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T R U M P A I 
Rašo, Dr. K. M. 

Tolumbia universiteto pre 
sid ntas Dr. N. M. Butleris 
tvirtina, kad Sovietų Rusijos 
ekonominis ir karinis pajėgu
mas yra labai riboti, nepai
sant milijoniniu vyru armijų. 
Tas pajėgumas ypač sumažė
jo išžudžius mokytuosius vy
rus, gugriovus dvasinę vado 
vybe. 

GRIUVO DALADIERIO KABINETAS 
NEW YORKAN ATVYKĘ BRITŲ JŪRININKAI KELEIVINIAMS- LAIVAMS 

Kas yra komunizmas? P. 
Butleris atsako: — tai karas 
su algomis ir santaupomis, ka 
ras su visa, kas yra kilnu. 
Komunizmo įrankiai — pavy 
das, pagieža ir kerštas. Ko
munistu reformos, — tai " v a 
lymas" — žudymas žmonių; į-
vairiausiu būdu. Žudynės — 
" valymas' ' yra priemone 
jiems vadovauti visuomenei 
ir tos pat visuomenes pastan
goms duot linkmę. (Žr. "The 
New York Sun", March 11, 
1940). 

REYNAUD PAKVIESTAS i NEW TOK SUSEKTA 
UŽIMTI JO VIETĄ ŽMOGŽUDŽIU GAUJA 

NEW YORK, kovo 19. — 
Čia susektas žmogžudžių sin-Šiandien rytą bus žinoma, 

ar jis sudarys naują kabinetą | dikatas, kurs pats save- vadi-
PARYŽIUS, kovo 20. — Kai kas sako, kad jis buvoĮn° V a r d u "kombinacija". Ši 

apsikrovęs pareigomis, kuriij g a u j a **r e i l? mei* užsiėmė 

WASHINGTON. kovo 20.— 
Remiantis apturimomis iš Eu
ropos žiniomis, šį kartą apie 

Garsus mokslininkas kun. 
Walsb, S. J., Rusijoj buvęs 
po (revoliucijos du metus, tu
rėjo Philadelphijoj viešą pas~ l

t a į k ą E u r o p o j e n ė r a nė 
kaitą. Kalbėjo apie "rasiz- k a , Q kūmtiy k adangi s; 
mą". Nurodė, jog Rusijos ko 
munistai padalino žmones j 
turtuolius arba buržujus ir j 
vargšus arba tproleterm* Ko
munistų valstybėje gali gy-

ry 

APIE TAIKĄ NĖRA 
REIKALO IR KALBĖTI 

tojaus dieną tai visa neigti. 
Tad visoki gandai apie tai

ką ir spaudos pranešimai, kaid 
rei-j Amerika yra pagaminusi tai-

an tar -ka i sąlygas, yra vien prasi-
a 

vės valstybėms visokios tai 
kos sąlygos nepriimtinos kol 
Vokietijoje vyraus Hitleris ir 
naciai. 

Iš Londono pranešta, kad 
venti tik vargšai proletarai; Hitleris yra be mažiausio 
Turtingieji turi būt *^bTcv i - ; s k r u p i l , 0 L y g i a i kaip raudo
nuoti • nieji Maskvos valdovai jokių 

Vokietijos naciai padalino 'sutarčių nesilaiko, šiandien 
žmones pagal kilme, kraują. jįe gali į t a r t i s daryti, o ry 
Tik vokiško kraujo žmonės 

manymai. 
Čia bešališki stebėtojai su 

seka, kad Amerika susimestų 
k&iaujan^iums valstybėm* 
tarpininkauti, jei Anglija te 
pageidautų. Bet Anglija ne-
nori taikos. J i pasiryžusi k a-
riauti iki Vokietija bus pri
versta pasisakyti, kad jau ga 
na jai karo. 

yra ifcrieji žmonės, PRAILGINTOS DARBUI 
VALANDOS 

LONDONAS, kovo 20. — 
Žiniomis iš Turkijos, turkai 
intensyviai ginkluojasi. Viso-

gali vokiečiams vien tarnauti. 
Pas narius į valstybe sutelpa 
turtingi, mokyti ir vargšai. 
Sąlyga, — jie turi būt vokię 
Y* * 

eiai. 
Bet ir vienas ir kitas žmo

nių padalinimas nėra teisin 
gas. 

Katalikai sako: privati nuo 
savybė yra prigimtoji žmo
gaus teisė; nėra ji vagystė, 
kaip teigia komunistai; o žmo
gaus kraujo pagarba, fizines 
jėgos dievinimas, kaip daro 
naciai, yra žmogaus pažemi-
nimaa Nei odos varsa, nei rau 
menų jėga, nei aukštis, ar sto
vis sudaro žmogaus vertę. 
Protingoji nemari ir laisvos 
valios siela yra žmogaus di-
dvbė. 

NACIAI UŽGROBIA 
BAŽNYČIŲ VARPUS 

BERLYNAS, kovo. 20. — 
Vokietijos ketverių metų eko
nominio plano viršininkas 

New Yorko uoste nuo karo pradžios yra didieji britų keleiviniai garlaiviai Queen Ma
l i "Mauretania". Iš Anglijos šiems laivams prisiųsta 770 jūrininkų, kurių dalis cia 

vaizduojama. Matyt, laivai bus naudojami kariuomenės transportui. (Acme telephoto). 

SENATORIAI PAKILO 
PRIEŠ PASIUNTINĮ 
WASHINGTON, kovo 20. — 

J. A. Valstybių pasiuntinys 
Kanadai James H. R- Crom-
well Toronto mieste (Kana
doje) sakė kalbą. J is pažymė 
jo, kad šio karo laiku neutra-
lės valstybės negali ilgiau bū
ti neutralės. Jo nuomone, neu-
tralės valstvj>ės (ir pati A-
merika). turi susimesti santar 
vės valstybių pusėn tikslu 
nugalėti nacių valdomą, Vo
kietiją. Nes jei Vokietija lai
mėtų karą, visų neutrali 
stybiu laisvei būtu rinitas pa 
vojus. Smerkė tuos amerikie
čius, kurie laikosi nacių pusė 
je. Ir pasisakė, kad jis patsai 
yra santarvės pusėje. 

Jo kalba čia sukėlė triukš
mą. Kai kurie senatoriai rei
kalauja tą pasiuntinį atšauk
ti. Sako? diplomatai taip ne
turėtų nediplomatiškai kalbė
ti. 

Po slaptos parlamento žemes
niųjų rūmų sesijos atsistaty
dino premjeras Daladieris su 
ministrų kabinetu. Preziden
to Lebruno kviečiamas suda
ryti nauja ministru kabinetą 
Daladieris griežtai atsisakė. 

Tad pakviestas buv. finan
sų ministras Paul Reynaud. 
Jis prezidentui pranešė, kad 
per naktį pasitarsiąs su poli
tinių partijų vadais ir rytoj 
rytą (pasakysiąs, ar galįs su
daryti naują vyriausybe. 

negalėjo tinkamai aprėbti. Be 
premjero pozicijos jis buvo 
^podraug karo ministras ir dar 
nžs. reikalų ministras. Karo 
vedimo žygiais jis daugiausia 

žmogžudystėmis ir iš to 
darė pelną. Kas ką pageida
vo pašalinti iš šio pasaulio, 
užteko kreiptis į gaujos va
dus, užmokėti nustatytą kai-

vadovavosi Anglijos vyriau- !"* , r V l s k a s b u v o a t U k t * ' 
sybės nusistatymu. Anglijoje ^ f 8 n a r i a i b u v o S a l v a ž u " 
gi taip pat yra daug trinks d Ž i a i R a l i s t a i . 
mo dėl vyriausybės apsileidi
mo. Vienur ir kitur triukšmas 
ipadidėjo Suomijai kapitulia
vus. Karo žinovai pripažįsta, 
kad Suomija nukentėjo vien 

Reynaud yra atkaklus na-i dėl Anglijos ir Prancūzijos 
,cių priešas. Jis pasižymėjęs Į vyriausybių apsileidimo, 
energingai finansuodamas ka-j Atsistatydinęs premjeras 

Daladieris buvo puolamas y-; dimų. 
pač dėl jo apsileidimo vaduo-j Jei Reynaudui nepavyks su 
ti Suomiją. Jis nuolat žadėjo daryti naujo ministrų kabinę-

ro vykdymą. 
Daladierio ministrų kabinę 

tas griuvo premjerui negavus 
parlamento pasitikėjimo. 

Paskutiniais laikais prem. 

Daladieris per septynis mėne
sius vykdė karą- Jis pasiskel
bė tikruoju diktatorium ir iš
leido eiles įvairiausių viešąjį 
gyvenimą varžančiųjų spren-

Suomijai pasiųsti ginklų ir 
karo medžiagos ir nežinia ko 

to, matyt, bus pakviestas Ed 
uard Herriotas, parlamento 

kiais sumetimais to nevykdė, pirmininkas liberalas. 

NACIAI IRGI SAKOSI 
KARIAUSIĄ IKI GALO 

Brooklyno distrikto proku
roras William 0'Dwyer pa
reiškia, kad susekus galva
žudžių kombinaciją daugiau 
kaip 20 įvykusių žmogžudys
čių išaiškinta 

Policinius autoritetus į gau 
jos pėdsakius užvedė galva-
žudis Abraham (Pretty") 
Levine, 24 m. ainž. Jis (pa
kliuvęs .policijai viską "išgie> 
dojo" iš baimės, nes gauja 
jam pačiam grasino atimti 
gyvybę. Jis išdavė kelis gau
jos narius, o tie suimti dar ir 
kitus savo sėbrus. 

Suimta keliolika tos "kom
binacijos" narių. Prokuroras 

M.J j>w-yer tvirtina, kad suin? 
tųjų daugumas yra kandida
tai į elektros kėdę. 

se pramonėse dienOs darbas fieldmaršalas CJoeringas išlei 
prailgintas nuo 9 iki 12 va
landų. 

New Yorke gyvenantieji 
lenkai deda pastangų gauti 
Vokietijos leidimą įvesti iš
badė jusiems buvusios Lenki
jos žmonėms pašalpą valgiu, 
rūbais etc. Kovo 12 d. Madi-
son Square Garden susirinko 
minios žmonių. Lenkų Tauti
nės Tarybos pirmininkas Pr. 
Wazeter paaiškinęs, kad šio 
susirinkimo tikslas esąs ne 
vien suteikti pagalbos Lenki
joj pasilikusiems, bet ir ki
tose šalyse esantiems pabėgė
liams 

Lenkai prislėgti savo kraš
te, jų vyrai išsklaidyti sveti-

TVIRTOVIŲ STATYTOJAS 
— MINISTRAS 

BP:RLYNAS, kovo 20. — 
Municijos gamybos ministru 
Hitleris paskyrė inžinierių 
dr. Fritz Todt, Siegfriedo li
nijos tvirtovių statytoją. 

garbos, valstybės, turtų, na
mų ir daugelis — sveikatos. 
Tai tikra nelaimė lenkų tau
tai. 

do nuosprendį, kad vyriausy
bei būtų pavesti visi žalvari
niai (bronziniai) įvairių rū
šių varpai, įėmus ir bažnyčių 
vanpus ir įvairiausi namuose 
esamieji variniai daiktai. 

SKANDINAVIJĄ 

UŽPUOLIKAI UNISTAI 
NUTEISTI KALĖTI 

karo atsargai. 

Kodėl Amerikos lietuviu 
šviesuomenė mažai skaito lie
tuviškus laikraščius? Esą — 
neįdomūs, o patys tingi įdo
mesniu dalykėlių parašyti. Ki 
tiems — nesuprantami, o pa
tys nesistengia lietuvių kal-

žastis, — per mažai tautiniai 
susipratę. 

— 

Kada žmogus perskaito ke
lis kartus tą patį straipsnį, 
ar žinią? Kai yra paminėta 
jo vardas, pavardė. Vieni skai 
to besidžiaugdami o kiti jieško 

DANVILLE, BL, kovo 20. 
Pažymėta, tas reikalinga j _ Federaliniam teisme du u-

nistai darbininkai nuteisti ka 
lėti po trejus metus ir po 
3,800 dol. baudos. 

Jie užpuolė ir sužeidė dar
bininką, dirbusį J. A. Valsty
bių kariuomenės Chanute 
Field, Rantau], sausio 30 d. 

Teisėjas Lindley smerkė tos 
rūšies terorą tarp organizuo 
tu darbininkų. 

MASKVA, kovo 20. — Ofi
ciali Tass žinių agentūra pa.-
skelbė ji autorizuota praneš-

1 ti, kad planuojama Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos savi-

BRITAI NEOALI SULAI
KYTI ŽIBALO SIUNTIMO 

LONDONAS, kovo 20. — 
Anglijos vyriausybė pasisako, 
kad ji negali 'sulaikyti iš Ba-
tumo žibalo siuntimo į Vo
kietiją Juodąja jūra. 

DIDIEJI LAIVAI BUS 
ARMIJAI TRANSPORTAI 

priekabių prie autoriaus, ar 
muos kraštuose, jie neteko pa- laikraščio. 

tys nesistengia lietuvių Kai- N E W YORK, kovo 19. - j Dabar yra žinių, kad bri-
bos pramokti. Bendrojii prie- N u o v o k i e č ių povandeninių j tai nusprendę pirmuosius du 

laivų pasislėpę šiame uoste j panaudoti britų kariuomenės 
trys britų didieji keleiviniai transportui. Gal jais Austra-
laivai: Queen Mary, 81.000 Ii jos kariuomenė bus vežama 
tonų, Mauretania. 35,000. n \ į Artimuosius Rytus. 
Queen Elizabeth, 85,000 to-' 
nų. Pastarasis laivas yra vi
siškai naujas. Neseniai jis 
slapstydamasis čia atplaukė, j B r i t u P l a n a i sužinomi iš kitų 
Anglijos uostuose jam buvo,šaltinių. Viskas uždengta pa-
pavojaus. 'slaptimi. 

Suprantama, apie tai ofici
aliai nė žodis nereiškiamas. 

BERLYNAS, kovo 20. — | n n i - r i / l t f i i IOD" II 
Grįžęs po pasitarimo su Mu-j DuLStVIlvAI I O P E J A 
ssoliniu Hitleris sukvietė vi
sus kariuomenės, oro ir jū
ros laivynų, vyriausybės ir 
nacių partijos vadus ir Su 
jais turėjo ilgoką pasikalbėji
mą. 

Užsienių reikalų departa 
mento valdininkas pašiepė 
tuos visus, kurie skleidžia ži
nias, kad būk Vokietija ren
giasi sukelti taikos propagan 
dą. 

Jis nurodo, kad Vokietija 
neturi tos rūšies pasiryžimo. 
Vokietija kariaus iki laimės, 
karą. Sako, spalio mėnesį Hi
tleris buvo pasiūlęs tarptau
tinį taikai tarpininkavimą su 
sąlyga, kad Vokietija nieku 
būdu nepaduos Austrijos, Če
koslovakijos ir Lenkijos. 

Santarvės valstybės atmetė 
tą Hitlerio pasiūlymą. Tad pa 
siūlymas daugiau negalioja. 
Ir Vokietija pasiryžusi ka
riauti. 

SOVIETŲ AMBASADO
RIUS IŠSKRIDO 
MASKVON 
BERLYNAS, kovo 20. — 

Sovietų ambasadorius Škarce-
vas išskrido Maskvon. Spėja
ma, jis veža Stalinui kokius 
nors Hitlerio planus, apie ku
riuos tartasi su Mussoliniu. 

HITLERIS PAAUKOSIĄS 
MILIJONĄ KAREIVIŲ 
BERLYNAS, kovo 20. — 

tarpi o saugumo sąjunga vra? -. , .. . , ,. 
, . . , "' . . . f Čia kalbama, kad artimoj a-

nukreipta pnes sov. Rusija iri .. . I- u J-*. * 
teityje pagaliau bus pradeta'3 
tikrasis karas vakariniam 
fronte. Sakoma, Hitleris 

pta pnes sov. Jtusiją 
kaip tokia yra priešinga pas
tarosios taikos sutarčiai su 
Suomija. 

Užsienių spaudos tvirtini
mai, kad tai (planuojamai sau 
gumo sąjungai sov. Rusija 
nesanti priešinga, neatitinka 
teisybę, kadangi sąjungos* 

sprendžiąs šiam žygiui paau
koti vieną milijoną kareivių 
ir laimėti karą. 

23 MUSULMONAI 
NUŠAUTA INDIJOJE 

svarbiausias tikslas yra Suo-. BOMBAJUS, kovo 20. — 
mijos sienų saugumas, gis! Puskarinė musulmonų organi-

14,000 LENKŲ BĖGLIŲ 
TEKS BOLŠEVIKAMS 
KROKUVAS, kovo 20. — 

Naciai su bolševikais sutarė 
pasikeisti buvusios Lenkijos 

sienų saugumas kaip tik ir 
nesuderinamas su padaryta 
taikos sutartimi. Sutarties 
trečiuoju straipsniu ryškiai 
pažymėta, kad nė viena katra 
pusė negali daryti jokių są-1 

zacija surengė paradą Laho-
re mieste be policijos leidimo. 
Kilo kova su policija. Žuvo 23 
musulmonai ir 2 policininkai. 
Nemažesnis skaičius ir sužeis-

jungų, anba įsijungti sambu-
rin prieš kitą pusę. 

BIJOMA EPIDEMIJŲ 
BUVUSIOJ LENKIJOJ 

ŽENEVA, kovo 20. 
teritorijų bėgiais. Apie 14,000 
lenkų bėglių iš nacių valdomų 
teritorijų bus grąžinta į bol
ševikų valdomas teritorijas, 

žiant ten bolševikams. 

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovai grįžo atlankę 
nacių okupuotas buvusios 
Lenkijos teritorijas. Jie sako, 

iŠ kurių jie pabėgo įsiver- kad atšilus orui tenai gali kil besuotumas; vakare numato-
ti epidemijos dėl nesanitans 
kų gyvenimo sąlygų. Patys 
naciai bijo epidemijų. 

IiONDONAS, kovo 20. — 
Britų admiralitetas paskelbė, 
kad pereitą savaitę naciai nu
skandino 9 .britų ir neutralių 
valstybių laivus, iš viso 23,-
992 tonų. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De-

mas lietus, ar sniegas. 
Saulė teka 5:52, leidžiasi 

6 .-04 
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Jei nepraJoma tai padaryti i: neprieiunčiama tam tiks
int paeto tenklų. Redakcija paailalko sau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-
deneijas suiif savo nuotutros. Korespondentu prašo ra-
iyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu- Pasenusios korespondencijos 

Skelbimų ką I net prisiunčiamos nereikalavus. 
Knlersd as Secund-Class Maucr Mareli 31, 1»16. at 

Cnicssre. Illinois Under the Aet o( Mareli t, 187». 
— • • • » • • * • » ' ' • ' 

I 
Susitaikė su Dievu Garsus 

Laisvamanis 
• ^ ^ ^ » ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ « . i 

pora, savaičių Lietuvoje mirė adv. 
Venclauskas, ilgametis Šiaulių 

miesto burmistras ir plačiai žinomas veikė
jas kairiųjų visuomenėje. 

Velionis buvo vienas žymiausias Lietuvos 
socialdemokratų partijos narys ir savo lai
ku buvęs jos pirmininkas. Be to, jis buvo 
vienas iš žymiųjų laisvamaniško žurnalo 
"Kultūra" leidėjas ir bendradarbis. 

Lietuvoj leidžiami kairiųjų laikraščiai, 
pranešdami ame savo vado mirtį, jo veiklą, 
kaipo socialdemokrato ir drauge laisvama
nio, net laisvamaniams kapines Šiauliuose 
įsteigusio, labai giliai įvertina. 

Džiugu čia pabrėžti laktą, kad šis buvęs 
tymus laisvamanis, kaip praneša 'Mūsų 
Laikraštis" ir "XX Amžius ', PRIEš MIR-
TĮ SUSITAIKĄ SU DIEVU IR BUVO PA
LAIDOTA* KATALIKIŠKOMIS APEIGO
MIS KATALIKŲ KAPINĖSE. 

Katalikų laikraščiai praneša, kad a. a. adv. 
Kazimieras Venclauskas MIRĖ KARTODA 
MAS JĖZAUS IR MARIJOS VARDUS. 

Šiaulių visuomene velionį labai iškilmin
gai palaidojusi. Kapinėse gražia kalba pasa
kęs vienas teisėjas, kuris pabrėžęs, kad SUN
KU GYVEHTI BE DIEVO, REIKTA VI
SIEMS 3USITAIKYTI SU JUO. 

KfttąJikft.i džiaugiasi, kad bent prieš mirtį 
paklydėliai pamato savo klaidas ir susitaiko 
su savo Sutvėrėju. Ypač džiaugiasi tada, kai 
grįžta į Katalikų Bažnyčią tokie asmens, 
kurie savo žodžiu ir rastu traukė žmones 
nuo Dievo. Tokių atsivertimas prie Dievo ir 
ne vienam jų pačių suklaidintam atidaro 

Taikos Sąlygos 
SufiLcer Welles, Jungtinių Amerikos Val

stybių specialia atstovas, pasiųstas J Europą 
taikos reikalais, grįžta namo be pasekmių. 

Bet nereikia manyti, kad jo kelionė ir pa
sikalbėjimas su Europos valstybių galvomis 
neturėjo reikšmes. Ji buvo bent ties reikš
minga, kad gauta iš abiejų kariaujančiųjų 
pusių taikos sąlygos, kad labiau pakurstyta 
dirbti ui taiką neutraliosios valstybės. Są
lygos, tiesa, labai griežtos ir vargu jos bu
vo galima priimti bet kuriai pusei, kaipo 
basę taikos deryboms. 

Reikia neužmiršti, kad prei. F. D. Roose-
voltas siuntė p. Welles į Europą ne tam, 
kad bet kaip sutaikyti kariaujančias valsty
bes. Jis siekia, taip kaip ir Šventasis Tėvas 
Pijus XII, pastovios ir teisingos taikos. 

Presidentas Rooseveltas iškėlė moralines 
taikai sąlygas, būtent: 

"Šiandien mes siekiame moralinio taikos 
pagrindo. Negali būti tikrosios taikos, jei 
bus atmestas broliškumas. 

Negali būti pastovios taikos, jei jos vai
sių valdys priespauda, badas, siaurumas, ar
ba jei žmegaus gyvenimą tvarkys ginkluo
tos jėgos. 
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nius, persekioti, kankinti ir vesti kovą prieš 
patį Dievą. 

Prcadento Roosevelto siekimas atsteigti 
taiką, pastovią ir teisingą taiką turėtų susi
laukti stiprios visuomenės paramos. Jei jo 
atstovas p. Welles tuo tarpu sugrįžta tikslo 
neatsiekęs, neturėtų būti nusivylimo. Reik
tų raginti, kad pradėtas kilnus ir begalo nau
dingas darbas būtų tęsiamas toliau. 

Nerimsta 
Iš paskutiniųjų Europoje įvykių reikia 

suprasti, kad kariaujančiųjų valstybių vi
suomenės tikrai pradeda neberimti. 

Anglijos ir Prancūzijos visuomenės vadai, 
matydaaiii, kaip vokiečiai pasmaugia viena 
po kitai mažesniaa valstybes, o jų vyriau
sybės nesiima griežtesnių žygių tai sulaiky
ti, daro spaudimą, kad tos vyriausybės pra
dėtų griežčiau veikti arba pasitrauktų. 

Šiomis dienomis Anglijos premieras Cham-
berlainas buvo stipriai išbartas ir anglų 
spaudoj ir parlamente, o Prancūzijos pre
mieras Daladier su visu savo kabinetu buvo 
priverstas atsistatydinti. 

Po to viso, dabar jau galima laukti dau
giau akcijos ir Vakarų fronte. 

Kristaus Žodžiai Nuo Kryžiaus 
lll-"Motcriske, štai Tavo sūnus" 

STors savo nuodėmėmis nu-

Nuncijus Lietuvai 
Jau seniau buvo pranešta, kad Apaštališ

kasis Sostas paskyrė Lietuvai naują nuncijų 
J. E. arkiv. Luigi Centoza. Aną dieną '' Drau
ge" buvo įdėtas jo atvaizdas. 

Arkivyskupas L. Centozas gimė 1883 me
tų balandžio 2 d. Sadnt-Pierre parapijoje, 
Aostos provincijoje ir vyskupijoje (Italijo
je). Nuo 1920 iki 1932 metų arkivyskupas 
Centozas buvo apaštališkojo nuncijaus Vo
kietijoje auditoriumi. Tuo būdu jis nuo 1920 
iki 1929 metų artimai bendradarbiavo su da
bartiniu popiežiumi Pijum XII, tuometiniu 
apaštališku nuncijumi Berlyne, o nuo 1929 
iki 1932 metų — su dabartiniu apaštališku 
nuncijumi Berlyne arkivyskupu Orsenigo. 

Vidudienis ant Kalvarijos 
kalno. Nepaprasti šešėliai den 
gia Jeruzalės apylinkes, tar
tum norijdami užslėpti nuo 
saulutes tą baisų žydų nusi
kaltimą. Kai kurie, pasibijo
dami tamsumos, grįžta į šven
tą miestą. Apie Kristaus kry
žių yra tuščias ratas, tuščia 
vieta, kurioje pasirodo Jėzaus 
Motina. V. Jėzus žiūri į Ją, 
ir dar labiau susijaudina. 

Marija taip pat Igenčia, ma
tydama Jos vienatinį sūnų 
taip išniekintą, taip apleista. 
Skausmo kalaviją*, pranašo 
išpranašautas, ištrkro perve
ria Jos sielą. Abu nekalti, 
bet kenčia už kaltą žmoniją. 

Jėzus liūdr.ai pažvelgra į 
Ją, ir pramato Jos našlystės 
metus, kuriuos Jinai tutres 
pergyventi. Šalia Jos stovi 
jauniausias ir mylimiausias a-
paštalas — šv. Jonas. Jėzus 
Jai taria: "Moteriške, štai 
Tavo sūnus". Reiškia, jis tu
rės Ją globoti iki galo. Ir 
tardamas šv. Jonui, Kristus 
sako: "Sūnau, štai tavo Mo
tina". Ir nuo tos valandos 
jis paėmė Ją pas save. 

Švč. Marija yra Dievo ir 
mūsų Motina, Iš meiles mums, 
Marija daug nukentėjo, — net 
paaukojo savo Sūnų tam, kad 

s to. Ni 
. 

kryžiavom Jos Sūnų, vl= dėl
to Marija nenustoja nms -my
lėti, nes mes Jos vaikai, o 
kuri motina nemyli 'savo vai
kų! Juk Kristus paveldėjo 
Jai visą žmoniję, šv. Jono as
menyje. 

rašė, kad tuo pačiu laiku ne
paprasta tamsuma taip pat 
apgaubė jųjų kraštą, ir jis 

dėjime. Kiekvieną kartą pil
dome mirtiną nuodėmę, mes 
•pleidikm Kristų ir pasiren-

tuo tarpu šiaip išsireiškė: kam velniui, pasauliui arba 
"Arba Dievas kenčia arba|kūnui tarnauti. Kur yra nuo-
pasigaiii ko nors brangaus". Į dėmė, ten nėra Kristaus. Kai$ 

Po dviejų valandų tamsu- j tik sunki nuodėmė teršia žino
mos ir tylo*, Kristus, labai g*ua sielą, Dievo malonė ja 
nuvargęs ir nusilpnėjęs, per
traukia tyla; dideliu baku: 

apleidžia, ttieve duok, kad 
paskutinėje dienoje munvs ne 

i į 

Arkivyskupas Centozas nuo 1932 iki 1936 
metų buvo apaštališku nuncijumi Bolivijoje, i m u m s būtų gera anapus kars-'žius. 
o nuo 1936 iki 1940 metų pradžios — apaš
tališku nuncijumi Venesueloje. 

Per Jos užtarymą daugy
be sklų atranda amžiną, lai
mę Kristaus karalystėje. Kas 
kreipiasi į Ją ir maldauja 
Jos pagalbos, tas išprašo sau 
ir kitiems įvairių malonių. 
Nors Ji dabar karaliauja dan
guje kartu su Savo Sūnumi, 
tačiau Ji toli gražu nesiliau
ja rūpintis mumis šiame pa
saulyje. Ji vis dar myli mus 
ir nori mums padėti. 

Broliai ir seserys Kristu
je, eikime tad prie Jos su vi
sišku pasitikėjimu. Atverki
me savo širdis Jos saklžiai ir 
galingai įtakai. Kaip šv. Jo-
na's paėmė Ją. pas save, taip 
ir mes paimkime Ją pas save. 
Ją visados mylėkime ir mal
daukime, ir prašykime Jos 
užtarymo, o Ji mūsų neap
vils. Savo maldomis Ji išpra
šys mums gražiausių malonių, 
ir atves mus prie Dievo, iuj 
Kuriuo mes džiaugsimės ir 
(būkime laimingi per visus am* 

"Mano Diev?, Mano Dieve, tektų išgirsCi šiuo? Kristaus 
kam Mane apleidai!" j žodžius: "Kam Mane aplei-

Pasaulio Išganytojas jau
čiasi, kad net patsai Dangiš
kasis Tėvas Jį apleidžia. Ro
dos, Dievas Tėvas Jam neat
leidžia, o smerkia Jį, — vie
toj užtariant Jį, atstumia 
Kristų, — vietoj pateisinant, 
Jį apleidžia. Kodėl Kristus 
taip sušuko! Tai didelė pas
laptis, kurios ne amžiai neati
dengia. Gal V. Jėzus prama
tė visų žmonių nuodėmes, ir 
ta baisi nusidėjimų jūra Jį 
kuone užplūdo. 

Bet apleido Kristų ne vien 
apaštalai ir mokytiniai. Ir 
mes esame tame pačiame pa-

dai!', 

O nukryžiuotas Jėzau, Tu 
norėjai patirti baisias aplei-
dimo kančias, idant mes ne
būtume apleisti, gyvenimo die 
noms pasibaigus. Tu kentfjai, 
kad dangus būtų mums at> 
(tarytas, — kad ten atleistum 
mums, ir mus priimtum ir pa
laimintum šiais žodžiais: "A-
teikite, Mano Tėvo palaimin* 
tieji, paveldėkite jums nui 
pasaulio įkūrimo prirengtą 
karalystę". 

O Jėzau mieliausia.*, būk 
palaimintas ir pagarbintas 
per amžių amžius! 

• • • 

V-"TrokštuM 

Bent du kartu Savo gyve- sime ar Elijas ateis ir Jį ia> 
nime Kristus pareiškė norą gelbės!" 
gLirti. Vieną sykį prašė sa- Tačiau Kristus trokšta n* 
marietės prie Jokūbo šulinio: vien vandens. Jis trokšta sie» 
"Duok Man gerti". Dabar lų, trokšta žmonių meilės. V. 
gyvenimui besibaigiant, V. 
Jėzus, degte degdamas karš
čiu, ištaria šį liūdną žodį 
"Trokštu". 

Ragina prie Kantrybes 
Prieš keletą dienų Brooklyno "Vienybė' 

įdėjo vedamąjį straipsnį, kuriame padarė 
Vatikanui užmetimą, būk tai jis atsisakąs 
Vilnių pripažinti Lietuvai ir nepašalinąs da
bartinio arkivyskupo Jalbrzykovskio. 

įteikia pasakyti, kad nieko panašaus nėra 
paskelbusi nei Lietuvos vyriausybe nei pats 
j Vatikanas. Tas " žinias" pati ** VienybėV 
redakcija yra sugalvojusi. 

"Amerika" taip įvertina "V-bes" pas
kelbtą **žinią'': "Reikėtų žinoti, kad popie
žius jokiai valstybei jokių teritorijų neda
lina, taigi ir pripažinti ar nepripažinti ne
gali. Antra, reikia žinoti, kad Vatikanas vi* 
sada elgiasi labai atsargiai ir neskubiai. At
siminkime, kad Vilniuje lietuvis vyskupas, 
neužmirštamo atminimo arkiv. Jurgio Matu
levičius, vyskupijos soste sėdėjo net penko 

IV-"Mano Dieve, Mano Dieve, kam Mane ap
leidai!" 

Pavesdamas šv) Jonui Save 
Šve. Motiną, kaipo žmonijot 
Motiną ir ramintoją, V. Jė 
zus skęsta ilgame ir giliame 
tylėjime. Tamsuma dengia 
kančių kalną, ir žmonės i: 

Po kryftunj Kareiviai vy 
ną geria, nes jie jau buvo at 
likę savo darbą. Net tris pra 
sikaltėlius jie tą di°ną pri 
smeigė prie kryžių. Dabar jie 

Jėzus trokšta daugiau pašau
kimų į kunigus, į vienuoliš
ka gyvenimą tam, kad dau» 
giaų sielų plauktų Dievo ka
ralystėn. 

Kristus trokšta daugiau pa-
gelbininkų į Savo vynuogy
ną, kad ir ne iš kunigų arba 
vienuolių* Jis nori, kad dau 

baimės irgi tylį. O gamta «vis 
dar liūdi savo Sutvėrėjo. 

Nesimato nei šventojo mies-
c'o bokštų, nes naktis nuga
lėjo dieną. Toli nuo Jeruza- j burnos. Bet minia draudžia 
tėft tūlas Dionizas vėliau ap- jį: 'Nelysk, nelysk! Pažiūrė 

atsigaivino, išgerdami raudo- giaa pasauliečių apaštalautu, 
no vyno. remdami misijas, parapijoe 

Kristui sušukus a ^ j a i ^ Ž ^ « i a i f t " į. 
vienas jų pribėga, ir, užmovęs 
ant y sopo kempinę, pilną uk 
suso pakelia prie Atpirkėjo 

Bažnyčia ir Socialine Santvarka 
KETVIRTOJI DALIS: ALGOS 

Darbo Teises Ignoruojamos 
(Tęsinys) 

39. Atsižvelgiant į tai, kad, dabartiniu me
tu, daug (pramonės ir ūkio darbininkų ne
turi tiek privatinės nuosavybės, kiek būtų 
reikalinga dabarties pragyvenimui ar atei
ties saugumui, algų klausimas pasidaro ypa
tingai svarbus. Pačioje pradžioj? reikia pa
sisakyti prieš kai kurių teoristų klaidingą 
teigimą^ esą, algų sutartis savaime esanti 
neteisinga ir nedorovinga (p. 22). Taip pat 
yra aišku, kad sutartis tarp samdininkų ir 
samdinių geriau pasitarnautų asmeninės ii 
bendruomeninės gerovės 'siekiams, jeigu ji 

riufe metus po to, kai lenkai Vilnių u ž ė m ė . ! ^ P^eista kokia savitarpės savasties for
ma, kuri visiems; suteiktų atitinkamą dalį 
nuosavybėje, biznio pajamose ir jojo tvar
kyme. Nenorima pasakyti, kad darbas saU 
pasisavintų tokį atsakingumą dėl biznio kryp. 
ties, kokis viršintų jojo kompetentingumą ii 
tprasoktų jojo teisėtų interesų ribas; taip pat 
nesakoma, kad darbas teisę turi reikalauti 
vyraujančios kontrolės pajamų dalinime. To 
reikalauti būtų pažeisti nuosavybės teises. 

Lenkai siuto, bet popiežius tik tada pasky
rė Vilniui naują vyskujpų, kai pats arkiv. 
Matulevičius griežtai nutarė pasitraukti. 
Truputėlį kantrybės ir Vilniaus vyskupo 
klausimas išsispręs reikiama- ir Lietuvai nau
dinga kryptimi". 

Apie Vilniaus Vyskupus 
"Liet Žinios" rašo, kad vieton mirusio 

Vilniaus vyskupo-sufragano Mikalkevičiaus 
turi būti skiriamas naujas vyskupas, nes ar
kivyskupas Jelbžykovskis taip pat sunkiai 
serga ir negali eiti vyskupo pareigų. 

iiaiig ne 

dabartiniems gyvenimo reikalams bet ir ne
darbui, ligai, mirčiai ir senatvei. Kitais žo
džiais tariant, taupomoji alga yra esminė da
lis išgyvenamosios algos aptartiee. 

Išgyvenamoji Alga Yra Pirmoji Pareiga 
42. Norint nustatyti algų matiklį, reikia 

tuintyj® turėti ne tik darbininko reikalus, bet 
ir ipadėtį to biznio arba pramonės, kurioje 
jis dirba. Popiežius Pijus XI-asis aiškiai sa
ko, jog f'yra neteisinga reikalauti tokių aukš
tų algų, kad, jas bemokėdamas, samdininkas 
būtų privestas prie bankroto, kurį sektų di
delis vargas darbininkams patiems (p. 24). 
Blogas reikalų vedimas, stoka iniciatyvos 
ar pasenę metodai, tai jokia priežastis nu
mušti darbininkams algas. Negalima pabėgti 
nuo tiesos, jog pirmoji pramonės pareiga yra 
darbininkams mokėti išgyvenamąsias algas. 
Jeigu netei'singas lenktyniavimas (competi-
tion) neleidžia įmonei samdiniams mokėti 
išgyvenamos algos, ir jtigu toks lenktynia
vimas numuša kainas ligi tokio lygmens, kad! Tu netiki, o Jis gyveno 
negalima žmoniškų ir teisingų algų mokėti, Į pasauly, tyruos ir kalnuos, 
tai atsakingieji asmens nusikalsta ir sunkiai' jr(jgju j : k e d r u o s e Libano 

stai^bl "he"vi?n žoilžiais, bet 
ir darbais. 

Išganytojas trokšta moky
tojų, kurie įskiepytų Dievo 
meilės jaunuolių širdyse, ii 
savo pavyzdžiu atvestų dau* 
giau dūšių į amžiną iaimę.. 

Vienu žodžiu Jis nori, kad 
visi žmonės prisidėtų kokia 
nors būdu prie dūšių išgany
mo. . . 

Užmokestis arba atsilygini
mas yra didelis ir gausus. 
Dievo atsilyginimas yra di
delis ir gausus. Dievas atly
gins Jums šimteriopai ne tik 
anapus grabo, o dar ir šiame 
gyvenime. "Nes kas nors duo
da Jums gerti taurę vandens 
Mano vardu, ištikrųjų sakau 
Jums, tas nepraras savo už-
mokesnio". 

Brazdžionis 

JĖZUS IR MINIA 

nusideda dorovingumo principams ir bend
rajam latrai. Kad būtų galima iš šitokios 
padėties išeiti, reikalinga, pirmiausia, ir sam-

Bet vis dėlto," darbas- turi tam tikras aiškias j dininkams ir samdiniams tinkamai susiorga 
teises, kurios dažnai yra ignoruojamos arba niZUoti savo atskirose organizacijose ir savo 

Ta proga kyla klausimas, kas bus paskir-
HBOAU BŪTI RIMTOS. TAIKOS, JEI *?* n ^ o j u vyskupu. Kalbama, ir dėl sky 

MA408I08 TAUTOS TURI GYVENTI GA 
LlflGŲJŲ SAVO KAIMYNŲ BAIMĖJE. 

Negali būti išmintingos taikos, jei drau 
diiama skelbti tie idealai, kariuose žmonės 
suranda bendrą pagrindą. NEGALI BŪTI 
TEISINGOS TAIKOS, JEI DIEVO GARBI 
NIMAS YRA UŽDRAUDŽIAMAS V 

AiSku, kad negali lu t i pastovios ir teisin
gos taikos, jei didžiosios valstybes ir toliau 

rimo vyskupo tautybės. 
Lietuvos konkordato su Šv. Sostu XI sk. 

yra pasakyta, kad Šv. JSostas, $>rieš skirda.-
mas Lietuvos vyskupą, atsiklausia Liet. Res
publikos prezidentą dėl kandidato. 

Iš to daroma išvada, rašo L Ž., kad Life-
tuvos vyriausybei nepriimtino kandidato šv. 
Sostas vyskupu negali paskirti. Katalikų 
sluoksniuose plačiai minima vilniškio kunigo 

gyvens TimttiTm pavergti už save silpnės- Čibiro kandidatūra į Vilniaus vyskupus. 

su kuriomis visai mažai tesiskaitoma. 
40. Pirmoji darbo teisė, kuri pirmenybę 

turi prieš bet kokias savininkų teises savin
tis darbo pajamas, yra išgyvenamoji (living 
wage) alga. Žodis "išgyvenamoji alga" reiš
kia algų, kuri leioĮžia darbininkui susidaryti 
padorias gyvenimo sąlygas ne tik sau pa
čiam, bet ir visai jojo šeimai. Išgyvenamąja 
alga negalima laikyti tokios, kuri yra tokia 
žema, jog, be papildomųjų žmones ir moti
nos arba ir šeimos vaikų algų, negalima iš 
jos padoriame bute apsigyventi, tinkamai 
pavalgyti ir apsidengti Ir patenkinti esmi
nius dvasios ir kultūros reikalavimus. 

41. Toliau, išgyvenamąja alga reikia su
prasti tokias pajamas, kokių pakanka ne tik 

bendrame veikime; antra, valstybei, tinka
mais įstatymais, visa tvarkyti ir globoti. 

45. Tačiau, jokio algų matiklio negalima 
nustatyti nepriklausomai nuo kainu. Perze-
ma ir peraukšta kainų gama (scale, lentelė) 

ir prie padangtės varganos. 
Tu netiki, o Jis kalbėjo 
prastais prilyginimais tau, 
Jį vaikšiarti senoj Judėjoj 
ir šiandk;, kalbantį matau* 

O minios bėga kaip beprotės 
ir šaukia, klupdamos kely: — 
— Už grotų, meskit Jį už 

(įTrotų, 
veda prie nedarbo. Abi neša daug negfTovėcj prie kryžiaus prikryžiuokit Jį'. 
ir išmuša visų ūkio sistemą iš deramos lyg
svaros, dėl ko seka nedarbas bendruomenei 
ir sunkumų net ir tiems kuri? dirba, dėl to, 
kad arba jiems reikia mokėti pėraukštas kai
nas dėl jų gaunamos algos, arba jie gauna 
peržemas algas dėl esamų kainų. Tvarkai 
grąžinti reikia protingo santykiavimo ir dar-

Tu netiki, o jos pateikę 
tau klykia:, — *fūfc, gurėk, 

(tikėk >-
Jis nesą g^vfcstį ir taiką, 
o me* Jo kraujo ir mirtie* 

i^trt)ske. tieji Tikėk, tikėk tu 
naus susiderinimo. Popiežius Pijus XI-sk' b ū^ vienų dienas iš niiaio* 
sako: 

(Daugiau busį 
keiksmų ir keršto nepasiekta* 
ir neužgautas nežinios, • • • • 

»»ij 

• ' 
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MUSU MOKYKLOS 
K A S S K A I T O , R A Š O — D U O N O S N E P R A Š O . 

PERGALES ŠVENTĖ 
Velykos visų vaikučių PU 

nekantrumu laukiamos, nors 
jos neturi nei velykinio dėdu
ko, nei puošnių eglučių, nei 
tiek daug dovanų. Velykos vai 
kūčių mėgiamos todėl, kad jos 
teikia daug džiaugsmo I* ma
lonumo. 

Pats laukimas per keletą 
Gavėnios savaičių Velykoms 
teikia didelį svarumą. Laukia
mas svečias brangus. Ateina 
ir Velykos su gražiais mar
gučiais, "kiškio pyragais,'* 
naujais drabužėliais, žaidi
mais ir kitais malonumais. 

Daugiausia juoko ir džiaug
smo bei malonumo duoda mar
gučių marginimas, mainybos 
ir žaidimas jais. "Kieno tvir
tesnis, kas laimės rungtynes, 
kas toliau nuritins"' — vis 

skamba žodžiai su pasididžia
vimu, su noru kitus pralenk
ti, laimėti. 

Velykos vaikų dar ir dėl to 
laukiamos, kad su jomis kartu 
ateina ir gražusis, šiltasis pa
vasarėlis. Vaikučiai gali iš
bėgti žaisti į gatves, aikštes, 
ant pievelių. Karšti saulės 
spinduliai ir malonus vėjelis 
purtina jaunųjų plaukus, gai
vina krūtinę, kaitina skruos
telius. 

Bet, jaunieji draugai, Vely
kos mums brangios ne dėl to, 
kad jau galime pasidžiaugti 
pavasariu, pažaistu margu
čiais, įsigyti naujus drabužė
lius ir praleisti smagiai lai
ką. Velykų tikroji prasmė yra 
daug svarbesnė. Katalikams 
Velykos yra pergalės šventė. 

MODERNIŠKAS 
ELEKTROS [VEDIMAS 

IR FIKSCERIAI 

TURĖSIME ŠVENTĄJĮ LIETUVĮ 
Jau praėjo tryniu merų kai 

mirė a. a. arkivyskupas Jur
gis Matulevičius. Mirė 1927 

Vaikučiai traukia linksma Aleliuja 

I 

Dining room fiksčeris 
Ilustruotas tiktai 

$6.95 

ŽEMOS KAINOS... LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
• Modernizuokite savo namą geresniam gy
venimui. Jveskite pakankamai vielų ir laidi
ninkų vartojimui daugiau elektros patogumų. 
Atnaujinkite senus fiksčerius su naujais, di
desniam grožiui ir geresnei šviesai. 

DYKAI NAMO ŠVIESŲ TYRINĖJIMAS 
Pareikalaukite ir vienas mūsų šviesos patarė
jas ištirs jūsų name šviesas. Tik telefonuokite 
RAKdolph 1200, Local 2667. 

C0MM0NWEALTH EDISON 
COMPANY 

Taigi triumfo šventė. Pergalė 
kovos tarp gėrio ir pikto. 
Piktas buvo nugalėtas. 

Kristus skelbė tiesą, gėrį, 
grožį. Gi piktas, paprastai lie
tuviai vadina jį velniu, visuo
met stengėsi trukdyti Kris
taus gerus darbus, Jį gundė, 
Jį išdavė mirčiai. Buvo nu
teistas nukryžiuoti (tuomet 
dar nei elektros, nei šautuvų, 
nei nuodingu duj^j neturėjo 
todėl nuteistąjį pririšdavo ar
ba prikaldavo prie kryžiaus ir 
iškeldavo aukštyn, kad nuo 
bado ir kančių mirtų). 

Kristus, prikaltas prie kry-, 
žiaus, kentėjo baisiausias kan
čias. Jis numirė. Piktas, visi 
priešai, trukšinavo iš džiaug
smo: "Dievas miršta, tiesa 
žūsta — galėsime kiek nori
me daryti blogo, niekas mus 
neįspės, niekas nenubaus" — 
galvojo blogieji prie mirš
tančio Kristaus. Teisingieji 
kentėjo nekalti. Jie buvo pa
juokti, persekiojami. 

Tačiau piktas neilgai tesi
džiaugė savo tariamu laimė
jimu. Trečiąją dieną Kristus 
prisikėlė iš mirties karsto ir 
nuramino savo mokinius ir ti
kinčiuosius. Kristaus pergalė 
vainikuota iš numirusių pri 
sikėlimu ir į dangų įžengimu. 
Piktas pairo ir išsiblaškė vi
same pasaulyje. Pikto sėklos 
daigų ir dabar randame kiek
viename žmoguje — tai nuo
dėmės. 

Taigi Velykos, mums kata
likams, yra brangios kaip 
Kristaus prisikėlimo, pergalės 
šventė. Kristus parodė mums 
kelią, kaip reikia gyventi, ko
voti su piktu. Prisikėlimu ir į 
dangų įžengimu mums garan
tavo, kad ir mes ten galėsi
me patekti, jti šiame gyveni-
me pajėgsime nugalėti *avy-
je piktą, blogi, jei išvengsime 
nuodėmių. 

Tad Velykos tenebūna 
mums vien smaguriavimo ,ma-
lonumo, žemiško džiaugsmo 
švente, bet ir susikaupimo, 
pasiryžimo labiau kovoti su 
piktu ir būti nugalėtojais. 

Kristaus prisikėlimas lai 
būna visi) katalikų pergt'^s <r 
džiaugsmo šventė. A Sk. 

ŠIŲ DIENŲ VYRAS 
Saulutė leidosi už tolimų va

karinių kalnų, skendo iš lėto 
už tų kalnų; prieš valandėlę 
saulė buvo panaši į didelį rau
doną kamuolį, bet dabar tik 
pusė to kamuolio tematyt, 
tuojau visai saulės bus nema
tyt, jos spinduliai skleidė 
įvairias spalvas padangėje, 
jos drebėjo ant oro, nenoro
mis vėjas išskleidė jas į visas 
puses, taip kad jos ir dingo. 
Diena pasibaigė ir naktis 
prasidėjo. 

Petras, stovėdamas prie 
lango, buvo sužavėtas tuo gfa 
žiu gamtos reginiu. Paskendo 
savo mintyse, jautė kaž koki 
malonumą — bet tas saulės 
nusileidimas sukurstė jo smal
sumą taip, kad jis savęs klau
sinėjo: Kas yra už tų kulnų? 
Kur saule pasideda kai ji nu
sileidžia? Ar už tų kalnų ki 

sprūdo iš tų savo minč'i; ir 
prisiminė tos dienor • vykius 
klasėje — tas mokytojas visa
da lenda jam į akis, visada 
jam prikiša sunkiausius kiau-
simus, jis Petro nemylėjo 
— Petras jo visai nekentė, 
stengėsi mandagiai kaip džen-
telmonas pasielgi, ibet moky
tojas jį taip įpykindavo, kad 
jis jam šiurkščiai ir neman
dagiai atsakinėdavo. Tą die 
na tas pats vėl atsikartojo. 
Mokytojas pradėjo užkabinėti 
Petrą, o jis negalėjo sulaikyti 
savo piktumo, mokvtojui ne
mandagiai atsakė ir pradėjo 
triukšmą kelti klasėje. Moky
tojas jį išvarė. Bijojo tėvams 
tai pasakyti, nes žinojo, kad 
jie jam nepagamins saldžių 
pyragaičių, bet ko nors ikito. 

Jis nebuvo blogas vaikas.I 
Pet visi turi savo blogas ydas 

m. sausio 27 d. Jis buvo ne
paprasto dorumo, šventumo 
asmenybė. Matulevičius buvo 
Tėvų Marijonų generolu, vy 
riaušių vadu, atnaujintoju. 

Jam mirus, jo užtarymu 
daug besimeldžiančių gavo 
prašomų malonių. Tiesiog įvy
ko nemaža neišaiškinimų įvy 
kių — stebuklų. Dabar renka
mi visi daviniai, stebuklai ir 
prašoma a. a. ark. Jurgį Ma
tulevičių beatifikuoti, paskelb
ti palaimintuoju, o vėliau 
šventuoju. 

Jau dabar daugelis Lietu
vos tikinčiųjų meldžiasi į Jur
gį Matulevičių ir jo užtarymu 
pas Dievą gauna prašomų 
malonių. 

Jis yra įsteigęs Lietuvoj 
(yra ir Amerikoj — Thomp
son ir Hinsdale) Nek. Prad. 
Svenč. Merg. "Vargdienių Se
selių' ' Vienuoliją. Jos kas
dien meldžiasi, kad Jurgis 
Matulevičius būtų beatifikuo-
tas. Šaltinis Nr. 5, 1940 duo
da daug medžiagos ap?e a. a. 
Jurgį ir įvykusius pagijimus, 
stebuklus jo užtarymu. 

Lietuvių tauta džiaugiasi 
turėdama naują kandidatą į 
šventuosius. 

Kiekvienam nuoširdžiam lie
tuviui katalikui reikia melsti? 
kad ko greičiau tas įvyktų. 

"Mes laukiame savo šrento
jo. Mes norime turėti katali
kiškosios akcijos, modernų dvi 
dešimtojo amžiaus šventąjį" 

_ ^ _ _ _ _ _ _ 

buvo kelti triukšmą klasėje, i stabdyti. Vistik incidentas 

tiems prasideda diena? IŠ. ir Petras turėjo savo - f tai 
• ! » • ! 

Tinginiavimas padaro dat. 
giau nusidėjėlių nekaip kokia 
nors kita nuodėme. 

Gabus, darbštus tose pamoko
se, kurios jam patiko, o kito
mis jis visai nesidomėjo. Gai
la, kad jis visose pamokose 
nebuvo toks darbštus, nes 
lengvai galėtų būti pirmas sa
vo klasėje. Nežiūrint to, jis 
buvo populiarius, geros spor
tininkas ir gero kūno sudėji
mo. 

Pagalvojęs ir gerai išnagri
nėjęs tos dienos įvykius, jisai 
pasiryžo pasitaisyti ir man 
dagiau elgtis su tuo mokyto
ju, nors jis ir labai jam ne
patiko. Petrukas buvęs nulin
dęs visą dieną, dabar po to 
pasiryžimo atgavo savo nuo
taiką. Atsigrįžus į stalą, pa
žvelgė į Rūtos paveikslą ir 
prisiminė, kad šiandien turi 
ją pamatyti krepšinio rungty
nėse. Greit apsisiautė paltą ir, 
eidamas per duris, pasakė: 

— Mam, aš einu į rungty
nes, vėlai pareisiu, labanakt! 

— Gerai, tiktai tuojau pa 
reik po rungtynių. 

— Aš pareisiu — atrako" 
Petras ir išskubėjo. 

Buvo graži žiemos naktis. 
Dangus pilnas žvaigždžių. 
Bet jam nebuvo laiko grožė 

greitai pasibaigė, jaunuolis 
nedrįso priešintis. 

Kunigas maloniai Petrui 
tarė: 

i 

— "Sūnau, gėrei ginti, kas 
savo, bet nereikia mušti, nes 
mes kunigai esame pripratę 
prie tokių kalbų. Labai ačiū, 
kad užtarei mane." 

— Bet, tėveli, kaip jis drį
sta taip kalbėti. Jam tai bus 
gera pamoka — daugiau vie
šai taip nekalbės. Bet jau man 
reikia išlipti. Sudiev, tėveli! 

— Sudiev, sūnau ir lai Die
vas tave laimina. Petras išli
po iš autobuso ir greit nubė
go į rungtynių salę. Jam tą 
vakarą gerai sekėsi, lošti, jo 
ratelis laimėjo. Žmonių buvo 
pilna salė. Po rungtynių bii-
vo šokiai Tuomet susitiko 
Rūta 
t U I U I . .i. 

•. - I I * • 

— Gee, Petrai, šį vakarą 
labai gerai loeet. 

— Ah, Rūta, tu taip tik sa
kai, kad as su tavim šokčiau. 

-— Taip, ir jei tuojau ma
nęs nepakviesi, aš su kitu 
šoksiu. Tuo laika pradėjo griežti 
gražų valcą, Petras negalėjo 

tis žiemos naktimi, nes reikė- ilgiau jos erzinti, pakvietė ją 
šokti. Jis užsimiršo viską — 
rungtynes, dienos įvykį auto
buse ir paskendo muzikos bei 
šokių bangavime. Gal ir ne 
vienas panašus kilniadvasis 
jaunuolis ar jaunuolė sukosi 
toje salėje. 

jo dalyvauti rungtynėse. Va
žiuoja autobusu. Vienoje sto
tyje įlipo jaunas kunigas ir 
atsisėdo netoli jo. 

Petras išgirdo iš šalia jo 
sėdėjusio jauno vyro šiuos 
žodžius: 

Vaikučiai dažo margučius 

I — O kur tik eisi, visur T« j Antanas Dranginis, B.A. 
si tuos prakeiktus kunigus. 
Negalima nuo jų atsikratyti. 

Petras greit šoko, pagriebė 
jį už sprando ir tarė: "Klau
syk, drauge, jei tau nepatin
ka mūsų tikėjimas — gerai, 
bet neįžeisk ir nešmeišk mū
sų kunigu tokiomis kalbomis. 
Atsiprašyk! '' 

Tas jo nepaklausė, bandė 
išsisukti iš Petro rankų, bet 
jis kirto anam vieną kartą 
per smakrą ir tarė: "Lai bū
na tau pamoka, kad negalima 
šmeižti mūsų kunigų." 

Visi keleiviai tartum prita-[ 
re Petrai, nes nebandė jo su- Vaikų Velykinis žaislas 
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TIESA 
Mokytojos ir Aktoriai 
RAULAS: Jonai, kadang 

pirmiau* aiškinai, palyginda 
111A8 daktarus, advokatus, k u* 
ingus su aktoriais, tai butų 
gana iiageidu, kad paaiškin
tum skirtumą tarpe mokyto
jų — stfr^rų, viešų mokyklų 
ir aktorių. Ar visos mok y to
jo*, kaip viešų mokyklų ir se
serys turi turėti vienoda moks 
laf 

JONA8: Taip, Raulai, pa 
gal valstijų reikalavimų, IRI* 
kia, kad kokius skyrius mo
kini, tai tam tikrus laipsniui 
privalo mokytojai turėti. 

KAULAS: Nugi, a* girdė
jau kalbant, kad vienuoles -
seserys — mokytojo* — turi 
mažiau mokslo, negu viešų 
mokyklų mokytojas! 

JONAS: Raulai, kum tik 

= v< 
skaudu tas ir bliauna! Kas 
nepažįsta vienuolių, tas ir kal-
b& tuščių kalbų. Pirmas daly
kas: Seserys vienuoles, kaipo 
mokytojos turi turėti daug-
daugiau mokslo ir gabumų, 
negu viešų mokyklų mokyto
jas, ne\» vienuoles turi trejo
pų pareigą: kiekviena vie
nuole mokytoja turi išlaikyti 
valstijos kvotimus. Kiekvie
nos diecezijos, kur mokins ir 
trečių savo ordino vyriausy
bės. 0 viešų mokykių moky
toja tiktai vienus kvotimus — 
tai yra valstijos, kurioje ji 
mokins. Todėl vienuole moky
toja turi turėti daugiau moks
lo ir prisirengimo už vieš\* 
mokyklų mokytojas. 

RAULAS: Kadangi vienuo
lei turi daugiau mokslo ir 
praktikos., tai jos turi ^auti 
didesnes algas, ar tiesa! 

JONAS: JNe, Raulai, čia 
nėra tiesos, nes vienuolės n:o-

nigų sudainuodamas keletą 
dainų ir įteikdamas gražią 
dovaną. Bo to, kun. Pranciš
kų žodžiu sveikino Stasys 
Vaičaitis, M.I.C, Edward Lo-
wlor ir gerb. kun. J . Kara
lius. Visiems viešiems sveiki
nimams išsisėmus, puotos 
toastmeisteris, gerb. kun. K. 
Klevinskas pakvietė patį pri-

(Nukelta į 5 pusi.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Naujausias Anglijos keleivinis laivas Q\i&m Elizabetli plaukia į New Yorką, kur pasiliks 
visam karo laikui. (Aeme telephoto) 

«• ' • • 

Naujos Mašinos Atvaizdas 

"Draugo" Spaustuves Masini Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdiei 

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią LINOGRAPH mašina, 

" Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti ' DRAU 
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui į 
neš $100.00 bus įrašomi į 'DRAUGO" BENDROVĖS GAR, 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
ties dovanai. 

" D r a u g o " Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Boto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
pelnas skiriama* "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

" D r a u g o " darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sotc 
automobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Masini) 
Fondo prisidėti pagal Išgalės. 

r4Tft> 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
AIT T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Uorgioio Atmokejimo 
Cioeroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

8AVE BY 
MA.IL 

TALPTKIT PER 
PASTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TaL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vai.: Kettir., flestod. f iki 8 v. •.; Antr., Tre&ad. 9 Iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 1 % u ž PADĖTUS PINIGUS | 

O TAUFTTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
and JLoaa Insuraace Goro., Washin«*toa, D. G. 

^ = 

kytojos gauna nuo $20.00 ^ 
mėnesį iki $35.03. O viešų 
mokyklų mokytojos gaun a nuo 
$150.00 iki $300.00 į mėnesį. 

RAULAS: KodeJ taip, Km 
yra tiesa! 

JONAS: Raulai, dar negana 
to, kad palyginome mokytojų 
mokslą, bet svarbiausiai da
lykas yra tame — kaip moki
na? Viešų mokyklų mokytoja 
mokina už algą ir dar gerą,' 
o vienuoles mokina iš pašau
kimo. Nes vienuole neturi nei 
laiko, nei progos eiti j "mov-
ing pietures", nei į šokius ii 
t.t. O viešų mokyklų mokyto
je^, tai turi eiti, nes nori 
"good times" turėti. O vie
nuoles 4'good tiine" yra kop
lyčioj prieš 6v. Sakramentą, 
maldoj ir meditacijose. Taip-

jos sąžines balsas lkpia: 
Atlikt savo priedermes tei

singai^. 
RAULAS: Jonai, kur yra 

tiesai YTienuole mokytoja tu
ri užbaigti kolegijas ir uni
versitetus taip, kaip ir kiti 
mokytojai, o tokias mažas al
gas tegauna?' Viešų mokyklų 
mokytojos gi daug daugiau 
gauna. Ret vis gi pagal mano 
nuožiūrą, mokytojos daro di
delį gerą: mokina jaunucliu^ 
suprasti pasaulį, tobulina juos, 
kad būtų geresni piliečiai ir 
ištikimi krašto gynėjai ir do
ri katalikai. Bet ką mokina gaites, po kurių sekė" mišių 
aktoriai! Tik tvirkina jauni- ministrantai ir pats primiei 

KAS GIRDĖT KITUR 
y/ 

M.I.C. iš Thompson, Conn. &a 
Ua šių, prisidėjo dar ir vie
tiniai mišių patarnautojai. A-
tatinkamą ir turiningą pa
mokslą pasakė Minersvilles lie 
tuvių parapijos klebonas, ge
rb. kun. K. Klevinskas. Mi
šių metu giedojo parapijos 
choras, vargonininko ypatin
gai šiai iškilmei priruoštas ir 
išlavintas. 

Primicijos 
NEW PHILADELPHIA, 

PA. — Kovo 10 dieną, tikrai 
buvo istoriška, maloni ir džiu
gi mūsų parapijoje, nes joje 
susilaukėme ką tik įšventin
to ir pas mus sugrįžusio gerb. 
kun. Pranciškaus Aukštakal 
nio, M.I.C. Nuoširdžiai džiau
gėmės matydami kunigą Pran-
oiškų atnašaujantį šventas Mi
šias, celebruojantį savo pri-1 Tuoj po Mišių, prhnieijau-
micijas. Jis yra plirmutiiu'51 tas suteikė savo mamytei, bro 
šios parapijos kunigas, kuris iiui, seserims ir giminėms, ^ 
yra čia gimęs, augęs, sakra- (po jų atskirai visiems para-
•mentus priėmęs ir prie Mišių pijiediuus savo kunigišką pa-
kaipo jaunuolis tarnavęs. Len-, laiminimą. Nemažai pavargo 
gvai tad suprantama kokia 
graži ir jaukį j nuotaika vieš
patavo mūsų širdyse, kai iš
vydome vieną iš mūsų tarpo 
taip nuostabiai išaukštintą. 

Lygiai pu?e po dešimtosj 
gaudžiant Šve. Jėzaus Širdies 
bažnyčios varpams, vargo
nams liejant majestotingus a-
kordus ir vhorui energingai 
ir harmoningai giedant, prasi
dėjo graži -procesija iš klebc 
nijos į bažnyčią. Procesiją ly
dėjo mišių patarnautojai ir 
gražutėliai pasipuošusios mer-

UETUV1AI DAKTARAI 
1 M I« ^ S — X S > 
Telefonas CANal 7329. 

Dfi. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

OtflSO yALA^DOB: Z-4. ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Rts. telefopąy SREtey 0434 

leietonas HEAUock 2061 

DR. JOShPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
•w^*m 

ma, išmokina blogų darbų. 
Kaip va vogti, meluoti, kaij 
vagystes papildyti, kaip nu
šauti nekaltus žmones. O ak
toriai gauna į mėnesį nuo 
$4,000.00 iki $16,000.00; kur 
yra tiesa! 

JONAS: Itaulai, rciL dau
giau katalikiško veikimo, kad 
žmonės atbustų Ir suprast y 
Tiesa. J. V. $. 

We*End 
Kovo i£ 4»* jaunimas atgai-

vintop Vy»;i'į kuopos turėjo 
draugiška vakarėlį. Eengejos 
labai tvarkiai su skaniu už
kandžiu 'suruošė. Jaunimo li
pas labai gea*as. Atgaivinta 
Vyrių kuopa auga, kaip ant 
mielių. Jaunimas rūpestingai 
ruošiasi su komtdija " Mirta 

janta'S. Mišios buvo iškilmin
gos su asista. Arkidijakonu 
prie celebranto stovėjo gerb. 
kun. J. Karalius, Shenandoali 
klebonas; dijakonu asistavo 
kun. K. Gaudinskas — vieti
nis vikaras; subdijakonu — di 
jakonas E. Lawlor iš Wasli-

. . . gia teisiDgai akinius. Visuose atsiti 
m g t o n , D . C. Ceremonijų Ve-( klmuos© egzaminavimas daromas su 
,_. . ,.t _r . v . . . elektra, parodančia mažiausias klal 

dejas DUVO bt&SYS Vaičait is , iaa epectaia atyaa atkreipiama j 
j mokyklos vaikus Kreivos akys atl 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. rak 

jaunasis kunigas kunigystes 
pareigas eidamas pirmoje die
noje, nes pradėjęs puse po de
šimtos, viską teužbaige apie 
penkiolika po pirmos valan
dos. Kiek atsigavęs, primici-
jantas buvo pakviestas į pa
rapijos salę, kur buvo suruoš
ta sutikimo, priėmimo ir pa
sveikinimo puota. Čia chora'o 
sveikino naujai įšventintą ku-

AKIŲ GYDYTOJAS 

Tai Cicero 1484. 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS Ui CiUitUKCiAb"' 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOo: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutarti. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
^ Tat Oicero 1484. 

DR.AJENK1NS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir aųo 7 — y vakare 

Taipgi pagal auta/4. 
Ofiso telefonas PROspott 6737 
Namu telefonas VlRguua 2421 

DR. FRANK C. KVYtNN 
<*XVY TO JAS IR O&IRURGAfc 

1651 VVest 47Ui Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7-^8:30 Vakare, 
ir Pagal Sntartu 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. 6 . RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. Marquette Rd. 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. ryte 

2 - 4 ir 6—6 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitariąs. 

IeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo U iki 12, 

2 i k i 4 i r 7 i k i 9 
riruiadiemais: 2 iki 4 ir 7 iki # 

Šeštadienias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*" 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

Dfi. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4trth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Vatandos: 10-12 rytą, 2-6. 7-9 P. M 
3147 S. Haisted St. Chicago 

Pirniadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

Valandos: ^--8 P. M. 
1—4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

rei. OANal 6969 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v, 

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
6900 So. Halsted Street 

TEIJBFONAl: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Ras. — Yards 896i 
OFISO VALANDOS: 

4 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
L1ETITVIS 

tiuvlrg 80 metų praktika rimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kas es 
'1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių Įtempimo, r.arvuotu 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
l'HYSICIAN and SURGEON 
2)58 VVest Cermak Rd. 

Ofiso Tai Ganai 2345 
Ofiso Vai. i i - 4 ir <— W 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel Canal 0402 

OR. CHARLES SEGAL 
UkDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
4729 So. Ashland Av*. 

2-tros lubos 
dįlCAGO, IU4. 

Tel MIDwsy 2880 
OilSO VALANDOS; 

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

Sekntad. nuo 10 iki 12 vai ryt» 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4631 So. Ashland Ave. 

TaL YA&ds 09M 
Res. Tel. r-LAsa 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-d ir 7-8 v. vak 
Nedėliorjis nuo 10 iki 12 vai. diei% 

•1 1 1 1 1 • 11 — — m 1 . * 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAKŲ DRAUGIJOS NARIAI 
- M " 

m. 6968 So. Tslman Ąm 
.es. TeL GROFeniR 0617 

>ffice TeL HEMlock 4841 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—i ir 7—0 vak. 
&etv. i i Nedaliomis 

ei *ABdf tim 
.es K2Hwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vaL nuo 1—*i noo 6^M>—»^ 
756 VVest 35tb Street 

1 
noje procesijoje nebegalei u-
niforincse dalyvauti. 

Klebonijos remonto, dažymo 
k- popieravimo darbai beveik 
baigiasi. Klebenąs džiaugiasi, 
kad prbiž Velykas bus viską, 
tvarkoje. 

Metine parapijos kortavime 
pramoga su pamarginimais 
rodes bus sėkminga, nes visa 
parapija prigelbsti parapijos 

Čimeibiraite". Jų vakaras-j komitetui. Tat iš anksto spe-
ruošiiunas įvyks balandžio 14 
d., 7:33 vakare, pobažnytinejt 
svetainėje. 

KOYO 17 d,. Sodalietes ėjo 
bendrai prie žv. Komcrijos. 

Šv. Jurgio Kareiviu draugi
ja laike mėnesinį susirinkime 
Jų draugijos narių taįp daug 
sirguliuoja, kad Velykų die-j 

jama, kad gerai pavyks. Meti
ne pramoga įvyks kovo 31 d.. 
3:30 po piet, mokyklos svetai
nėje. 

Korespondentas Vietinis nuc 
širdžiai linki visiems Pitts-
burgbo Žinių 'skaityt o jam Ji 
Linksmų šv. Velykų. 

Vietinis 

Nedėliomls pagal sutartį 
Daugely atsitikimu m%yt* atitaiso 

mos be akinio. Kainos ulalo* kali 
pirmiau. 
4712 SO. ASHUIND AVE. 

Telefonas YARds 1S7S 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, u pilna garaneija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkav-Kurkaitis ran
dasi didžiulėje Josepb F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
irtos valandos poj):et 
JOSEPH F. BUDRIK 

FURNITITEE HOVSB 
3409-11 S. Halsted St. 

Tel YaxcU 2151 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PSTSIOIAN and BŪR#10I 

4645 So. Ashland Avenuc 
OFISO VAIANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL yak. 
Nedėliomis pagal satarlį. 

iffics TaL YARds 4791 
tarnų TaL PROspaet IBM 

(ai OAJsal « i » 

DR. BIEŽIS 
• YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—% r. a 

REZIDENCIJA 
6631 S. CalJfornia Ave. 

TalafoBai 

Ofiso TaL VIRginia 00M 
Reaidamciiot tai RBVarly SSM 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
QfMO itLi 1-5 ir 6—8:30 P. H 

8939 8 a Olaramont Ara 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomis pagal satartj 

f ai O AUal 0267 
Raa. TaL PROspaet 88H 

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

R*ridencija 6600 So. Arteaian Ara. 
VALAKDOS: 11 • . ryto iki d popiai 

0 iki 9 vakare 

Office Phone Res aad Of«į« 
PBOaptct 1088 mm & hm** » l 

Vai: Jt4 pp. ir 7-9 rak. CAKal t7H 

DR. J. J. K0WAR .. 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St, Chicago 

feL YARds 8246 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asmand Ave. 
arti 47tk Btnai 

TaL: nao 9 ryto iki 8 vakari 
Šaradoj pagal satortj 

DR. Y. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Souui Archer Av 
Antradiaaiais, Katvirtadiatuais ft? 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARds MM 



D R A U G Ą S 

KAS GIRDĖTI KITUR 
Primicijos |Mire Senas Lietuvis 

(Tęsinys ii 4 pusi.) 

inicijantjj pareikšti >a\o l--p'5-
džiu.s ir pratart i kvietę į o i 
džįų. Kun. Pranciškus saLe 
be galo džiaugiąsis ^ulaukerv ^ a i j 

Lindėti, N, J. Vasario 24 
j d. mirė A. Jenušaitis, 82 me

tų amžiaus. Amerikoj buvj 
i išgyvenęs 60 metų. Paliko ser
gančia moterį ir seserį T. xJa-

taip brangios dienos, kuriai| 
ruošęsis ilgus metus, džiau
giąsis atriekęs savo tikslo, 
kurį jam Dievas iš Savo ge
rumo teikės paskirti . Nuošir
džiai padėkojo visiems *avo 
geradariams ir jį atminu 
šiems. Prašė jų maldų, o iš 
savo puses pasižadėjo už jitci 
ntelstis. 

Puotai pasibaigus, prasidė
jo asmęni&ki sveikinimai ir 
linkėjimų pareiškimai. Vieti
nes parapijos žmonės ir nau
jojo kunigo draugai, iš to 
liau suvažiavo gimines ir ar 
Ūmieji, visi laukė eil£s i r «pa 
vieniui priėję išliejo ką save 
širdyj jautė. Kiekvienai no 
rejo ilgėliau šnektelėti, bet 
laukiančių skaičius verte at
sižadėti šito malonumo. Pa
sibaigus sveikinimams pama
žėl visi išsiskirstė, išsinešda 
mi gražią, pakilią nuotaiką 
ir nuoširdžiai džiaugdamiesi 
dienos įspūdžiais. 

Korespondentas 

iene, kuri gyvena lvear 
ney, N. J. 

Pagedus Vargonus 
Paterton, A\ J. — Šios ko

lonijos lietuviai parapijiečiai 
dabar sujudę darbuotis, kad 
Haisius elektrikinius vargo
nus. Aukos tam reikalui spar
čiai ir gausiai plaukia. 

Kovo 31 d. parapijos salėj 
įvyks Margučių balius. 

Rekolekcijos, kurias vedė 
jėzuitas tėvas J . Kidykas, ge
rai pavyko. 

Geležiniam Vilniaus Fondu> Vilniaus vis didesnės ekskur-
(lietuvių kultūrai Vilnijoje <ijos į Kauną, grupe vilniš-
skleisti) — $6.00. kių ir kauniškių skubiai iš-

Lietuvos (ien,ralinis Kon- ! e i ( i> i u i & 6 a m * v a d o v * P° V i l " 
sulatas nuoširdžiai dėkoja vi l m* į l \ K a u n * k u r s t u r ^ • * 

rašus ir aprašymus visų lan
kytinųjų vi* tu ir smulkius a-
biejų miestų žemėlapius. — 
Vytauto Did?. Muziejus ruo
šiasi platiems Trakų pilies 
konservavimo ir apsaugojimo 
darbams, kad hutų tinkamai 
apsaugctos nuo įrimo ir leng-

turistanis. 

šiems aukotojams, rinkėjam 
bei Šiai] pasidarbavusiems. 

Consulate General of Liti) 

uania, l(i W 
York, X. V. 

Toth St., NeA 

Krygele? Apie 
Vilnių ir Kauną 

| VILNIUS (E) — Kadans 
Į j 'Vilnių jau .aukosi ištiscl 

lankytoju ekskursijos, o 

vai £ neiname? 

Katalikai! Skaitykite 
i? katalikiškus laikraščius. 

vien 

r? 

Rengiasi Prie 
Pagerbtuviy 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New 
Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 29 

Vilnijos lietuviams remti 

Ne\v Yorko uoste iš Queen Mary kaminų uiksta dūmai rodo, jog laivas pasiruošęs iš
vykti. (Acme tclephoto) 

Hartford, Conn. L. D. S. 
79 kuopos surengtų prakalbų 
pelnas $8.00 ir Progres. Dr-
jų suiivngto Vasario 16 minė
jimo pelnas $43.00 (prisiuntė 
J . Kazlauska's), viso — $51 

Kingston, Pa., Vasario lfi| 

lietis, J . Grudžinskas, P. Pa
jaujis, smulk. — $56.00). 

Binghamton, N. Y., Amer. 
Liet. Kongreso Sk., per O 
Girnienę — $30.00. 

S. L. A. 17 kp., Montello 
Mass., per J . Mickevičių — 
$10.00. 

A. L. Piliečių Klubo, Bay-
onne, N. J., Vasario 16" d. min, 
surinkta, prisiuntė P. Šedvy-
dis — $43.00. 

Lietuvos Jaunimo Kalelio 

Bridyeport, t onu. — Ba
landžio 14 d. įvyks pagerbtu-
vės k'ebono kun. J . Kazlaus
ko jo 15 metų kunigavimo su
kaktuves paminėti. Prie to 
darbo dedasi visos šv. Jurgio 
par . dr-jos ir atskiri veikė
jai. Laukiama daug svečių — 
kunigų ir pasauliečių - iš ki
tų kolonijų. Vakarienė bus 
šauni o p ragrama puiki. Pro
grama rūpinasi parapijos 
choras. Vakarienes tikietai 
jau platinami. 

d, minėjime, Šv. Marijos A?- ! Scenos Mėgėjai, 8. Boston, 
reiškimo Lietuvių Parap. sa- Mass., per konsulą, A. O. 
r inkta (prisiuntė kun. J . V.| Shalhm — $7.80 (po bOe au-
Inčiūra) — $126.00 (aukojo J kojo: B. ir K. Vaičiulionytės, 

kevičius aukojo $1.29, pri-i Liet. Moterų Kliub., Moti 
siuntė Liet. Tarybos Komisi- tello, (Brockton) Mass., pei 
j a : (J. Shimaitis, \V. Zinkevi-'M. Jurgeliūnienę — $20.(£. 
čius ir A. Baronas — $15.00.! A. L. 1). L D. 31 kuopa 

S. L. A. 58 kuopa, Hiuison j Le\viston, Me., per J . Žilins 
Mass., per L. A. Valkavičrį| kų. — $5.00. 
— $5.00. 

S. L. A. 157 kuopa, Young.-
tovn. Ohio, Vasario 16 mine-
jime surinko, prisiuntė V. An-
.drejauskas — $12.70. 

S. L. A. 57 kuopa, VVorces 
• ter, Mass., i*er A. Karpavičii 

- $5.00. 

Viso — $895.85. 
Anksčiau sk. Ibta, $9,520.1 U 
Bendrai Vilnijo's lietuviai!!-. 

— $10,415 95. 
Ši suma pervesta Vyriau 

šiam Komitetui Vilniaus Kraš 
tui Remti. 

•J. Brolis, V/atcrluiry, COUL 

Kun. E>r. Mendelis 
Ligoninėj 

Baltu>wref Md. — Visų my 
Urnas ir gerbiamas kun. dr. L. 
J . Mendelis staiga sunkiai su
sirgo ir buvo nugabentas li
goninėn, kur padaryta opera
cija. Yra abejotina begu iki 
Velykų pasveiks. 

po $5.00 — kun. J . V. lneiū-1 

ra, Paraj>. choras, Merginu 
Sodai. D-ja, Tretininkų D-ja, 
L. R, K. S. A. 209 kuopa, S. 
L. A. 1 kuopa; $0 $2.00 — S. 
L. A. 85 kuopa, Dr. Alb. J. 
Valibus, N. N., J . Šiaučiūnas, 
po $1.00 — A. J . Agurkrs, J . 
B. Valiūnas, S. Matulevičius, 
J. Venslauskas, V. Kamaraus 
kas, Y. Kalinauskas, A. Kali
nauskienė, A. Kalinauskas, 
M. Žeimienė, K. Ruseekas, M. 
Yorskienė, A. Yor&kis, K. 
Marcinkevičienė, R. Nenorta 
V. Burbienė, J . Buragas, 1 
Aleksiūtė, K. Kučinskas, A. 
Paukštienė, J . Lukoševičius, 
A. Misiūnienė, J . Lenkauskas, 
M. Butnorienė, J ; Kupstas, 
K. Valentienė, A. Kaduškevi-
čius, T. Simonavičienė, J . Ce 
ponis, J . Jankeliūnas, 8. Pa-

J . Baltušis, P. Žitkevičiūtė, ,J. 
Sinkus, P. Miliauskaitė, P. 
Žitkus, M. Trainavičiūtė, K. 
Šilas, E. Valentaitė, K. Ra-
meika, K. Pratapas, A. Mati-
joška). . . 

Lithuanian Daughters Lo-
dge, Rumford, Maine, per 
" L a i s v ę " prisiuntė Mrs. M. 
W. Manson — $9.130 

Nasliua, N. H., lietuviai, per 
gen. atstovų valdybą. - pirm. 
Ulčičką, pirm. ,pav. — L Ola 
veckienę, prot. sek'r. — F. 
Buslavičių, fin. sekr. — St. 
Radzevičių, iždin. — K. Na 
dzeiką, vieningai, viscm's bt 
išimties d-joms įprisidedant, 
surinko — $555.55. 

Brockton, Mass., Liet. Ta
rybos ir Liet. Kongreso Skyr. 
bendrame Vasario 16 d. minė
jime surinkta $13.71, W. Zin-

Klausykite 'Draup' itadio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomus pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas tuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

: ^ 

^ 

• TCT-M 

H-

FACTS YOU NEVER KNEW !Ii By Bob Dart 

• 

ffl 

'Ii 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius: 
I « L 

" D R A U G A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley A ve., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley A ve.. Oiicago, Illinois. 

" D A R B I N I N K A S " — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
" A M E R I K A " — savaitraštis. Metane $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 

" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas*. M e 
lams $2.00. 73 East South St., YVilkes-Barre, Fa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungų.-
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago. 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro-
i'esionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's Codlege, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi 
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Iltinois. 

" M U Z I K O S Ž I N I O S " — mėnesinis muzikos žurna-
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " - savaitraštis. Leidžia Lie 
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

^w 

SOCKO THE SEADOG 

HI 

X 

By Teddy 
Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

: ^ , 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 

1^= 
Indčllal kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $6,000.00 Federalinėje Įstaigoje. 
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Lietuvos Nepriklausomybes minėjimo iškilmes, 
1940 m. vasario 18 d 32 W. Randolph St., 
Chicago, III. atgautojo Vilniaus krašto bied-
nuomenei šelpti aukotojai: 

(Tęsinys) nas Petkus, Julia Andruliene, 
! Vaitekūnas, S. Kunevičius, M. 

A. Survila, K. S. Jonaitis, J. Stanley Augustas, K. Lauri-
A. Valaitis, Vadovas Vilkas,! na virius, Javcis Family, l i rą 
F. Čępulionis, Mrs. M. Jane-
lonis, B. Pkstis , Frances Zio-
dis, Tofilija Badavičienė, Jo-

K. Tvick, O. Nugaraite, B. 
Šamas, K. Zvibiene. Theodore 
Sai!baras, O. ir M. Lukosh, 

seph ir Mrs. Manikas, Mr. and Jos. Stanaitis, Fel. Milius, P t 
Mrs. Meistinik, L. Stunelis, ras Radzevieh, John Locaitis, 
L. Rachkow*ki, John Blozis,'Laurynas Vilkas, Juozas Kris 
Mr. Kavaliauskas, Mr. and čiūnas, J . Simanonis, Mr. and 
Mrs. J . Nevedomskis, Joseph 
Puisis, A. Zalonrskis, Jonas 
Pranckus, Magie Kaziūnas, S. 
ir K. Sonbas, U. Silmyte, Wal-
ter Kacevičia, V. Andrulis, 
John Dirda, A. M. Barščius, 
C. Knerikas, P. Staražinskai-
t#, Adelė Petraitis, Stanislo
vas Šidlauskas, B. Budrys, V. 
fiemetulski's, Burdingierius, A. 
J . Berzynskis, Mrs. Gudavi-
Čiene, M. Šveikauskas, Anta 

Mrs. P. Juška, Jonas M. Jag
minas, Selina Bielaskas, Ge
orge Bielaskas, Liudvikas A-
baravieins, Ant. Stankus, V; 
Spirauskas, Pauline Varnec 
kis, D. Tatarelis, Stanley Po-
eius, Juozapas Yodikis, Vie-
tor Yod?lis, Anton Balsevi
čius, Mike Yonkus, A. Benai 
te, Antanas Maslauskis, M. 
Stirbas, Joseph Chilenskis, K. 
A. (Jlebauskas, Sophie Rokui-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA TU DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. HermUage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

Miss Margaret Shaw, York 
Anglijoj, kuri susižiedavo sii 
Hjalmar Procope, Suomijos 
atstovu Washingtone. (Aeine 
telephoto) 

KUN. M. URBONAVIČIAUS LAIŠKAS 
ČIKAGISKIAMS 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mu.su rsdlo procraroo Antradienio ir 
AefttadlenJo rytais 10:00 valanda, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltlmicru. 

zo, Joseph Gestaut, Juozapas 
Wilimas, Adolph Salukas, Bo-j 
leslovas Gulbinas, A. Zarem
ba. Be vardo (po $1.00) — $4. 

Aukos viso su smulkiais — 
$608.60. Įžanga už tikietus -
$290.75. Komitetas sudėjo pra
džiai išlaidoms (Sausio 11 d., 
1940) _ $40.50. Prie drabu
žių — $17.10. Viso — $95(3.95.1 

Išlaidoms bendrai viso — 
$292.80. Liko viso — $664.15. 

Visa suma perduota gerb. 
konsului P. Daužvardžiui pa
siųsti vilniečiams. 

Bendro komiteto finansų ko
misijos vardu reiškiu širdin
ga, padėką, visiems prisidėju
siems sušelpti vilniečius. 

J. A. Mickeliūnas, 
Fin. komisijos pirmininkai 

Redakcijos prierašas. Užva
kar įdėtame aukotojų sąraše 
buvo iškreiptas Elzbietos Sa-
miienes vardas, kuri aukojo 
$3.00. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15tn Ave. 

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Baakle-
lams. Lai«loUivčm> 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Baigdamas kelionę suma
niau imtis plunksnos ir ką nors 
kam nors parašyti. Kelianę 
turėjau ramią ir sveiką. Va
kar pravažiavau Gibraltarą, o 
rytoj pasieksim Neapo'į. Ne
atidėliojant važiuosiu į Romą. 

Keliaujančių tarpe daugiau
siai yra rusų ir vienuolių. 
Rusai grįžta iš New Yorko, 
kur dirbo Sovietų paviljone 
pasaulinėj parodoj, vienuo
liai į visokias misijas — pran
ciškonai j Šventą Žemę, Co-
lumbijonas į Kiniją, Ob'atai 
į Afriką, jėzuitas — nežinau 
kur, o aš . . . . Važiuoja taip
gi vienas arkivyskupas iš Ha-
lifax'o (Canada) ir su juo 
monsignoras. 

Daugiausia laiko praleidžiu 
miegodamas ir lošdamas šach
matus su rusais, kurių dauge
lis jauni vyrukai. Jie iš pra
džių manęs lyg ir vengė, o 
paskui apsiprato ir įsileido į 
visokias diskusijas. Visi, žino
ma, komunistai ir man tik 
gaila, kad tiek simpatingo ele
mento žūsta bedievizme. 

Šv. Mišias kasdien laikiau 
trečioj klasėj. Pirmoje klasė
je yra gražiai įrengta kop
lyčia ir visuomet laikomas 
Švenčiausias Sakramentas. 
Kasdien irgi yra palaimini
mas Šv. Sakramentu. 

Kas* del Chicagos, labai 
man nemalonu, kad sudėjimą 
savo daiktų, atidėjau iki pa
skutinių valandų, kada man 
verčiau reikėjo aplankyti vie
ną kitą iš mūsų artimesnių 

- O i j 

draugų. 
Ypatingai labai norėčiau ži

noti, kas norėjo mane matyti 
paskutinį antradienį; kun. Ma
tulaitis sedejo namie ir sake, 
kad daug kas skambino man 
prie durų ir per telefoną. 

I r Šimutis ir Petraitis pra
šė nuo manęs rašto iš kelio-

antras — "Vyčiui." Aš ne
turiu ko rašyti, o ir laiko nė
ra, bet jeigu manytumėte, 
kad mano laiške yra kas nors 
jiems įdomaus, tegul jį per
skaito arba pavartoja spau
dai. 

Kai pasieksiu Romą ir su
žinosiu iš Tėvo Generolo, ko
kios yra mano tolimesnio vei
kimo perspektyvos, tada pa
sistengsiu visiems draugams 
Chicagoj nusiųsti nors pa
sveikinimą, bet kol kas tai tik 
jūsų prašau, kad nuo manęs 
juos pasveikintumėte, ypatin
gai nuo manęs perduokit ge
rą žodį tėveliams ir broliams. 

Visiems siunčiu pasveikini
mą iš keliones! 

Su Dievu! 

Tauta, kuri sugebės apsi
ginkluoti blaivybe, bus stip
riau apginkluota už tą, ku
rios kiekvienas pilietis turės 
kulkosvaidį. 

Draugui, 

ANTANINA SKIRKA 
(po tėvais Kareekaite) 

Mirė kovo 19, 1940, 4:30 v. 
popiet, sulaukus 39 m. amž. 

Gimus Lietuvoje, Naujamies
čio parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 18 metu. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Povilą, sūnij Joną, 2 duk
teris: Oną ir Marijoną, 2 sese
ris: Rozaliją Tamkevičienę ir 
Karolina Urbienę ir ju šeimas, 
2 dėdes: Juozapą Zigmontavi-
čių ir jo šeimą ir Vincentą Zig-
montavlCių ir gimines Lietuvoj 
paliko 2 brolius: Stanislovą ir 
A.ntaną ir ju Seimas, 4 seseris: 
Oną Bartkienę, Juzefą Juozai
tienę ir jų šeimas ir Prancišką 
ir Marijoną, tetą Agniešką Če-
kaitienę, dėdę Ignacą Mūzą ir 
jų šeimas ir gimines. 

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje 1410 So. 49th 
Court. Ciceroje. 

Laidotuves jvyks penktadieni, 
kovo 22 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugue-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
terys, Seserys. Broliai, Dėdes, 
Teta ir Giminei. 

I^aidotuviu direktorius Anta
nas Petkus," Tel. Cicero 2109. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASI2 IUREJIM 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

VENET1AN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Valo, Taiso, 
Prosija Drabužius 

BRTGHTON PARK. — šio
je didelėje, puikioj? kolonijo
je turime savų įvairių biznie
rių ir profesijonalų. Taip 
pasižymėjusių mūsų kolonijos 
biznierių yra rūbsiuvis Prank 
Navakauskas, kurio šapą ran
dasi adresu 2653 W. 43rd St., 
Navakauskas savo amatų ge-i 
rai (pažįsta ir taipgi yra gero 
būdo žmogus. Tokiu būdu vi
saip patenkina kostumerius ir 
gerai savo darbą atlieka ir 
tinkamai apseina su žmonė
mis. Todėl jam gerai sekasi 
biznis. Jisai valo, taiso, dažo, 
prosija ir reikale perdirba 
drabužius. Tų atlieka pagal 
naujausias mada's. Patartina 
visiems naudotis jo pa tarną 
vimu, 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
_ U angliško vert i 
Kun. Ant. M. KartiltikJs 

Mylgtinis nuėjo į nuošalu
mų; o jo širdis buvo lydima 
mintimis, jo akys ašaromis, ir 
jo kūnas paliegimais ir pas
ninkais. Bet kuomet Mylėti
ni* sugrįžo prie žmonių drau
gystės, šie viršmmėti dalykai 
jį apleido, ir Mylėtinis pasili
ko vienų vienas daugybes 
žmonių draugystėje. 

Kur tu negali darbu atsi 
tei'sti už tavo nuodėmę, atsi 
teisk už jų tavo valioje. 

Auklėtojau, kreipk dėmesį . 
savo ydas, kurias pastebi 
auklėtiniai, ir jas taisyk — j 
tapsi dideliu pedagogu. j 

B U T K U S 
Undertaking Co., inc 

\Vllliam A. Pokorny 
Laisnluotas Patarnavimas Diena 

Ir NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 8161 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

on 'tlook 

OLDER 
t h mm y o u r y e a rs! 

Why be your age? Look younger thcm your yecm with 
Clairoled hair . . . with herir that ia soft, colorfui. youth-
Iike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clcrirol, the f arnotu Shampoo Oil T i n t . . . a 3-in-l 
treatzaent that cleanses as it reconditiona aa it TINTS. 
See your hairdresaet ioday and say: 

^cUuwztvu... tat/Zi 

L WrJf« now lot ho* booklet and h— advice OŪ your hair problem te 
Įoan Clalr. Preakfenf, Ciairo/. Inc.. 130 W. 46tb St. New York. N. Y. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III h M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D y i r i y KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

L 1 . Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

A l t a i V. Petkus 
Laetewiez ir Simai 
J. Lrulevičius 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25»15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

S. P. Mažeika 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://mu.su
file:///Vllliam
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Zogus Muzikos 
Mokyklos Studentų 
Koncertas 

Kovo 29 d., yra rengiama 
didelis Zogtus Muzikos Mokyk 
los studentų koncertas. Prog
rama išpildys mokyklos stu
dentai ir jų bus virš 50. A-
part įvairiausių muzikos ins
trumentų solo, duetai, trio bei 
kvartetai bus ir studentų or
kestras, kurį sudaro virš 45 
studentų. Sis koncertas bus 
vienas gražiausių ir pirmasis 
šiais metais Chicagoje kurį 
rengia lietuviška muzikos mo
kykla, vadovaujant lietuvai
tei Elenai Zogus. Zogus Mu
zikos mokykla randasi gra 
šiaušiame lietuvių kolonijos 
biznio ©antr*, 2448 W. 63rd 
St. 

Šis muzikos vakaras įvyks 
penktadienio vakare, kovo 29 
d., 8 vai. vakare, West Engle-
wood Masonio Temple, prie 
64-tos ir South Loomis Str. 

Kviečiame visus muzikos 
mylėtojus, ypatingai tėveliai 
atsiveskite savo vaikučius pa
sigerėti gražia studentų prog
rama. Visiems užtikriname 
smagiai vakarą praleisti. 

Tas, kuris kalba, ka kitas 
mėgsta, turi išklausyti, ko jis 
nemėgsta. Tylėjimas retai te-
įžeidžia. 

Priminimas 
Visiems 

" Draugas*' visada savo 
skaitytojus ragina remti sa
vus biznierius ir profefcijona-
lus. Ypatingai apie tai prime
name Kalėdų ir Velykų pro
ga. Mat tų švenčių proga mū
sų biznieriai ir profesijonalai 
per "Draugą/* reiškia svei
kinimus savo kostumeriams, 
klientams, draugams ir pažį
stamiems. Biznieriai Ir profe
sionalai taip darydami, ne 
vien atlieka gražų paprotj, 
bet sykiu tuomi paremia 
"Draugą**. Už tai visus tsavo 
tautiečius raginame remti 
tuos biznierius ir profesijona-
lus, kurių sveikinimus mato
te "Drauge**. 

'DRAUGO" RADIO 
PROGRAMAS 

Dienraščio "Draugo" pas
kutinė Gavėnios radio progra 
ma praėjo sėkmingai. 

Gavėniai pritaikintą pamok 
slėlį pasakė gerb. kun. A. 
Linkus, ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas. 

"Draugo" radio sikstetas 
labai gražiai pagiedojo gies
mes "Šv. Juozapai," kurį 
skyrė visiems Juozapams šVen 
čtant jų vardines; taipgi gies
mes "Jėzau Kristau Malo
niausias,' • ir "Laba Naktį." 

Panelė Irena Aitutytė gie
dojo solo "Visi žmonės," pa
imta iš Du Bois parašytą 

Hitleris ir Mussolmi, kurių susitikimas sumelė aaug spėlio- " Septynių Paskutinių Žodžių 
jimų. (Acme telephoto) i Kristaus." 

: 1 Kviečiame Chicagos lietu-
rankose. Tada, kai reikia au- įWest P u l l m a n o ' v i u s pasiklausyti šių gražių 

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienį, vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku iš stoties WHFC, 1420 k. 
Kaip ir visados, programa į 
vairi ir įdoTiii. Bus «jera akor 
dijonų muzika, gražios iiau 
dies dainelės, svarbūs asme-j 
nų ir draugijų pranešimai, 

juokai ir svarbesnės tos die
nos pasaulio žinios. NeparairS-
kite pasiklausyti. 

Radio Mėgėjas 

Tas, kuris geidžia ufcdaryti 
kito burną lai pirma užčiau
pia savąją. Slėpkis nuo liežu
vio rūstybės. 

— ^ — — • - — — — • z 

kų visokeriopiems visuome
niškiems reikalams, turėsime 

Dabar jau turime savo tar- teisę jų tikėtis gauti iš* mūsų 
pe lietuvių biznierių įvairio
se biznio šakosi. Tas pat su 
profesijonalais. Negalima ap-
seiti be duonos — valgykime 
lietuvių keptą duoną; nega
lime apseiti be mėsos, daržo
vių — pirkimės jų lietuviš
kose krautuvėse; reikia ava
lo — lietuviškų avalo krau
tuvių netriiksta; reikia dra
bužių — netrūksta lietuviškų 
drabužių krautuvių; reikia 
rakandų — netrūksta nei ra
kandų krautuvių. Taigi visų 
būtiniausių reikmenų galime 
gauti pas savus. IT pirkimės 
jų pas savus. Pelnas, kurs da
rosi iš biznio, telieka savose 

biznierių. 
Taigi stiprinkime savus biz 

nierius ir savus profesijona-
lu's. i 

OMAHA LIETUVIU ŽINIOS 

Naujienos' 'programų dienraščio "Drau
go" leidžiamų kas antradienio 

Kovo 17 d. 7:30 vai. vaka-

Northsaidiečiai 
Pagerbė Nemuno 
Sūnų 

Juozas Stanaitis praėjusį 
šeštadienį atvažiavęs pas sa
vo gerus pažįstamus draugus 
ir prietelius Stankus, rado 
didoką būrį daugiau savo ge
rų draugų ir prie,telių, ir jis 
nežinojo kame čia dadykas. 

Jis, mat, buvo truputį apgau
tais. Jam ibuvo pranešta, kad 
šie visi žmonės susirinkę ki-lpeople's Club. Vakaro visas 

re, parapijos salėje įvyko la
bai graži programa, kurią iš 
pildė Šv. Jurgio parapijos ar
tistai — jaunimo ratelis, va
dovaujant kun. Stanislovui 
Gaučui. Jauni vaidintojai tik
rai artistiškai suvaidino trijų 
atidengimų veikalą "The Mu-
mmy and The Mumps". Vi&i 
savo roles gerai mokėjo ir 
publiką sočiai prijuokino. G ai 
la, kad kun. S. Gaučas nega 
Įėjo dalyvauti, serga ir, ro 
dos, yra ligoninėje. 

Publikos ibuvo pilna parap. 
salė. Vakaro surengimui dar
bavosi ir artistus pakvietė, 
jaunimo klubas — The Young 

OMAHA, tfEBfrASr^ — 
&v. Kazimiero dienoje mūsų 
vyčiai gražiai pasirodė. Virš 
50 mergaičių ir, jaunį kaičių 
tvarkingai atėjo į bažnyčią, 
bendrai išklausė šv. Mišių ir 
priėmė šv. Komuniją. 

Po pamaldų bažnyčioje tu
rėjo bendrus pusryčius, ku

riuos pagamino Baravykienė 
ir Kazimieras Kusleika, Jr. 
pakui vyčiai ėmė paveikslus 
prie mūsų mokyklos. 

Kortavimas 
Veiklesnės parapijos mote

rys laikys kortavimo vakarą 
balandžio 4 d.'Moterys plati
na tikietus ir girdėjau, kad 
paskirs visc. peln^ sumažini
mui mūsų parapijos skolos. 

Kitos šv. Mišios 
Rudenyje kai sudėjome nau

jas sėdynes mūsų bažnyčioje 
tai atsirado 92 sėdynių dau
giau. Per paskutines mišias 
10 va i kai kam nėra kur ir 
atsisėsti. Dėl to mūsų klebo
nas garsino sekmadienį, kad 
bus dar kitos sv. Mišios 12:00 
Tai., kad susirinkusiems bū
tų daugiau patogumo ir vie
tos. Ghinų misijonieriai apsi
ėmė patarnauti ir atlaikys 12 
yaL šv. Mišias. 

Velykos 
Mūsų Velykos visados yra 

iŠfcilmaigos. &vc. Sakramen
tas yra išstatytas per tris die
nas Didžiojoj Savaitėje kaip 
Ir kitose lietuvių bažnyčiose. 
Penktadienio vakare 7:30 vaL 
mūsų choras gieda Paskuti
nius Septynis Žiodžius Yieš-

* paties Jėtaus nuo Kryžiaus. 
Klebonas tarpais aiftkina ir 

pamaldos tęsiasi vai. ir puėę» 
Velykų rytą prisikėlimo šv. 

Mišios bus 5:30 vai. Mergai
čių choras vėl gražiai giedos 
'Linksma dieną" ir šv. Mi

šias. Šv. Antano dr-ja, Ba-
žancavos dr-ja ir vyčiai eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 

Kitos šv. Mišios bus .8 vai, 
O paskutinės bus 10 vai. 

Balsavimai 
Balandžio 9 d. turėsime no

minacijų balsavimus (prima-
ry). Būtų gerai, kad visi lie
tuviai užsiregistruotų dar 
prieš kovo 30 d. ir paskui bal
suotų. Jei vaikai sulaukė 
balsavimo amžiaus, tai turė
tų užsiregistruoti ir paskui 
balsuoti. 

Kiekvienas iš anksto pasi
rinkęs savo kandidatus ir pas
kui pagal savo išmanymą bal
suotų. Aš taip pat darysiu. 

tokiam tikslui, bet paaiškėjo 
vėliau, kai visi ibuvo pakvies 
ti prie stalo, ir Juozo geriau* 
šias draugas, Antanas Skliu
tas išdavė visą (paslaptį. A-
not jo, kadangi Juozas Sta
naitis nešioja garbingojo šven 
tojo Juozapo vardą, ir vardi
nės pripuola tik už dviejų 
dienų, tai 'susitarę Juozo dxau 
gai: Jonas Lebežinskas, K. 
Stankienė, Jonas Bardauskas 
ir Antanas Skliutas, sukvietė 
visus Juozo draugus, gimines 
ir kitus, parsikvietę Juozą 
pagerbė jo vardadienio pro
ga. Buvo Juozui išreikšta 
daug malonių ir nuoširdžių 
linkėjimų ir įteikta dovanėlių 
nuo pavienių asmenų ir visų 
bendrai. Po visų ceremonijų 
buvo pasilinksminta, pasišne
kučiuota ir pasivaišinta ligi 
vėlumos. Svečių tarpe buvo 
ir iš tolimosios South Chica
gos kolonijos Juozo draugų. 
m-

Juozas Stanaitis rašinėja į 

pelnas 'skiriama Seneliams 
Prieglaudos Namo statymui. 

to 
• •• 

Velykų šventės visų lau
kiamos ir be abejojimo iškil
mingai Velykas praleisime, 
nes iš onksto prie to ruošia
masi. Prisikėlimo šv. Mišios 
bus 5 vai. ryto. 

vakarą, 7:30 vai. vak., is sto
ties WGES (1360 kil.) 

Budriko radio programa pe 
reitą sekmadienį buvo pilna 
gerų numerių, kuriuos tinka
mai išpildė radio orkestrą, 
geri dainininkai, duetai ii 
solo. Taipgi Makalų šeimoj 
vaizdelis buvo gyvas ir įdo
mus. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta pir 
mos rūšies su mo 
derniškoniis užlaido 
mis ir Hollywoo» 
Šviesomis. D a r b a . 
G a r a n t u o t a , s. 

420 West 63rd Street. 
TeL: Biznio — ENGlewood 5888. 

Bes. — ENGlewood 5840./ 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
- ^ 

Šįmet Šv. Petro ir Povilo 
parap, piknikai bus gegužės 
5 dieną, ir lie»pos 28 d. ir abu 
bus (Vytauto parke. Rap. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Bet aš ypač balsuosiu už Pet- k&t»liltiškvxs .laikraščius leng-
ra Gutoakį į valstybes sena 
torius. Aš noriu jį tenai ma
tyti jau trečia karta. Jis ga
bus, sumanus, dirba dėl dar
bininkų žmonių ir labai tin
ka tai vietai. 

Be to, jo pati Edna Gutos 
ki turi gabumų muzikoje ir 
taip gražiai išlavino mūsų 
chorą. Net svetimtaučiai gi
ria jo giedojimą. Pats sena
torius, Petras Gutoski, kas 
sekmadienį gražiai gieda mū
sų bažnyčioje. Del to, aš no
riu jam parodyti dėkingumą 
už tai ką jis daro mūsų baž
nyčioje. Balsuoti už jį aš pa
tarčiau visiems lietuviams. 
Paprašykite savo draugų, kai
mynų ir namiškių, kad Petro 
neužmirštų balandžio 9 d., kai 

inel su žmonėmis. Tos eis balsuoti Vietinis 

vaus turinio žinutes ir pasi
rašinėja slapyvardžiu Nemu
no Sūnus, aktyviai dalyvauja 
ir veikia visame lietuvių ka
talikų veikime, ypač daugiau
siai South Cįicagos kolonijo
je; vietinės parapijos yra ko
mitetas ir, bene šįmet yra pa
skirtas kun. M. Švarlio para
pijos trustisu iir todėl Juozas 
turi gerų draugų visame (pla
čiame Chicagos lietuvių pa
saulyj©. Tik labai gaila, kad 
jo simpatingas tėvelis nega
lėjo dalyvauti savo sūnedio 
vardadienio puotoje. Mat, da
bartiniu laiku Jeronimas Sta
naitis negaluoja: turi dide
lius 'skausmus abiejose kojose 
ir mažai kur lankosi, lenkim 
J. Stanaičiui pasveikti. 

Lietuvytis 

fMtaTėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankieuun Butdkl&m 

tarnartm*, 
i ^ Į f i i H P»t*rn»Tlma« T1M 

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

TeL Victory 9670 

Sveikata Ligoniams 
Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti. 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynu ir orlaivynu. kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1. 

M. ZUKMTIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INK Prop. 

Svetaine renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STEEET 

Chicago, 111. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi < s naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių i&mo 
kejlinų. Darau visokį taisymo dar-
bą be Jokio cash {mokėjimo, ana 
lengvų mėnesinių išmokėjimo 
(lšgaunu geriausi atlyginimą lt 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusių namų). Darą*, 
paskolas ant naujų ir senų namv 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kixip-
kites prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone GrovehiU 0306 

K L A U S Y K I T E 

Nevv City Furniture Mart 
R A D I O P R O O R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDA, ii stotie* 
WSBC — 1210 kilocyclee. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grupe* 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEJTGVAIS I8MOK.CJIMAI8 

Barskis Furn i ture House, Inc. 
I I I momm OF rnra FURNITURE" BLNCB ito4 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 
•*•• y 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ „ . . . . . . B STOTIES 
PROGRAMŲ M » W L 

10:00 VAL. EYTO iV.H.LP. 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČiy 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdraniti iki 16000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statai 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vai.: 9:00 vai ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

6816 S. Western Avc. Phone GRO. 0306 
JOHN PAKEL, Pres. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
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Daina - Ne Dykaduoniu^Darbas 
— o — o 

Tai gyvas žmogaus reikalas, - yra pasakęs žymus 
dainos kėlėjas kun. A. Sabaliauskas 

1924 metais Lietuvoj Kau- Su jaunoms mergytėms 
ne buvo suruošta pirmoji Dai-| Beuliodamas. 
noa Diena, Ta proga Dainos 
Dienai Ruošti Komitetas at
spausdino programą ir straips 
nių rinkinį, kuriame kun. A. 
Sabaliauskas straipsnyje 
"Kam dainas rinkti", plačiai 
nušviečia, kas yra daina ir 
pabrėžia, kad jos kūrėjai ne 
veltui duoną valgo. 

•'Dainoje visųpirma jaus
mų kaupas liejasi per viršų, 
ir tuomet joje reiškiasi, ką 
pergyveno dainininkas, dai
nos kūrėjas, kas jį jaudina, 
kas slepiesi jo širdyje. 

" Dainoje matytis tautos 
praeitis, vadinas, viskas, ką 
tauta (pergyveno, ką ji kentė
jo, kuo ji džiaugės. Dainius 
tą visą sukoncentravo savo 
ypatingai jautrioje sieloje ir 
tam tikrais gabumais, jam 
vienam nepaprastame laipsny
je Dievo duotais ir išvysty
tais, sugetbejo pareikšti ir žo
džiuose ir gaidoje ir judesy. 

Del to tai dainoje atsispin
di tautas istorija. Kai kas jo
se aiškiai paminėta net vaiz
das tai galima įsitikinti per
skaičius prof. M. Biržiškos 

3 Eičiau, tėtušiui 
Pulčiau keleliais, 
Ar neišvaduotų 
Man žirgelio. 

4 Ei tu, sūneli, 
Tu, jaunuolei), 
Neįsipnlk jaunas 
Į rūpestėlį. 

5 Bus tau žirgelis 
Ir kamanėle*. 
Oi nebus, oi nebus 
Jaunų dienelių. 

"Čia žirgas reikštų valsty
bę (vytis — tautos herbas), 
kamanos — sava valdžia, mer 
gytes — nelemtas susituoki
mas su priešų karalaite. Ti'i 
visgi dainiaus dvasia nujautė 
ateitį, būtent, kad žirgas ir 
kamanėles mums vėl grįš. 
Dangaus Tėvelis mums vėl 
juos gražino". 

"Švelnus lietuvio būdas pa
gamino lietuviškai švelnių 
dainų, o daina atsigrįžus tašė 
ir švelnino lietuvio būdą Lie
tuviškajai dainai tad pridera 
aukšta kultūrinė rolė per il
gus amžius", yra pasakęs di
dysis mūs rašytojas kun. Tu
mas (Vaižgantas). 

knygą "Dainų atsiminimai iš| Dainą palaikyti tegali tik-
Lietuvos istorijos", kur taip tai chorai. Dainiau's-kūrėjo 
nuodugniai tuo žvilgsniu ty
rinėjamos mūsų dainos. Kai 
kas jotie iš mūsij praeities į-
vykių nors neišvardinti, ta
čiau atspindi paveikslų, pa
lyginimų, pasakojimų, fabu
los pavidale. Pavyzdžiui, toks 
didelis mūsų tauros būtyje į-
vyk?s, kaip žlugimas nepri
klausomybės, negalėjo neoa-
I«isti lietuvio širdies, neužga
vęs jos jautriausių, giliausių 
stygų ir todėl tai būtinai tu
rėjo pasireikšti jausmų Įsi
liejimu, vadinas dainoje. Ir 
šio įvykio atspindį aš matai* 
šioje mūsų dainoje: 

1 Geriau alutį 
Saldų mid itį 
Per visą n*|rtc'«, 
I igi gaideliais. 

2 Pragėriau žirgą 
Ir kamanėles 

jausmai, žodžiais išreikšti, rū-

Athalie (kairėj) ir True Davis, Riverside, 111. dvynukės iš
rinktos De Pauw universitete, Greencastle, Ind. "prettiest 
eo-ed". (Acme telephoto) 

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą? 
Jaustis gerai, tai yra raktas i tikra 
pasitenkinimą gryvenimu. Bet jūs ne
sal i te tikėtis jaustis geriausiai, jei 
jūsų viduriai gerai nevirškina. Kada 
tas jus vargina, jums greičiausiai 
reikalingas liuosuotojas. Šiuo atveju 
vartokite Ex-Lax. 
Ex-Lax yra viskas, kuo geras liuo
suotojas turėtų būti. Jis yra malo
nus priimti, turi gardaus šokolado 
skonj. Jis yra veiklus, bet švelnus 
veikime. 
Kada jums reikės liuoteuotojo, paim 
kitę Ex-Lax ir persitikrinkite patys 
kaip geriau jūs jausitės. Ekonomiš
kos 10c. ir 25c. dėžutes kiekvienoje 
vaistinėje. 

Pradedama vartoti ir sura
stieji vaistai, kurie daug pa
deda ligoniui — tai sulfanilo-
mide arba kitaip, phamitthyl-
thiozol. flftf 

8AUGOKITRS PAMCC.miOJIitlŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika-
•*E-X—L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite orierinalio EX-LAX. 

C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

PAVASARIS 
Chicagoj prasidėjo su snie
gu, nors po pietų ir saulė pa
sirodė. Tikimasi gražių ir 
saulėti} Velykų. 

LIGONIUI 

STANLEY KASMAUSKI. 
52 metų namų sargas, grįžda
mas namo, 324 Normai Pkwy, 
pajuto didžiajam kojos piršte 
skaudėjimų. Užėjęs į N. Chi-
cago ligoninę sužinojo, kad 

dys, jei nebus kam dainuoti, piršte yra 22 kalibro kulka. 
Gyva tauta negali apsieiti !he 
dainos ir jos skleidėjų. Mes, 
lietuviai, esame gyva, gaji ir 
sveika tauta. Dėl to turime 
ypatingai palaikyti ir remti 
savąjį dainuojantį jaunimų. 
Ne kitokiu tikslu ir dienraš
tis "Draugas", susitaręs su 
Parapijinių Chorų Sąjungos 
Chicagos Provincija, rengia 
Pirmąją Dainų šventę: kad 
dainą palaikyti, kad; savo jau
nimą paskatinti dar labiau 
mylėti lietuvišką dainą, tą di-
džiausį ir brangiausį tautos 
turtą. 

KOMITETAS, 
kurį paskyrė aid. Jacob M. 
Arvey, majoro Kelly pataria
mas, pradės darbą, kad pa
keltų Chicagos valdybos tik
slingumų ir sumažintų išlai
das. 

16 METŲ 
mergaitės dienoraštis, kuria
me ji aprašo savo naktinius 
ūliojimus, padėjo išaiškinti 

"Draugo*' ir jaunimo pas
tangos, reikia tikėtis, bus su
prastos visų Chicag-os ir apy
linkes lietuvių ir nuoširdžiai 
paremtos. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copvriffht 

Katalikų kunigas vokietis 
davė savo kraujo žydui. 

Iš Kalifornijos orlaiviu at
vežtas kraujas šiandie teka 12 
metų Sheldon Bellafsky gys
lomis. Jis serga reta ir pavo
jinga liga, kurią daktarai pa
vadino staphylococcus septi-
cemia. Nuo jos tikrų vaistų 
dar nežinoma. Ligonį gali iš
gelbėti tik kito žmogaus, ku
ris yra ta liga sirgęs, krau
jas. 

Katalikų kunigas, Paul Mei
necke, S t. Boniface's bažny
čios, San Francisco vikaras, 
dar tebesigydo iš tos ^ligos. 
Sužinojęs apie ...vaiko nelaimę 
jis skubiai pasiūlė savo krau
jo. 

Sirgo šešis mėnesius. 
Tik prieš šešias savaites, po 

šešių mėnesių ligoninėj, kun. 
Meinecke buvo leista grįžti 
prie tiesioginių pareigų baž
nyčioj. 

Jis nepamiršo, jog jo gy
vybė buvo išgelbėta jam nepa-

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

keletą vagysčių. Paskutiniąją, 
Lorraine Shaffer, įvykdė pas į į į £ į į į į į į , k r a n i l l . \T 
žmones, pas kuriuos ji buvo m ^ p e r r a d i o ^ . . ^ j o g 

Chicagoj panašia liga serga 
vaikas. 

Nors jam buvo griežtai įsa
kyta taupyti savo jėgas ir 

tarnaitė. 
.v 

OAK P ARK, 
Cicero ir Berwyn bus aptar
naujami autobusais, nes Chi-
cago ir West Town geležinke
lių bėgiai bus panaikinti. Jų 
vieton per 90 dienų bu« pa
tiekta 25 autobusai. 

VAKAR 
buvo ieškoma dviejų banditų 

j su žaliom maskom, kurie api
plėšė Wagner Baking Corp. 
Jie išsinešė $4,500. 

stiprėti, bet kun. Meinecke 
n ežiūrėdamas savo asmenio 
pavojaus pasiskubino vaikui 
pagalbon. Netrukus brangus 
kraujo siuntinys pasiekė Chi-
cagą, Mt. Sinai ligoninę. 

Tūkstančiai sveikinimų. 

Žinia žaibo greitumu per
bėgo visą Chicagą. 

Gydytojai, slaugės ir ligo
niai siunčia didžios širdies ir 
malonios sielos kunigui svei 
kinimus. 

Vietos žydų spauda pasky
rė San Francisco kunigui pir
muosius puslapius. Sinagogo
se nuskambėjo kun. Meinecke 
vardas. 

ftiuo laiku ligoninė gauna 
daug kraujo pasiūlymų. 

Kita ligos auka. 

Tuo pačiu laiku kitoje li
goninėje kovoja už gyvybę pa 
našios ligos užklupta 18 metu 
Miss Lorraine Palck. 

NEPOPULIARIAUSIAS 
KANDIDATAS 

Northwestorn universiteto 
studentams patiektas klausi
mas: 

"Kurį iš galimų kandidatų 
j prezidentus mažiausiai norė
tum matyti išrinktu?" 

Ir štai rezultatai: 
Earl Browder 357 
Franklin D. Roosevelt ,1?>4 
Herbert Hoover 92 
John L. Lewis 62 
(Arthur H. Vandenberg 43 
Thomas Dewey .. . . . . . . 39 
John N. Oarner 38 
Robert A. Taft 27 
James A. Farley . . . . 23 
Nornian Thomas 10 
Vadinas, nepopuliariausias 

kandidatas studentų tarpe yra 
komunistų partijos Amerikoj 
sekretorius Earl Browder. 

VALSTYBĖS SENATVĖS 
PENSIJOS SUMAŽINTA 
1,600 

Per paskutiniuosius 18 mė
nesių valstijoj sumažėjo 1,600 
pensijų seniems žmonėms, ku
rių daugelis patys atsisakė 
galėdami išsilaikyti be šalpos. 

Balandžio 21 d. — Dainų 
Švente Ashland Auditorium. 
Toji diena tebūna Draugo ii 
chorų diena. Nedraugiški bus 
Draugui ir chorams tie, kurie 
tą dieną darys savus paren
gimus. Bet tokių, tikimės, ne
bus nei vienoj lietuvių kolo
nijoj. 

Drobė Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriaį 
Pančiakos, Pirštinės ir Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

TYPEWRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— SMALL MONTHLY P A Y M E N T S — 

Al i MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- I M U TIAOI-M MlOWAMCi — 

©UI IHUI.TS CAIIT ONI .1 IM N n M U C M N I •MMAMTII 

+ C T A D TYPEVVRITER 
^ ^ • M l * COMPANY 

KOitltT C. OOLMLATT, Moncgif 
189 W. MAOISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
• —DEMONSTRATION 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKfc 

Patyrusi mergina namų ruošos dar
bui. Paprastas virimas: n§ra plovimo;* 
l vaikas. 5 mėly amžiaus. Savo kam
barį, vanią. Gera alga. Atsišaukite: 
Uittersw€i t 8044 

REIKALINGA DARBININKE 
Reikalinga moteris ar mergina na
mų ruošos darbui. Pasilikti ant vie
tos. NSra virimo. Atsišaukite: ®342 
Douglas Blvd., 2-ras aukštas. 

PARDAVIMUI ttKIS 
60 akerų ūkis, gera l ė m ė ir bu-

dinkai. Randasi Elegon, Mich.. prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeru 3251 So. Emerald 
Ave., Chicago, UI Tel. Victory 4181. 

REMKITE, BKLEISKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ! 

PLATINKITE " DRAUGĄJ 

ŠOKDAMAS MIRĖ 
50 metų Donald H. Smith, 
804 Judson Ave., Evanston, 
kuris pardavinėjo vartotus 
automobilius, vakar anksti ry-
tą mirė nuo širdies atakos be
šokdamas šokių salėj, 27 So. 
Wabash Ave. 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

^f - ;• f^Mgt 

NATHAN 
TiCANTER 
1UTUAL 
UQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 
lalsted St. 

Tel. Blvd. 
0014 

- PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai yra goriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, l .ngv i išmokėjimai, teisinga/s patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKE US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 
Phone: VIRginia 1515 

GERA NAUJIENA 
Argo Ir Clcaring darbininkams: 
Pardavimui už žema kainą naujas 
medinis cottag*\ 4 kamb. ir vieta 2 
kamb ant viršaus. Lotas pusę ake-
ro, už miesto rubežiaus kur taksai 
žemfls. 7c gatvekariai. Kaina $3,950. 
įmokėti $500.00, likusius apie $30. 
} menes). Cottage randasi gražioje 
A.rcher Ave. ir Roberts Road apie-
linkėje. 

Lietuviai, kurių uždarbis neperdl-
deis, naudokitės šia proga, nes iŠ 
nusės akero žemės galima užauginti 
daug gero maisto ir sumažinti iš
laidas. 

Rašykite, arba atsilankykite pas: 
Marquette General Contractors, 6800 
So. Maple\vood Ave.- Chicaso. HL 

i • 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karu medinis gara-
džius; arti 77th ir Green St Turime 
parduoti už labai žema kainą., tik 
$6,300; $1,500 fmokėti, balansą kaip 
rendą. H. J. Bluhm, 9114 South 
Ashland Ave., Chicago, l l l inok. . . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL, 

SAVINGS & LCMN ASSOCIATTON 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Bcn. J. Kazanauskas. Raštininkas 

R E A L ESTATE 
Gera proga sumaniam žmogui. Par
duosiu, mainysiu arba išnoimioslu 
geram žmogui bizniavą namą. Vie
ta gera. tinkama dėl taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adresu: 1801 
South 51st Ave., Cicero. Minois. 

S 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

R U S I Š K Ų I R T U R K I Š K Ų V A N Ų 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėl iausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūsų sveikatai VTOLET spinduliais ir S I E R O S vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

>th St., kampas S. Paulina 
Telefonai BOUlevard 4562. 

^ 

S Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 
* TURTAS VIRŠ £4,000,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS - £300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% •* P8" 

dėtus pinigas. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

-

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LO AM ASSOOLATIO» 
OF CHICAGO 

/ T S T I N 1FA*T»IBW101L 

Chartered by U. S. Govenunent 
SAVINGS FEDERAJLLT 

INSTJREJD 

4192 ARCHER AVĖKITE 

PARDAVIMUI NAMAS 
3 aukštų mūrinis namas, S fletal 
po 6 kambarius; 2 karų mūrinis ga-
radžius; randasi ant 23rd Place, ne
toli bažnyčios. Atsišaukite: B. R. 
Pietklewiez, 2S08 West 47th Street. 

P A R D A T D f n R E A I J ESTATE 
200 akerių ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
6 pagyvenimų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marquette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspect 40S9. 

PARDAVIMUI 
Indianol 80 akerių farma, 60 my

lių nuo Chicagos. 8 ruimu namas, f 
karves. 3 arkliai, 25 kiaulės vištos 
ir masinos. Malnvsiu 1 2 fletus ar
ba bungalow. S752 W. 65th Place. 
Tel. Prospeet 7737. A. Staskin. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marquette Parke parduodamas 7 

kambarių bungalow už puse klek 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap
taisyta. Karšto vandenio šiluma. 37 % 
p6dų loas. 7004 So. Palrfield A v e 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Jreng-
t% taverną. Tel. CANal 597S. Adre
sas 2259 West 2Xrd Place. Chicago. 

VAI..: 9 iki 5 p. p. Twsči»d.t t j j ll^MI p . •e i ted . t t fld 8;00 • . • . 
^^^^^^•^•^•^•^•^•m ^ ^ ^ »•* ~ + * * * • ' 

PARDAVIMUI NAJC^S 
Pardavimui 3-fletų namas Bi idf»-
porte. Atsišaukite* Kazimieras Lau
cius. 28S0 South Wallaoe Street. 

Užganapadarymas neranda » 
apsibuvimo sieloje kori godu
mu ėdama. ^jj 


