V. Kadžiulio “Žings
niai gyveniman”. Apysaka iš vykstančių į 
Latviją sezoninių žemės ūkio darbininkų gy
venimo, A. Miciūtės “Žiburiai pelkėse” — 
eilėraščių rinkinys, J. Kėkšto-Adomavičiaus 
“Toks gyvenimas” — eilėraščiai, Alb. Žu
kausko “Laikai ir žmonės” — eilėraščiai 
ir “Pertraukti karoliai” — nevėlių rinki
nys, R. Mickevičiaus “Dvidešimts metų, 1918 
—1938 m.” — veikalas Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakčiai paminėti, Dr. J. 
Šlapelio “Lietuviškas lenkų kalbos žodynas”, 
J. Siniaus “Aidai į dangų” — dainos miš
riam chorui, B. Dobilėlio “Mūsų elemento
rius”, K. Kurtučio “Darželis” — elemento
rius, “Skaitymų knyga”, “Sveikatingumas 
kaimo pirkioje”, “Naminių gyvulių gydy
mas”, “Mergaičių darbeliai”, St. Čepulio 
“Sveikata” — higienos patarimai, “Kaip 
renkamos seniūnijų, valsčių ir apskričių ta
rybos” ir “Ūkininkų kalendorius”.

Matot, Vilniaus lietuviai nors persekioja
mi ir spaudžiami, bet vis dėlto pajėgė išva
ryti gana plačią vagą kultūrinėje dirvoje.

tojami sekantieji ir panašūs 
šūkiai: “Lai gyvuoja popie
žius”, “Ilgiausių metų popie
žiui” ir t.t.

Skirtai valandai išmušus 
per badilikos didžiąsias duris 
pasirodo iškilmingoji procesi
ja, kurią lydi ceremonijų ve
dėjas. Seka Vatikano karei
viai, diplomatijos atstovai, ši
mtai kunigų ir vienuolių, Va
tikano valdininkai ir įvairių 
skyrių vedėjai, arkivyskupai, 
patrijarkai, vyskupai, vienuo
lynų viršininkai ir paskučiau
sia garbingieji kardinolai sa
vo ilguose purpuriniuose rū
buose.

kono virš Šv. Petro aikštės 
ir ten vėl laimina susirinku
siųjų minią.

Norėčiau perspėti skaityto
jus, kad gali įvykti kai kurių 
šių iškilmingų apeigų dalių 
permainymas. Pavyzdžiui, gali 
naujasis popiežius pradėt iš
kilmes išeidamas už Vatikano 
sienų ir priimti oficialius Va
tikano miesto raktus. Toliau 
gali Šventasis Tėvas po at
laikytų šv. Mišių pakeisti tia
ros vainikavimo vietą. Papra
stai tiaros vainikavimas įvyk
sta prie didžiojo altoriaus pa
čioj bazilikoj, bet šis svarbus

ngumas, bet tai visa išnyksta 
sulyginus su popiežiaus vaini
kavimo iškilmėmis”.

Taip ir turi būti, nes, yra 
vainikuojamas pats Jėzaus 
Kristaus Vietininkas.

Antanas V. Mažukna, MIC.i

(Laisvai vartojau savaitra
štį “The Register” vol. XV. 
No. 10 ir periodinę spaudą. 
A. V. M.).

•dai Ar

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

Kame nėra 
nė vienybės.

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

Laimė ar nelaimė, dažniau
siai nuo tavęs paties pareina.

Protingas vyras gerai ir 
tiesiai mano, bet viso savęs 
neatveria.

Niekšai moka melui pasi
švęsti, o tu vangus savo teisin 
game pašaukime.

Kiekvienas amžis turėjo sa
vuosius didvyrius, ir juo sun-

sutikiino, nėra kesnės buvo valandos, tuo nar 
sesni kovon ėjo karžygiai.

Lietuvos Valstybes Biudžetas
Seimas priėmė Lietuvos valstybės biudže

tą 1939 metų. Biudžetu numatyta, kad val
stybės šiemet turės 367,929,000 lt. išlaidų; 
apie tiek pat bus gauta ir pajamų.

Krašto apsaugos ministerijos išlaidoms nu
matyta 90 mil. litų, susisiekimo ministerijos 
— 72 mil., švietimo ministerijos — artį 60 
mil. litų, žemės ūkio — 43 mil. litų, vidaus 
reikalų — arti 35 mil. litų, finansų — 42 mil. 
litų. Kitų ministerijų išlaidos žymiai mažes
nės. Iš biudžeto matyti, kad vyriausybė ir 
seimas daugiausia dėmesio kreipia į krašto 
saugumą, švietimą ir žemės ūkio reikalus.

Staiga pasigirsta sidabrinių 
trimitų garsai. Ir, štai, pasi-! 
rodo pats Šventasis Tėvas sė-; 
dėdamas ant nešamosios kėdės1 
iškilminguose rūbuose su auk
sine brangakmeniais papuošta 
mitra. Ant piršto žalias, auk
sinis Žvejo žiedas. Aplink šią 
kėdę eina purpuriniais, bran
giai papuoštais rūbais palydo
vai. Virš šios kėdės yra neša
mas atitinkamas baldakimas. 
Žodžiu, Bažnyčia apsupa po
piežių visa kuo turi brangiau
sia.

Procesija atlydi Šventąjį Tė 
vą į Švenčiausiojo Sakramen
to koplyčią, kuri yra pačioj 
Šv. Petro bazilikoje. Čion po
piežius pasimeldžia prie Šven
čiausiojo ir priima bazilikos 
komiteto pagarbos pareiški
mą. Procesija tuomet slenka 
toliau į bazilikos navą prie di
džiojo altoriaus prie kurio y- 
ra paruoštas iškilmingas Šve
ntajam Tėvui susnas.

Šventajam Tėvui užėmus so-
Lietuvos šaunųjų raitelių būrys vasario 16 d. Kaune atiduoda pagarbą Nežinomojo Ka

reivio kapui. (VDV).

V
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Iš Tėvynės Lietuvos
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 

vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 
universitete.

šventosios uostas...

Dar esant Palangoje, dėka 
dr. V. Girdzijausko, teko nu
važiuoti j Šventosios uosti}, 
apie 11 kilom, nno Palangos. 
Važiavome automobiliu. Plen
tas naujas, tiesus. Iš abiejų 
pusių plentą supa gražūs mi
škeliai. Pasiekus uostą, pama-

krantą. Lietuvai atgavus tą 
pajūrio kraštą, pradėta visu 
smarkumu rūpintis uosto at
statymu. Krantas, labai smė
lio užneštas, nukasamas. Su
sirūpinta gerinti žvejų gybe- 
nimas. Tą darbo iniciatyvą 
pasiėmė Finansų ministerija. 

, Dabar Šventosios uostas pui
kiai suplanuotas. Pravesta

teme iau keletą kitų automo- , v. , - v , . • •
.... • j • v plačios gatves, salvgatviai nu-bihu. Pasirodo ir čia netruk- 1, , .jsodinti įaunais medeliais. Vie-sta ekskursantų. Visi domesį x d
Šventąją, nori pamatyti JOS
pasakišką augimą.

Gilioje senovėje, kada dar 
Klaipėdos uostas buvo kry
žiuočių rankose, Šventosios 
uostas buvo žymus prekybos 
centras visai Lietuvai. Į čia 
suplaukdavo laivai iš visų 
kraštų. Žinome, toks sėkmin
gumas buvo pavydėtinas len
kams ir vokiečiams. Šie įvai
riais būdais griebėsi, kad su
mažinus prekybą per Šventą
ją. Vėliau, lenkai uostą sude
gino. Anų metų liekanas da
bar liūdija užsilikę poliai. Pa- 
krošeniuose tūksojo pakrypu
sios, senos, vargingos lūšne
lės, kuriose taip neseniai gy
veno didelės žvejų šeimos. Pa
prastais laiveliais jie plauk-

toj pakrypusių, surūkusių lūš
nelių, išaugo dideli mūriniai 
namai, kuriuose gali laisvai- 
gyventi 2 šeimos. Namai įren
gti sulig paskutiniais reikala
vimais. Visi veik vienodo sti
liaus. Čia pat žvejų vaikams 
pastatyta puiki dviejų aukš
tų mokykla. Namai gatavai 
įrengti duodami žvejams iš- 
simokėjimui gan patogioms 
sąlygomis. Viename uosto šo
ne užvestas didžiulis parkas. 
Ir šiaip tuštesnės kalvos ap
sodintos pušelėmis. Ties jomis 
statoma ir didesni pastatai, 
kurie bus skiriami miestų gy
ventojams kaip vasarnamiai. 
Šie irgi bus išmokėjimui, tik 
netokioms lengvomis sąlygo
mis. Mūsų vizito metu, uoste

davo gilyn į jūrą žvejoti, daž- buvo pastatyta dirbtuvė, kū
nai niekad nebesugrįždami į rioje jau buvo baigiami šeši

10 M. SUKAKTUVIU
IŠPARDAVIMAS
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čius padidėjo iki 60,000 žmo
nių. Mieste yra nemaža fabri
kų: medžio, metalo, saldainių, 
biskvitų, tabako, gintaro, ce- 
liuliozos, muilo, tekstilės, du
jų, kelios lentpiūvės, plytų ir 
k. t. dirbtuvės. Pačiame mie
ste užsilikę ir pilies griuvė- 

j šiai. Miestas džiaugiasi dviem 
teatrais. Pastatyta nauji, gra
žūs gimnazijos rūmai. Teko 
atlankyti Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę ir ambulatoriją. Vis
kas moderniškai įrengta, pa
sižymi tvarka ir švarumu. Se
nieji miesto namai vokiško 
stiliaus, nejaukūs.

Blandžio 16 d. kun. A. 
Linkui bus įteiktas 
ordinas

Lietuvos 20 metų neprik
lausomybės sukakties proga, 
eilėj kitų amerikiečių Lietn
vos vyriausybės D. L. K. Ge
dimino ordinu apdovanotas ir 
kun. A. Linkus, klebonas šš. 
Petro ir Povilo parapijos, 
AVest Pullman. Pranešama, 
kad oficialus ordino įteiki
mas rengiamas balandžio 16 
d., š. m., Sboreland viešbuty.

didžiuliai motoriniai laivai 
žvejams. Visa reikiama me
džiaga, iš pačios Lietuvos, iš
skyrus motorines dalis. Na
mai duodami išmokėjimui vie
nai šeimai, o motorinis laivas 
bus duodamas 4 šeimoms irgi 
išmokėjimui net 25-iems me
tams. Sąlygos labai palankios. 
Tuo žvejų gyvenimas greitai 
lieka pagerintas. Mūsų pajū
ris labai turtingas žuvimis. 
Iki šiol žvejai kasmet sugau
davo iki 300,000 kilogramų žu 
vieš. Dabar tas bus žymiai pa
didinta, dėl patogaus laivyno. 
Be to, žvejį} gyvybė nebus 
taip dažnai prarandama. Lab 
kui bėgant numatyta įrengti

Nauji rūmai Kaune

žuvies nemažai pelno, bet de
ja...

1630 m. Klaipėda pateko į šve
dų rankas. Neilgai laikė, bet

Na, bet puikius namus j užtektinai nualino miestą. Jų
čia jums išstatė, ir Amerikoj 
tokių dar reiktų paieškoti, — 
pertraukiau jaunuolio melan
cholišką nusiteikimą:

— Jau tuo tai džiaugiamės, 
ypač, mes, jaunieji. O tie lai
vai... Ir vėl grįžo jo kalba 
prie tų laivų, su kuriais pa
daro sau pragyvenimą, auk
lėja savyje jūros meilę ir bū
dą su ja grumtis. Nusišypso
jau. Atsiskiriant, palinkėjau 
sėkmingai žvejoti, džiaugtis 
nauju, modernišku gyveniniu.

Puošniai atrodė nauji pa
statai. Netoliese užsilikusi vietokių motorinių laivų kur kas -, . • i • na kita lūšnele liudija, kaipdaugiau. Is jų kiekvienas gali ___ .__ , y. x ,

sugauti apie 30,000 kg.

t

Norge Rollator 

Refrigeratorius,

10 metų 

Warranty -

$149

žu
vies. Jau ruošiama žuvies ap
dirbimo punktai, steigiamos 
tam bendrovės. Apdirbta žu
vis prisidės prie Lietuvos di
dėjančio eksporto.

Apžiūrėjant uostą, laivų sta 
tybą, teko kalbėtis su vienu, 
kitu žveju. Iš visų veidų trik- 
šta pasitenkinimas. Su pasi
didžiavimu jie visą rodo, kal
ba apie būsimas keliones nau
jais laivais, kviečia atsilanky
ti, kaip bus jau įrengti vasar
namiai. Tarp vienos ir kitos 
krautuvės praėjom degtinės 
parduotuvę. Šalia manęs ei
nančio jauno žvejo, kuris ge
rai pasirėdęs buvo ir su sa
vimi vedėsi dviratį, užklau
siau: čia, turbūt, daug žvejų 
palieka savo uždarbį. Nusišy
psojęs atsakė: “Tiesa, jei ne 
degtinė, tai mes visi čia pui
kiai gyventumėm. Gaunam iš

i vargingai čia gyventa ir kaip
daug per trumpą laiką 
Lietuvos padaryta.
Klaipėda...

tos

Nemažai Amerikos lietuvių 
atvyksta į savo tėvų žemę per 
Klaipėdos uostą. Abejoju, ar 
daug kam teko arčiau susipa
žinti su pačiu miestu, bei iš- Pakraščiuose išaugo didžiuliai

valdymo laiku Klaipeaa sma
rkiai nukentėjo nuo gaisro. 
1709 met. buvo labai šalta žie
ma, dėl kurios sekė badas ir 
maras. Daug labai lietuvių 
gyventojų išmirė. Vėliau į jų 
vietą atgabenta vokiečiai ko
lonistai. Krašto valdymas ėjo, 
iš rusų į prūsų rankas. 1919 
met. Klaipėdos kraštas liko 
atskirtas nuo Vokietijos Ver
salio sutartim. 1920 met. pra
ncūzai norėjo padaryti iš Klai 
pėdo? laisvą miestą. Bet 1923 
met. sukilo vietos gyventojai 
lietuviai, išstūmė prancūzus. 
Paryžiuj pasirašyta sutartis, 
kuria Klaipėda atiteko Lietu-, 
vai, kaip vienintelis išėjimas 
į jūrą. Beveik 500 metų tas 
kraštas buvo svetimose ran
kose. Pats uostas buvo labai 
apleistas, be judėjimo. Dabar 
Lietuvos valdžia į uosto pra- 
plitimą ir pagerinimą yra su
dėjusi apie 40 milijonų litų.

“Apeidamas visą žemės 
skritulį, galima rasti miestų 
be akmeninių sienų, be mokyk 
lų ir teismų, be gražių rūmų 
ir be pinigo, miesto gi, kuris 
neturėtų dievų ir bažnyčių, 
dar niekas nematė* ir esmi į- 
sitikinęs, kad greičiau būtų 
galima įkurti miestą ore, ne
gu atrasti kokį viensėdį ar kai 
mą be tikybos į kokią nors 
dievybę’’. (Plutarkas)

PLATINKITE “DRAUGI”

REUMATIZMAS. ■ 
SAUSGELE ;

Nesikankyklte savęs skaus- _ 
mais: Reumatizmu, SausgSle, ™
Kaulų GSllmu, arba MSšliun- ■

| giu — raumenų sunkumu, nes 
skaudėjimai naikina kūno gy- $ 

I vybę ir dažnai ant patalo pa- _ 
i guldo.

CAPSICO COMPOUND mos- ■ 
I tis lengvai prašalina viršminS- 
. tas ligas: mums šiandien dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padškones g 

| pasveikę. Kaina 50 centų. Per 
paštą. 55c. arba dvi už $1.05. ■ 

I Knvga: "ŠAUTINIS SVEIKA- 
.TOS”, augalais gydytis — kaina ■ 

50 centų. ■

i Justin Kulis "
1 3259 S. Halsted Street, a 

Chicago, Illinois ■

Z/?’,

■

Jr=
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

Flo Jakui®.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

girsti jo praeitį

Dar prieš kryžiuočių - vo
kiečių atėjimą, lietuviai - že
maičiai buvo įsikūrę pilį Klai
pėdą ir dar kelias mažesnes, 
kad apsiginus nuo jūros plė
šikų. Daug vėliau, kada Lie
tuvos 'kunigaikščiai buvo už
imti karu su kaimynais, vo
kiečiai Lietuvos žemėje pasi
statė netoli Klaipėdos mūrinę 
pilį, pavadinę Memelburgas, 
dėl kurio jie ir dabar vadina 
Klaipėdą — Meinel. Vokiečiai 
tą pilį įkūrė 1230 met. Lietu
viai darė nesuskaitomus pul
dinėjimus ant tos pilies. Da-

sandėliai, kurių viename, ‘Lie
tūkis’, teko atsilankyti.

“Lietūkis” — tai didžiulės 
Lietuvos žemės ūkio koope
ratyvų s-gos ir Lietuvos Ko
operacijos Bendrovių S-ga. 
Jos tikslas yra kelti žemės 
ūkį, žemės ūkio pramonę, or
ganizuoti žemės ūkiui reika
lingų daiktų ir žemės ūkio 
produktų prekybą, gamybą ir 
perdirbimą. Lietūkio apyvar-i 
ta susidaro iš įvairių ūkinin
kams reikalingų prekių už
pirkimo ir iš žemės ūkio pro
duktų (javų, linų) supirkimo 
ir siekia per metus 70 mili-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — Į- 
Sekmadieniais —

Nuo 7 iki 8 v. v.

bartinė Klaipėda buvo kelis jonų ,įtų apyvartos. Klaipė-

Tiesiogine Ekskursija j Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

2 šmotų parlor setas, mūsų pačių dirbtuvėje 
padirbtas. Pilnai garantuotas,

tiktai - $49.50
Puiki dovana duodama su kiekvienu pirkiniu 

per šį 10 metų sukaktuvių išpardavimų.

Roosevelt Furniture Co.
2310 W, Roosevelt Road

Chicago. TeL Seeley 876C

•’ t’

syk sudeginta ir vėl atstaty 
ta. Tik apie 1400 met. prasi
dėjo ten didesnis prekybos ju
dėjimas, atsiradus daugiau 
gyvenančių lietuvių. Įvairių 
valstybių pirkliai suplaukda-

dos “Lietūkio” moderniškas 
3 aukštų, didžiulis sandėlis 
kainavo 2 milijonai litų.

Progresyvus augimas Klai
pėdos uosto atsiliepė ir į mie-

vo, dar anais laikais į uostą, sto augimą. Gyventojų skai-

Lia Tora, buvusi Brazilijos 
kino artistė, dalyvauti sukili
me (1938 metais) nuvertimui 
dabartinės Brazilijos valdžios 
šiomis dienomis aukščiausio 
teismo išteisinta ir paliuosuo- 
ta. Jos vyras, teikęs sukilę- j 

bams paramos, nubaustas ka- 
zJJ, Įėjimu. (Acme photo)

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ............................................. 05c
B. Skurkis, TIKIU .......................................................  05c
LIETUVOS KARALIENE...................................... 05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................ 05o
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE .................. 05c
B Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA 05c
T. Alekna, GEGUŽES MENUO.................................. 30c
T, Alekna, KRISTAUS KANČIA................................50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50

Sn užsakymais kreipkitės i

“DRAUGO” KNYGYNĄ 
2334 South Oakley Avė. Chicago, IIL

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacija? kuogreiciausia.

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

<G

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790
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By H. T. Elmo

It WA6THE V AST 'WOAO IN MENS 
FASMON in ENSUANO, DURIN6 QUEEM 
EUZABETHS RFISN FOR MEN TO STlJFF 
Tiek? hose v^th RASS.Sotheir ue«s
Appeared enormooslt fat...... Som^
of wfsc A/^srAtvsty PFooeDLess ua* 
OVEB a FOOT IM DIAMETRU!!!

Tit

Padaryti kam nors gero, . ty tų savo namus miškuose, o 
-padaryti kaip reikia. ' žmonės pramintų takus j jo

namus.. Geras žmogus, nors pasta- 
Vasarų su talkom, žiemų su 

maldom.

LIETUVIAI DAKTARAI

Copyright Linroln New«paper Etatu ree.

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Ave., Chicago

Dora spauda — laimės Šviesa.

LIETUVIAI DAKTARAI

»vv chcktens 
TW«T TO ««T THEiR

~ X5į»MgF^°

Xw versi a. 
V0DMEM VMUCOME 
TH6iR HOUSETaUESTS 
Bv POUR/N6 
PERFUMiT g*

THE HEAOS OF 

teemj visnooa
AS A SVM0OL 
OF FSlCNDSHlP..

:===^s šišis dantis prisiuntė man bi kokios ten teatrališkos orga- 
lų $49.(K) už darbų, kurio aš nizacijos ir kad mokinasi te- 
nepripažįstu ir nenoriu mokė- atrų lošti. Jau septyni ir pusė 
ti. Kų turiu daryt! metų praėjo, kaip ji mane su

vaiku paliko ir išvažiavo į

AKIŲ GYDYTOJAS

KLAUSIMAS. Per daug jokio paslėpto turto. Į kalė-
metų buvau sėkmingas biznie
rius. Depresija mane labai 
suvargino. Ir dar esu kaltas 
apie $12,000. Turiu norus at
mokėti skolų, bet nėra jokios 
vilties, kad galėčiau tiek pini
gų sukelti. Jeigu eičiau per 
bankrotų, ar nepapuLčiau į 
kalėjimų, kad esu skolingas 
tiek daug pinigų!

ATSAKYMAS. Bankroto į- 
statymai nepataria žmogui ei
ti per bankrotų. Bet jei nėra 
galimybių atmokėt skola, taip 
pat nėra kitokio išėjimo ir 
negali pradėt naujo biznio, ei
nama per bankrotų. Čia rei
kia parodyt visas savo turtas
ir skola. 1 atariama neturėti taisyt kitus dantie. Sutaisęs kydama kad ji priklauso prie

--------------------------i

jimų nepapulsi, jeigu taip da
rysi. Bankroto įstatymai tik
tai ir pagelbsti tokiems nelai
mingiems žmonėms. Jei pana
šių įstatymų nebūtų, žmogus, 
padaręs klaidų savo gyveni
me, niekados daugiau nega
lėtų atsistot ant tikro gyveni
mo 'kelio.

ATSAKYMAS. Gydytoja. 
yra atlikęs savo dadbų. Tam
sta žinojai, kad mergaitė eina 
pas gydytojų taisyt dantų ir
ios nelaikei. Tylėjimų arba . . , ., . , , . ,•J . pint ateityje, bet nenoriu di-neprotestavimų, įstatymai pn r ,1 *•’ 1 J r vorso ir nemanau daugiau ve-

, New York. Nuo tos dienos 
aš jos nemačiau ir nežinau, 
kur gyvena ir kų veikia. Tu- Į 
riu namų ir norėčiau apsirū-'

KLAUSIMAS. Nusiunčiau 
mergaitę pas dantistų, kuris 
jai dantį ištraukė. Po to, ro
dos, keturis kartus pas jį lan
kės. Užmokėjau $5.00 už pa
tarnavimų. Mergaitė vėliau

pažįsta, kad atsakote už savo 
nepilnametės mergaitės pada
rytų bilų. Kadangi {statymai 
panašius dalykus priskaito 
prie reikalingume gyvenime, 
dantistas visados gali išreika- 
laut iš tamstos tuos pinigus. 
Tik tada tamsta neatsakytum,

stis. Kaip aš galėčiau apsi
gint save, kad ji po mano mi
rties negautų mano turto?

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AK IV
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Uarantavilnas

Tel. YARda 3140
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

Ofiso TeL OANal 2345

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Rea. T e L CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So Ashland Ave.

8-tros luboa
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDvvay 2880
OFISO VALANDŲ#:

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

! Sekmadieniais nuo 10 iki 12 y. ryto
Telefonas HEMloek 0286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—18 vaL ryto

8—4 ir 6—8 vai. vakaro 
trečiadieniais ir Sekmadieniai*

Susitariu*

UR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Vaiaandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M. 
3147 S Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
Šeštadieniais

I Valandoa: 3-—8 P. M.______

DR. P. J. BEINAR
(BEI N AHA U SkAS ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

I Palengvins aklų Įtempimų, kas es- 
I ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu-

ATKIAKYM AS\ Tllinnis val« mo- skaudamą akių karštį, atitaiso A L kVZYIY i J1AD. lllll oi. . trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak.
Nedėlioj pagal sutartj. 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip 
pirmiau.

įstatymai sako: “Jeigu žmo
gus prapuola ir per septynis 
metus io nieks nežino ir ne-

jei mergaitė butų pilnametė. Į matė, jis yra pripažintas mi-

KLAUSIMAS. Apsivedęs 
išgyvenau daugiau kai ketu- 

vėl pas jį nuėjo. Jis žinojo rįs metus. Po to mano žmona)

rusiu". Tamsta kreipkis prie
; savo advokato, kad atliktų 
panašų aktų ir tada būsi ap
sigynęs nuo savo žmonos.

4712 SO. ASHLAND AVE

jos dantų padėtį ir ^nudėjo pradėjo naktimis išeidinėt, sa-

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LB CHIRURGĄ*- 

VIRginia 1116 4070 Archer An

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

Seredomis ir Nedėl. pagal šutau.
Sekmadienį susitariąs

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel YARda 0994 
Rez. TeL PLAza 2400 

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

CUTS-BURNS-SCALDS n d * w J A C 0 R S
should be auiekly treated to prevent bad after- U Iii rtl III J fi U U U Mshould be quickly treated to prevent bad after- 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore, tired feet. At your 
druggist’s—money back if not satiafied. For 
free sample write Moeso Laboratories, 215Soutb 
leavitt Street, Chicago. *»

QUICK REUEF FOR FEET

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

IŠPARDAVIMAS 200 NAUJU 
PAM SITŲ Sweeps away surface deposits... 

breaks up dūli, ūgly tootb film
Mke magiC. You’d never belleve how fast 
the NEW Listerine Tooth Pašte cleidis 
ana polishes teeth. Its new, miracle-clea įs- 
ing ingredient, Luster-Foam dctcrge.it. 
whisks away ūgly surface deposits in a Jiffy.

The instant brush and saliva touch amaz- 
Luster-P oam detergent, it surges hito 

a roam of tiny, active buobles, which sweep3 
Into and cleans pits and eraeks so minute 
ei en taater may not enter them . . leaves
your whole mouth tingling with llfo 
start* your teeth sparkllng wlth new luatrr."

Get the big 25f tube, or better štili, the 
double-size 40* tube contalning more than 

Lambert

IHB NKW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrctiarged with

^LUSTER-FOAM'"

LIETUVIAI ADVOKATAI

DANTISTAS

10758 S. Michigan Ave.
Chicago, Illinois

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

KROKU LE R
Sfrrhng Oųahfif

x x z / / * * . • » It\\o \ \ \\

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Stree> 
Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI advokatai 

6322 So. VVestem Avenue 

VALANDOS
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare. 
Beredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f v. t 

Subatoj nuo 12 iki 0 v v
TeL Prospect 1019 

Km Tel RapnhHc MISI

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

DR. GEORGE t. 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.

TaL YARda 5921
Res.: KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 VVest 35th Street

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehlU 0617 
Office Tel HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

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

Phone YARds 4787.

DR. STRIKOLIS
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutart).
Namų Telef. PROspeot 1930

Custom padaryti geriausių išdirbysčių Pullman Coueb, Penske, Kroe- 
hler ir kiti. Kainos stebėtinai žemes, nuo iki 200
Geras laikas išmainyti savo senų Parlor Setų ant naujo. Duodame

nuolaidų iki ............................................................ .............. '^50' 00.

Garaneija 10 metų padarymui ir materijolui.
Didžiausias pasirinkimas Rakandų, Radijų, Elektrinių Ledaunių 
Chicagoje.

JOS. F. BUDRIK, Ine. RAKANDŲ KRAUTUVE
3409-11 So. Halsted St. 3417-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 308ff, 2151.

Budriko Radio Valanda WCFL Radio stotis nedėlios vakare 5:30 
iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

i

J*

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Para&ė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

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

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti; —

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L

I LL-. I Į Į 'g3as=«=s-J ■ C5S j

Tel OANal 6122.

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Offioe Phone Ree and Offioe
PROspeot 1028 8359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd SL, Chicago

Nedėliom Ir Trečiadieniai! 
Pagaal Satartį.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel OALumI 6974
OFISO VALANDOS 

ii .au. ryto iki 8 v vakare, išekinaat 
•ekmadieaiaa ir uešiadieaioe

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8344

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenut 
Ofiso »sLj 2—4 ir 8—8 P M

Resideneijs
8989 Bo. Olarsmont Ave.
Valandoe: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal satartį

Tai OANal 0267
Ree. TeL PROspoct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VAI,A N DOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TeL YARds 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Beredoj pagal nutartį

TeL LAFayetto 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutart).

8KAITWKTB VIEN KATA-

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetle 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Ave.
Tei. YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
___________Šeštadieniais__________

Neieškok malonumų, baimė
UBUKV9 LMKKAMIIfi Jakausmu panika.

i

dctcrge.it
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško verte KUN ANT M KARUŽIŠKIS)

gui, kurj .jie kelionėje užėjo. 
Bet, po visa ko, ar šis apsi
saugojimas buvo naudingas? 
Gerąjam samaritiečiui daug 

Tūlas rašytojus yru parašęs: atsiėjo sustoti ir rūpintis su-
“Jei aš pagarsėčiau ir ap- žeistuoju žmogumi; bet kas 

čiuopčiau dieviškai didelius pasakys, kad jis klaidą pa-

SKYRIUS XXII

Savo Gyvenimo Mylėjimas 
Ir Neapkentimas

dalykus, ir stovėčiau valsty- 
bės stulpu, ir skaityčiau im
periją visą mano, ir save pra- 
puldyčiuu — aš būčiau kūdi
kiu, kurs save vergystei par
sidavė tame puikiame dvare 
ties jūromis, kurios spindėjo 
link jo žiauraus kalno .

Geriausias gyvenime daly

davę? Tai buvo praradimas, 
kurs buvo apsaugojimu.

Mes visi kasdien prieiname 
prie panašių dalykų gyveni
me, kur turime pasirinkti ar 
mes apsaugosime ar prarasi
me savo gyvybę. Pareigos, ku- 

} rios yra sunkios nuolatai prieš 
mus stovi; ką mes darome su Kaaisas City, Mo., patrauktas teisman apskrities prokuroras W. W. Graves, Jr., už ap

sileidimą savo pareigose. Kaltinamasis stovi centre. Priešakyje sėdi teisėjas A. C. Southern.

veikslai. Lietuvių kalboje nė 1 ftią knygą skaitantiems if 
•a kiton tokios knygos, kuri jos pav« ikslus žiūrintiems gar- 
turėtų tokią gausybę paveik siosios šventos vietos gtoja 
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tas, kad paveikslai didžiai taniuose paveiksluose, 

j svarbūs. įdomūs ir dailiai ai- Kaina $2.C0
, spausdinti. Visi žinome, kad DRĄUGO KNYGYNAS 

geri paveikslai užvaduoja ii- Oak|ey
| ginusius aprašymus. Chicago, III.

THE Ikrut i wt (UU M FOR EEING
NERVOUS

kas, tai nedaryti savo kai je- j jonlįsf yra mažiau var■go J U
rą pasekminga, kaip pašau- neprį^įjmti; Yra lengviau bū- 
Įis žiūri į pasisekimą. Žmogus sau atiaįtJžiam sekmadie-

(Acme telephoto).

glausti savo rankas ir leisti lengvumą, asmenišką inalonu-
ga 1 pasie • 1 au^s o pa^ai st . nįaįs ai.pa §įokjų dienų vaka- kitiems darbą atlikti. Yra le- mą, saugumą, smagumą, it be

1 <lt?' rai‘S kuomet esame nuvargę ngviau daug nesivarginti pra- vertės, kuomet Dievo valios
ius t a y vii., kaip zinonėt &r|)a |rUpUų nepalinkę arba puolusiomis sielomis, tiktai rū darymas, savo pareigos yra

pintis savo gyveniniu; yra paliestas. Jėzus neapkentė sa-
sunku visados jausti kitų sau- vo gyvybės, kuomet jis ją pa

juos mato ir palikti valstybės į orftg nepalankus, nekaip eiti
stulpu, laimėdami imperiją vi-1 
są kaip savo ir .visgi prapul
dyti save, prarasti savo gyvy
bę. Jei jis šitą padaro, jis

PADAUGINKiT SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS

Check Below And See If You Have 
Any Of The Signs

Quivėrinė nervos can make you old and 
Jiaggard looking, eranky and hard to live 
ui? h—can keep you awake ni;«hta and rob 
you of good health, good times and iobs.

Don’t let youreelf r‘goy likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made eapa- 
rially for wome». And eould you ask for any- 
1 hing whose benefita have been better proved 
Dian worid-famous Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound?

Let the wholesome herbs and roots of 
Pinkham’a Compound help Nature ealm 
your shrieking nervea, tone up your ayatem, 
and help lesaen diatresa from female funo 
tional d įso r dera.

Make a note NOW to get a bottle of this 
time-proven Pinkham a Compound TODAY

without fail from your druggiat. Over a rail- 
lion women have written in lettera reporting 
vvonderful benefita.

For the uast 60 years Lydia E. Pinkham’a 
Vegetabk Compound has helped grateful 
viomen go “smiling thru” trylng ordeala. 
Why not let it help YOU?

į bažnytines pamaldas; tat 
mes apsaugojame savo gyvy
bę užsimesdanii apsiaustą ir 
nagines ramiai namie pasi- 

klaidą padalo, kuiios šešėly-1yra lengviau nebūti 
katekizatoriu — tas pririša 
žmogų turėti išeiti visuose 
metlaikiuose pas klasę ir prie

gojimo atsakomybę. Yra len
gviau tiktai save atsiminti įr

je jo amžinybė turi būti pra
leista.

Gal mes nevisuomet įsitik-

Mes visi katalikai ši ta žiZ C *•
nome apie krikščionių šven

,T:erčia“._ne“? “’’!■!J.M*“ Esame eirdė^
apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na

vede kentėjimui, gėdai, ir
mirčiai

vesti prekybą, daryti pinigus,' sti daryti savo Tėvo valią 
statyti savo pačių pagarsėji- j Taip mes visi turime laikyti A)yv>J
mų, eiti link mūsų ambicijos, savo gyvybę, jei norime Jordano npę, Rymų,
siekio ir neduoti jokios min- tai Kristų sekti. Pirmas da-!]jur(ja įr t t ir t t 
ties kitiems žmonėms. Kiti lykas turi visados būti mūsų'

rinanie, kaip lengva yra kiai-j to dar, yra kitų, kurie gali žmonės mums ant kelio; jie pareiga. Mes niekad neturime
dą padaryti. Ales galvojame 'mokinti; kodėl jie to neturėtų uįį,na mūsų laiką; jie kliudo skaityti, kiek tai atsieis, nė 
apie didelius patarnavimus ir .atlikti? Yra lengviau neduoti nius; jie sulaiko mus; atsieina negalvoti apie pavojų. Meilės 

pareiga turi būti atlikta, nors 
jos atlikime mes ištuštinsime 
visą savo gyvybę už savo prie 
telį.

“Jei saulei nusileidus atsi-!

didelius pasiaukavimus, bet Į pinigų sistematiškai Dievo jų laukti, arba sustoti jiems 
mes turime daug didesnį rei- ! priežasčiai -— yra tiek daug pagelbėti.
kalą su mažiausiais ir dėsnis 
yra tas pats. Kiekviena, diena 
mums atneša progų apsaugo
ti arba prarasti mūsų gyvybę. 
Gia tai pareiga, kuri nemalo
ni, nuo kurios mes traukia
mės. Mes nesame pjivenatK ją 
atlikti; mes galime pasirinkti 
arba sunkesnį arba lengvesių

mūsų pačių dalykų jiems pra
leisti ir yra smagu matyti 
mūsų įdėlį bankoje augantį. 
Yra lengviau nebūtį atleidžia
nčiu, bet palaikyti neapykan
tą, ir atsiminti skriaudas mu
ms padarytas ir leisti mūsų 
širdims branginti savo kartu
mą; atsieina toli mažiau ko-

Šie yra paveikslai to, ką
reiškia mylėti savo gyvenimą 
Tai yra geras savęs prižiūrė
jimas, susilaikymas nuo. nepa- . sukaitysi \eiksmus,

kelią ir galime pareigos atsi- ' vos tiktai neapkęsti žmones, 
sakyti. Mes truputį apsvars- kurie buvo nemalonūs ir ne- 
tome ir vieną ir kitą pusę ir apkenčiami mums nekaip mė- 
tuomet nusprendžiame jos ne- ginti juos mylėti ir atsnygin- 
atlikti. Pasauliškas atsargu- ti jiems su maloningumu. Yra 
mas užgiria mūsų pasirinki- lengviau nesistengti būti velk
iną. Mes neišgalime tos kai-! liu krikščioniškame darbe, i- 
nos užmokėti. Mes apsaugoja- į niant dalyvumą susirinkimuo- 
me savo gyvybę. Taip, taip' se> veikiant 'komisijose, lan- 
išrodo. Bet tikrenybėje mes kant ligonis, bet verčiau su- 
esame ją praradę.

Tas pritaikoma patarnavi
mo reikalui. Prietelis arba ar
timas randasi skaudžiame ne- 
dateklyje arba varge. Mes su
žinome apie jo padėjimą ir y-i 
ra mūsų galėję jam paleng-; 
vinti, arba nors bent suteikti 

(jam įvertinamą pagalbą. Ta
čiau, tas mums nėra patogu, 
ne lengva padaryti. Atsieis 
mums daug vargo, gai nema
žai pinigų arba pastangų pa
dėsime. Bus daug lengviau ne
daryti to patarnavimo. Ta
čiau meilės įstatymas sako, 
kad mes turėtume pagelbėti 
savo artimui. Savasis “aš” 
atsako ir maldauja, kad tai 
ne mūsų dalykas, kad mes ne
atsakomi, kad mes nesame 
priversti tai daryti. Po kiek 
laiko besivaržymo tarp mei
lės ir savimeilės, mes nuspre
ndžiame nedaryti ko jam trū
ksta. Mes apsaugojome savo 
pinigus, savo vargą, savo lai
ką, bet praradome savo gy
vybę; mes užgavome save ne- 
atitaisytinai.

Abu kunigas ir levitas pa

togaus ir apsunkinančio pa
tarnavimo. Mums nereikia di
delių atsitikimų duoti mums 
progų išgelbėti arba prarasti 
savo gyvybę, mes turime už
tektinai progų kiekvieną pa
kai atsisakome meilės parei- 
prastą dieną. Kiekvieną sykį, 
gos, kad ji yra sunki, nemalo
ni, arba daug atsieinanti; kie
kvieną sykį, kai pasirenkame 
savimeilės kelią; kiekvieną sy-

kuriuos e.I atlikęs ir, skaity
mas, rasi vieną savęs užsigi- 
nimo veiksmą, vieną žodį, kurs 
palengvino tojo širdį, kurs jį 
girdėjo, vieną žvilgsnį kuo 
maloningiausią, kurs kaip sar. 
lutės šviesą krito kur jis ėjo,

Kiekvienas prlpažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge 
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokią 
knygų lietuvių kalboje? Jū 
sų džiaugsmui, jūsų pasigėrė 
jimui ir jūsų žinioms padau 
ginti apie šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Kelionės įspūdžiai,” fc«».
tuomet gali skaityti tą valau-*'*• Gnc/'uįo paiasjta, yra 
dą gerai praleistą minėtam tikslui parašyta.

Bet jei per ištisą gyvenimo į ^a' d’, dėlė knyga 
ilgą dieną tu jokios širdies ^28 puslapių 
žodžiu taip nepralinksminai;

kį kai mes imame lengvąjį jei, per ją visą tu nieko nepa-
taką save apsaugoti nuo var
go, mes saugojame savo gy
vybę. Bet tokiame saugojime 
mes prarandame. Mes turime 
lengviau, bet nuostolis yra ne- 
atitaisytinas.

Pažiūrėkite į kitą pusę. ‘Kas 
nekenčia savo gyvybės šiame 
pasaulyje, išlaikys ją amžina
jam gyvenimui’ (Šv. Jono

darei, ką gali susekti, kas at
nešė saulutės šviesą j žmo
gaus veidą; jokio veiksmo 
taip mažo, kurs pagelbėjo ko
kiai sielai ir nieko nekainavo, 
tuomet skaityk tą dieną blo
gesne už prarastą”.

Mums niekad nereikia bi
jotis, kad gyvybės praradimas

turi

Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa

“Kur tik per amžius kyla 
savęs pasiaukavimo altoriai, 
kur meilė turi savo rankas 
plačiai praskėstas, arba kur 
žmogus už žmogų ramiai mi
rė, aš matau tuos pačius bal-

meilės tarnystėje, Kristaus ^us sParnus išskėstus, kui ie 
XII, 25). Žinoma, tai nereiš-’ vardan, yra ištikro praradi- skrajojo virs Mokytojo gal- 
kia, kad mes turime panie- mas. Tikrasis praradėjas yra vos
kinti savo gyvybę, arba būti tas, kurs užlaiko savo gyvy- 
neatsargūs su ja, arba ją dy- bę nuo pareigų kentejimą ir 
kai išeikvoti. Gyvybė yra šve- pasiaukavitnų įveliančių. Ta- 
nta. Ji yra Dievo dovana mu- gai, kurs išduoda savo gyvy- 
ms ir niekad neturime daryti’ bę Dievo valios daryme vėl 

ją ras. Tasai, kurs savo gy
vybę sėja žmogiško reikalo va- 1 
gose, pjaus palaiminimo pjū
tį. Kaip Wbitties sako:—

ką nors ją užgauti, jos vertę 
sumažinti, jos grožį sudarky
ti. Būti neatsargiu su gyvybe 
yra sunki nuodėmė. Ji nėra 
mūsų pačių — ši gyvybė, ku
rią mes nešiojame su savim; 
yra Dievo ir mes tunme ją 
branginti, ją vartoti, atsaky
ti už ją. Mes turime mylėti 
savo gyvybę.

j Bet mokoma yra, kad pir-
Kino artistė Marlen Dietri- mas dalykas turi būti mūsų 

ch, ilgą laiką krovusi turtą parąiga — ta, prie kurios 
Amerikos filmų pramonėj, iki mus Dievas pašaukia. Mylėti 
šiol dar nebuvo Jungt. Vai. savo gyvybę perdaug, reiškia 
pilietė. Tik dabar išsiėmė po- rūpintis daugiau savo paties

lyginime apsaugojo sau JaugĮpieras ir pareiškė, kad labai, saugumu, smagumu ir leng- 
labai linksma tapus Amerikos vumu nekaip daryti, ką Die-vargo, laiko, darbo, pavojaus 

ir pasiaukavimo, nesustodami
pagelbėti nelaimingam žmo-

piliete. Ji yra vokietė ateivė.
(Acme telephoto)

vas duoda daryti. Neapkęsti 
savo gyvybės, reiškia laikyti

(Seks skyrius XXIII)

^Scratching
//rBLISVE ITCHING SKIN 9<//cA/y

Even the most Btubhom Itrhlnu of oczctr-a, 
blotcben. plmplee, aihlotc's foot, raslies aini 
other externally caused skin eruptions, 
R'ilckly yirlds to pūro, cooliiiR, antiseptic, 
liquld D.D.D. Prescription. Clear. greano- 
less and stalulcHs — d ries fast, Its gentlo 
ollt sootho the irritalion. Slopu the most 
Intense itching ln a hurry. \ 3Ae. trial bot
tle, at all drug storos, proves lt—or your 
money back. Ask for D.D.O. Prcscriftiom.

AAilIions prefer this "flavor 
*
that is different"

Išmėginkite Si nninn MjiIm.i 

l>ressing. Nauju būdu iš 

plakta*, padaryta* iš geria 1 

«ių medžiagų

' MIRACLE WHIP CONTAINS MOi:'. 

PAR MORE—OF THP COSTLY INGRfDfc

... Clairol is to the hair!
And your hair is most importam of all! For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Lct’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shampooing, reconditioning and 
TINTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 

coupon NOW

Naturally... ivithC1MBM
B« tur* to look for thit m»rk ot 
GENUINE Cloirol 00 tho kottlo.

• Tn. 
that

perfect combinetion of rich oil, line »oap and dalie ate eolo. 
can’t be copied .... blend that only Clairol containa.

JOAN CLAU, CLAIROL, Ine
132 VVest 46th St., New York, N. Y.

Send FREE booklet advice and analysla.

Name...

Address--------

City. State.

My Beautician

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 lapu 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............... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais .......... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais ............................................................ Sl.fic

Maldų Rinkinėlis juod ireraL virš.........  F5e

DRAUGO KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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WISCONSINO mu ŽINIOS
Į ,1 , .1 I J. . J. ■ ■■ ■ —- M U ■..................................... H . .. »■ ^

RACINE, WIS.
Kovo 5 d., Šv. Kazimiero | kia laisva Lietuva, kaip ko- 

parapija iškilmingai minėjo vota ir trokšta tą laisvę įgy-
dvigubą šventę: Šv. Kazimie
ro, parapijos ir tautos globė
jo, dieną ir 21 metą Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Ta 
proga pakviestas Marijoną 
Seminarijos rektorius kun. 
prof. J. Vaitkevičius, žinomas 
visuomenės veikėjas ir moks
lininkas, bažnyčioj pasakė tu
riningą pamokslą, pritaikintą 
iškilmėms.

Paskui parapijos svetainėj 
gražia programa paminėta su
kaktis.

Pirmiausia kalbėjo kleb. 
kun. J. S. Martis, kaip dabar 
Lietuva atrodo, nes 1938 m. 
vasarą du mėnesius praleido 
Lietuvoj ir viską matė savo 
akimis, kas gera ir kas bloga. 
Sykiu darė palyginimą su ki
tom valstybėm, nes aplankė 
10 skirtingi} Europos valsty- 
bią. Paskui kalbėjo kun. prof. 
Vaitkevičius apie tai, ką reiš-

ti ir kaip daug jinai kainavo 
turto, vargo ir gyvasčią.

Kalba žmonėms labai patiko 
ir labai dėkingi klebonui už 
pakvietimą taip gero kalbė
tojo.

Šv. Cecilijos choras,’ veda
mas varg. J. Kailiukaičio pa
dainavo keletą tautišką dai- 
nelią ir programa baigta Lie
tuvos himnu.

LRKSA 67 kuopa laikytam 
susirinkime, kovo 5 d., iš ka
sos aukojo $10 vargoną fon
dam Gražus pavyzdys kitoms 
draugijoms.

Vargonai jau nupirkti ir 
trumpu laiku atveš. Visą drau 
giją priedermė, kiek kurios 
gali, paaukoti iš savo iždo. 
Kad nei viena draugija nepa
siliktą neprisidėjus prie taip 
svarbaus dalyko savo auka.

B. V.

Ct •

k 'ojuutute,

FL€XST€€L
LIVING ROOM SUITES
Neapribotai garantuojami 25 metams! Tiktai Flexsteel 
drįsta duoti šį netikėtą pasiūiijimą, nes tiktai Flex- 
steel suburia ilgam laikui stiprumą ir teikia pato
gumą.

Iš priežasties ją smagumo ir puikumo, Flexsteel spring- 
sinės kėdės buvo įrengtos į Milwaukee linijos geriau
sią traukinį, Hiawatha. Mes esame išskirtini dealeriai 
šių puikiausių iš puikių rakandų.

$90 iki $500

Reikalaukit Matyt
Pamatykite kodėl šis būdas padirbimo yra geriausias. 
Kiekvienas silpnumas senos mados coil springsų iš
dirbystės panaikintas. Nėra galimybės, kad nutruktų 
šniūrai, kad įlinktų sėdynė arba, kad išsikištų spring- 
sai, kada turi Flexsteel išdirbystės
rakandus. Jų atvira išdirbystė pa
naikina pasislėpimo 
vietas kandžiams, dul
kiems ir gemalams.
Reikalaukite matyt vi
dų seto, kurį jūs per
kate. Setus galite gau
ti dideliame pasirinki
me madų, spalvų ir 
audeklų. Jūs rasite, 
kad ši kombinacija 
tinka jūsų puošimo
plane. Visas medis yra kieto riešu
to. Flexsteel springsų išdirbystė 
garantuoja smagumą ir pastovumą.

Garantuojama 25 metams. . .'

25 Metų Garancija

ALE,, ASAUSKAS & SONS
6343 S. VVestern Avė.

CHICAGO, ILLINOIS
TELEFONAS REPnbiic 6051

V

THE GOOFUS FAMILY

V/ATCH vouc? hptt 
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By H. T. Elmo

KAS GIRDĖT VAUKEGANE
Palaikoma Lietuvos Papročiai. - Vasario 16
Šv. Baltramiejaus draugijos tą sukaktis. Publikos atsilan- 

laikytame susirinkime, praei- I kė gana skaitlingai. Vakaro 
tą sekmadienį, be kitą daly-1 programa buvo įvairi. Daly
ką, nutarta eiti velykinės iš-1 vavo Šv. Baltramiejaus cbo- 
pažinties kovo 11 d., o sekma-1 ras, vadovaujant varg. S. Žy- 
dienį, kovo 12 d., 6 vai. šv. I Uui. Duetą dainavo B. Vaite- 
Mišiose ryto dalyvaut ben-! kūnaitė ir A. Bukančiūtė, So
droje Komunijoj. 'Visi nariai lo A. Bukančiūtė. Grasą vei- 
privalo susirinkti 5:30 ryto kalelį “Patriotą klūbas” at-
Lietuvią Auditorijoj. vaidino parapijos mokyklos

Nutarta pareikšti nuošir- berniukai, o grupė m&zą mei- 
džios padėkos Moterą Rožių (M. Sederavičiūtė, Lo-
chorui, Šv. Baltramiejaus cho-. rr<“‘a žy|iflt6 ir Lorina Buka- 
rui ir visiems, kurie kokiu n6iStį) vaizdelį “MolinisPuo 
nors būdu prisidėjo prie drau; das”' TarpuoM huvo kalbų, 
gijos vakaro. Senovės papro- 15 viet,n"i velk5« kalWj0 
čiu, ir šiemet Velyki) naktį, A' Sutkus> A' Jankauskas> Pr- 
mūs Išvanytojo karstas bus Bujanauskas. Baigiant kalbų
per naktį saugojamas karei-’ Pasak® sve{,as adv- K- Ces’' 
vii). Iš draugijos tarpo parin- [nuBs Chicago, nupiešdamas 
kti: Iz. Dapkus, Pr. Jonaitis,: dabartin« Lietuvos padėtį ir
Petras Dabašinskas, Sotaras'kokio s»"kum<> tar«» Prad‘ 
Rajūnas, F. Evinskas ir Pr. žioje "epriMausomybės. Kal- 
Petruška. Taip pat per naktį ba adv- Emilio tavo intere- 
trus grupės giedorii), kuriems s'n8a klausytojai buvo pa-

tenkinti.

Vakaras pradėtas Amerikos,
vadovaus Pr. Bujanauskas.

Kovo 5 d., Lietuvių Audi
torijoj, katalikišką draugiją' o baigtas Lietuvos himnais, 
pasidarbavimu paminėta Lie-| Programo Vedėjum buvo Jo- 
tuvos nepriklausomybės 21 me nas J. Jakutis. Enrikas

VAIZDELIS Iš NEPRIKLAUSOMYBĖ KOVĮJ
Sulietuvino S. K. Lukas.

Vieną ankstąjį 1778 metą 
birželio rytą, vos tik aušrai 
lytuose pasirodžius, įvairias
palviai rasai žemės augalus 
papuošus, juodplaukė, mėly
nakė gražuolė, Nastė Stormiū- 
tė, atsitraukus nuo krosnies, 
prasivėrė virtuvės duris, kad 
šiek tiek atvesti ir, tyru oru 
pakvėpuoti.

Stovėdama tarpduryje žiū
rėjo į žydinčią pievą ir gėrė
josi gamtos gražumu. Atrodė, 
bus geri ir vaisingi metai: ku 
kuruzai jau buvo ligi kelią, 
kviečiai ir avižos galėjo būti 

I iki juosmens. Pievoje žolė jau 
I buvo gerai suaugus ir atrodė' 
j laikas ją piauti.

Besigėrėdama ryto Ir gam
tos gražumu, Nastė, pažvel
gus į šiaurę, pamatė anapus] 
upės savo kaimyną Žiedrį Va- ’ 
lijantą, aukštą., liesą, bet tvir-J 
tą jaunikaitį besitriūsiantį sa
vo ūkyje apie kukuruzus. Pa
mačius Žiedrį krūptelėjo ir 
lyg koks šiurpas perėjo per 
jos kūną, o širdis pradėjo 
smarkiau plakti. Ji prisiminė, 
kad neužilgo jai reikės jam 
duoti galutiną atsakymą, ar 
ji sutinkanti kartu su juomi 
per visą savo gyvenimą laime 
ir nelaime, džiaugsmu ir var
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gais dalintis, ar ne, ir kurį iš 
dvieją brolią: Žiedrį ar Amą 
sau už mylimąjį gyvenimo 
draugą pasirenka.

Žiedrys privalo vėl į karą 

grįžti.
Žiedrys buvo1 tylus ir lėtas,

kaip ir visi kiti kaimiečiai, 
bet sykiu smarkus ir drąsus 
vyras. -Visa nelaimė jam buvo 
tik tame, kad šalyje siautė ka 
ras ir drumstė ją rainą gyve
nimą.

Beveik prieš du metus bri
tą generolas Hovas sn savo 
jėgomis išvijo Jurgio Vašing
tono kariuomenę is Newarko 
į pietus. Newarkas nuo ją so
dybos tik už kokią septynią 
mylią. Buvo blogi laikai ir nie 
ko gero nesimatė. Vašingto
nas, pralaimėjęs mūšius Ilgoje 
Saloje, Harlemo Aukštumoje 
ir New Yorko mieste, su savo 
triją tūkstančią kariuomene 
vis traukėsi nuo priešo tolyn 
ir tolyn. Generolas Lee taip 
pat, pralaimėjęs mūšius prie 
Balkino Ridges, traukėsi su 
savo kareiviais atgal.

Numatyti prieš metus laiko 
mūšiai prie Princetono ir i 
Trentono dar vis buvo atei
ties dalykai ir karštą tėvynės

you POOR FOOU’. 
STOP vjatchimg our 
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Mahatma Gandhi, garsus I- 
ndijos kovotojas, šiomis die
nomis buvo pradėjęs badavi
mą protestui, prieš mažos Raj- 
kot valstybėlės valdovo su
laužymą pažado inauguruoti 
socialės reformas. Konfliktas 
likviduotas tik įsikišus į tą 
dalyką Anglijos gubernatoriui 
Indijai. (Acme photo;

mylėtoją galvojimas, apie su
ėmimą ties Waynę ir Gatės 
Saratogoje generolo Burgo- 
nio, dar nebuvo galima įsivai
zduoti. Rodos, kad ir pats 
Dievas ant ją supyko ir mūšiu 
laimėjimą pakreipė priešų pu
sėn, bet paskutiniu laiku, gau
tieji iš mūšių lauko praneši
mai, rodo, kad mūšių eiga 
keičiasi ir britams pradeda 
jau nesisekti.

Žiedrys neužilgo jau turės 
vėl atgal į kariuomenę grįžti, 
trijų mėnesių laikui, o Amas 
sugrįš namo ir užims jo vie
tą. Kadangi jų ūkis nemažas, 
tai juodu nuo pat karo prad
žios, kad neapleidus ūkio, ka
re dalyvauja pakaitomis kas 
trys mėnesiai.

Žiedrio į karą išvykimas 
Nastės nė kiek nejaudino ir 
buvo jai jau įprastas reiški
nys. Ji žinojo, jei ne tas 500 
akrų ūkis, kurį prieš šimtą 
metą nuo indijonų atpirko I- 
rakas Valijantas, Žiedrys ir 
Amas visą pilną laiką kare 
dalyvautų. Tik šis gabalas ge
riausios Šiaurės Jersey žemės 
ir senutė ją motina, kurią rei
kia užlaikyti, juos nuo to su
laiko. Jiems būtą daug geriau 
kartu kariauti, negu dabar kas 
trys mėnesiai mainytis ir su
lig duotą pasižadėjimą gyven
ti- i

(Daugiau bus)

Pranešimas
Zaraaiškių klūbo mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 12 d., 2 vai. popiet, 
Liuosybės svetainėj, 14 gat. 
ir kampas 49th Ct.. Cicero.

Sekr.

PER MOKSLĄ ĮGIJO DAUGIAU 
ŽINOJIMO
Frank 

Druktainis 
savininkas 
barbemės 
2354 So. 68 
Street, virš 
27 metus y- 
ra išdirbęs 
tam amate.

Jis vis Jaute, kad barberio nė
ra koks amatas, bet tam tik
ra profesija ir reikia labai 
daug žinojimo, negu papras
ti barberiai žino tik plaukus 
apkirpti, barzdą nuskusti, to
niką ant plauką užpilti, bet 
kad dar yra moksliškas bū
das plaukams gydyti, slinki
mui sulaikyti, pleiskanoms ir 
šašams iš galvos pašalinti, 
spuogams nuo veido gydyti ir 
t.t.; žinojimas sumaišyti maz
gojamus vaistus, plaukams to- 
nikus, cold creamus ir gydy
mui mostis. Čia reikia tam ti
kro mokslo apie odos ir plau
ką sudėjimą, taukinės gilės, 
veido ir galvos odoje musku
lus ir nervus moksliškai mani
puliacijai (masažui), simpto
mus, nurodant ligos beg}, iš 
kokią ir kiek dalią susideda 
mazgojamas vaistas, plauką 
tonikas, cold cream, įvairios

mostys ir kaip jos veikia ant 
odos ir plauką ir sutaisyti at
skirą receptą dėl kiekvienos 
ligos.

Master Bahbers’ Asociacija 
įsteigė savo nariams lam tik
rus kursus, kuriuos gali lan
kytį barberiai. Frank Druk
tainis buvo vienas pirmąją 
kursantą. Pirma baigusią ku
rsus laida buvo sausio 20 d., 
šią metą. Iškilmingam bankie
te, Midwest Athletic club, iš
dalinti diplomai devyniolikai 
mokinią. Frank Druktainis 
buvo vienas iš devyniolikos ir 
pirmutinis iš lietuvią. Dabar 
jisai prie savo pavardės gali 
dėti laipsnio pažymėjimą: B. 
B. S. (Bachelor Barber Scien
ce). Šis mokslas vadinasi Ba
rber Science ir apima tokias 
šakas, kurią iki šiol kirpėjai 
nežinojo.

Frank Druktainis ir pir
miau buvo gerai prasilavinęs 
kirpėjas ir turėjo gerą pasi
sekimą, o dabar dar geriau 
patarnaus. Jisai yra nemažai 
darbavęsis draugijose ir da
bar yra iždininku 13 wardo 
Lietuvią Reguliarės Demokra
tą klūbo partijos, jau ketvir
tas metas. Rap.

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

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

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

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

ELIZABETH, N. J., kuu. 
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

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

M0NTREAL, 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.

SPRINGFlELD, 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. Andriūška, MIC.

PROVIDENCE, R. I., knn.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriūška, M.
I. C. z

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—9 — 
kun. V. Andriūška, MIC.

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

THOMPSON, CONN., Ma-
riajiapolio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. J. Mačiulionis, 
MIC.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arliu 

Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite 'Drgo’ Classified Skvr

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Škvriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

i
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Misijos

6į sekmadienj, 7:3O vai. va
kare, 6v. Antano bažnyčioje 
prasidės vienos savaitės Mi-' 
sijos — sykiu vyrams, mote
rims ir jaunimui. Misijas ves 
misijonierius kun. J. Kidy
kas, jėzuitas, iš Lietuvos.

Per Misijas rytais šv. Mi
šios ibus: 5:30, 6:30, 7 ir 8 
valandą. Vakarais misijų pa
mokslai 7:30.

Rytą 8 valandą bus misiją 
darančių intencija Mišios ir 
tuojau pamokslas.

Per misijas išpažinčių kiau- I
sysime kas rytas nuo anksto 
ir vakarais po misijos pamal- j 
dų, pradedant trečiadienio va
karu.

Brangieji! Dabar gavėnios 
laikas. Mūsų Išganytojas lie
pia visiems daryti atgailą. 
“Jei atgailos nedarysite, visi 
žūsite”.

Gavėnia, sykiu ir velykinės 
išpažinties laikas. Todėl, nuo
širdžiai raginu visus mnkyti 
misijas, eiti išpažinties. Vely
kinės išpažinties neatidėlioki
te rytojui, nes rytojus nėra 
užtikrintas. Nežinome, ar jo 
sulauksime. Ypač vyrus, šei
mynų tėvus, raginu naudotis 
misijomis.

Velykinės išpažinties korte
les galima kasdien gauti pa
rapijos ofise rytais po misi
jų pamaldi} ir vakarais nuo 
7 vai. iki misijų ir po misijų 
pamaldų. Už korteles nerei
kia mokėti. Jas duodame'vi
siems dykai. Todėl negali bū
ti išsikalbinėjimų, kad “nė
jau išpažinties todėl, jog ne
turėjau pinigų už kortelę už
simokėti”. Toji mintis buvo 
kadaise paskleista lietuvių ta
rpe blogos valios žmonių.

Nors ir labai seniai Ibūtum 
ėjęs išpažinties, ibei Atgailos 
Sakramento, nesibijok! Dabar 
eik, daryk atgailą, nė vienas 
kunigas ne tik neatstums, bet 
dar padės su Dievu susivie
nyti.

Kun. J. Vaičūnas, klebonas

jų Draugijos 21 skyrius ren
gia tokį vakarą, kokio ne tik 
Cieeroje, bet ir Chicagoje, dar 
nėra buvę. Porą gražių ir tru
mpų veikaliukų atvaidins ar
tistų grupė iš Marijos Kalne
lių, Hinsdale, III., vadovaujant 
Simonui Kvietkui. S. Kviet
kus ciceriečiams ir chicagie- 
čiams, gal, dar nėra žinomas. 
Tat šia proga galėsite jį pa
matyti ir susipažinti, ir ma
tyti jo perstatomus veikalus. 
Man teko jį matyti lošiant, 
tai ištikrųjų, yra kuo pasi
džiaugti. Be abejo, į šį vaka
rą atsilankys nevien ciceTie- 
čiai, bet bus ir chicagiečių.

Taip pat šiame vakare da
lyvaus jaunutė, bet žymi dai
nininkė, eicerietė, tai p-lė Ka- 
ndrataitė, Šv. Kazimiero Se
serų Akademijos auklėtinė, 
kuri palinksmins atsilanku
sius svečius gražiomis daine
lėmis. P-lė Kandrataite yra 
duktė plačiai žinomo Cicero 
biznieriaus Antano Kandrato.

Taigi, brangieji, kaip cice
riečiai, taip ir chicagiečiai,

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
lš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 11 Diena
“Sakyk, ką tu skausmu rei

škiu’ “Tai atsiminimas ne
garbės padarytos mano Myli-' 
majam, kurs visos garbės ve
rtas ’ ’.

Kovo 12 Diena
Tinginiavimas dažnai ver

kia; meilė visados turi šypse
ną.

neužmirškime šio vakaro, įsi- 
gykime tikietą iš kalno ir už
tikrinkime sau vietą. Jų gali
ma gauti pas pirm. K. Sriu- 
bienę, A. Kandratą, A. Va
lančių, O. Rimkienę, D. Jakš-1 
tienę, Karpienę, Johnsonienę, 
Rašinskienę, A. Stulginską, P. 
Taurozą, J. Brazauskį, O. Mi- 
laševičienę; taip pat bulvariš- 
kes: B. Kaulienę, S. Ališaus
kienę ir daugelį kitų. J. K.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side Žinutės

Vasario 28 d. įvyko laido
tuvės a. a. M. 'Grigalienės. 
Velionė priklausė prie Susi- 
vienymo 16 kuopos, Apašta
lystės, Tretininkų dr-jų ir La
bdarių 6 kuopos; daug darba
vosi parapijos reikalams — 
bazaruose ir kituose para
pijos parengimuose ir prisi
dėdavo aukomis. Dėl to laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių 
ypatingai bažnyčioje. Klebo
nas kun. J. Šaulinskas, atlai
kęs gedulingas pamaldas, pa
sakė pamokslą iškeldamas ve
lionės kilnius darbus. Palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Verbų sekmad., parapijos 
svetainėj bus gražus vaidini
mas “Jeruzalės Moterys” 
(veikalas apie Kristaus kan
čią). Visi turėtų jį pamatyti.

•- ’ --M— "r .= O. , —

SESUO M. TARCISIA
(Marijona Bnne viliuti)

Mūsų mylima Seselė M. Tarcisia 
mirė 1939 m. kovo mėn. 10 d. 10:30 
vai. ryto.

A. A. Seselfi gimė 1907 m. gruo
džio 4 d. Steger, Illinois. I)uk1 ė .Juo
zapo Bunevieiaus ir .Jievos Žiukiūtčs. 

,Velionė vienuolyne išgyveno 18 metų.
Paliko nuliūdusias: Sv. Kazimiero 

Seseris, aavo mylimą motinėlę, dvi se
sules: Oną, Eleną ir gimines.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, kovo 13 dieųą. Gedu
lingos pamaldos prasidės 10:00 valandą, Švento Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 West Marąuette Itoad, Chieago, 
Illinois. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę:

Št’. Kazimiero Seserys, mantytė, senutės ir yiminės.

Netinginiauk, o darbas tau 
nebus baisus.

Meilė veržias į aukštą, bei 
visuomet pasirengus nužengt? 
lig apačios.

Kame nėra liuosybės, nėra 
gerbiamas nė įstatymas.

Juo didesne liuosybe naudo
sis piktybė, tuo mažiau liuo- 
sybes turės gerumas.

PADĖKONĖ

t

Gražus Vakaras
Parapijos Naudai

CICERO. — Kovo 19 d. pa
rapijos salėj Marijonų Rėmė-

Svarbus susirinkimas Susi- 
vienymo 16 kuopos įvyks sek
madienį, kovo 12 d., tuojau 
po sumos, mokyklos kambary. 
Kviečiami visi nariai atsilan
kyti ir kurie nori įsirašyti Su- 
sivienyman. S. R.

Kas bus balandžio 
2 d.?

Prašau dėmesio! Sekmadie
nį balandžio 2 d., 2 vai. po 
pietų, Dievo Apvaizdos par. 
salėj, bus toks parengimas, 
kokio ligšiol lietuvių tarpe ne ’ 
tik Chicagoj, bet ir kitur nė-1 
ra buvę. Tai bus, tiesa, “Bun
co party” (kauliukų žaidi
mas), tačiau programa ypa- i 
tinga — joj dalyvaus pirmo
ji LRKSA lietuvių skautų 
trupė. Skautai ir visą tvarką 
prižiūrės. Parengimo visas 
pelnas skiriamas skautų orga
nizavimo ir palaikymo reika
lams. Tad, balandžio 2 d. po 
pietų rezervuokite šiam kil
niam reikalui. li.

Juo daugiau įsigilinsi, tuo 
aiškiau patirsi, kad visuome
nini* darbas tam reikalingas,

Lankėsi Lakūnas 
Šaltenis

Šiomis dienomis redakciją 
aplankė lakūnas Šaltenis iš 
Brooklyn, N. Y., kuris praė
jusią vasarą nuvežė Lietuvos 
Šauliams brangią dovaną — 
lėktuvą, kurį nupirko New 
Yorko’ apylinkėse' veikiąs lie
tuvių aero klubas visuomenės 
aukomis. Lakūnas norėtų, kad 
ir Chicagoj veikiąs aero klu
bas sustiprėtų ir dirbtų lietu
vių gerovei.

Atsilankysi - 
Nesigailėsi

MARĄUETTE PARK. — 
Šv. Barboros draugija rengia 
bunco party pramogą, kovo 12 
d., 3 vai. popiet, parapijos sa
lėje. Pelnas eis parapijos nau
dai

Komisija kviečia visus at
silankyti. Įėjimas 25c.

Dovanų bus labai gražių. 
Bus taipgi įvairių laimėjimų 
ir “door prize”. Komisija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•HUDUI a DIDtUOSU lUIDOJSBO PRSIU

AMBULANCE
DIENĄ nt NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel LAFAYETTE 0727

Klausykit® mūsą Listnvių radio programą fieitadienio vakarai*. 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėja*

p. šaltimieras

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris petarnanja 
Phone 9000 620 W. 16tt» Av*.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAMtMAVIMA8 DIENĄ IE NAKTĮ

K0PJ.M1 A DYKAI

2025 W. 51«t St Tel YARDS 1278
Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ x 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Wo»tern Avė.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

Skyrius randasi skersai nuo Holy Sepulchre Kapiniu, 5900 West lllth Street

IGNACAS DAČIOLA
kuria mirė kovo 2 d., 1939 m., 
ir tapo palaidotas kovo 5 d., o 
dabar ilsis 6v. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patar
navimų. ir palydėjo jj j tų. neiš
vengiamų amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi tų jo liūdnų prasišalinimų 
iš mūsų tarpo, dėkojame miisų 
dvasios tėvams: kun. kleb. Ur
bonavičiui, kun. Andriuškai, 
kun. Mačlulioniui, kun. Jeske- 
vičiul, ir kun. Vosyliui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
ui jo sielų, ir kun. Urbonavi
čiui už gražų pamokslų.

Dėkojame visiems vargonin
inkams, kurie giedojo per pa
maldas. Dėkojame Seselei Mo
tinai Marijai, Seselei Clemen- 
siai ir visoms kitoms seselėms 
iš Roc.kfordo, ir VVest Side pa
rapijos, Seselei Virgiliai, sese
rims ir klebonui lš Roswell, 
New Mexico, kun. Gaučtui, 
Vyčių 24-tal kuopai, Akademi
jos Kėm. 10 skyr., Urbaičlams 
iš VVaukegano ir visiems ki
tiems iš Chicagos ir aplelinkių, 
kurie aukojo šv. Mišias.

Dėkojame gėlių aukotojams. 
Dėkojame graboriams Lacha- 
wicz ir Sūnams, kurie savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži
nusi), o mums palengvino per- 
kęstl nuliūdimų ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau Ignacai, lai Die
vas suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Žen
tai, Sūnai, Marčios, Broliai, Se
suo ir Giminės.

A t A
ONA KATEIVIENĖ 
(l*o tėvais liiseliutė)

Mirė kovo 10, 1939, 7:00 v. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Škotijoje.
Amerikoj Išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdima: 

vyrų Antanų, sūni, Antanų, 3 
dukteris: Gnu ir žentų Juozapų 
Velavičius, Stetlų ir žentų Do- 
ntinikų Velavičius (Mason Ci
ty, Iowa), ir Helen ir žentų 
Harold 8argent (VVooddale, Ii- 
linois), 5 anūkus ir kitas gi
mines.

Priklausė prie Dievo Moti
nos Sopulingos Draugystės.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 South 
49th Court, Clceroje.

Laidotuvės įvyks pirmad., ko
vo 13 d. iš koplyčios 3 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano 
par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sūnus, Dukterys, Žen

tai, Anūkai lr Giminės.

Lalodtuvių direktorius Ant. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

Irba Flovver ShoppeJ 
4180 Archer Avb.

Phone LAPKVETTK bMOO

| Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Lailotu vėms —J

Papuoš Intams

A. I A
JUOZAPAS GURINSKAS
Mirė kovo S dienų, 1939 m., 

8:30 valandų vakare.
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio 

apskr., Vtstičių parap., Paviš
taičių kaime.

Paliko dideliame nuliūdi
me: 2 sesers dukteris — Ma
rijonų Kalašinskienę ir Petro
nėlę Šimkus ir jų šeimynas, 
giminaitę vienuolę seselę M. 
Virgilių, du sesers sūnus: 
Jurgį ir Antanų Bagotaičius, 
švogerį Adomų ir jų šeimynas, 
Pranciškų ir Antaninų Juškus 
ir daug kitų giminiu-

Priklausė prie Apaštalystės 
Maldos, Tretininkų, šv. Kazi
miero A kaži. Rėmėjų, Susi
vienijimo L.R.K.A. 15 kuo
pos, Sald. Jėzaus širdies ir 
D.L.K. Vytauto draugijų. 

Kūnas pašarvotas 3347 South Lituanica Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 13 d., 1939 m. Iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas J šv. Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SESERS DUKTERYS, SESERS SŪNAI,
ŠVOGERIS IR GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

LAIIOTUViy DIREKTORIAI
-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C patarnavimas 
AIViDULHNbL dieną ir naktį

DYKAI

Lachawicz ir Sunai 
1, Liulevlčius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillms
1.1. Zolp
Albert V. Petkus

Anthony B. Petkus

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PŲLlman 1270

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayettė 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YABds 4908

1646 VVest 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. VVestern Avenne 
Tel. LAFaystte 8024 

3354 So. H&lsted St 

Telefonas YABds 1419

6834 So. Wėstern Avė. 
GBOvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109



s
SPAUDOS IR ORGANIZACIJŲ

REIKALAIS PRAKALBOS r
Praeitą ketvirtadienį įvykęs 

Federacijos Chicago apskri
ties mėnesinis susirinkimas, 
pasidžiaugęs Vasario 16 d. 
paminėjimais, surengtais Fe
deracijos iniciatyva trijose 
vietose ir vietos veikėjų ki
tose parapijose, išklausęs pra
nešimų iš buvusios Chicago ir 
apylinkės katalikiškųjų drau
gijų atstovų konferencijos ir 
pasidžiaugęs jos pasisekimu, 
apkalbėjo visą eilę reikali} ir 
ant galo nutarė suruošti cik-

vakaras. Prelegentais - kalbė
tojais bus tnūs Veikimo vadai.

Svarstant mūs organizacijų 
ugdymo ir stiprinimo klausi
mą, šiam susirinkime pasiges
ta atstovų iš Moterų Są-gos 
Chic. apskr., Vyčių Chicago 
apskr., Sodaliečių, Šv. Kazi
miero Akad. R-jų ir Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno R-jų.

Nusiskimdus katalikiškos a- 
kcijos vairuotojams, gerb. kle 
bonams, kad ketvirtadienių 
vakarai labai nepatogūs jie-

lą paskaitų spaudos ir orga- ms dalyvauti susirinkimuose,
nizacijų reikalais.

Kadangi šiuo metu eina ka-
nes susirinkimai įvyksta kas 
pirmą ketvirtadienį kiekvieno 

talikiškosios spaudos ir did- ]Rčn., kuomet jie turi bažny-
žiųjų mūs organizacijų: I ji e tu
vių R. K. Susivienymo Ame
rikoj, Moterų Sąjungos ir Vy
čių vajai, Labdarių Sąjungos 
sąjūdis senelių prieglaudos rei 
kalais ir Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų dr-jos akad. patalpų 
padidinimo reikalais, todėl Fe
deracija, kaipo vienytoja viso 
katalikiškojo veikimo, pasiry
žo ateiti ir mūs spaudai ir 
organizacijoms į talką. Spau
doje bus paskelbta, kurioj ko
lonijoj įvyks pirmas paskaitų

čioj pareigų, nutarta susirin
kimų dieną iškelti į trečia- 
dienių vakarus. Taigi nuo da
bar Federacijos Chicago aps. 
susirinkimai įvyks kas pirmą 
trečiadienį kiekvieno mėnesio 
Kadangi balandžio mėnesio 
pirmas trečiadienis išpuola

Misijos
MARQUETTE PARK. — 

Gavėnios laikas yra mėtavo- 
nės laikas. Bet šis laikas yra 
taipgi dvasios atgaivinimo ir 
sielos išganymo laikas. Gavė
nioje geriausiai galima apsva
rstyti ir sužinoti, kiek ta žmo
gaus siela kainuoja, n«s tame 
laike daugiau apsvarstoma a- 
pie Kristaus kančią ir Jo di
delę meilę žmogaus sielai. Tą 
viską geriausiai yra apsvars
tyti ir sužinoti misijų laiku. 
Tad, visi marketparkiečiai

Pranešimai
BRIGHTON PARK, — Šv. 

Kaz. Akademijos Rėmėjų 6 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 12 d., 3 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. Rė 
mėjų prašomi skaitlingai at
silankyti. Dabar rėmėjų va
jus, tai prašome naujų narių 
atsivesti. E. R.

Nauji
Būdai

Pagražinti
Veidą

Šeštadienis, kovo 11 d., 1939

CLASSIFIED
PARDAVIMUI MARQUETTE 

PARKE

c kambarių 
kfu-adžiu. $1,! 
$4,300.00.

kampinis bungalow sa 
SOO. cash. Pilna kalba

BRIGHTON PARK. — La
bdarių 8 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą kovo 12 d., 
tuojau po sumos, mokyklos ka 
mbaryje. Prašomi visi nariai j 
ir narės susirinkti. Turim la-' z 
bai svarbiij reikalų svarstyti. 
Kuriems rūpi, kad seneliams 
prieglauda liūtų statoma, visi 
kviečiami į šį susirinkimą. Ku 
rie nesate nariais, ir tie pra
šomi ateiti ir įsirašyti.

Ben. Grybas

BRIGHTON PARK. — Dr- 
gija Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį, 'kovo 
12 d., parapijos mokyklos ka- 

į mbaryje, 2 valandą po pietų.
ziems žmoguciams, byloje. Visa trupė baltinama, kad, ne-1 Visi nariai kviečiami laikuX ™ _ 1__ J' _ • • X • 1 • «

Artistė Carmen dėl Rio, 18 metų amžiaus, 42 colių auks-
Didžiojoj Savaitėj, dėl tos ^į0 teisėjo Lambert Hayes kameroje (Chicago) liudija jos 
priežasties susirinkimas nuta- promotorio iškeltoje jai, jos broliui ir seseriai, taip pat ma
ita šaukti trečiadienį po Ve
lykų, būtent bai. 12 d. Visi 
prašomi tai įsidėmėti.

Atstovas

paisant pasirašytos sutarties, sekmadieniais atsisakius vai
dinti, ir net grąsinus sėdėjimo "streiku. Promotoris reika
lauja gražinti jam permokėtus tai trupei $l,28ž. (Acme ph.)

PraSalInklt erzinančius spuogu* 
čius ir Juodgalvius (blackheads). 
Mūsų suslpažlndinlmo pasiūlymas 
$1.50. Po to bus $2.60,

Mrs taipgi dažom blakstienas Ir 
antakis.

BERNICE S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

' prasidės sekmadienį, kovo 12 
į d. Šv. P. M. Gimimo bažny
čioj, 7:30 vakare. Misijas ves 
Tėvas dominikonas Bonaven
tūra, kuris savo įtikrinančiais 
ir įspūdingais pamokslais da
ug suteiks pasimokinimo bei 
naudos mūsų sieloms. Visi 
skaitlingai atsilankykime, o 
nesigailėsim.

kviečiami į misijas, kurios se.

Taipgi, sekmadienio rytą, 
kovo 19 d. prasidės mūsų (ba
žnyčioj 40 vai. atlaidai. Bus 
garsūs pamokslininkai ir sve
čių kunigų, kurie klausys iš
pažinčių ir dalyvaus atlaiduo-

Rap.

Iš ARD 2 Skyriaus 
Susirinkimo

BRIDGEPORT. — ARD 2 
skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 3 d. Komisija išdavė ra
portą iš rengiamo metinio va
jaus vakaro. Viskas sekasi ge
rai. Vakaras įvyks kovo 12 
d., G vai. vak. Tą vakarą bus 
pagerbtos narės, kurios išbu
vo 10 m. Bus kolekta prie ba
žnyčios sekmadienio rytą.

Vakaro vedėjum bus dva
sios vadas kun. PetrausKas.

Šį sekmadienį rėmėjos in 
corpore eis prie šv. Komuni
jos 7:30 vai. mišiose. Narės

susirinks 7 vai. ryto, mokyk
los kambarin su ženkleliais. 
Kurios neturite ženklelių, ga
lės tą rytą įsigyti nuo rašti
ninkės.

Kovo 30 d. rengiama bunco 
party su užkandžiais vietinių 
seselių naudai ir dovanai sei
mui.

Per susirinkimą įsirašė dvi 
naujos narės: Karpinskienė ir 

jBudvitienė.
Stella Wodman, koresp.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

tezes
For a Brand New 1939... Full 6 Cubic Foot... GENUINE

WITH
THE

Supet-lfafae 6
Rastbe Šame Simptei 
Miser—šame 1-Heee M-Steel' 
of ąsaiity perfonoaoeo m other FrigMaks i i cottiog ap to $1M merai/

• Now ... a grauine Frigidaire—full 6-Cu. Ft. capacity—at a new 
low price! A SUPER-VALUE if tbere ever waa one! Built to the šame 
high Standard* of the finest Frigidaire made! Y et priced for families 
of modest income!...Beautifully styled and finished. Has Frigidaire 
Super-Freezer that make* ice cheaper than you can buy it—Frozen 
Storage Compartment—3 All-M etai Ice Trays with Automatic T ra y 
Release-5-Year Protection Plan backed by General Motors—and 
many more! Never before ha* so fine a quality refrigerator been 
priced so low. See this brand new Frigidaire “SUPER -VALUS 6” today!

HAS ALL THESE FEATURES!
Meter-Miser • Simpiest Refrigeradng Mechanism Ever Built • 
1-Piece All-Steel Cabinet • 3-Year Protection Plan • AJl-Mesal 
Ice Trays with Automatic Tray Release • Automatic Reset De- 
froster • Stainless Porcelsin in Food Compartment « Durable 
Duluz Ezterior • Super-Freezer • Frosen Storage Compartment 
- Cold Storage Tray • Uni-Maric Cold Control • Touch-Latch 
Door Opener • F-114 Refrigerant • Siieot Rentinei . Cold 

:r Čondenser.
MADB ONLY BY GBNBRAL MOTORS

Speeder <

COME IN—SEE THIS VALAIS SKMSATIOMI

pURNITURe
A ANUFACTUR INO COMPANY'

2536-40 W. 63rd Street 

4179-83 Archer Avenue

Saugiausios ir patogiausios 

Krautuvės pirkti refrigeratorius 

ir kitus namų reikmenis. 

Lengvi išmokėjimai pritaikomi 

visiems. Didelė nuolaida už se

nus dalykus mainant ant naujų.

J

Kas sekmadienį Chicagos ir 
kitų miestų lietuviai gėrisi 
radio programomis, kurias 
leidžia Jos. F. Budriko raka
ndų ir radio krautuvė adresu 
3409 S. Halsted St.

Ir ryt vakare nepamirškite 
atsisukti savo radio lygiai 
5:30 v. v. Išgirsite iš galingos 
WCFL stoties harmoningą Bu 
driko kvartetą, “Du kunigai
kščiai”, didžiulę radio orkes
trą ir kitus kūrinius, kurie

pribūti, nes yra svarbią rei- 
kahj svarstymui. Prašome at
silankyti ir naujų narių atsi
vesti. Valdyba

Kun. P. Mačiulionio, 
S.V.D., Paskaitos Su 
Paveikslais Iš Misijų

Nekalto Prasidėjimo para
pijos svetainėje, kovo 12 d., 
7:30 vakare.

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos svetainėje, West Pullman, 
kovo 13 d., 7:30 vak.

Šv. Kazimiero Akademijoje, 
kovo 15 d., 2:30 popiet.

Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, kovo 15 d., vaka
re po pamaldų.

Visų Šventųjų parapijos sve
tainėje, Roseland, kovo 16 d., 
7:30 vakare.

Švento Kazimiero parapijos 
svetainėje, Gary, Ind., kovo 17 
d., vakare po pamaldų.

Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
vo 18 d., 7:00 vai. vakare.

Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, So. Chicago, kovo 19 
d., 4 vai. popiet.

sudarys puikiausi radio an-' Kryžiaus parapijos sve.
tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak. 

Programai vadovaus pate A.u5ros Vartų 8TO.
Juozas Budrikas, kuns turi kovo 21 d> ?.3O Tak
ką tai ypatingai svarbaus pra 
nešti apie specialius jo nupi
ginamus per ąteinančią savai
tę, perkant Budriko krautu
vėse. Klausykitės. L. K.

Rytoj 11 valandą prieš piet 
iš stoties WGES, eis regulia
rė sekmadienio radio progra
ma, kurias per daug metų lei
džia Progresą Bendrovės krau 
tuvė, 3224 So. Halsted St. Ryt 
programoj dalyvaus Pirmyn 
choras. Be to, bus kalbą, sva
rbių žinių ir pranešimų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rap. J.

— Na, eik, eik! Bet jei tu 
pareisi man namo prigėręs, 
oi, gausi į kailį.

Žmonių užmanymai išeina 
geriausiai aikštėn ištinkant 
juos netikėtoms nelaimėms ir 
Apmaudom.

Šv. Antano parapijos sve
tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.

Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėje, Indiana Harbor, 
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
maldų.

Loretto Ligoninėje, kovo 25 
d., 7 vai. vakare.

Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.

Šv. Petro parapijos svetai
nėje, Kenosha, Wis., kovo 29 
d., vakare po pamaldų.

PASTABA: ši paskaita su 
paveikslais iš misijų gyveni
mo svarbi tiek jaunimui, tiek 
augusiems, nes bus nurodoma, 
kas veikiama Katalikų Bažny
čios misijose ir kaip kiekvie
nas gali prie Katalikų Bažny
čios misijų didesnio pasiseki
mo prisidėt?.

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingų 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c

DRAUGAS PUB. OO, 
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

2 fletų mūrinis namas Ir gara
džius. Parsiduoda pigiai — tikta! 
$7,000.00 arba malnysim ant biznia
vo namo, arba ant namo su taverno 
bizniu bile kur.

Kampinis namas — 6 krautuvės Ir 
du fletai, viskas ISrenduota. $5,000. 
cash. Balansas lengvais iimokėji- 
mals.

baaidrąslnk Ir mainyk savo priva- 
tiSką namą ant namo su bizniu ir 
hebereikės rūpintis apie darbų. Pra
šome pas mane. Pigiau nuplrksite, 
geriau išmainysite ir gausite teisin
gą patarnavimą,

CHARLES URNICH
(KAZYS URNIKAS)

2500 West €3rd Street
2-tros lubos. Įėjimas 15 Campbell 

Avė. pusės.

Valandos: Rytais Ir Vakarais Ir 
pagal sutartĮ. (appointment)

TOW!¥ OF LAKF
Vyrų, moterų ir vaikų pavasariniams 
drabužiams jdedame naujus pama- 
Salus, i&valom, suprosinam, ifi senų 
drabužių padarome naujus. Pasinau
dokite. J. OverUngaa, 4602 South 
Wpod Street. Chicago, Ulinois,

PARDAVIMUI ŪKIS 
180 akerų žemės. 90 akerų dirbama, 
70 akerų girios. Pati numirė, par
duosiu gyvulius Ir mafiineriją. Vieta 
tufičia. Kas pirks, galės apsigyventi 
kad ir rytoj. 11 budinkų. Didelis va
sarinis rezortas — Big Bass Lake. 
Vanduo ifi ežero bėga per mano že
mo. (Viena žuvis sveria 18 svarų.) 
Aliejaus yra po žeme: aS per senas 
ieSkotl Ir dirbti. Numeris kelio 669. 
Kelias gerai ištaisytas. Taksai maži. 
Ūkininkai viską brangiai parduoda. 
John Sehulz, BOx 46, Irons, (Bake 
COBPtr),Michlg^n.

PARDAVIMUI
6-kambarlx mūrinis bungalow, 3426 
West 60th Street — furnace apšil
domas, miegojimui porėtus. Visi tak
sai ir assesmentai užmokėti. Kaina 
$4.650.00. AtsISaukite pas savininką: 
5138 South Albany Avė. Telefonas 
PROspeet 4602.

, PARDAVIMUI NAMAS 
3 aukStų mūrinis namas. 2 krau
tuvės: Bučernė ir ftiuSapė pirmame 
aukšte. 2 4-kambarlų fletai ir2 
3-kambarlų fletai. Noriu parduoti ar 
mainyti ant mažesnio. 2058 West 23- 
tį Street. Antras aukžtas užpakaly.

PARDAVIMUI
Puikus 2-fletų mūrinis namas — 
6 kambariai j fleta. Geras bargen
as. AtsISaukite: 2336 W. 22nd PI., 
« ROCkvrell 2812.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-maa aukfitaa —

Dulkių prieš vėjų nepapdri.
Kas palinkęs į mielaširdy.- ^7.'%^''

kitę antram* suTrStvte. užpakalyje.tę, to neaplenks garbė už ją.
PARDUODA AR MAINYS 

8 Ir 5 kambarių, 11 metų senumo, 
apšildomas, mūrinis namas. South Ri
dėję. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys ant lotų ar ant kelių akerų 
Sėmėtr ar ' kokio k(to mhžčBnlo daly
ko su pinigiSku priedu, -f .

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
PhOne LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokėjom ja 
Už padėtus

pinigus '
Duodam Paskolas ant 1-mą 

Morgiėią
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JDSTIN MACKIBWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 

Whol«eale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Ua- 
tuvižką Importą Valstybln* Deg

tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darblnlnka! 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldas 

Savininkai
=

BlznJavas namas su karčiame, prie 
Stock Yards vartų. Pardnos pigiai 
gr mainys ant Kotų ar fermos.. Rei
kia ir apie $2,000.00 pinigais.
Taipgi turime daugiau gerų barge- 
nų. Nepraleiskite' progos, -pamatykite 
Juos greitai, arba paklauskite per 
laiKka: Joseph Vilimas 6800 South 
Mapl<-woo<i Avė., Chicago. Illlnot*.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverne. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— neįtikimas tarp vyro Ir. žmo
nos. 4501 8. Hermitage Avė., Cht- 
cago. Illlnuls.

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną Ir na

mą ant prlvatlMko namo. AtsISau
kite: 4635 South Wood Street.

Klausykite

PALENDEOTS TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday from I—2 P. M
Folklore Badlo

PILIETYBES
PAMOKOS

prasidės Kovo 14, 1939, 7:30 
vai. vakare ir bus laikomos 
kas antradienį. _

-.. vedėjas
ADV. JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avė. 
Telefonas.- YartLs 1001

Kainos Numažintos -

ANGLYS
FOKITB DABABI — lAUZlTl 

DIENĄ AB NAKTĮ
PBI8TATTMA8 MIESTO 1B 

numnEMiuosB.
■OO ....................... ...i- -!•••■PT ...................................... $< ••
BIO LUMP .......... .. ........................ į« e«
MINK RUN..................................... $6.7$
RCRBKNINO8 ................................ $( ••

TcL ARDmore 6975

. . Į —-

Ml


