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TRUMPAI 
Rašo J. Pilipauskas 

Vokietijos karo veiksmų 
staigumas, griežtumas ir drą
sumas ir Anglijos su Prancū
zija perilgas ir nepaslankus 
neapsisprendimas žymiai pri 
sidejo prie Vokietijos laimė
jimu. Tų laimėjimų vaisiai — 
Austrija, Čekoslovakija, Len-
kija, Danija, Norvegija ir šio
mis dienomis' Olandija, Belgi
ja ir Luksemburgas. # 

Hitleriui puolimai 

Tiesa, Norvegijoj ir, ypač, 
Olandijoj ir Belgijoj karas 
dar nebaigtas. Čia tik pradė
ta naujas frontas, kuris aiš
kiai išėjo Vokietijos naudai,] 
nes ji perkėlė karo frontą* už 

ROTTERDAMO GATVĖSE 
KRUVINOS KAUTYNES 

Belgija, Olandija. Luxembung 
virsta lemiamų mūšių lauku 

LONDONAS, geg. 12. 
momis iš Olandijos ir Del gi
jos, olandų ir belgų kariuo
menes vietomis 'aulaiko vokie
čių veržimusi. Kruvinos ko
vos vyksta su vokiečiais pa
rašiutininkais, nuleistais iš lėk
tuvų įvairiose tų kraštų daly
se. Keli britų kariuomenes da
liniai jūromis pasiųsta į Olan-

ROTTERDAME VYKSTA 
KAUTYNĖS 

v. . ! diją ir tenai kartu »su olan-
savo valstybes ribų. S] karą Belgijos sostine Bruselis, kurį pirmosiomis karo valandomis smarkiai apšaudė vokiečiai. * . . 
i.».,.mm.* .*-« *s zx :_ i_f *_ / A _i i x-.\ ciais jau Kovoja pnes voicie-laimėti, jei jį išviso laimes," (Acme telephoto) 
Anglijai ir Prancūzijai daug: - " 

S5S r i r^ i t ! POPIEŽIUS MELDŽIAS 
iškraustys Vokiečius iš oku
puotųjų kraštų, o tai dar ne
bus karo laimėjimas. Dar 
reiks pralaužti Siegfriedo li
niją. 

Suversti visą šio karo kaltę 
ant Vokietijos pečių kaž kaip 
nedrąsu. Žinoma, dėl vyks
tančios antivokiškos propa
gandos, Amerikos visuomene 
aiškiai kaltina Vokietija. Ta
čiau tikrumoj šio karo prie
žastys slepiasi Versalio su-
tartyj, kai laimėjusios karą 
sąjungininkes valstybes ap
krovė Vokietiją mokesčiais ir 
padare ją priklausomą nuo 
kitų. Europoj iškilo Anglijos 
(ypač Anglijos) ir Prancū
zijos dominacija, Vokietija 
tapo lyg ir jų pavaldine. 

U2 UŽPULTUS KRAŠTUS 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ čius. Iš šiaurines Prancūzijos 
KARDINOLAS PASKIRTAS. įsiveržusios Belgijon santar-

PARYŽIAUS ARKI v § s divizijos dar nesusidūrė 
VYSKUPU | s u vokiečių pajėgomis. Kol 

kas belgai vieni grumiasi su 

AMSTERDAMAS, geg. 12. 
— Rotterdamo gatvėse vyks
ta kruvinos kautynės, kurias 
riandien rytų vokiečiai para
šiutininkai atnaujino. 

Rotterdamo aerodromas 
nnksčiau buvo vokiečių para
šiutininkų ąpnyktas. Vakar ių 
ten daugiau nuleista. Tie vo
kiečiai dabar susimetė į mies
tą. 

Vokiečiams pavyko pairrti 

INTERNUOTIEMS NĖRA 
LAIKO DYKAUTI 
^ PARYŽIUS. - Kaip kitos 
šalys, taip ir Prancūzija turi 
koncentracijos stovyklas. Da
linamos į dvi dalis: Pranca-
zijos piliečiams ir svetimša
liams* Pirmosiose uždarvti 
daugiausia komunistai, kurių 
propagandinį veikimą val
džios organai laiko pavojingu 
valstybei. Į svetimšalių kon
centracijos stovyklas siunčia
mi kenksmingi, arba įtartini 
užsieniečiai. 

Į svetimšalių stovyklas su
gabenti kilę iš teritorijų, 
prieš 1939 m. rugsėjo 1 d. 
priklaususių Vokietijai. Išim
tis padaryta Čekoslovakijos 
gyventojams. Karui prasidė-

PARYŽIUS, geg. 12. — Vie-

Siunčia užuojautą, moralinę 
paramą užpultiesiems 

VATIKANAS, geg. 12. - 1 ir nepriklausomybės. Karaliui' *ė kardinolą Suhardą, Reim 
Šventasis Tėvas Pijus XII va- ii ? eigų tautai suteikia apaš so arkivyskupą 
kar ant karo svarstyklių pa-' laišką laiminimą. 
dėjo savo galinga moraline m _v - v _ m 

Z ^ .7» w , . Tos rusies popiežiaus pra-
paramą Belgijai, Luxemburgui v. • ,- T i 
• .CvT; «, v . įnešimai pasiųsti Luxembnrgc 
.r Olandijai, šių užpultų,,,,' ^ ^ g a r ] o t e l fr Qy&n^ 

toj mirusio kardinolo Verdier 
Šventasis Tėvas Pijus XII" 
Paryžiaus arkivyskupu pasky 

užpuolikais. Kai kur santir-

kraštų galvoms pasiuntė nuo
širdžios užuojautos praneši
mus. Pareiškė, kad meldžiasi 

jos karalienei Wilhelminai. 

Vakar Šventasis Tėvas pri-

Kardinolas Verdier, Pary
žiaus arkivyskupas, mirė ba
landžio 9 d. 
. _ ^ ^ _ _ _ — . _ — — — _ — . — — ^ — ^ — 

NORĖTŲ PERSONALAUS 
ATLYGINIMO 

WASHIN&T0N, geg. 10. — 
J. A. Valstybių ambasadorius dėl jų triumfo, kurs seks po emė prezidento Roosevelto at-, 

iškentėtų nelaimių. stovą M. C. Taylor, belgų am-] Lenkijai A. J . Drexel Biddle 
Belgų karaliui pasiustam ^sadorių ir Britanijos minis-J ištakingai įsitaisė vienoj vi 

pranešime Jo Šventenybė sa trą Vatikanui. 
ko, kad meldžias už grąžini- Vatikane pastebėtas nepap* 
mą Belgijai pilnosios laisvės rastas diplomatinis sąjūdis. • 

Tos nenormalios sąlygos iri 
išvystė puikiausią dirvą naei-| 
onalsocialistiniam judėjimui 
ir davė progos iškilti politi
niam avantiūristui, kuris žai
sdamas tautos garbę ir žadė
damas Vokietijos ekonominį, 
tautini ir politinį prisikėlimą, 
užgrobė valstybes vairą. 

ITALIJA STOVI ATOKIAI, 
SPAUDA UŽ NACIUS 

APIE 200,000 BRITU 
ĮSIVERŽĖ BELGIJON 

LONDONAS, geg. 11. — 
Apie 200,000 britų karinome- k i a i n u o prasidėjusio tikrojo 

loj šalia Varšuvo's. Ūžtelėjo 
vokiečiai ir viskas dingo. 

Senatorius J. • F. Guffey, 
dem. iš Pa., praneša, kad am
basadorius Biddle turi 243, 
361 dol. personalių nuostolių.. 
Nori, kad vyriausybė jam tai 

ROMA, geg. 12. — Italija; atlygintų, 
laikosi atsargiai ir stovi ato 

vės lakūnai puola vokiečius. 

Iš užpultųjų kraštų turima 
galybės kontradikcinių žinių. 
Iš jų sunku suvokti tikrasis 
dalykų stovis. Kariaujančios 
pusės sle(pia savo kariuome
nių judėjimus ir nuostolius. 
Ims laiko patirti tikrąjį stovį. 

Orinės vokiečių pajėgos 
ynMHrta'fflla Telkiu * 1fokfe*hj 
tikslas yra pakirsti santarvės 
orines pajėgas sunaikinus ae
rodromus ir lėktuvus. 

marynų kareivines ir kai ku- jus tokių koncentracijos sto-
rias valdiškas mieste įstaigas.' vykiose buvo apie 30,000 žmo 

Olandų kariuomenė atkak- £ ,. . _ ., . 
.Pasaulinio karo laikais pa

našiu būdu buvo internuotos 
liai ginasi. 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
PUOLA BRIUSELĮ 

BRIUSELIS, Belgija, geg. 
12. — Vokiečių lakūnai šian
dien rytą dar dukart puolė 
su orinėmis bombomis šią bel
gų sostinę. Vakar lakūnų 

Daug žuvusiųjų. 
Kas laimės, sunku pasak} ti. 
Vokiečių bombonešiai retkar
čiais išmeta į miestą erines 
bombas. 

Kai kurios miesto dalys pa
skendusios liepsnose. 

Rotterdamo uoste dega ke
letas olandų laivų Nukentėjęs 
ir didelis keleivinis olandų 
garlaivis Statendam. 

LONDONAS, geg. 12. -
Britų lakūnai vakar puolė vo
kiečių Pareinį. Praneša, arti 
Wesel sugriautas per Rėmą 
tiltas. Kitiems tiltams irgi 
kliuvę. 

svaidomomis bombomis pada-
OLANDIJA PER 130 METŲ, ryta dideli nuostoliai. Šian-

Savo pažadus Hitleris dali
nai išpildė. Ekonominiai jis 
Vokietijos dar neatstatė, ypač 
karas vokiečių ekonomiką 
sunkiai paliete, bet jis iškėlė 
iki egzaltacijos vokiečio tau
tinę garbę ir išaukštino Vo
kietijos jėgos prestyžą. Kiek 
ilgai jam tai vyks — tegali 
tik ateitis parodyti. 

Bendrai Europoj dabar į-
vykiai vyksta tikrai žaibo 
greitumu. Štai prieš kelias 
dienas susirūpinta Balkanais, 
o visi įvykiai nukrypo visai 
priešingon pusėn. Tad spėlio
ti, kas rytoj Europoj įvyks ne 
tik nedrąsu, bet ir neįmano
ma. Tačiau čia įdomu pazymė 

nes iš šiaurinės Prancūzijos 
įsiveržė Belgijon prieš vokie
čius. Ši kariuomenė ilgus mė
nesius buvo apmokoma ir 
paruošta akimirkoj veikti. 
Karo vadovybės įsakymu va
kar ji leidosi į Belgiją prieš 
vokiečius. 

Britų divizijos aprūpintos 
naujoviniais Įvairių rūšių gin 
klais. 

Belgijon įėjo pirmiausia 
šarvuotosios divizijos. Paskui 
seka pėstininkai^ kulkosvaidi 
ninku kuopos, artilerija ir pa 
gelbiniai daliniai. Kariuome
nę lydi gausingas oro laivy
nas. Artilerija motorizuota 

Susidūrus su vokiečiais nu
matomos kruvinos kautvnės. 

karo vakariniam fronte. 

Fašistų spauda puola san-

NEBUVO UŽPULTA 

NEW YORK, geg. 11. — 
tarvę ir įvertina vokiečių. p e r 130 metų Europa daug 
staigų įsiveržimą Olandijon ir 
Belgijon. 

Bolognos fašistų dienraštis, 
pavyzdžiui, tarp kitko pareiš-

karų praleido. Bet Olandija 
nebuvo kliudoma ir neteko 
jai pakliūti karo viesulan iki 
vakarykščios dienos. 

dien nuostoliai padidinti. 

Belgų vadovybė praneša, 
kad vokiečių sausžemio kari
uomenė, lydima šarvuotų au-
tovežimių ir lėktuvų, įsiveržė 
į belgų pozicijas šalia Olan
dijos sienos. Bet tai padarė BRIUSELIS, geg. 12. — Už 

kia: "Tegul Dievas laimina! Priešpaskutinį kartą 01an-jS U milžiniškais sau nuosto-j 1 0 m y l i ų n u o ^ i a parašiutais 
tuos žmones, kurie pakilę ko-1 dW b u v 0 puolama 1810 me- liais. 
voti del duonos ir teisino-u- ^is, kai kunigaikščio de Reg- Anot belgų komunikato, 

gio vadaujama prancūzų ka- Liege tvirtovės apylinkėse vo- į m o. 

rose — kontrabandos kontro- v o 

lės sistemą. Nuo to ir pati I-
talija daug nukentėjusi. 

BELGAI VYKSTA 
GINTI TĖVYTTg 

PARYŽIUS, geg. 11. — Čia 
gyvenantieji belgai iki 45 m. 

ti vieną reiškinį, jog iki šio amžiaus pašaukti Belgijon ka 
laiko ne Hitleris, ne Mussoli-! reiviauti. Trimis specialiais 
ni nieko nepasisakė prieš traukiniais jie išvyko ginti 
Prancūziją. Visi grasinimai tėvynę nuo vekiečių užpuoli-
nukreipti prieš Angliją, Gali- kų. 

Kiti laikraščiai puola nepa- nuomene įsiveržė. Trejiems; kiečiai sulaikyti. Priešo lakū- j g i u g i š g a u d e . 
kenčiama britų piratizmą iū m e t a m s praėjus prancūzai b u ; n a i be pertraukos puola Bet-

ištisos šeimos. Šiandieninio 
karo laiku humanistiniais su
metimais moterys paliktos lai 
svos. Kuriems teko būti inter 
nuotiems prieš 25 metus sa>-
ko, kad ana senoji tvarka 
buvus geresnė. 

Prasidėjus dabartiniam ka
rui buvo sudarytos komisijos, 
kurio ėmė svetimšalius "sijo
t i " . Priešo šalies piliečiai ve
dę prancūzes buvo paleisti. 
Paleisti ir nepagydomomis li
gomis 'sergantieji. 

Bet tarp internuotųjų atsi
rado nemaža tokių, kurie dar 
1939 m.*rugpiūčio mėn., o ne 
vienas net Čekoslovakijos kri
zės laiku, buvo prašęsi prii
mami savanoriais į Prancūzi
jos kariuomenę. Jie reikalavo 
juos siųsti kovoti už Prancū
ziją. Jiems šioj šaly ilgai gy
venant jų širdys buvo supran 
cūzėjusios. Dėl to reikėjo juos 
patenkinti. 

Prasidėjo jų atrinkimas ir 
karinis apmokymas. Šimtai ir 
tūkstančiai šių internuotųjų 
buvo siunčiami į karinio pa
rengimo stovyklas Šiaurinėje 

1 W . 7 . U 4 " " T . T " J ~\ T T I Afrikoje. Iš jų sudarytas va-nuleista vokiečių kareivių, J *7 .. 
. ^ , , • tt, • dinamas svetimšalių legijo-

grupe. Belgų kariuomene vie
nus iššaudė, kitus nusileidu- n a į 

BERLYNAS, geg. 12. — 
Vokiečiai praneša, kad santar
vės lakūnai bombardavo Es-
•sus ir kitus vokiečių pramo
nės centrus. 

WASHINGTON, geg. 12.— 
Prez. Rooseveltas belgų kara
liui pasiuntė užuojautos kab-
legramą. Smerkia vokiečių a-
gresyvumą ir brutalumą. 

SUVAEŽYTAS FONDŲ 
IŠTRAUKIMAS 

PRANCŪZAI ATBLOŠKĖ 
VOKIEČIŲ DIVIZIJĄ 

PARYŽIUS, geg. 12. — Vi
sa vokiečių divizija vakar 

gijos miestus ir miestelius. BRIUSELIS, geg 12. — 
Liege taip pat keletą kartų j y o k i e ž i ų lakūnai puolė Belgi-
iš oro bombarduotas. Y r a f j o s miestus: Alox, Renaix, 
daug žuvusiųjų civilinių. | L o u v a i n ir Verviers.' 

Svarbiausi belgų Susirėmi-

Rasti karo tarnybai netin
kamais, įpareigoti dirbti ko
kius nors viešuosius darbus, 
lygiai kaip atleist nuo kari
nės prievolės prancūzai. 

Šiandien Prancūzijoje kon
centracijos stovyklos beveik 
aptuštėjusios. Kai kurios pa-

mai su vokiečiais vyksta išil- BASELIS, Šveicarija, geg. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
WASHINGTON ee<r 11 _ > u x e m b u r g o pašonėj buvo pa-'gai Alberto perkaso - tarp 12. - Prancūzų lakūnai yo 
WAbRU«jll>N, geg. 11. M i ^ i jsįVeržti Prancūzijon ir Liege ir Maastricht miestų.| kiečių karinius traukinius 

rtez. Koosevelto pasirašytu• . Maginoto tvirto- 'šis pastarasis yra olandų mie-i puolė ant Basel-Frankfort ge-
nuosprendžiu be specialaus įz . 1.J7T, _ i „ 

stas. do departamento leidimo už
drausta iš J- A. Valstybių iš
traukti fondus, priklausančius 
vokiečių užpultųjų valstybių 
vyriausybėms. 

Apskaičiuojama, J . A. VaW HAVANA, geg. 11. — Ne-
stybese indelių ir vertingų po žinomas galvažudis čia nužu-

vių linijos galą. 
Tačiau prancūzų kariuome

nė atbloškė vokiečius. Daug 
vokiečių žuvo nuo kulkosvai
džių. 

REMKITE, SKLEISKTTE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian-

ležinkelio. 

PARYŽIUS, geg. 12. — Ži
niomis iš Ženevos, Šveicarijo
je numuštas vienas vokiečių 
bombonešis. 

AMERIKOJ UŽSAKYTA 
2,000 LĖKTUVŲ DAUGIAU 

WASHINGTON, geg. 11. — 
Aviacijos autoritetai praneša, 
kad prancūzų ir britų vyriau
sybių agentai paskutinėmis 

ma daryti ir vienokių ir kito- . 
kių išvadų, bet greičiausia, zų dėmesį kiton pusėn ir tada 
jog norima nukreipti prancū-1 juos staiga pulti. 

ipierių turi Olandija 1,760,000, dė Ekvadoro vicekonsulą Jo-j dien numatoma giedra; mažai Žiniomis iš Maskvos, bolševi-

dienomis J. A. Valstybėse užr-
LONDONAS, geg. 12. — sakė daugiau lėktuvų. 

Iki šioliai 'santarvė Ameri-

000 dol., Belgija 296,000,000 achim Bircbenstaedt. Peršau- temperatūros atmaina. 
dol. ir Luxenburgas 14 mili- tasis buvo vokiečių kilmės ir 
jonų dol. nacių priešininkas. 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
8:01. 

kai per Maskvos radiją smer-, koje užsakiusi apie 4,000 nau-
kia vokiečių pasišovimą pulti jausios rūšies karinių lekta-
Olandiją ir Belgiją, vų, kurie skubiai gaminami 
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APŽVALGA 
— . . . 

TRUMPAS ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ 

Aukštoji Lietuvos Mokykla, Kurioj Mokėsi Ir 
Lenky, Vokiečiu, Norvegy, Švedų, Ispantj 

(E) Naujai atkurtasis Vii- prieš lenkų kalbos pastangas* 
Daro Palyginime 

"Garsas" rašo.apie tamsiuosius ir švie
siuosius Amerikos lietuviu gyvenimo bruo- niaus Universitetas turi jau įsigalėti mokslo srityje. Dar 
žus ir sako: pusketvirto šimto metų isto- 1800 metais astronomas Pa-

*'Lyginant dabartinį Amerikos lietuvių gy- rija. 1579 metais Didž. l ietu- čiabutas, Vilniaus Akademi-
venimų su tuo, kas buvo 20 metų atgal, ma- v o s kunigaikštis vengras St* jos rektorius, griežtai protes 
to? 

tie 

akeibimu kainos pnsmn&amoe nareikalavua. 
tntered as 8ecund-C'lase Matu r March 51. 1S>]«. at 
Chtcago, littnrH indei tbe A"t of .Varch *- 1S7». 

Skelbia Ne&ęmones 

ma. 
sai 'silpnas. į v a < i i n t § Jėzuitų Akademija, [ Lietuvos istorijos katedra n kuris, būdamas jaunas, akino 

Toks įspūdis dalinai yra teisingas. Mūsų T oJe akademijoje visas moks- jai užimti nurodė žemaitį nio- nuku iš šviedyklės užmušė ii 
gausingose kolonijose jau nėra tiek lietu- la*s buvo dėstomas lotynų kai kytojij, Usvainį, i r lygiai tais listinų Galijotų, o po Sauliaus 
viškų vaidinimų, koncertų ir kitokių lietu- ba, kuri tuo metu buvo ben laikais pasireiškė lituanistikoj mirties buvo išrinktas žydų 
viškų pramogų, kaip anais laikais. Mūsų laik- drine rašytine kalba moksle' ir Lietuvos istorijos srityje karalium, buvęs turtingesnis, 
rašeių ir spaustuvių lentynose baigia trūny- įr kultūros reikalams visose Onacevičius, Danilevičius, Ja negu mūsų eėsų Fordas ir 

''Su durnu — du turgų" — sako lietuvių 
priežodis. Netiesioginiu būdu šį priežodį no
rėtume pritaikinti • Dirvos'' redaktoriui K. 
iCarpiui ir į jo rašomus plepalus nekreipti 
jokio dėmesio, nes jie dainai yra labai vai
kiški, pilni nesąmonių. Tačiau, atsiminus ki
ta visų vartojama priežodį, kad pastatya, 
ką gero ir naudingo nuveikti, reikia ir pro
to, ir jėgos, ir kantraus, bet sugriauti, pa
gadinti, pakenkti kad ir toks, kaip "trijų 
pėdų milžinas'1' — gali pajėgti — žodį, kitą 
tenka pasakyti apie jo 'editorialą'', įdėtą 
"Dirvos" 19 nr. 

Įsivaizdinkite sau, Karpius daro priekaiš
tą A. L. R. K. Federacijai dėl renkamų ir 
siunčiamų aukų atgautojo Vilniaus krašto 
šelpimui ir atstatymui. "D-va" rašo: -žtai 
Draugas skelbia gavimą pranešimų iš Kaune 
Katalikų Veikimo Centro apie ten gautus 
tūkstančius dolerių. Štai Chicagcje laike Ko
nsulo Dr. P. Daužvardžio pagerbimo bankie-
to Federacijos sekretorius patiesia nuo Fe
deracijos $2,000, Vilniečių naudai", šiame 
gramozdiškai, netaisyklingai parašytame Ka 
rpiaus sakiny, tiesą pasakius, nėra nieko blo 

ti sceniški veikalai ir jų visai mažai perka. 
Metinius vaidinimus po visą plačią Ameriką 
beveik galima suskaityti ant rankų pirštų. 
Jaunesnių žmonių susirinkimuose jau skam
ba angliška kalba. Jaunimas nuo vaidinimų 
ir koncertų nukrypo į sportą — į bolės mu-
šimą, mėtymą ir ritinėjimą, į paprastas pasi
linksminimo pramogas, kurios jokio tautinio 
žadinimo ir sąmoninimo nesukelia. Dosnu
mas Lietuvos reikalams nupuolė iki žemiau
sio laipsnio. Anais laikais, kai dėjomės prie 
laisvos nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, 
viena vidutine kolonija pajėgdavo sukelti 
daugiau aukų, negu dabar visos kolonijos 
sudėtos į krūvą. 

Bet giliau pasižiūrėjus matosi ir švieses
nių pragiedrulių. Mūsų spauda, visų laiką 
stovėjusi tautinėje sargyboje, laikosi savo 
pozicijose. Tiesa, iš 'suvirs trisdešimties pe
riodinių laikraščių bent trečdalį būtų galima 
išbraukti, kaip lietuvių tautai nereikalingus 
ir net žalingus laikraščius. Jie po senovei 
garbina svetimą mums Maskoliją, stengiasi 
skiepinti svetimas komunizmo ir bedievybės 

Vakarų Europos šalyse. Vil
niaus Akademija iš palių pra
džių atsistojo aktingon pozi-
cijon, kaip katalikiškojo mok
slo Rytų tvirtovė priešais tuo 
laiku taip pat veiklų protes
tantiškąjį Karaliaučiaus uni
versitetą. Todėl Vilniaus A 
kademijoje mokėsi ir mokė 
daug svetimtaučių ne tik len 
kų, bet ir vokiečių, švedų, noj 
vegų, net ispanų ir kitų. Vis 
dėlto lietuviškoji Lietuvos 
dvasia iš Vilniaus akademi
jos čia daug ryškiau prasi-
veiždavo, negu lenkiškoji dva 
sia iš Krokuvos akademijos. 
Cia pasirodė Sirvydas su lie-
tuviškuoju kalbos žodynu ir 
lietuviškais pamokslais, Koje
lavičius su Ilistoria Lithua-
niae (Lietuvos Istorija)f čia 
buvo išleisti tokie Akaderni-idėjas migdant savo tautos meilę. Iš kitos 

puses matosi didesnis įsisąmoninimas ir spau- J08 darbuotojų veikalai, kaip 
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dos reikšmes supratimas, kas patikrina mū
sų lietuviškai-katalikiškų laikraščių išsilai-

go. Bet skaitykime, ką jis toliau rašo.- "Tas 
ir kiti panašių sumų išmetinėjimai parode kyma ateityje. 
kad niekas nežino kiek Federacija pinigų su- j t j '120 lietuviškų bažnyčių dar tik vienai 
rink-J* ir kiek į Lietuvą pasiuntus-. Į k i t a i g r e s i a perėjimas į kitataučių rankas. 

Čia lyg išrodytų, kad Federacija, siųsda- j Mūsų bažnyčios po senovei pasilieka netik 
ma surinktas aukas Vilniaus krašto šelpimui j religinėmis, bet ir tautinėmis tvirtovėmis, 
negerai daro, jas tik išmėto ir daugiau me- j Susilaukus savos lietuviškos tėvų marijone 
ko. Bet tikrieji lietuviai patrijotai taip ne- j vedamos dvasinės seminarijos, mūsų bažny 
mano. Jie mano, kad Federacija tikrai ge- i &os ir toliau bus aprūpinamos šviesiais ii 

Clavis linguae lithuanicae, U-

roševičius, Balinski's, Krašev 
skis, Jucevičius, garsusis ar
chitektas, Vilniaus katedros 
statytojas Stoka-GuceviČius, 
matematikai Norvaiša, Nem-
čiauskis, gamtininkai Jund-
zyla, Pabrėža ir kt., rašyto
jas poetą Adomas Mickevi
čius su veikalais-G razina, Kon 
radu Valenrodu ir Ponu Ta
du, ir jau grynai lietuviškai 
žemaitiškai kūrę Birutės au
torius Valiūnas, istorikas Si 
manas Daukantas, dar 1822 
metais pradėjęs rašyti savo 
' ' Darbus senųjų lietuvių'', 
Stanevičius — ' 'Žemaičių šlo
vę"* vyskupas Valančius ir 
kt. Iš tų laikų kilnių studen^ 
tų organizacijų: filomatų, i'u-
ląretų, spinduliuočių išsivys
tę lietuvybės veikėjai. Lietu
vai netekus nepriklausomybes, 
Akademija, tikriau Vilniaus 
Universitetas, buvo uadary-

Kockefeleris, Popera sako, 
jai taip išfigeriavęs tūlas žy 
das kronikas *' istorikas.' 
Esį, karalius Dovidas stato-, 
mai šventyklai buvo paskyręs 
auksu ir sidabru apie du bili-

nant, ale nežinojo kurioj baž
nyčioj. Jei ir visi kiti Sanda
ros editorialai tokie, kaip 
apie karalių Dovidų, aišku, 
kaip ant delno, dėl ko tasai 
mūsų " vidurys" (vidurine 
^rovė) taip ligotas, jog net 
atvykęs anais metais dr, Šliu
pas atsisakė gydyti. 

M0NTELL0, Mass. - Sta
lino tavorščiai po raidėm 

jonus dolerių. Aišku, sako L D 8 - . i r L D D < »uvo surengę 
Sandara, kad tam tikslui ka-"prakalbas. Kalbėjo L. Pru-
ralius Dovklas neatidavė visų 
savo pinigų. "Išviso jo tur
tas galėjo siekti apie septy-
nius bilijonus dolerių. >> 

Šiuose figeriuose svarbiau
sia yra tas, kad iki šiol san-

seika. Vienas tavorščius šiaip 
rašo: "L . Pruseika yra ne tik 
puikus kalbėtojas, bet ir ge
ras organizatorius. Šios pra
kalbos puikiai pavyko. Aukų 
surinkta virš keturių dole
rių." Daugiau tokių prakal-

dariečiai, nors mažai kam bu- b ų „ K i t j g į g a k o > k a d P r u _ 
vo žinoma, karalių Dovidų lai- s e i k a j nežiūrint tokių pagyrų, 
kė Dievu, jam meldėsi ir p a s i ž a d ą s d a u ž a u į tą mie-
psalmes giedojo. Dabar suži
nojus, kad jis buvo kapitalis
tas, Sandara sandariečius ra
gina nutraukti maldas. Girdi, 
"kurie meldžiasi Dovydui ii 
gieda jam psalmes turėtų at
siminti, jog jis buvo didžiau-

stų nevažiuoti. Virš keturi 
doleriai aukų 

uversitas linguarum lithuani ! tas, tačiau jo dvasia, kad k i a s ^ p i ,a° ff
 ni* 

,ca<rum ir kt. Žinomi tų laiku, j kaip slopinama, nebuvo išny- , o j a 

lietuviai autoriai/, lietuviško •' kusi. 
mokslo atstovai Akademijoją 

rai daro rinkdama ir siųsdama aukas Vii 
niaus Šelpimui ir džiaugiasi, kad tos aukos 
yra tiksliai sunaudojamos ir sunaudojamos 
tam, kam jos yra skirtos. 

Karpiaus informacijai pakartojame Fede
racijos valdybos keliais atvejais paskelbtus 
pranešimus, kad visos surinktos per Federa-

uoliais katalikystes ir lietuvystes vadais. 
Virš 50 seserų vienuolių vedamų pradžios 

mokyklų, kuriose auklėjama virš 10,000 ber
niukų ir mergaičių, duoda gražių vilčių mū
sų ateičiai. Tai nauja gyvybė mūisų parapi
joms, organizacijoms ir tautinėms instituci
joms palaikyti. 3 mergaičių akademijos, ber-

kaip Butvilos, Liaugsminai ii 
kt. Akademijoje ir svetimtau
čiai mokytojai persiimdave 
lietuviška dvasia, kaip garsu 
sis lotynų poetas mozūras Sar 
bievius, istorikas Lelevelis n 
kt. Akademijos auklėtojai a 
kademinį jaunimų, studentu*-
vadindavo juventus palaemo-

I t : . • 

Daug Dėmesio 
'Žemei Maitintojai 

VILNIUS (E). Atėjus pa
vasariui ruošiamasi dideliems 
žemes darbams. Pradžioje bus 
išskirstyta sklypais 125 nusa
vintų žemės reformai dvarų 
žemė, iš viso 28,042 ha. Vien-

P. S. Suinteresuotiems san-
dariečiams tuo Sandaros edi-

VYRAS: — Kas buvo ten 
už durų, <lūšyt! 

ŽMONA: — Elgeta — aš 
jam daviau lėkštę zupės ir 20 
centų. 

— Ar jis zupę išsrėbė? 
— Ilaip. 
— Tai 20 centų jis tikrai 

torialu noriu padėti ant del- yra nusipelnęs 

ciją aukos yra siunčiamos į Vilnių per Lie- ' naičių kolegija ruošia būsimus veikėjus ii 
tuvos Konsulą Chicagoje, kuris jas persiun vadus. 
čia Per Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeri 
ja Katalikų Veikimo Centrui, besirūpinau 
čiam drauge su Vilniečiams Šelpti Komitetu 
atgautojo Vilniaus krašto šelpimo reikalais. 
Paskutinysis siuntinys f $2.000) buvo pasiųs
tas taip pat per Konsulatą ir Minis jsriją, 
bet Vilniaus Geleirniam Fondui, kurio cent 
ras yra Vilniuje. 

Redaktoriaus Karpiaus prašome skaityti 
Federacijos pranešimus taip, kad galėtunei 
juos suprasti, tuomet, jei būsi geros valics 
vyras, nereiks klaidinti nelaimingus savi 
laikraštėlio skaitytojus ir nereikės kenkti 
naudingam ir reikalingam tau;os darbui, ku vaidyboje jau turime virš trečdalio čia au-
rį dirba mūsų veikimo centras — Federaoi j g n s i u atstovų ir jie užima labai atsakomingas 
ja. Jei Karpiui tikrai rūpėtų tautos reika- vietas. 
lai, atgautojo Vilniaus krašto šelpimas ir 
atstatymas, jis tikrai nerašytų tokių nesu 
monių. nešmeiitų ir nemėgintų trukdyti au 
kų rinkimą vilniečiams. 

Manėme ta proga ir pik.esnį žodį pasaky 
ti ''Dirvos , , redaktoriui, bet ir to užteks, k? 
esame pasakę. Atleisk jam, Dieve, nes ji? 
tikrai nešino ką daro. 

nia ( tai yra pavadinimas, imt- kiemiais bus išskirstyta 78 
tas nuo legendarinio Lietuvos kaimai, iš kurių 48 buvo pra-
įkūrėjo romėno Palemono) ir. dėti jau lenkų skirstyti. Kai

mo žemių bus išskirstyta 22,-juventus gediminia (lietuvis-
Tik reikia daugiau optimizmo ir daugiau kai: Gedimino jaunuomenė, 456 ha. Tokiu būdu šių vasa 

darbo. Mūsų kolonijos po senovei turi būi Palemono jaunuomenė). j rų bus išmatuota 50,498 lia. 
apjuostos centralinių organizacijų kuopomis,; ' fPačiame Vilniuje ir priemies-
kaip LRKSA, Vyčių, Moterų Sųjungo*, Liet. | Nors Akademijoje, kuri vė- ^ ^ ^ m ^ ^ ^ b u g 
Darbininkų Sąjungos ir kitų. Stengkimės i j hau išsivystė į jVyriausiąįją i S m a t u o t a i r p a s kirs ty ta 
tas kuopas sutraukti naujas kartas. Jeigu j Didžiosios Lietuvos Kunigaikš , , , , . . 
vyresnieji nepataiko joms vadovauti, tegu'tijos Mokyklų, nei lietuvių J 
jų vietas užima iš jų pačių tarpo nauji va-|kaibos, nei Lietums istorijos! 
dai. Tokių jau yra užtektinai. katedrų nebūta, bet kopota it SKELBIU!ĖS "DRAUGE' 

Štai gegužės 20-23 dienomis Worcestery \ ' 
įvyksta L. R. K. S. A. 52-sis seimas. Pasi
rodo, kad iš kuopų vyksta delegatais gan 
žymus skaičius čia augusių. Pačioje centro 

Šios rūšies olandų prieš orlaiviniai pabūklai pašovę 70 vo
kiečių orlaivių. (Acme telephoto) 

Lietuvių bolševikų laViraščių redaktoriai 
visokiais budais stengiasi apginti Sovietų 
Rusijos imperializmą, bet jiems tai nesise
ka. Jų raštams ir jų pačių pasekėjai ima 
nebetikėti. Jų darbas bus dar sunkesnis, jei 
Stalinas įsakys raudonarmiečiams pulti kai 
kurias Balkanų valstybes. 

• * • 

Išrodo, kad vokiečiai, rusai ir italai yra 
slaptai susitarę pasidalinti Balkanų tautas. 
Tai dar vienas ir labai didelis san.arvinin 
kams galvosūkis. 

Melai Apie Vilniy 
"V-bė" rašo, kad meluojama ne tik skel

biant karo žinias, bet nurodo, kad lenkų laik
raštis "Narod Polski" rašus, būk "Vilniaus 
Balsas" atvirai šaukias lietuvius skersti len
kus. Be to, Vilnius esąs lietuviams perdide-
lis ir visiškai nereikalingas. "V-bė" pastebi: 

*'Lietuvos kaimo bernai užėmė Vilniuje 
visas valdiškas vietas, tad padoriems len
kų poneliams darosi kaput! 

"Matote, lenkai geresni melagiai ir už 
Muencbausenų. Tik dėl tų kaimo bernų 
valdiškose vietose gal kiek, ir teisybės pa
sakyta. Mat šių dienų Lietuvos kaimo ber
nas jau tinkamesnis j valdininkus už len
kiškų ponelį". 
Prie to dar būtų galima pažymėti, kad Lie

tuvos "be rna i " sugebėjo savo valstybę iš
saugoti, o lenkų "pona i " savųjų pražudė. 

-v*'-. 
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Vokiečiu parašutininkai Olandijoj ir Belgijoj užėmę svarbiausias orlaivių stotis ir miestus. (Aeme telephoto). 
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MŪSŲ ŠVENTIEJI 
Sv. Gemma Galgani 
(Kanonizuota gegužes 2 d.) 

Šv. Gemma Galgani gimė 
kovo 12, 1878 m., Camigliano 
miestelyje, netoli Lucca (Tu«-
canijoj). Buvo ketvirta šei-

eiu laiku vežis gerklėje įsiga
lėjo ir atėmė gyvybe. 

Dvi tetos atėjo j Galganių 
nubednėjusios šeimynos pagel-
bą. Turtingesne teta pakvietė 
Gemma gyventi pas savęs. 
Tačiau čia įsigalėjus pasauli 

mynoje iš aštuonių vaikų. Te-, n § d v a s i a šventajai nepatiko. 
vas, Enrico Galgani, buvo įžy-1 D a r P r i e to> v i e n a s jaunikai-
mus aptiekorius ir, kuomet t i s J* karštai pamylėjo. Jo 
duktė gimė, jo ambicija padi-1 m e i l « 8 i* nepageidavo, nes no-
dejo. Jis šeimyną perkėlė į reJ<> Ūkti Kristaus sužiedoti-

< = 

Luceo's miestą. 

Gemma dar jaunutė pradėjo 
lankyti rinktinę privačda. mo
kyklą. Ji rodė palinkimą prie 
maldos, mėgo kalbėti su Jė
zumi. Jos pamaldūs tėveliai, 
ypatingai motina, šį pamėgi
mą ugdė dukrelės sieloje. 

Motina, jausdama, kad džio
va neužilgo pakirs jos gyvy
bę, leido Gemmai, sulaukus 7 
metų, priimti Sutvirtinimo 
Sakramentą, kad geriau pri 
rengus ją gyvenimui. Motina 
mirė rudenyje 1886 m. 

ne. Todėl nukratė nuo savo 
nekaltų kojų dulkes smagios 
buveinės ir grįžo į neturtin
gus namus, kurie pridengė ir 
kitus šeimynos narius. 

Neužilgo po to ji susirgo 
nephritis, liko kurčia ir nete
ko visų plaukų. Ši liga tesėjo 
suvirs metus laiko. Tada dva
sios vado leidžiama, ji padarė 
skaistybės įžadus. 1899 m. 
abejota jos išlikimas, bet vie-

Keturi Dalykai Kurie 
Įžeidžia Vaikučių 
Meilę 

Jeigu nori įgyti vaikučio 
meilę, pasisaugok šių keturių 
dalykų: erzinimo, pajuokimo, 
nemandagumo, stokos dėme
sio. 

Vaikučiams sunku suprasti 
erzinimas, kvaršinimas. Juos 
ypatingai suklaidina, kuomet 
erzinimas paeina iš vyresnių-. Laimėjusio Kentucky arklių lenktynes arklio Gallahadion 
jų. Tyčiojimas jiems nei kiek j savininkei įteikiama dovana. (Acme telephoto) 
nemalonesnis, kaip kad suau
gusiems. Nei vienas nemėg
sta, kad iš jo tyčiojasi ar jį 
pajuokia. Kartais vaikučiai 
beaugdami apsipranta, ar lyg 
įsitraukia į taip sau "lukštą" 
ir neduoda erzintojams pro-

£33 
Gardūs Gaminiai 

Rašo £ . Kleveckaitė 

Daug laiko sutaupysi, jei
gu sykiu su mėsa išvirsi ar
ba iškepsi daržoves. Netik ką 
mažiau bus indų plovime, bot 
ir ant stalo bus daugiau vio-
tos ir skanumu valgantieji 
džiaugsis. 

Avinšienos Kaululai 

3 svarus avinšienos kanlukų. 
3 šaukštus taukų. 

'6 mažus svogūnus. 
6 mažas naujas bulves. 
6 neperdideles morkas. 
2 svaru šviežių žalių šabel-

bonų arba 1 keną žalių šabel-
•bonų. 

MOTINĖLĖS AŠAROS 
(Tęsinys) 

"Kur nebūk, ir bus čia tei 
sybė!" pratarė Petronė; 

gos pasidžiaugti. Tėvų prie- "kaip gavo griviną, by-ka be- ~"T 
.,., ' sedejo viduryje vežino. 

leidusios, vos vilkosi. Dvi mo
teriškos, jaunosios, pėsčios 
ėjo greta su vyrais, o senele 
motinėlė apsikrovusi ryšeliais 

dermė pamokyti vaikučius, 
kaip tokį kitų nesusipratimą 
priimti. 

Deja, visai jauni vaikučiai 
name regėjime Pasijonistų ; neturi jokio apsigynimo erzi-
Šv. Gabrielius patarė novena. j nimu. Jie net nežino, kaip 
prie Palaimintos Margarėtos 
Marijos. Ji pagijo. 

pliauzarijo, bene jis žino? 
"Ką mums padarys, kad 

mes jį nutversime? Špyga 
jiems! Bene jis koks vagis i1'' 
atsiliepė Veronė. 

"Užtat reikia ankščiau ei
ti, gal jį tuojaus atvarys, tai
sykitės! O kur arklius palik-

elgtis, kuomet juos tokia ne
laimė užpuola. Jie paprastai 
šalinasi nuo tų suaugusių, ku- sime?" klausė tėvas. 
rie juos erzinti mėgsta. Jeigu "Reik važiuotiems nuva-
tame yra kiek pamėgimo, te-Į žiuoti," tarė Petronė, "tiek 

Gemma Galganni tada pra
dėjo lankyti dieninę mokyklą,! Gegužės mėnesį, 1899 m., 
vedamą Sv. Zitos seselių. Ji j i1 i s t oJ° i Vizitančių vienuo-
mylėjo sesutes ir manė, kad ' l v n a - Išbuvo, rodos, nuo 1-mos 
"gyveno rojuje eidama sese- iki 21-mai dienai ir jautė, kad, f vyresnieji ano kad tas, turime ryšelių jam drabužių 
lių* mokyklon.^ Gemma buvo » i tą vietą pašaukta. Jos < £ f * vienpusiškas čia ir vakarčio; kas nunešios > 
uoli mergelė, drovi ir net kai I dievotumas prie šv. Gabrie- ™ k t u atsiminti paprastą pa- ' O M . w ™ + ^ 
kuri* pavadinta puiki. Tačiau * * » Motinos Sopulingos dar* t ™ 5 pasiieškok sau ly-
šis užmetimas apie jos puiky
bę neturi pagrindė, nes tai 
jos kuklus nuošalumas nebu
vo suprastas. 

Sulaukus devynių metų 
Gemma buvo prileista prie 
Pirmos Šv. Komunijos, 1887 
m. Tai buvo nepaprastas at
sitikimas. Bet Gemma malda
vo to leidimo ir jį apturėjo. 
Jos dvasios vadas vėliau tvir
tino, kad ji niekuomet liuosai 
nebuvo papildžius mirtinos ar 
atleistinos nuodėmės. Reikia 

vis buvo didelis. Tų metų va 
sąrą ji dalyvavo misijose, ku
rias vedė Pasijonistų kunigai. 
Nuo to laiko geidė likti Pasi-
joniste, tačiaus ji nebuvo svei 
ka, dar buvo ir kitų trukumų. 
Dievas norėjo, kad ji būtų 
mergelė be vienuolyno, kaip 
pasireiškė, kadangi ji gyva 
neatsiekė troškimą apturėti 
šventą abitą. 

1 Verčiau ten-pat arklius 
pasišers^me,,, pridūrė Vero-

Dažnai mūsų Viešpats jai 
apsireikšdavo. Švenčiausioji 
Motina Jį, pavidale mažo kū-

žinoti, kad ji nebuvo liuosa' dikio, jai atnešdavo. Marija 
nuo paprastų netobulumų, ku- nuėmė žiedą nuo Kūdikėlio 
rie yra dalia kiekvieno natū- piršto ir uždėjo Gemmai ir ji 
ros, net didžiųjų Dievo šven- paliko Kristaus sužiedotinė. 

Ji džaugėsi daugybe ktų regė
jimų ir ekstazijų. Jos Ange- j e įspūdžio, dar labiau, jeigu 
las Sargas dažnai jai pasiro- vaikelis pripratęs nuolankumu 
dydavo aiškiai jos akims re-' dalintis, 

timi draugai, taip ir Gemma £*mas- «** Wwm^ stiprioje Jeigu giminė, ar senas šei-
buvo skirta dideliems kentėji- vienybėje su Kristum per Jo | m y i l os draugas, tikrai myli 
mams ir dideliam skausmui, kentėjimus. Šventoji Eukaris- vaikelį, turi žinoti, kad ta 
Pirmiausia, ji neteko išmanin-' tij*, Kristaus Kančia ir mir- meįiė automatiškai nepatrau-

tųjų. Stebėtinas dalykas, bet 
ji jau iš jaunų dienų žinojo, 
jog liks šventa. 

Kaip beveik visi Dievo ar 

gų.' Mažyčiai, neturėdami 
kaip atsilyginti, paprastai ug-
dina savyje neapkentimą er
zintojo. 

Stoką mandagumo vaikučiai 
taip pat atjaučia, ypatingai 
jeigu draugiškai rodo nuolan
kumą ar tinkamai išmokyti, 
tarpu savęs mandagiai pasi
elgia. Jie įsižeidžia, jeigu kal
bi į juos, taip kaip nedrįstum 
kalbėti į suaugusius. O dar 
jeigu neturi autoriteto, ar ne
si jiems artimas iš priežasties 
dažnaus susiėjimo. Dažnai gi
minė ar šeimynos draugas, 
lankydamas namus, visų aky-
vaizdoje, pabara ar rūsčiai 
pamokina mažyt). Tas nėra į 
reikalinga ir nedaro vaikely 

ne. 
"& kad šimtas atimtų, kin-

kykis dabar!" dejavo Anta
nas. 

Po valandos du vežimu po 

Gelžkelyje — ne kaip mies
te. Mieste visur pilna žmonių, 
visur kruta, o čia tušti paša
liai. Kambariai didžiausi, su
šnekus skamba. Kada-nekada 
pereina koks žvaigždėtas žmo
gelis — kelio sargas.^ 

Mūsų pakeleiviams pakyrė
jo viduje sėdėti, buvo pavar
gę, snaudulys ėmė. Išėjo už 
durų į tą pusę, kur vagonai 
sustatyti stovėjo. Pasienyje 
prieš saulelę ant suoliuko su
sisėdo Petronė su matušėle, o 
Veronė iš vidaus visus ryše
lius išnešiojusi sudėjo pašaly
je. Susirokavo, kad lauke ge
riau bus su Joneliu pašnekėti 
ir jeigu nepaleistų — viską 
jam atiduoti. 

1-4 puoduko uksuso. 
1 šaukštuką cukraus. 
Druskos ir pipirų pagal 

skonį. 

Pakepink avinčienos kaulu-
kus karštuose taukuose. Api
barstyk druska ir pipirais. 
Užpilk karštu vandeniu (ne 

Prie paduotų receptų reika-i ^ „ \ , 
* , _ . ' daug) ir virk pamaži puse va

linga tik duona, gėrimas ir l n , ' n . ,_, , /" 
ft . ' *,. landos. Pridek daržoves ir 

paprastas desertas. Zmoma, . , , , , v _ . r , . , 3 , - A * V- V l r k k o 1 daržoves bus mmk-zahas saladas nebūt pro salj.! », . A„ . . . r stos, apie 4o minutes. Pridėk 
Kepta Avinšiena — Šešiems uksusą ir cukrų 15 minutų 

3 puodukus virtos, supjau- p r i e š n u i m a n t n U o u « n i e s -
stytos avinšienos. I Duodant į stalą, sudėk avin-

1 neperdidelį svogūną, smul j sienos kaulukus per vidurį 
kiai supiaustytą. I lėkštės, o daržoves apdėk gra-

1-2 puoduko piaustytų se- 'žiai aplinkui. Įdėk į likusį lerų. 
1 šaukštuką selerų druskos. 
1-4 šaukštuko chili powder. 
1 kiaušinį, biskį plaktą. 
1 puoduką pieno. 
Druskos ir pipirų pagal 

skonį. 

skystį miltų, šaltam vandeny
je išmaišytų ir pavirinus duok 
dažalą į stalą atskiram inde. 

Pyragas greit pridengia nau
jose blėtėse. Tam išvengti, rei
kia pasviestuoti naujas blėtes 
ir įdėti į vidutinio karščio pe-

Sudėk dalykus į ištaukuotą čių 15 minutų. Tada pyragai 
kepimui indą. Kepk pusę va-1 daugiau nepridegs, 
landos vidutinio karščio pe- j * * * 
čiuje. j Jeigu nori, kad mišinys ant 

Atsilikę žirniai, morkos ir pyrago žibėtų, įkišk peilį ar 
kitos daržovės gali būti sūdė- j spatulą į karštą vandenį, kada 
tos sykiu, .. mišinį ant pyrago tepi. 

vienas antro trinkėjo miesto 
grindiniu vagzalo linkui. KnJ "Ar viskas yra!" klausė 
melės paraišdamos, galvas nu- motinėlė. 

gos ir dievotos motinos, ve- | tis buvo jos svarbiausi dievo 
liau mylimo brolio Gino. .Tai' tmnf t i- J i š i a i P pareiškė Tėvui 
buvo 1894 m. Kitais metais! Germanui, savo dvasios va
ją ištko necrosis kojoje. Perė-'dui, kas link jos nepriėmimą 
jo daug mėnesių, kol pasvei
ko. Tuo tarpu jos tėvas pra
rado visą turtą ir vaistinyČią. 
Pats teisingas jis ir kitais 
pasitikėjo. Skolino pinigus, 
ant notų pasirašė; o kai atė
jo atlyginimo laikas, skolinto 
jai užpuolė Signorą Galganį, 

t Pasijonistų vienuolyną:" Jei 

kia mažyčio. Prie tos meilės 
reikalinga interesuotis vaike
liu, kaipo žmogum; vengti 
dalykų, kurie vaikelį įžeidžia 
ir dalintis su juo idėjomis, ku 

gu neturi manęs gyvos, turės rįas j i s supranta ir kurios 
j* jam prieinamos. Vaikas turi 

jausti suaugusio dėmesį daly
kuose, kurie jį liečia. Tada 
jis džiaugsis tavo draugišku
mu ir su malonumu priims 
tavo atsilankymą į namus. 

mane mirusią, 
mirė, 25 metų amžiaus, pirmą 
valandą popiet Didžioje Suba-
toje, balandžio 11, 1903 me
tais, ir buvo palaidota Vely
kų Sekmadienį, buvo aprėdyta 

jų užstatą. Jo vaistinyčią par-. Pasijoniščių abitu. 
davė, kaip ir kitas savastis, | Gegužės 14, 1933, Pijaus XT 
ir paliko jį be pinigo. Tuo pa- paskelbta Palaiminta. Gegužės 

I 

"Ryšelis su drabužiais, ki
tame mėsa ir sūriai, laukne
šėlis sviesto", irokavo Petro
nė. "Aš štai dar įri«au pyra
go, dešnos: Šit priegalvis, 
anklodė surišta paklodėje del 
visako, Greičiau — viską ir 
jį patį parsivešime". 

"Ir nevažiuodamas 'su mu-' 
mis, neišlėks tai<p greitai". 

"Pamatysime, ar dideliai 
atsimainė". 

"Penkis rublelius atsive
žiau, reikės atiduoti; kaži-
kur skarelėje kišau už ančio", 
atsiliepė motušėlė, ieškodama 
skarelės. 

Taip moteriškosios taisinė-
josi pasišnekėdamos ir pas-
nausdamos. Vyrai pašaliais 
slankiojo, užsiversdami žiūrė
jo į stogu's, į vagonus, į vag
zalo langus; rodė, kas ant sta
lo stovi, kame žolės žydi. 

Atbodo viskas, pakyrėjo 
laukti; nežinojo ko sulaukti. 

Suskambino, subildėjo, atė
jo mašina; pakeleiviams at
sirado, kur žiopsoti. Begalinė 
eilė vagonų, kaip tik akys už
mato; visi vienodi — be lan
gų, be durų, bilda, eina, dūz
gia už vienas-kito, o visus ve-

| da garuodama, dūsaudama 
"Turės paleisti nors ant 

kelių dienų; juk neprapuls, 
paviešės, pasitaisys ir iš va-
ziuos! 

masina. 
(Daugiau bus) 

Kiekvieno kataliko yra pne-
"Man vis rodos, kad mes. dermė skaityti vien ka-

jį vešimės namo J » talikiškus laikraščius. 

r^ = ^ i 

Mrs. Edith Graham Mayo ir jos marti pakeliui į New Yor-
2, 1940, Pijus X U kanonizavo ką^ k u r M r g M a y o M o t į n ų Dienoj bus paskelbta "1940 m. 
šventąją mergelę iš Luccos. [Amerikos Motina". (Acme telephoto) 

$ ir aukšči m 
LENGVOS SĄLYGOS. 

įvairus i IK lėliai, kaip antai mėsa Ir 1.1, pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, nenubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

D£Ž£S, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S RE F RIGE R ATI 0 N SALES 
HES SPECIALIZUOJAME KA&ČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale2557 | 
f 
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K TĖVŲ KRAŠTO 
^ ! 

Apie Šv. Kazimiero 
Palaikus 

VILNIUS (E.) — šventas 
Kazimiera*, kurio palaikai! pagerbti vyriausioje Lietuvos 
yra padėti altoriuje, sidabri- bažnyčioje - katedroje Didi. 
niame karste Vilniaus katėti-, Lietuvos kunigaikščio Zig 

kuri bos žymia dalimi pavei
kusi 'sūnaus palinkimą į aske
tizmą. 

Šv. Kazimiero ]Ktlaikams 

ros kriptoje-koplyčioje, buvo 
Didž. Lietuvos kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Jogailos 

manto JIl rūpesčiu Laivo pra
dėta ir karaliaus Vladislovo 
IV baigta brangi ir meniškai 

vaikaitis. Jogaila turėjo du- puošni koplyčia. 1636 m. roc-l 
sūnų**, Vladislovą ir Kazimie- j piūčio 14 d. šv. Kazimiero kū-' 
ra. Pirmasis dar jaunas būda 
nias žuvo kare su turkais, o 
antrasis, šv. Kazimiero tėvas, 
Kazimieras, pramintas Senuo
ju, tarėjo šešis sūnus ir pen
kias dukteris. Kazimieras Se
nasis buvo vedės austrę Eiz-

nas buvo įdėtas į 3,003 svarų| 
sidabro kaistą, kurį dovanojo 
karalius Zigmantas 111 ir su 
didžiausiomis iškilmėmis pade 
tas koplyčios altoriuje. 

Lietuviai Raginami 
Prie Kviečių Okio 

Brazilija 'stengiasi visokiai*! 
būdais plėsti ir intensyvinti1 

vietos kviečių ūkį. Brazilijoje 
yra Labai daug* puikiausios, 
kviečiame! tinkamos žemes, bet 
iki šiol vietos kviečių produk-1 
ei ja buvo menka. Dabar sten-| 
giamasi propaguoti ir plėsti1 

kviečių ūkį Sao Paulo, Minas 
Geraes, Santa Catharina ir 
kituose estaduose. 

Kviečių ūkiu raginami 'su
sidomėti ir lietu\iai kolonis-! 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. CANal 5969 

LR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cerniak Road 
OFISO VALANDOS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. F. C. VViNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso tel. CANal 2345 

OiifcO Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. teL CANal 0402 

Jol 
Šv. Kazimiero koplyčia yrai burgui. (A.cme telephoto) 

„ _ _ M _. . vienas brangiausių Vilniaus ,. bieta llabsburgaitę, turėjusią . . ' . . 
, ._.. . „ 1 katedros meno paminklų, sta-; vinio, dailininkas nupiešęs pa vvla, dešinėje rankoje laikau 

*^ J tyta ir išpuošta garsaus m*- veikslą, pastebėjo paveiksle ti kryžių, o kairėje lelija. Al

tai, nes kviečių auginimas lie-
i tuviams nėra svetimas daly-; TeL YARds 3146 

V-^JkSDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
.. . ,. . I galėtų daugiau pelnyti, negu 
deorge A. (Jordon (kanvj), L. 8. mimsterig Olandijai ir- ' .. a i l r i n d a m i * kvie/.įus 
hn Cudahy, ambasadorius Belgijai ir ministens Luksem-J v \ . 

Telefonas HEMlock 6266 

OR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Road 
Oiiso valaudos: 

10—12 vai. ryte 
2 - 4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniam 
susi tari us. 

/ 

į kas. Kadangi kviečių kaina 
I aukšta ir jų pareikalavimas 

sostą. Pasiremdamas ta teise, 
Did. kunigaikštis ir karalius 

nininko K. Teneallo. Jos vi-Į dešinę ranką esant kiek ilges toriuje ir virsmu jo yra da? 

gzimsai juodo, o puošmenų 
išpiaustymai balto marmuro. 

sai dar jaunam, tik try 
mėty sūnui Kazimierui, vė
liau tapusiam šventuoju. Nors 
XT . . . . , M-I«U4— i-arP pmstrų nosose stovi pa 
Vengrijoje jau buvo išrinktas . * r \ # , * 
karaliumi Motiejus Korvina*,! s l d a b ™ < > ^ * • Kazimiero ir 
tačiau Korvino priešininkai! Į° a f l m ^ © " * « • * > • « • 
.,,~« . - , . w% ;: J ">s. bonmese sienose yra pili-
1471 metais pasiūlė 'Vengrijos 7 ™ į * 
, . , , v , . kus italų dailininko Delbeno 
karūną jaunajam karalaičiui! . . . * „ __ . . 
Kazimieriui. Nors lenkų ba jorai nelabai tenorėjo išleisti 
svetur gabų karaliūnų, bet jo 
tėvas 'sieke savo ir jaunasis 
Kazimieras buvo išsiųstas su 
20 tūkstančių kariuomenes 
užimti Vengrijos, tačiau eks
pedicija baigėsi nesėkmingai: 
lenkų kariuomene, nusiautusi 
užimtas Vengrijos sriti's, bu 

I freskai iš šv. Kazimiero gyve
nimo. Koplyčios skliaute daug 
gipso puošmenų ir keturios 
moterų figūros, būdingai vaiz 

miau pietstoii ranka, nežiūrint ., _. . . . . . . . , miero So zemeje išgyventus dailininko pastangų ia pakar- , , . v
%. , ^ . * A. , : . . metus. Koplyčios duryse dai 

totinai užtepti, po kurio lai- , , ., a , .v. 
. : , '. _ ,_, yra du imi. Smuglevičiaus 

ko vel pasirodvdavusi. lodei , , _. „.. .. . . 
v ,_ . . . . . drobėje pi esti paveikslai is 

tas sv. Kazimiero paveikslas v . . ... . . , šventojo gyvenimo. 
taip ir liko su trimis rauko- 1 
mis iki pat mūsų dienų. Šia-į Po šv. Kazimiero koplyčia 
me paveiksle šv. Kazimieras ; yra karališkasis mauzoliejus, 
vaizduojamas dviejose dešine-1 kuriame buvo laidojami Lie-
se rankose laikus po žydinčia, j tuvos didž. kunigaikščių ir ka-
lelijų, kaip nekaltybes ženklų, ralių palaikai. 

už medvilnę ar ka kitų. 

Užganapadarymas neranda 
apsibuvimo sieloje kuri godu
mu ėdama. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem liauk,et am Suteikiam l'a-

l;i 1 na \ ima. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

SR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Haisted Street 

duojaneios Sv. Kazimiero bū- j 0 kairėje rožančių. Virsmu 
da: ištverme, teisybę, susival
dymą ir pastovumų. Gražiau
sia ir brangiausia koplyčios 
puošmena yra pats altorius, 
pradžioje buvęs gryno sidab-

vo nugalėta ir turėjo trauktis,! ro> *** ka™liaus Jono Kazv 
o sugrįžusi ir negavusi a t l y - ! i m e r o P° k a r o s u ****** Pa~ 
ginimo, pasipelnė Krokuvos, k e i s t a * P i l n i u . Viršum alto-
vyskupijos turtais. Naujai iš-. r i a u s tabernakulo matomas 
rinktai popiežius Sikstus V, raususis trirank^s šv. Kazi-
pagrasinfs karaliui Kaz imie - j n u e r o paveikslas. Anot pada
rui ekskomunika, privertė jį 

trirankio paveikslo, ant alto
riaus tabernakulo du angelai 
laiko šv. Kazimiero sidabrinį 
karstų. Viršum karsto, stovi 
šv. Kazimiero sidabrinė sto-

AKIŲ CiYDVTOJAS 

susitaikyti su Motiejų Korvd 
nu, kad katalikų karalių u^ 
santaika nepasinaudotų tur
kai. Tuo būdu karalaitis Ka
zimieras nieko nepešęs paliko 
be sosto. 

DOCTOR'S AMAZIMG LiaUia 
GREAT SUCCESS FOR 

S K I N T R O U B L E S 
(externaf1y caused) 

Dar jaunas būdamas jis pats 
menkai susivokė tose politi
nėse iraizgynėse, tačiau visa 
toji nelaimingoji ekspedicija 
jam padarė gilų įspūdį. J is 
verkė už save ir už. tėvų, kad 
nepasisekė jo pirmasis karo 
žygis. Vėliau nors ir padėjo 
tėvui tvarkyti valstybės rei
kalus, 'sumaniai aptvarkė iž
dą, sudraudė ištaigią Kroku
vos rūmų poniją, bet prie va l - ' . ^ 
džios jo širdis nebetraukė, ir 
jus vis labiau linko į asketinį 
gyvenimą, atsisakydamas ka
rališko gyvenimo blizgėjimo, 
o paskutiniais savo gyvenimo 
metais buvo ko ne visai nuo 
žemės atitrūkęs. PesikėPs į 
Vilnių, paskutiniuosius savo 
neilgo amžiaus metus jis čia 
praleido besimelsdamas ir be-
pasninkaudamas. Ui męs 1458 
m. jU mirė 1484 m. sulaukęs 
tiktai 25 metus amžiau.-. 1521 
m. jis buvo paskelbtas palai
mintuoju, o 1602 m. šventuoju 
Lietuvos karalaičiu. Jis nė la
šo neturėjo savyje choleriško 
lenkų kraujo. Abu jo seneliai, 
Jogaila ir Sofija Alšėnaitė 
Jogailienė buvo grynį lietu
viai. Tėvas Kazimieras taip 
pat buvo lietuvis, atkaklus ir 
patvarus būdu, o motina 
nuoširdi ir pamaldi austre, ik 

PRA1SED 
FROM 

C0AST 
TO 

COAST! 

No matter what you've tried without 
for unei^htly surf ace pimples, 

blemishes and similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc-
tor's formula—powerfully soothing 
Lieuid Žemo—which quickly relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous suecess! Let 
Žemo's 10 different marvelously effec-
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may neod Extra Strength Žemo. 

SALE 
599 Electric Refrigerators& 

• • -» 
BOTH 

99 .:<-n-:> 

pžfe jįgf * | * | f*mį\ 
PAY ONLY 10c A D»Y - ! 1 M Ū0WN 
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CHOICES* 
ANY 2ITEMS 

J5t 2fr 

Parlor 
S ET 
and W 

W A S H I N G 
MACHINE 

DR. VAITUSH, OPT. 
S P E C I A I / I S T A S 

OPTOMK^Ii lOALL-V AJK1V 
LIETINIS 

8uvlrš 20 av'tu praktikavinio 
ftljtno <iar»inin\ Ima.-

Palengvina akių }tt>mpnn<į. kas e» 
1 prleiaacimi galvos skaudėjimo 

dvaiKimo, akių įtempimo, r.ervuotu 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumpai egystę ir toliregyste. Priren 
cia teisiugai akinius. Visuose atsitt 
•viiuuose egzaminavimas daromas si< 
elektra, parodančia uiažiaiustan k lai 
las. Speciali atyda atkreipiama 
nokvk.rii. vaikus Kreivos akys atl 

taisomos. 
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak 

Neildlioinis pagal sutartį 
Daugel; atsitikimų akvs atitaiso 

mos IK- ak*iiių. KMUI.». uficios kali 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

Telefonas YARds 187S 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt., Cicero, III. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valaudos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
314/ S. iiaisiea St, Ch.cago 

Pimiadicniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
l ^ t ir o:30—8:30 vakare 

OR. V. E. SIEOLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994. 

Pirinadicuiais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Aiuniat, visokių madų, už <j>*.45 
pritaikyti akims, . u pilna garancija, 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc ;et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Haisted St. 
TeL Yard* 2151 

Telefonas CANal 7329 

OR. PETER j . BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais įaipgi pagal sutartį. 

Kes. teleionas sEtiiey 0434. 

Telefonas HEMlock 2061 

OK. m m RELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarimą. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Ch.cago, HL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Seiunad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak 

Įdomūs 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 kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 

•* W. H. I. P. 

Tel. Cicero 1184 

OK. S. K. PALUTSIS 
GXDSTOJAS IR CHIEUKtiAS 

Kamp. 15tos Gat ir 49th Ct 
OFlfciO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

Dfi. MAURICE KAHN • 
CTYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. tel. FLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeiioinis nuo 10 iki 12 vai. dien% 

TeL YARds 5557 

OR. FRANK G. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—«:30 v. vakarą 
ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teiexonas .rROspect 6737 
Karnų telefonas ViRgima 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Haisted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtwortn 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

v a i : nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak, 
Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. Wei;tern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

P30spect 4050 

^ H 0 * i * D U O D A M E 

mm P A S K O L A S 
*\ U1! !l* A N T N A M Ų 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Del Pirkimo — Pataisymo 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvenili 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeiioinis susitarus. 

2423 VV. Marąuette Road 

INSURED 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Cieeroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

TAUPYKIT PER 
PASTĄ ^ ^ S T . A N T H O N Y ' S 

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

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V J.: IHrni., Ketvlr.. Seštad. 9 iki 8 v. T.; Anir., Tročiad. t iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 i ^ U 2 PADĖTUS PlNJGUsI 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per 1"edVral Savlngs and Loaa Insurance COTD., WaaUing-uw, D. C 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Ncdėliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cerniak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. V. 

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
TeL REPubiic 7868 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Caoal 070o 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
240d VV. trfrd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Oiiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
75tj VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: uJEVerly 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oiiso vai.: 1—3 ir 6-^8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutartĮ. 
— — — 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Haisted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vaL vakare. 
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Pirmadienis, geg. 13 d., 1940 D R I U 6 A S 

KAS GIRDĖT KITUR 
ir naudojosi Dievo malonėmis. 

Širdingas lietuviškas aeiū 
priklauso mūsų darbščiam Rie-
bonui už surengta dvasine 

ir sesu 
tems Pranciškietėms už gra
žiai gutvarkytą procesija pra
džioje ir pabaigoje atlaidų, 
ir svečiams kunigams už teik
ta pagalbą dvasiniuose reika-
luose. Vytnrys 

LOVVELL, MASS. — Prieš 
keli's metas eia atgaivintas 

Vainikavimas) 
švč. Paneles Marijos 
Sto\\ VM 

BOCHESTKR, N. Y. - 6vJ P 0 0 * * k u n ' """jonieriui už 
Jurgio parapijos sodalietes'^ r r a ž l U s Pamokslus 5- — 
gegužes 3 d. apvaikščiojo sa
vo Globėjos šventę labai iš
kilmingai. Per pirmąsias mi
šias, po gražios procesijos, 
buvo apvainikuota &vč. Pane
les stovyla ir priimtos Soda-
lieijon naujos nares. Per mi-j " " 
šias visos bendrai prieme šv. Vytauto Klubui 
Komuniją, Gražus buvo regi-j 2 0 M e t a i 
nys, kai mergaites bendrai ejo 
prie Dievą 

40 va i atlaidai Vytauto vardo klubas, kuris 
Tą pačią dieną per suma b u v o p a k r i k e s . Klubas yra 

mftsų bažnyčioje procesija pra p a s į d a r b a V c S iįetuvvbės nau-
sidėjo 40 valandų atlaidai. d a į i r L i e t u v o s r eįkalams. At-
Proeesijoje labai gražų vaiz- g į r f t d o t o k i u n a r į u > k u r i e i n s 

dą darė mokyklos mergaitės, t o k s k l ū b o v e i k i n m s n e t i k o i r 

priruoštos mokytojų sesučių j į e F r a d g j o r a 5 y t i j laikraš-
Pranciškiečių, kurios barstė | ̂  v i s o k i j l s p n u s į i n anvmifc, 
gėle* po Išganytojo kojų. Per k a d p a k e n k u s k l ū b o veik"ilIluį. 
atlaidus buvo svečių kunigų: N e ž i u r i n t to> k l ū b a s &&** 
A. Orvidas iš Schenectary, N. i r d a b a r r e l i g i a g i m i n ė t į 20 
Y., kuris sekmadienio v a k a ^ meįų g y n k v i l I 1 0 S l l k a k t į . Tuo 
la i te mišparus ir antradienio t i k g l u reng3amos i š k i i m ė s bir-
rytą sumą; A. Petraitis, kle-, ^ g_9 d i e n o m i s B e n g i a l l i a ! K{J v e i k i a A R D s k y r i u s . Jis 

laikė sus-mą gegaižė's 6 d. ir 
suvedė sąskaitas iš buvusio 
Saltimiero baliaus, bal. 14 d. 
Pasirodė, pelno padaryta a-
pie $400.00. Iš tos sumos nu 

maldų (parapijos komitetas- su-
I sirinks į kleboniją. Visi pra-
I ; _i i J • uomi dalyvauti. 

Įvairumai 
Byt po pirmų šv. Mišių į-

vyks motinų pagerbimas. Vi
sas jaunimas ir parapija ben-
cirai priims šv. Komuniją. Mi
lijonierius pisakys pritaikin
tą pamokslą. 

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį metų bertainis, pas
ninkas. 

Gegužės mėnesio pamaldos 
esti titeeiadienių ir penkta
dienių vakarais 7:30 vai. Šiaip 
jau savaitės bėgyje po šv. Mi-
V " 

sių. 

Vokiečiai "kur nors Šiaurės jū ro j " atakuoja anglų laivyną iš orlaivių. (Acme telephoto) 

<? 

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS 
%\S 

Gary 

• 9 

bonas Šv. Kazimiero parap. iš t a i p p a t g p a u d a i į r k l Q b o ig to_ 
Woreester, Mass., kuris pii- ^ ^ r u o S i a y R a m a i i a t l s _ 
madienio rytą laikė sumą ir( k a g &01&1 bus iliustruota 
tą patį vakarą mišparus. Pas-, k g v k i u j o j t i , p g y i g o s e H - s 
kutinj vakarai mišparus laike b i z m e r į ų k i b i m a i - sveikini-
kun. A. Morkūnas, MIC, a-. m a i J u l > i l i e j a u s v a k a r u į nu-l tarta paskirti $100 įrašymui 
sistoje kum A. Orvido ir mn-j m a t y t a p akviesti keletas sve- skvriaus į ARD garbės na 
sų vikaro kum P. Vahuko.j ^ m e n ininkų. Kurmis; r iUs, kitą šimtinę paaukoti £v 

WISG0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS 

RHEUMATISM 
Paia—Agony Starts To Leavs ia 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Thlnk of lt—how thJ« eld wortd 

Aoes make progTeits—now comei a 
prescription whicta is known to phar-
macists as AHenru and within 48 
boura a/ter you start to take thta 
feftrfft actinę formula pain, agony aad 
Inflammation caused by exoea« urlo 
• cid has start ed to d*part. 
#AUenru does just what tfciu m>tie« 
eays lt will do—it is guaranteed. Yoa 
can get one generous bottle at lead-
Ing drugstores e\erywher« for Si 
cents and if it doesn't brinr the joy-
pus r&aults you «xpect—your saonay 
irbola heartedly rcturnad. 

ejo " in J , 

Visus pamokslus sake kun. A. 
Morkūnas, MIC. Ir kokie tie, 
pamokslai buvo; trumpi, gra-| 
žūs ir paniokinantieji. Gaila, D a i l i Ijf Š v e n t ę 

res, kad patenkinus svečius. 
Sąjungietės pasiryžusios į-

taisyti parapijai "svyperį5 

(dulkių valytoją). Ar ta's joms' corpore" prie šv. Komunijos, 
pavyks, pamatysime. į o po pamaldų turėjo susirin-

Nutare siųsti atstoves j A-| kimą ir pusryčiu's. Pusryčius 

Dvasine Puota 
Geg. 5 d. sodalietes 

4 
Išrinktos mergaites įpjroee-

sijai, kuri įvyks gegužes 26 d., 
kuomet bus Šv. Panos Marijos 
mainikavimas. Karaliene iš
rinkta Bertlia Lauraitis. Jos 
pagelbininkes Nellie Miksis ir 

kademijos Rėmėjų 21 seimą, pagamino Stella Schoettler ir J e a n L a u r a į t į s ; -Tikėjimas 
gegužės 26 d., CMcagoje. ' " * ^ ' 1 ' - T^ ~^ ' 

•i • 

Rengia EHdelę 

kad misijonierins trumpai pas 
mus buvo, tiktai per atlaidus. 
Gal kada nors vėl teks išgirs
ti jį vedant misijas mūsų baž
nyčioje. 

Garbe Marijonų vienuolijai 

Septyni parapijiniai Scluvyl-
kil ir Luzerne (Hazletono) 
apskričių chorai ir naujai su
organizuotas vyrų Naujalio 
choras rengia didžiulę Dainr 
Šventę. 

turint tokius gabius pamoks-! Įvyks sekmadienj, birželio 
liniukus, kurie ne tik gryna! 30, didžiuliame Lakeside pa
lietimų kalba, bet anglų kai- vilijone. 
ba sako gražins pamokslus. Programos pradžia 7:00 P. 
Lai Dievas laimina Marijo- M. (DST). 
nus, kurie darbuojasi ir tikę- Įžanga 50 centų. 
jimo dirvoje ir jaunimą auk- Rengėjai pra£o kitų aplin-
leįa ir jį mokslina. Tokics tik! kinių organizacijų ir draugijų 
įstaigos, kakp Tėvų Marijonų,! tų dieną nieko nerengti, o vi-
tegali išleisti vadus, kurie ne-j sus ir visas užkvicčia daly-
duos lietuvybei užgesti šioje vauti Dainų Dienoje, 
šalyje. Rengėjai 

Per visus atlaidus žmonesj 
vakarais ir rytais skaitlingai Tinginiavimas padaro dai. 
dalyvavo , pamaldose, didelis giau nusidėjėlių nekaip kokia 
skaičius ejo prie sakramentų; ^>ors kita nuodėmė. 

Kazimiero Akad. Statybos Fo 
nduij Šv. Kazimiero bažnyčios | į^jmįj 
minrstrantams įtaisyti drabu
žius ir kaiužas,. o likusius su
naudoti vietos seselių palai
kymui. 

Daugiausiai pasidarbavu
sioms suteiktos dovanos. Pir
moji dovana suteikta Onai 
Brazauskienei už pardavimą, 
daugiausiai tikietų. Antroji 
dovana teko Z. TuČkonienei. 
Kitoms pareikšta padėka. Iš
rinkta atstovės dalvvauti aka-
demijos rėmėjij seime, 26 d. 
gegužės, Chicagoje. Hemeja 
Ką veikia sąjungietės 

Motinų Dienoje, gegužės 12 
d. " in corpore'' prie šv. Ko
munijos, o vakare rengia vai
dinimą "Moterims neišsime-
luosi" ir balių pagerbimui vi
sų motinų. Komisija 'sako, kad 
tokio baliaus seniai nebuvo. 
Viskas prirengta ir visko tu-

Meilė — vulkai.o verpetai 
ką užlieja — paskandina jo 

Helen Biskauskas. Kitą mė-
Žinantis| nesį pusryčius pagamins Fra-

nces Iždanavičius ir Mary Ro
man. {į 

Kidneys Muši 
Clean Oul Acids 

Bzcess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 mlliion tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Patns, C'.rcles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
Fcription <ystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. Thls plūs the palliative vvork of 
€ystex may easily make you feeii likę a new 
perso n in just a few days. Try Cystex under 
the guarantee ofmoney back unless com-

Vkl 10ST 20 
?mm OF FAT 

Feol 
rlendt i 

VOi.. 

pietely satisfled. Cystex costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 

C t 

f:ij] of pep and posse3S thfl 
; y\r >, •>: r iav^- you can' t 

1 > ::v:.:iiiW*. 
•:• ?- i,41 »ro Hsht on 

••;': i, . i\ ,tw and sug:-
niv/re fruft and 

. v i.uk' i lu.lf toa&poon-
• n .yv:'>s in a glass of 

.cry m e t n i n g to elimi-
>• 5 warfte. 
1 ima Verille of Havre de 

M l , wri t«s : "I took off 20 
lb3.—my ciothes fit me fine now." 

No dras t ic cathart ic*—no consti-

f iation—but blisaful daily bowel ac-
lon whcn you t a k e your lit t le dailv 

dose of Krusehcn 

— Ann Jocius, "Vi l t i s" — 
Olga Andrulis ir '*Meile" — 
Mary Kraujalis. 

TYPEWRITERS 
A D D I N G M A C H I N F S 
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ROURT C GOLDUATT, 
189 W MADKON ST. 
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*STAR S 

Penktadienio vakare ,po pa-
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Mrs 
Grace 

AN URGENT MESSAGE 
to women who suffer 

F E M A L E VVEAKNESS 
Few women today are free from some sign 
of functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF getting restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
for you — 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to help ąuiet weary, 
hysterical nerves, relieve monthly pain 
(eramps, backache, headache) and wcak 
dizzy fainting spells due to functional ir-
regularities. 

For over 60 years Pinkham's Compcund 
has helped hundreds of thousands of vveak 
run-down, nervous "ailing" women to po 
smiling thru "difficult days." Why not give 
fhis wonderful "woman's friend" a cha^ce 
vo help YOU? Try UI *> +> 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl 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 
^ 

5"okieci}j karįuomenS vartoja guminius laivelius Olandijos kanaluose. (Acme telephoto) 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

k 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi ^eria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės joae NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VAŠŲ 
Uz laikom dek trik in j kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bčsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St, kampas S. Paulina St. 
Teiefonaa BOUlevard 4552. 

V 

1 1 

Pastovumas— 
Ta liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

>i bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
Baugesnė* vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PEE 1COSŲ LENGVO 
U&MOK&flMO PLANĄ. ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
l u d i t a i kiekTleno taupyto jo apilrausa 

Iki Mi^OOOMO FedenAiaeie |s iai«oie. 
^ 
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Kunigystes Jubiliejaus Minėjimo Proga 
(Kun. Pr. Juškaičio para- kunigams ta patį įsakyme da

žytai, kun. Pr. Strakansko ve. Tokiu būdu kunigams už-
perskaitytas pamokslas kun. j dėta tiesioginė pareiga sukly-
J. Vaičūno kunigystes 25 m. dusius, abejojančius traukti j 
sukaktuvių minėjimo iškilme- tiesos kelia. Jėzus save va/li-
se 1940 mM gegužes mėn. 5 d., no geruoju ganytoju. Apašta-
Šv. Antano par. bažnyčioj.) lams ir kunigams liepė Jį sek-

**Kunigai, kurie yra geri 
viršininkai, tebūnie laikomi 
vertais dvigubos pagarbos.*' 
(1 Tim. 5, 17) sako šv. Povi
las. 

12 ANGA. Džiugu matyti 

t i. Gerojo ganytojo pėdomis 
kunigai sekdami, pamokini
mais, pamokslais, perspėji
mais ir įvairiais būdais rodo 
žmonėms gera kelią, kad jie 
nesuklystų, o suklydę sugrįž
tų. Tokiu būdu kunigai yra 

skaitlingai susirinkusius. Visi ^ r f ir ištikimi žmonijos va-
nusiteikę nepaprastu ūpu: dai. Jie yra pasaulio šviesa 
linksmi, patenkinti, pamaldūs. 
Bažnyčia, altoriai, artistiškai 
su estetikos skoniu išpuošta. 
Taip, šiandien minite nepa
prastą švente. Švente savo 
gerbiamo ir mylimo klebono 
25 metų sidabrinio jubiliejaus 
kunigystes sukaktį. Kunigys
tes jubiliejų ne kokio papra
sto eilinio kunigo, bet pavyz
dingo, gero viršininko, uolaus, 
darbštaus, idealingo, prakil
naus ir pasišventusio kunigo, 
kuriam Šv. Povilo žodžiai pri
tinka: "Kunigai, kurie yra 
geri viršininkai, tebūnie laiko
mi vertais dvigubos pagar
bos." Jis savo nuveiktais dar
bais pilnai užsipelno tą pa- j 
garbą. Nuoširdžiai sveikinu 
savo brolelį Jubiliatą. 

Mūsų gyvenimą Sv. loš tas 
vadina kelione. Kiekvienas 
žmogus nuo užgimimo iki 
mirčiai keliauja. Didelėse ir 
ilgose kelionėse, nežinomais 
keliais paprastas įvykis su
klysti. Suklydus be vado la
bai sunku tikrąjį kelią atras
ti. Kaip yra žemiškoje kelio
nėje, taip ir dvasinėje. Tik 
šioje žmogus dažniau suklysta 
įpuldamas į nuodėmes, blogus 
įpročius, tikėjime abejojimus. 
Jėzus tą visą gerai žinojo. 
Todėl Jis Šv. Petrui tarė: 
"Ganyk mano aveles." Šv. 
Petro įpėdiniams ir visiems 

žemės druska. 

Olandijos kariuomenės lengvieji lauko ginklai paskutiniuose kariuomenės manevruose. 
(Acme telephoto) 'Y* 

parapijoj (Cicero) ir gydo bintuvas ne tik šviestų, bet gražius vaisius parapijos mo-
Gerbiamas iūsu klebonas! sutrintus širdyje. Uia atėjęs ir kelią rodytų. Jis savo gra- kykla išdavė. Dešimts jauni-

savo darbais įrodė kad -jįs' mažai ką rado. Šiandien ką žia iškalba skelbia Dievo žo- kaičių, baigusiu Šv. Antano 
vra tikras vadas ir geras gaJtarite: gražią bažnyčią, erdve di nesiliaudamas laiku ir ne- parapijinę mokyklą yra kuni-
nvtojas. Jis jums rš nuveik-' mokyklą, tinkamą kleb:nijuir laiku, įrodinėja, bara visu i gaiš, o kiek mergaičių yra ap-

vienuolyną. Tai jo nuopelnai, kantrumu ir mokymu, dirba sirinkusių Kristų savo sužio-
Jo darbštumas, uolumas, pa- Evangelisto darbą" (2 Tim. Idotiniu? Kiek pasauliečių tau

rios dvasios katalikų? 

Nuosekliu tempu mokymo 

tų darbų gerai žinomas. Ne
lengva jam buvo atsiekti ku 
nigystės sakramentą. Daug j įšventimas ne tik viską pas- 4, 2). 
pasišventimo ir vargo padėjo.1 « l beveik už cash, bet ir vi- P a d i d i n ę s p a r a p i j o s m o k y . _ 
Vienok Dievui laiminant, su s a s 8 e B a B skolas apmokėjo. fc]Į^ r ū p i n a g i > k a d ^ vaike-" darbas varomas per gerą 
brolio pagalba, visas kliūtis I§ tikrųjų jis įrodė visiems, ] i a i g a u t ų n e t į k pasaulinį,'spaudą. IS visų lietuvių ko-
nugalėjo. Gegužės 29 d., 19151 kad yra tikras vadas ir geras ^ h . t i k y t o į mokslą, kad ; lonijų Ciceroj daugiausiai ka-
m. tapo kunigu per amžius, ganytojas. b ū t įgaukleti gerais šalies pi-' talikiška spauda išplatinta. 
Pasiskyrė sekantį obalsį: Kristus apaštalams ir kuni- Hečiais, ištikimais tėveliams, i Pats šios kolonijos vadas vi-

WALTER S. SKALNA 
Mirė goguiio 10 d., 1940 m., 

7:00 vai. vak., sulaukęs 24 m. 
amžiaus. 
NGimęs Chieago, Illinois. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinėle Veroniką, po tėvais 
Kazinaitė, dvi seseris- Bronis-
lavą ir Adolfiną, dėdę Juoza
pą Shalną ir daug kitų gimi
nių, ir pažjstam.ų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4430 South Hermitage Ave. 

Laidotuvės jvyks antradienį, 
gegužio 14 d., 1940. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švento Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. To pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse 

Nuliūdę: Motina. Seserys, 
Dėdė ir kitos Giminės. 

Laidotuvių direktorius John 
F . Eudeikis, tel. Yards 1741. 

JUOZAPAS KAITIMUI 
Mirė geg. n , 1940, 6 : io v. 

Oto. sulaukęs pusės amžiaus. 
tumes Lietuvoje, Šiaulių ap-

ski\. Joniškio par., Viekoniu k. 
l'aiiko dideliame nuliūdinu-: 

moterj Ievą, po tavais šiieikai-
te, dukterį (.Jenevieve, 2 .sū
nus: Alphonsą ir Chester, pus
broly Steponą Kaniušą ir sei
mą., pusseserj Julijoną l»ovi-
laitienę ir šeimą, brolienę Jad
vygą Kaniušas. svogerj Jim 
hileiką ir jų šeimą, švogerką 
Oną ZU-dienę ir šeimą ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje paliko 
brolius, seseris ir kitas gimi
nes. 

A. a. Juozapas Kaniušas pri
klausė prie draugijų: Tretinin
kų, sv. Pranciškaus, Apašta
lystes Maldos ir Amžino Ro
žančiaus. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
3346 S. l'nion Ave., tel. Yards 
4345. Laidotuvės jvyks trečiad., 
geg. 15 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas j Sv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
FO pamaldų bus nulydgtas j 
Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Hu
nai. Pusbroli.-., 1»usseser1s, Bro
lienė, švogvris, švugerka ir Gi
minės. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, 3319 Lituanica Ave., 
tel. YARds 1138. 

e 

" Viešpaties Dvasia — lodei r gams davė taip gi įsakymą: 
mane patepė įdant apsakyčiau "Eikite ir mokykite visas tau-
Evangeliją pavargėliams; siun tas mokydami juos užlai-
te mane įdant išgydyčiau su- kyti visa ką tik esu jums įsa-
trintus širdyje." (Luk. 4-lS). lkęs" (Mat. 28, 19). Jūsų kle-

Per trejetą metų skelbė bonas ir ta įsakymą uoliai 
Evangelijų Chieago, Šv. Jur- pildo. Pasirūpino įsigyti auk-
gio parapijoje. 22 metai kaip štą mokslų, kad galėtų kitiems 
apsakoja Jėzaus mokslų šioj | būti šviesa, kuri lyg jurų ži-

Dievui ir bažnvčiai. Labai (Tęsinvs 7 pusi) 

B U T K U S 
Undertaking Co., inc. 

William A. Pokorny 
Lalsniuotas Patarnavimas Dieną 

I r Naktj. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CAUAL 3161 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Laidotuvėm-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER A V E N U E 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F, Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fafrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Don't look 

OLDER 
tL an youryearsi 

Wby be rour og»? Look younger thcm your years wttk 
Clcdroled hair . . . with hair that u soft. colorful youth-
Hke! Those gray streaks can be so thoroughly era&ed 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleansee as it reconditions as it TINTS. 
See your hcnrdreeeec today and say: 

^a/u*a/vu . . . €&tf/i 
Wrtt* DOW lor (ree booklet and fr»e advice OŪ your hair probhm *• 
han Clatr. President, Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. N«w York. N. Y 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povilą Saltlmieru. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO ROMUS. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
kraščius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalyste čia ant žemes. talikiškus laikraščius. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III JI M P C PATARNAVIMAS 
rimDULAIlUt DIENĄ IR NAKTĮ 

D y r r I T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 

J. P. KAVAL (Kavalaoskas), 
naujas pusininkas. Šauki t<» — 
REPublic 6590. 

VENETTAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. YVestern Ave. Chieago, Illinois 

' TELEPHONE SEELET 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinit}, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytns nuo didžiųjų vartų. 

Anthony B. Petkos 

Albert V. Petkus 
L a M c z ir Sanai 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25*15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Altanas M. Phillips 

3319 Lituaijica Avenne 
Phone YAEds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Pamokslas Kunigystes -
Sidabrinio Jubiliejaus 
Proga 

(Tęsinys iš 0 pust) 

sokeriopais būdais remia vi
suomeniškus reikalus, — ypač 
spaudą. Jo noru yra, kad kiek
vienuose namuose būt katali
kiškas laikraštis. Jį tikrai ga
lima pavadinti spaudos apaš
talu. Kunigo uždavinys yra 
ne tik mokyti — šviesti žmo
nes, bet ir vesti juos prie 
tobulybes. "Būkite tat tobu
li, kaip ir jūsų dangiškasis 
Tevms tobulas." (Mat, 5, 
48) sako Jvzus. Kunigas pri
valo save tobulinti, kad gal§-
tų Šv. Povilo žodžiais tarti: 
"Aš visa darau dėl Evange
lijos, kad bučiau jos dalinin 
kas." visiems visa pasida 
riau, kad visus išgelbėčiau. 
(Kor. 9, 20). Savo taurios 
dvasios gyvenimu ir garais 
darbais turi kitiems šviesti ir 
tobulybės keliu vesti. 

Gerai žinom, kad joki įsta
tymai negali priverst žmogų 
būt geru, doru, tobulu. Ar 
prohifcieija padare žmones 
blaivais f Visar x»e. Girtuokly
stė dar labiau praplito. Išmo
kė jaunimą girtuokliauti. įsta
tymai, mokslas be tikėjimo ne
tobulina žmogaus. Senovės 
graikai, romėnai buvo pasie
kę aukšta kultūros laipsnį, bet 
ar jie buvo dorovingi, tobuli? 
Visiškai ne. Sv. Povilas gerai 
juos pažino ir štai ką laiške 
į Romėnus rašo apie tų laikų 
pagonis: "Jie pilni visokios 
neteisybės, piktenybės, paleis
tuvystės, godulystės, žmogžu
dystės, Dievo nekenčiau-

. ti be meilės, nesandoringi, 
be gailestingumo" (Rom—V 

rių trik'sas. Jiems visados pa
vyksta mus suskaldyti į ke
lias grupes. 

Pas mus visi kiti darbai va
romi geriausiam susiklausv-
me, bet .politikoj mums aiš- a nk st°- Turime būti vieningi, 
kiai trūksta vieningumo. Daž- k»d mūsų niekas neįstengtų 
nai mes viena? k* tam pavy- suskaldyti. 

dai. Turėtumėm sušaukti vi
sus lietuvius tolimesniam dar
bui dabar. Turėtumėm stip
riai susiorganizuoti ir pasi
ruošti kitiems rinkimarfta iš 

Kun. H. Vaieuno kunigystes 25 metų jubiliejaus atgarsiai. Per iškilmingąsias mišias, Šv. Antano bažnyčioje, Ciceroje, 
jubiliatas dalina šv. Komuniją Altoriaus Tarnautojų draugi jai. < | 

CiCEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Buvo 
šaunios vedybos Salomės Va-
saitės su Juozu Butkum, bal. 
27 ė., Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj. Iš tikrųjų, buvo 
ko pažiūrėti ir pasidžiaugti iŠ 
taip šaunių sutuoktuvių. Baž-

29). Ar šiandien neva mokyti j n y ^ a b u v o l a l > a i skoningai iš-
bedieviai ne tokie pat! Visiš- p u o š t a geiemis. Visi, kas tik 

matė, sakė, kad buvo vienos 
pavyzdingų vestuvių. Na, o a-
pie puotų kų ir bekalbėti. Nie
ko nestokavo. Dalyvių buvo 
apie 400 ir visi buvo paten
kinti. 

: ^ 

y? 

kai. Nes mokslas be tikėjimo 
veda žmoniją prie sugedimo. 
Mokslas lavina tik protą, o 
valią ir širdį daro žveriškes-
ne. Tiktai Dievo žodis — Kri
staus Mokslas ir Šv. Sakra
mentai veda prie taurios dva
sinės tobulybės. 

Taipgi aeiuoja visai giminei, 
draugams-ėms, kurie dalyvavo 
vestuvėse, ir suteikė daug ver
tingų dovanų. Dovanos bus 
begalo branginamos, nes jose 
visuomet įžiūrės eilę gerų šir- kė. 
džių. Veselninkas 

Biznį 

Iš Cicero 
nusikėlė j Marąuette Park F. 
Petraičiai. Gyvens adresu 7039 
So., Artesian Ave. Ciceriečiai 
labai apgailestauja gerų pa
raki jonų ir 'sykiu linki pasi
sekimo naujoje kolonijoj. 
"Draugas" lankys Petraičius 
taip, kaip ir Ciceroj kad lan-

/ 

; • 

viškų sūrių. Nepamirškite ge 
ros "Draugo" rėmėjos. Nuei
kite nusipirkti ir įsitikinsite. 

Rap 

Laidotuvesi 
įvyko geg. 8 d. a. a. Onos 

pradėjo su sūriais, o dabar 
dar pridėjo groserį ir "deli-
catessen". Čia rašoma apie 

Daujotienės iš Šv. Antano pa- Mrs. Mikolaitienę, 1345 So. 

Trūksta Vieningumo 
CICERO. — Daoar Cicero 

visi nutilo, lyg po kokios aud 
ros^ 'Rinkimai pasibaigė ir 
mūsų klebono 25 m. jubilie
jus praėjo. Jubiliejus praėjo 
gratioje nuotaikoje ir .visi la
bai -patenkinti. 

Tačiau rinkimai lietuviams 
nepavyko. Visi lietuviai pra
laimėjo. Tai Cicero politikie-

dim ir vienas kitą purvais 
drabstom. 

Rinkimai atėjo ir praėjo. 
Mes dėl savo susiskaldymo, 
dėl nepasitikėjimo savaisiais 
neįstengėm išrinkti nė vieno 
lietuvių. Štai dabar Cicero 
miesto valdyboj yra keturi len 
kai, vienas švedas ir kiti če
kai. 

Jau laikas būtų nustoti sve
timiesiems tarnaua. Vertėtų 
jau dabar praaėti politikos 
darbų. Mes tik prieš rinkimus 
įpratę patriukšmauti — daug 
susirinkimų sušaukiam, kalbų 
pasagom ir laikraščiuos pri
rašom, o vis svetimųjų nau-

Anastazas Valančias 

»t)MI'i ETE 

WOLK S T U D I O 
1945 V\est I 9 *S t f fe t 

aw 

SOyeau 

U>VANI EO MIOTOCRAPtn 
I l>V*f > 1 , , . , , 1 d ( j K U , 

l'HONE LAPAVBTTB 2M;< S 
NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

6 3 4 3 
Wholesale Furniture Co. 

So. Westenn Avenue 
MPUBLIO 6051 

rapijos bažnyčios. Palaidota 
Šv. Kazimiero kapuose. Ve
lionė buvo pamaldi moteris, 
buvo skaitytoja katalikiškų 

J. ir S. Butkai, jaimave- lįSkamj^ y p a 6 "Draugo" ir 
džiai, labai dėkingi savo te-

i Surengimų taip 
vestuvhj pokylio. 

rankos veda doros keliais, o 
reikale ir savo galvų guldo. 

(Bos daugiau) 

Šios parapijos tikintieji tu 
ri da„g pageLbos siekti t o b u . ^ e h a m s * T y f J S ? 
lumo. Kiek j vairių pamaldų; 
misijų, rekolekcijų, novenų. 
Dievo žodžiui skelbti sunau
dojama kiekviena proga. Ku
nigams, ypač gerb. Jubiliatui, 
nieks nėr sunku: nei anksti 
rytais keltis Šv. Komuniją 
dalinti, Šv. Mišias atnašauti, 
nei ilgas valandas kasdien i* 
pažinčių klausyti, nei ofise 
ilgai sėdėti, nei pas ligonius 
eiti. Visas visiems atsiduoda, 
kad visus vesti išganymo to
bulumo keliu, kad visi atsiek
tų gyvenimo tikslą. 

Kadangi kunigas tokį pra
kilnų darbą daro, jis yra va
dinamas Dievo galybių ange
lu, dvasios tėvu, mokytojum, 
tarpininkų tarp Dievo ir žmo
gaus, tvarkytoju ir antru 
Kristum. Užtat jam priklau
so žmonių pagarba, klusnu
mas ir meilė. Į&imta ir Dievo 
įsakyta vaikeliams gerbti, 
klausyti ir mylėti savo tėvus, ty 
Jie duoda vaikus pasauliui. 
K unigas per Šv. Krikštą ir 
kitus sakramentus juos duo
da Dievui. Jis jus peni dan
giška Manna. Jis jums nuo
dėmes atleidžia. Jis už jus 
6v, Mišias aukoja. Jis palydi 
jus į amžinybę. Kunigas žmo
gų nuo lopšio iki karsto v i IL 

"Laivo". Priklausė prie kelių 
katalikiškų draugijų, taipgi 
buvo ir rėmėja Tėvų Marijonų 
įstaigų. 

Gilios užuojautos Daujotu 
šeimai. Rap. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REALESTATb 
INSURANCE AND LOANb 

Statau visokios ry&Ks naujus aa 
mus ant lengvų mėnesiniu tarno 
Ujimu, namu viaokj taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, aa 
lengvą mėnesiniu išmokėjimu 
(lsgauuu geriausj atlyginimą k 
Fire Insurauoe Kompanijų, dėl tai 
symo apdegusių uaniu), Darą*. 
paskolas ant naujų ir senu namų, 
ant lengvu mėnesiniu išmokėjimų 
auo S UU tO metu. Reikale kiMp-
kitea prie: 

49tb Ave., kuri moka taip sek 
mingai plėsti savo biznį. Ži
noma, teisingai varyk biznį, 
tai visados turėsi geras sek
ines ir pirkėjų niekad nesto-
kuos. 

Pas Mikolaitienę galima 
gauti visados šviežių prekių 
ir pigiau, o ypač gerų lietu-

Puone Virginia 0780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svftainę renducjame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI. 

SKOLINAME PINIGUS ^ k , 
INSURED ANT PIRMU MORGIČIŲ 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

L£JG V AU IftMOKffJTMĄĮg 

Barskis Furniture House, Inc. 
" • • • HUMl OF f U n rURNTTLRB" S1NOJB 1M4 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

M f M u t n 

¥\ f* 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME Q * CJ0 UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

GHIGAGO SAYINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN I'AKEL, Secretary 

J O H N P A K E L 
6816 S* Western Ave. Phonc Grovehill 0306 

Tel. VVIllovv Springs 1067 
ŠVARI, JALKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer & Keane Avės,, Justice, 111. 

Blatz PUsener ir Blatz Old Heidclberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Pry Penktadieniais 

Eduardas J, Kubaitis — Frances Kubaitfe 

^ 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

S 

> 

Tai yra geriausi Ir grasiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, 1 ngvl išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotu automobiliu, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 

i 

» i**-W»»«3 «RV-C». 

'U WILL LIKĘ U S' 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - OUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

. • * 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a r d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehill 0 3 1 8 

£ 
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šv. Kazimiero Akademijos Remejy Dr-jos 
21 Metinis Seimas 

A. A. Motinos Marijos 
atminčiai pagerbti 

J šį metinį seimą suvažiuos 
visi ARD skyriai su dovano
mis. Visi veiklieji ARD sky
riai darbuojas, kad tik sukė
lus dovanu 21 seimui — pa
gerbiant a. a. Motiną Marią. 

prasidės posėdis Marijos Gi-
mimo parapijos salėje. Seimo 
dalyviams pietūs 12:30 vai. 
akademijos salėje. Posėdis vėl 
prasidės 2 valandą po pietų. 

Seimą baigus bus palaimi
nimas Šv. Sakramentu vie
nuolyno koplyčioje. Po palai-

. 
ADELINE ZACH - LIETUVAITĖ 

DAINININKĖ KONCERTUOJA 

minimo vakarienė su progra-
Gražiai rengiasi iš parapi-; m a akademijos salėje. 

jų draugijos, gavusios pakvie-| Visi? organizacijų prašome 
timus seiman. Visa kataliką! rinkti delegatus, paremti aka-
visuomene gerbė i r mylėjo a. dėmi ją auka ir suteikti rėme
li. Motiną Mariją — įsteigėjąj joms naudingų patarimų. 
Seserų Kazimierieeių. Visą 
draugijų atstovai atvyks ARD. 
seiman jos atmintį pagerbti. 

Dėkojame kun. klebonui 
A. Baltučiui 

Jaunimas — Vyčiai 
Laukiam ARD 'seime jauni

mo atstovai: Sodalicijos, Vy
čių. Juk didžiuma jų seserų 
Kazimierieeių buvusieji para
pijų mokiniai. Jie privalo y- .' 
patingai Motinos Marijos at
mintį pagerbti. 

ARD 21 seimas 
Įvyks gegužės 26 d. Prasi-

Metas po meto, Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos klebonas 
užleidžia savo parapijos sve
tainę rėmėjų seimams. I r ne 
tik užleidžia, bet ir pats da1-
lyvauja, nuo savęs sveikina 
ir auką suteikia. Tai brangu
sis seserų ir rėmėjų priete-
lius- Kaip jam atsidėkoti? 
Vien malda ir gerais linkėji
mais. Seserys ir rėmėjos kle-

dės 9:30 vai. šv. Mišiomis, ku- bono Baltučio prielankumo ne 
rios bus laikomos vi'sų rėmė-! užmirš niekados. 
jų intencija vienuolyno kop- Laukiame skaitlingo ARD 
lyčioje. Po pamaldų 10:30 v. 21 seimo. Rėmėja 

Duktė Išgelbėjo Moti-
nę Ir Senelį 

Sugrįžus namo, 5032 South 
Winchester Ave., 18 m. Irene 

bos surasti vagių, kurie iš jų 
kiemo pavogė jų arkliuką. 

Pirmasis Koncertas Kimball Salėje 
Gegužės 15 dieną, 8:15 vai. vakare, Kimball Hali, rengia

mas pirmasis koncertas Chieagos lietuvaitei, Adeline Zach. 
J i yra mezzo-soprano, dažnai dalyvavusi koncertuose su ki
tais dainininkais. 

Programa sudaryta įdomi ir nelengva. Įeina Gluck, Verdi, 
Schubert, Bizet, Secchi ir kitų žymiųjų muzikų kūriniai. 

Koncertą pravartu aplankyti kiekvienam muzikos mėgė
jui jau vien dėl to, kad .paremti savąją 'pradedanijią, meninin
kę. 

ORKESTROS 
direktorius Ben Pollack pa* 

Dombrowsky rado gaso pilnoj trauktas teisman dėl persisky 
virtuvėj apsinuodijusią ir jau 
be sąmonės motiną, 40 m. 
Bose Dombrowsky ir senelį, 
67 m. Charles "VVhitman šali
niam miegamajam. 

J i uždarė gazą, atidarė lan
gus ir pašaukė policiją ir gaiš 
rininkus, kurie abu atgaivino. 

Mergaitės pasakojimu moti
na jau kuris laikas sirguliavo. 

rimo. J o žmona kaltina jį ją 
mušus. Pollack turi užstatyti 
$5,000 kaucijos, kad jis gr\s 
Chieagon teisman. 

#350,000 Labdarybei 
Ir Giminėms 

Balandžio 28 d, miręs 74 
m. Emanuel lF. Selz paliko 
$350,000 vertės palikimo, ku
rio 7.5 nuošimčio gauna lab
daringosios organizacijos: Chi 
cagos žydų labdarybė, Chiea
gos jungtinės labdarybės, Kū
dikių šalpos sąjunga, Lankan
čiųjų slaugių asociacija ir 
Orchestrai Assn. 

VEDYBŲ * 
leidimus išsiėmė: Theodore 
Ponis, 21 m. ir Anna Petkū-
nas, 18 m.; Alex Wroblewski, 
28 m. ir Elizabeth Meldažis, 
23 m.; Frank AVanda, 26 m. 
ir Clara Anuska, 24 m.; Joe 
Bartusiewicz, 28 m. ir Olga 
Izzarilli, 22 m. 

Padėka 
Nuoširdžiai dėkojame už at

siųstas vajaus aukas Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 1 
skyriui ir visiems Šv, Kry
žiaus parapijiečiams. 

Likusioji dalis tenka bro
liui, 4 sūnėnams, 4 dukterė
čioms ir t t 

Prisipažino Nužudęs 
Žmonę 

Užvakar vėlai j Racine Av. 
policijos stotį užėjo 48 metų 
"VVPA darbininkas Edward 
Kili ir pareiškė: 

"My name is Kili and T 
just choked my wife to 
death." 

Persitikrinę, jog vyras rim
tai kalba, policininkai nuvyko 
jo namuosna, 689 Milwaukee 
Ave., rado 34 m. Edith Ja-
cobs lavoną. Kili pareiškė, 
jog gyvenęs jau keleris me
tus su Miss Jacobs, bet jie 
buvę nevedę. 

ROGERS P ARK 
policijon atvyko 12 m. Harold 
Sullivan ir jo 10 m. brolis 
Joseph ir pareikalavo pagal-

$5.00 aukojo J. Ačas ir P. 
Dorša. Po Š2.00: B. Astraus-
kis, P. Birbilaitė, L. Pitkelis, 
B. Pivarūnas, M. Doršienė, E. 
Benaitis, S. Kavaliauskas, S. 
Stasiauskas, A. Siupis. Po 
$1.00: Petrulienė, A. Kaspu
tis, Slepavičienė, B. Bartkus 
H. Nedvar, Cibul'skienė, K. 
Pitkelienė, V. Daukša, J. A-
čas, K. Žalnierienė, L. Nemu
nas, P. Jurkus, J . Šimienė, J. 
Vielienė, W. Brya, P. Turs-
kienė, A. Bronušas, M. Sta-
nislauskienė, U. Klimas, B. 
Aluzas, M. Urbonas, A. Palu-
binski, M. Jurkienė, A. Mise
vičienė, V. Šalna, J. Lesins-
kis, V. Sudaitė, B. Stulgins-
kai, Čepulienė, P. Stanišaus-
kas, B. Navickas, M. Kazka, 
O. Janūnas, D. Zapalskienė, 
J . Pečeliūnas, J . Bikus, S. Ši
mkienė, M. Petrošaitė, B. Ša
mas, J . Jasulaitis, M. Strums-
ka, JI Lesauskis, M. Marti
šius, M. Seilis, N. Karklelis, 
U. Slokonis, A. Kurpis, A. Ši
moniene, J . Peliksą, K. Bal-

seri, C. Knezi's, J . Rimkus, S. 
Slankevič, A. Pomezcki, P. 
Gudkiskienė, J. Vailikaitis, O. 
Levickis, A. Šeputis, M. Sta-
nišauskas, L. Navickas, A. La-
buskas, A. Boksai tis, M. Pėt-
rila, A. Kinčinas, L. Cibuls
kis, M. Gudauskas, P. Miku-
tienė, G. Stakauskte, J. Za
karas, T. Jurkus, S. Alber-
kis, A. Zutaut, U. Panavas, 
D. Klimas, J. Ragaiškis, B. 
Jurgaitis, A. Butkevičius, S. 
Kicelius, Landžius, O. Kazba-
dauskaite, S. Varanauskis, N. 
N. .50e, A. Zabalevičiūte./ 

Esame giliai dėkingos Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
joms iš Šv. Mykolo (parapijos 
ir visiems, kurie įteikė aukas: 
$10.00 J. Gerdžiūnas, $2.00: 
J. Dorin, A. Laurinaitis, $1.00: 
K. Kis,cionis, A. Bacevičius, 
M. Sutkienė, A. Kavaliaus
kienė, A. Valaitienė, M. An-
druškevičius, M. Kareekienė, 
F. Yuškys, M. Kupčiūnas, F. 

Dovalga, A. Deksnis, C. Kaz
lauskas, T. Šadbaras, E. Slau-
ta's, J . Maksvytis, Ji\ , A. Ku-
mšlytis, V. Daugirdienė, A. 
Pauža, M. Tomasevičius, J. 
Raudeliūnas, D. Maksvytis, 
Jr., Jonuškevičius, N. N., .50 
— B. Penkauskas, N. N., N. 
N. 

H0W TO CtfANSE AND S00THE 

^TIRED 
STRAINED'EYES 

• Don 't suffer from bura-
ing , s m a r t i n g e y e s . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
ąuick, amazing relief. 
Murine's six extra in-
gred ient s completely 
wash away eye irrita-
rion-make your eyes feel 
clean,fresh,aJive! Use Murinę twicedaily. 
•Eye strain due todust, driving, glare. elose work, 
movies, reading, tate hours. Murinę will not cor-
recteyedeficiencies.For treatmentof organiceye 
disorders, see a competen t professioiial at once. 

VOUR EVES 
A T A L L O R U G S T O R E S 

SICK, NERVOUS 
PDAUl fV "EVERY H 
UKAI l lV I MONTH" i 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearVVoman'sFriend"! 
Some women suffer severe monthly 
pain (eramps, backache. headache) due 
to female functional disorders while 
other's nervea ten d to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham's 
Vecet&ble Compound made especially 
to help tired, run-dowTi, nervous wom-
en to go smiling thru "difficult days." 
Pinkham's Compound contains no opi-
ates or habit-forming ingredients. It 

is made from nature's own beneficial 
roots and herbą—each with its own 
spėriai purpose to HELP WOMEN. 

Famous for overCOyears—Pinkham's 
Compound is the best known and one 
of the mo»t effective "woman'3" tonies 
obtainable. Try it Į 

NO EXTRA COST 
VITAMI 

(CAROTENt) 

SMITH BROS. 
COUGH DROPS 
(BLACK OR MENTHOL-3t) 

Dėkojame u*2 aukas iš šv. 
Kazimiero parapijos, Chicago 
Heights, rėmėjoms ir parapi
jiečiams. $3.00 aukojo A. Za-
ranka, $2.00 — V. (la Inai te, 
Z. Janevich, $1.C0 — S. Bar-
tiv^eviez, G. Dzikas, P. Rim
kienė, V. Caučias, B. Milmont, 
U. Subotienė, O. Daukšienė. 
.50c — T. Daukšas, DiScor-
pio. 

Brangieji, jūsii visų reika
lus maldose prisiminsime. Pra 
šysime Sallžiausios Jėzaus Šir
dies atlyginti Jums šimterio
pai už Jūsų geraširdingumą. 

Šv. Kazimiero Seserys 

Gegužės 10 d., pasimirė Ka 
zimieraszimieras Stokus. Ki> 
nas pašarvotus J. Kowske 

Sekantieji iš Rockford, Tl- plyeioje, 1503 W. 51 st Street 
linois, suteikė auką naujai a-
kademijai ir jiems širdingas 
ačiū: $5.00 — Kazimieras ii 
Elena Makauskai, $2.00 — O. 
Valiulis, L. Čepulis, $1.55 — 
M. Astikis, $1.00 — A. Kai
rys, F. Rimkus, G. Mikleton, 
S. Valiulis, O. Baleaitis, S. 
Pankauska's, J. Jnsevich, J. 
Bložis, J . Saroka, A. Ponkus-
ky, E. Noreikienė, Misiūnas, 
M. Vasiliauskienė, V. Karve
lis, J. Politie, V. Lapinskas, 
A. Rupšis, P. ir C. Eytalis, 
J. Jazukevičius, Sautelas, J. 
Senienas, J . Enenas, A. Skri-
dla, V. Stakauskienė, J. Bag-
don, Kulvin'skas, A. Marma, 
Varašius, Patapavieius, M. 
Aleksinas, F. Budvidas, Spie-
kas, Jenulevičius, Zubinas, 
.50 — E. Misiūnas, B. Goo-
doff, E. Velešienė, V. Judic-
ki, Mrs. Goodman, .30 — A. 
Rever, .25 — B. Garšva. 

Laidotuvės įvyks pirmacL, 
gegužės 13 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Augustino par. bažnyčia, 51st 
ir Laf lin gat. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
šioselaidotuvė'se. 

(Skelb.) 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

C L A S S I F I E D 
PASKOLOS ANT NAMŲ 

S I M A N O D A U K A N T O F E D E R A L 
S A V I N G S & L O A N ASSOCIATION 

of Chicago 
2202 West Cermak Road 

T E L . C A N A L 8887 
B e n . J . Ka7.aniinskas. R a š t i n i n k a s 

2 
PARDAVIMUI 

fletų namas 
rame stovyje. 
ju 
.S'i 

apšildomas 
nkito: 642ft 

, PO 6 
2 karų 

Tiktai 
South 

NAMAS 
kambarius 
garadžius. 

$8.500 00 

. Ge-
Alie-
Atsi-

Kolin Street. 

RENDON TAVERNAS ! 

Rendon pilnai Jrenprtas tavernas P&- . 
tikimui žmoprui. Hera vieta geram i 

„žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios I 
Biznis gerai iSdirbtas. Atsišaukite f 
savininką: 2257 West 23rd Place, | 
trečias aukštas. 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just Lring out several vari-
eties of Kraft Cheeae Spreada 
and erackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are graud for 
eaudwiches, appetizers and 
ealads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swanky8\vig glassea Kraf t 
Spreads come in. 

PARDAVIMUI NAMAS 

3436 So. "vVallace: * fletų namas: 
4 kamb. pečiais apšildomi: Mii.rinis 
2 karu garadžius: savininko telefo
nas Vincennes 0088, 7920 Vernon 
Avemie. 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobili arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes apdraudiiam 
Automobilius už numažinta, kal
ną ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavysdžiul: 
UiabiUty n u o $5 ,000 . ik i $10 ,000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja <lal>ar tik $30.80 arba 

$7.66 1 mėnesi. 

Taipgi apdraudžiant Storų Lau
rų Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau, Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2S46 \V. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect $140 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui moderniškas, pilnai J-

rengtas grožio salionas. Labai gera 
vieta. Prieinama kaina. Mažai tereikia 
irnokotl šnnUifo Tel. Vineenne«s 02fi0. 

PARDAVIMUI NAJf^S 
Pardavimui 3-fletų namas Brldge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Laa-
H n a ^«RO ««»it»» tC«l l>lr»o «Įtr*»o* 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas 

Darbas 
DS1 Specialių 

Dykai — 
15 Metų Patyrimo 
G va rantuotas 
Sąlygų 

šaukite Dabar 
COMPLETE FLOOR SERVICE 

Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS 

Pardavimui mažas medinis namas. 
2 fletai po 4 kambarius. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 

4118 South Maplewood Avenoe 

DIDELIS BARGENAS 
3 namai; 2 bizniavi; geroj vietoj. 
Norima greitu laiku parduoti. Atsi
šaukite: A. Semežis. 2225 Souih 
Tieavjtt Street, tel. CANal 0945. 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 
Turi mokėti melžti karves. Pagei
daujamas nevedės žmogus Atsišau
kite laišku: "Draugas". 2334 South 
Oakley Avenue, Cliicago, 111., Box 
\ n . 073B. 

PARDAVTMUT 
Pardavimui 5 kambariu cottage; už
daryti parčiai; cementiniai pamatai; 
garu apšildomas; 2 k a m garadžius; MAROUETTE PARKO APYLIN-
cottage % akero žemes lietuviška K f i J g c o t t a g i a l n u o $ 1 6 0 0 . 0 0 tr au-
apielinke, mokyklos ir bažnyčia. Ge- l k g C l a u 

15 bungalows nuo $3500.00 ir au-

27 dviflačial nuo $6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naulua namus Ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, didelių ir mažų netoli Chi
eagos. Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės pas 

C P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic $718 
Vakarais Prospect 0176. 

ra proga namų statvtojui. Savinin
kas: 10445 Sonitli Homan Avenue, 
Chleago. Illinois. 

PARDAVIMTH 
Pardavimui National cash register. 
Mažai vartotas, kaip tik naujas. 

: Kaina — $90.00. A. Samolis 2111 
West Coulter Street, Chicago, III. 

PA1EŠKAU PUSININKO 

Reikalintra pusininkas gerame taver-
no biznyje. Gali būti vvras ar mo
teris. Geras biznis. Atsišaukite: 959 
\Vcst 71st St., Chicago, DL 

r 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimah 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
W O R T H , I L L I N O I S 

Tel. Oak Lavvn 193J-1 

PARDAVIMUI NAMAS 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis namas, 
3 fletai: 4, 6 ir 7 kambariai. Kars
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokvklos ir bažnvčios. Kreipkitės: 
2130 Wcst 22nd Place, Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj: tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga
radžius. Tave,rno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspeet 3078. 

MARQUETTE P A R K E 

Savininkas apleidžia Chfcaga. f I I 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6 832 S. Maplewood Ave.; 6 po I 
kambarius, šiltu vandeniu šildomaa 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., S 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžial. ren-
dos } mėn. $50.00, Abudu namui 
parduosiu už teisinga pasiūlijimą. su 
mažu Jmokplimu. C. P. Siiromskia 
manager, 6921 S. Western Ave., t e l 
Republic 371 S. Namų telefonas — 
Prospect 0176. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMUI NAMAS — 4709 W. 
12TH PLACE, CICERO 

Išpoperiuojame bile djdžio k a m - 2 aukštų, mūrinis, 5 ir 6 kambarių. 
barį už $2.00. Maliavojam namus iš p i r m a s aukštas karštu vandeniu ap-
vidaus ir lauko. šildomas. Prieinama kaina iš prie-

Sopieki Bros.. Tel. Yards 154U. jasties greito pardavimo. Atsišau
kite: A. Samolis, 2111 W. Coulter 
Street (25th Street). 

RENDON KRAUTUVE 
Rendon krautuve su taverno ba

rais ir 6 pagyvenimui kambariais 
užpakalyje. Tinkamas Lunch Room 

'ar kitokiam bizniui. Atsišaukite: 
3827 So. Emerald Ave. 
2-ras* aukštas priekyje 

PARDAVIMUI 
Pardavimui grosernė ir delicates-

sen ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje, šaukite savinin
ką: Tel. Cicero 1692. 

įkįtgm 
/tchfast 

•orNiMrBKk 
For ąuick relief from itehing of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
temally caused skin U-oubles, use world-famous, 
coding, antiseptic, liquid D.D.D.PrescnpUon. 
Greaseless. stainless. Soothes irritation ana 
quickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRlPTlON. 

CUTS-BURNS-SCALDS 
•hould be qukkly treated topnjvent badl sftMJ. 
•ffects as well as relieve pain. l/te O I 1 ^ * ^ * į * * 
Wonderful too for •ore, tired toet. At yow 
druggiBf»-mooey back i fno t ••tirfedjFor 
free sample write MOBSO Laboratories 215South 
Leavitt Street. Chicago. . _ 

OUICK RELIEF FOR FEE f 
w^maį 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 588S., 

Bes. — ENGrlewood 6840. ( 

Padėti Pinigai kas Mėnesj iki 11 Dienos, Nei Nuošimtį Noo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ £4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £325,000.00 

Dabar mokam VĄflk už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDAR D 
FEDERAL? 
SAVINGS 

and 
JJOAN ASSOOIATIOlf 

OP CHICAGO 
JUSTTN MACKIEWICH, Prea. 

Ctiartered by U. S. 
SAVINGS FEDERALLT 

IN8URED 

> _ . : 
VAIi.: 9 iki S p. p. TreOad.: 9 lkl 11HW p. ftestad.: 9 Od 9;99 • . ^. 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. V m G l K I A 1141 

.. 
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