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Pijų XI pagerbti Lietuvoje 3 dienų gedulas
Popiežiais kūnas iš Siksto koplyčios 
įskeltas i švč. Sakramento koplyčia

31 kardinolas dalyvavo 
gedulo procesijoje

--------------------------------------------- i tik brolėnas grafas
KAUNAS, vas. 11. — Mirų 

io popiežiaus Pijaus XI pa
garbai ir atminimui Lietuvos 
vyriausybė paskelbė oficialu 
trijų dienų gedulu.

Pijus XI buvo vienatinis 
Popiežius, kuriam teko aplan
kyti po ilgi} šimtmečių atgai
vintų nepriklausomą Lietuvą.

piežiui mirus sis minėjimas
vakar neįvyko. Konfidencia-
lio laiško vyskupams turinys

v, , , . . -v x vra paslaptis. 'Gal itas bus išstato, kūnas, vakar iš Siksto ; JT ... .„ . ,
. . . 1 kelta aikštėn tik išrinkus nau-koplycios iškilminga gedulo! . „ . v. Ar 6 i ją Popiežių. Gal tas bus pa-

VATIKANAS, vas. 12. — 
Šventojo Tėvo Pijaus XI, di
džiojo taikois ir ramybės apa-

procesija nukeltas į Švč. Sak
ramento koplyčią — Šv. Pet
ro baziikoje. Karsto šauniais 
uždegtos 24 žvakės ir nuola
tiniam budėjimui palikta Va
tikano sargybos keturi nariai. 
Kūnas koplyčioje išbus iki ry
tojaus vakaro. Paskui bus nu
keltas į pačią ruimingą bazi
liką ir išstatytas viežąjai pa
garbai.

Į Švč. Sakramento koplyčią 
tikintieji negali įeiti. įėjimas 
uždarytas geležine tvorele. 
Karstas pastatytas po tvore
le taip, kad tikintieji pro ša
lį praeidami galėtų tik pabu- ma 
čiuoti mirusiojo Popiežiaus ko
jas.

Kūno perkėlimo laiku tūks
tantinės žmonių minios suplū
do į bazilikos aikštę, tikėda
mos įeiti bazilikon ir. ten ma
tyti gedulo procesiją. Bet jos 
neįleistos. Tik šiandien durys 
altidarytos ir tikintieji eilė
mis tvarkingai kai banga pra
dėjo slinkti pro Švč. Sakra
mento koplyčią.

Kūno perkėlimo procesijoje 
^dalyvavo Romoje esantieji 31 

irdinolas, Vatikano persona- 
daugybė vyskupų, diplo

matai ir kiti žymieji aukšto
sios kilmės ir Popiežiaus titu
luoti asmenys.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį. Po to dar per penkias die
nas tęsis gedulo pamaldos. 
Popiežiaus Pijaus XI kūnas 
bus palaidotas Šv. Petro ba
zilikos požemiuose šalia šven
tos atminties Popiežiaus Pi
jaus X sarkofago. Kūnas bus 
sudėtas į tris karstus. Pir
miausia į medinį, tas medinis 
į metalinį, šis bus kamerlin- 
go kardinolo Pacelli užants
pauduotas ir įdėtas į kitą me
dinį karstą. Trilypis karstas 
bus uždarytas sarkofage.

Prieš nukelsiant kūną iš Si
ksto koplyčios mirusio Popie
žiaus palaikus atlankė Itali
jos sosto įpėdinis ir daugy
bė kiltų žymiųjų asmenų.

Nukėlimo kūno procesijoje 

iš Popiežiaus artimųjų buvo

Franco
Ratti. Mirusiojo sesers Cami- 
11a Ratti nesimatė.

Miręs Popiežius buvo pa
siruošęs kaip vakar minėti 
Laterano dešinitmeties sukak
tį. Tai dienai į Vatikaną su
kviesti visi Italijos vyskupai. 
Vyskupams buvo pasiųstas 
konfidencialis kvietimas. Po

Gal tas bus 
daryta tik jo leidimu.

PREZ. ROOSEVELTO 

UŽUOJAUTA MIRUS 

PIJUI XI

WASHINGTON, vas. 11. — 
Prez. Rooseveltas per valsty
bės sekretorių Hull Vatikanui 
pasiuntė gilią užuojautą dėl 
Popiežiaus Pijaus XI mirties.

Svetimų šalių vėliavos Wa- 
shingtone nuleistos pusiau 
stiebo. Tas nepadaryta su a- 
merikoniška vėliava. Aiškina- 

kad J. A. Valstybės netu
ri diplomatinių santykių su 
Šventuoju Sostu.

J. A. V. KONGRESAS 

PAGERBIA PIJŲ XI

WASHINGTON, vas. 12.— 
Rytoj kongrese žemieji rūmai 
susirinks tęsti sesiją ir miru
sio Popiežiaus Pijaus XI pa
garbai tuojau nutrauks su
sirinkimą visai dienai.

ŽYDŲ PAGARBA POPIE
ŽIUI PIJUI XI

AVASIUNGTON, vas. 11. -
B’nai B’rith — Amerikos žy
dų nacionalės organizacijos, 
prezidentas II. Monsky atsi
šaukia į narius jungtis su ki
tų tikėjimų vyrais ir moteri
mis Pijaus XI atminimui kur
ti ir statyti paminklus, kurie 
bus tolerancijos ir geros va
lios simboliai.

Nelaimingai pasibaigė išilgai šabus 
slaptas išbandymo greitas skridimas

NE WYORK, vas. 12. — 
Kariuomenės lakūnas leitinan- 
tas Kersey vakar iš Kalifor
nijos į Mitchell airportą at
skrido ir nusileisdamas sudau
žė naują karinį lėktuvą pa- 
kliudęs šalia airporto medžių 
viršūnes.

Lėktuvas sugadintas; Lakū
nas tik lengvai sužeistas.

Pasirodė, kad jis išbandė

ANGLIKONU BAŽNYČIOS 
GALVA PAGERBIA 
MIRUSĮ POPIEŽIŲ
LONDONAS, vas. 11. — 

Anglikonų bažnyčios metiniam 
susirinkime Kanterburio arki 
vyskupas pakvietė vyskupus 
ir pasauliečius atsistojimu pa 
jų XI. Anglikonų galva kal
bėjo:
“Popiežius Pijus XI buvo 

gilaus mokslo, didelio pamal
dumo ir teisingumo žmogus. 
Jis visą laiką su pasiaukoji
mu drąsiai nešė savo prieder
mių sunkią naštą. Neturime 
užmiršti jo pastangų taikos 
reikalais”.

Londono visose katalikiško
se bažnyčiose vakar laikytos 
gedulo Mišios.

Prancūzijoj visose bažny
čiose įvyko specialės gedulo I 
pamaldos su Mišiomis.

Airijoj tas pat. Vengrijos 
regento Horthy įsakymu ven-1 
grų kariuomenėje paskelbtas 
vienos dienos gedulas.

Kitose Europos valstybėse 
taip pat paskelbtas gedulas. 
Vokietijoje ant visų valdinių 
namų vėliavos (swastikos) va 
kar buvo nuleistos pusiau 
stiebų.

Maskvoje tik per radiją 
trumpai pranešta: “Mirė Po
piežius Pijus XI”.

Lenkijoje nutraukti visokie 
linksminimosi iki mirusį Po
piežių palaidosiant.

POPIEŽIAUS ŽIEDAS 
PERLAUŽTAS

VATIKANAS, vas. 12. — 
Mirusio Popiežiaus Pijaus XI 
vadinamas žvejo žiedas — 
Popiežiaus valdžios simbolis, 
vakar įteiktas kardinolų kon
gregacijai ir, kaip paprastai, 
perlaužtas, nes ant jo pažy
mėtas mirusio Popiežiaus var
das.

Iš sulaužyto bus nuliedintas 
naujas žiedas ir įteiktas iš
rinktam naujam Popiežiui su 
jo pasirinktu vardu.

PARYŽIUS, vas. 12. — Vo
kietijos vyriausybė pakvietė 
Europos taikos konferencijon 
Berlyne Prancūzijos užs. rei
kalų ministrą Bonnetą.

naujos slaptos konstrukcijas 
greitąjį dviejų motorų karo 
lėktuvą. Išilgai visą šalį jis 
praskrido per 7 valandas, ar
ba 340 mylių per valandą 
greičiu.

Sudaužytas lėktuvas tuojau 
kareivių apsuptas, ikad niekas 
prie jo neprieitų ir nepatirtų 
jo konstrukcijos.

f Šventojo Tėvo Pijaus XI kūnas metalinėje lovoje kukliam kambaryje. Nuotrauka padaryta Popiežiui 
Įnirus. Miegamasis kambarys be jokio puošnumo — vienuoliškas. Šalia miegamojo yra kitas — privati 
’opiežiaus 'koplyčia. (Acme radiophoto)

ITALŲ TAUTĄ LIŪDI, „ 

SAKO MUSSOLINI

ROMA, vas. 11. — Italijos 
premjeras Mussolini pareiš
kia, kad kaip Bažnyčia, taip vi 
sa italų Itauta nepaprastai liū
di netekusi tarp gyvųjų, savo 
garbingo didžiojo vado ir sū
naus Popiežiaus Pijaus XI.

Mussolini Pijų XI vadina 
Popiežium taikininku.

Italijos karaliaus rūmuose 
paskelbtas 8 dienų gedulas. 
Ant visų viešųjų namų vėlia
vos pusiau stiebų nuleistos. 
Vakar visai dienai mokyklos 
uždarytos. Bus uždarytos ir 
laidotuvių dieną — trečiadie
nį. Taip pat uždarytos visos 
pramogų vietos.

ARIJAI NEGALI PASI
PELNYTI

BERLYNAS, vas. 12. —
Vokieitijos vyriausybės nuos
prendžių žydų nekilnojamas 
savastis gali .pirkti tik ari
jai vokiečiai. ,

Daugybė pasiturinčių vokie
čių nusprendė pusdykiai įsi
gyti žydų savastis ir pratur
tėti. Tik staiga nacių autori
tetai paskelbė, kad pirkimo 70 
nuošimčių pelnas turi tekti 
vyriausybei.

AMERIKOS KARDINOLAI
IŠVYKO Į VATIKANĄ

NEAV YORK, vas. 12. —
Cllicagos ir Philadelphijos 
kardinolai vakar garlaiviu 
“Rexi” išvyko į Vatikaną da
lyvauti naujo Popiežiaus rin
kimuose.

Bostono kardinolas išvyks 
trečiadienį.

8<AITYKITE VIEN KATA 

LIKI1KU8 LAJKRA4ČIUS

KAĘDINOLŲ KOLEGIJĄ 

SUDARO 62 KARDINOLAI

VATIKANAS, vas. 12. — 
Kardinolų Kolegiją šiandien 
sudaro '62 kardinolai. Paski
romis šalimis imant, jie yra:

J. A. Valstybių 3; Kanada 
1; Brazilija 1; Argentina 1; 
Vokietija 4; Lenkija 1; Ang
lija 1; Airija 1; Belgija 1; 
Prancūzija 6; Portugalija 1; 
Ispanija 3; Čekoslovakija 1; 
Vengrija 1; Sirija 1; Italija 
35.

Suvykę į Vatikaną kardino
lai iš savo tarpo slaptu bal
savimu rinks naują Popiežių.

LENINGRADE VISOS 
TRYS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS UŽDARYTOS
PARYŽIUS. — Kavas ži

nių agentūra iš Maskvos pra
neša, kad Leningrade daugiau 
pravoslavų cerkvių uždaryta 
ir šiandien ten likusios atida
rytos tik trys pravoslavų cer
kvės.

Prieš šešis mėnesius dar bu 
vo atidarytos ir visos trys ka
talikų bažnyčios. Dabar jos vi 
sos užanspauduotos.

*Tarp uždarytų katalikų baž 
nyčių yra ir istorinė Šv. Kot 
rinos bažnyčia, kurioje palai
dotas Napoleono I priešas 
gen. Moreau, kurs 1813- me
tais žuvo kautynėse ties Drez
denu kovodamas rusų eilėse.

Be to iki pereitos vasaros 
Šv. Kotrinos bažnyčioje buvo 
palaidoti lenkų karaliaus Sta
nislovo Poniatovski* palaikai, 
kurie vasarą nukeldinti į Len
kiją-

Londone kalbami, kad artimiausiomis 
dienomis gen. Franco bos pripažintas

LONDONAS, vas. 12. —
Čia pačiuose valdiniuose sluo
ksniuose atvirai kalbama, kad 
ateinančią savaitę Anglija ir 
Prancūzija pripažins Ispani
jos gen. Franco vyriausybę. ' 
Sakoma, tuo būdu bus bau- I 
doma gen. Franco ištraukti I 
iš fašistų nacių įtakos. Tuo , 
svarbiau, kad šiuo pripažini
mu ne vien bus atsakyta Ma
drido raudoniesiems visokia 
teikiama parama, bot dar bus 
priversti kapituliuoti.

Stebėtojai nurodo, kad An
glija su Prancūzija susimeta 
pripažinti gen. Franco vyriau
sybę dėl to, kad frankistai 
jau beveik laimėję karą. Pri
pažinimo atidėliojimu Angli
ja su Prancūzija daug nuken
tėtų ekonominiai ir politiniai. 
Tad griebiasi pripažinimo žy- 
giy-

Niekam neįeina galvon, kad 
Anglija su Prancūzija savo 
pripažinimu ir žadamu auk
su galėtų gen. Franco ati
trauktų nuo Italijos ir Vokie
tijos, kurių dėka Ispanijos 
raudonieji sutriuškinti. Gen. 
Franco vyriausybė visados 
pasiliks su Italija ir Vokieti
ja glaudižuose santykiuose. Ir 
jei bus kokios koncesijos, tai 
jos pirmiausia teks fašistams 
ir naciams. (Ir apie tai negali 
būti dviejų nuomonių.

Žiniomis iš Madrido, tenai 
nuskridęs raudonųjų režimo 
ministras pirmininkas Negri- 
nas nerado sau reikiamo pa
lankumo. Madrido Valencijos 
fronto vadas gen. Miaja at

sisako klausyti Negrino pa
žiūrų, kaip turi būti toliau 
vedamas karas su frankistais. 
Nesusipratimai dar daugiau 
raudonuosius žlugdo ir numa
tomas jų greitas kapituliavi
mas. Frankistų kariuomenė 
jau nusisukusi prieš Madrido 
Valencijos frontą. Pranešta, 
kad pirmiausia frankistai pul
sis Madridą atkirsti nuo Va
lencijos. Visi jūros pakraš
čiai blokuojami, kad raudo
nieji negautų maisto ir karo 
medžiagos.

Žiniomis iš Valencijos,-fra
nkistų lakūnai vakar bombar
davo šį miestą. Dideli nuos
toliai padaryta. Vienas britų 
prekinis laivas nuskandintas.

BRAZILIJOJ GEDULAS 

DfiL POPIEŽIAUS

MIRTIES

RIO DE JANEIRO, vas. 11.
— Visoj Brazilijoj visos vie
šosios įstaigos vakar buvo už
darytos mirusio Šventojo Tė
vo Pijaus XI pagarbai. Baž
nyčiose laikytos gedulo Mi
šios.

BUKARBSTAS, vas. 12. — 
Susektas sąmokslas nužudyti 
Rumunijos naują ministrą pi
rmininką Calinescu. Kelios 
dešimtys asmenų suimta.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota, šilčiau.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 

5:20.
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Bendradarbiams Ir koreapouaentama raitų negrųžlna. 
tel neprašoma tai padaryti Ir neprlatunčlama tam tilte
liu paSto ženklų. Redakcija pasilaiko aau telae tal
žyti Ir trumpinti rlsua prudųatua raitus Ir ypač ko- 
reepondeacllaa sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
praio raiytl trumpai Ir aliklal (jei galima raiomaja 
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polamiitna ir aamenlikumų. Pasenusios korea- 
oondeneljoe lalkrsitln nededamoa

Skelbimų kainos prlaiunfilamoe parelkaiavua

Bažnyčios Varžymai Vokietijoj 
Didėja

RŪPINKIMĖS SAVO JAUNOSIOS KARTOS AUKLĖJIMU
.Jungtinių Amerikos Valsty- turiu viešai net per spaudų 

Hitleris, kalbėdamas Reichstage, drįso pa-j bių lietuvių senesnioji karta pareikšti, kati savo vaikų iš
kiliai sielojasi savo jaunesnės auklėjiniį ir išiuokynie tėvai 
kai tos likimu ir rūpinasi ar ji didžiausių vaidmenį vaidina, 
paliks nenutautus ir ar ji iš- ir kaip savo vaikus išauklėja, 
laikys savyje lietuviškų ir ka- tokius juos turi.
talikišvvąją ateityje dvasių.

Bntered u Seoond-Claee Matter Maroh 81, 1918 at 
Chleago, Illinois Under he Aot oi Maroh 8, 1879.

Vatikano organas “Osservatore Romano ’ j 
pareiškė, kad nėra skirtumo tarpe persekio
jimo Bažnyčios Rusijoj ir persekiojimo Baž
nyčios Vokietijoj.

Šitokiu pareiškimu Rusijos komunistai la
bai įsižeidė ir jų laikraščiai užprotestavo. 
Kų jūs manote, kaip komunistai pamatavo 
savo protestus? žinoma, kad neatspėsite. Tai
gi štai kų jie pareiškė:

“ Sovietų Sųjunga yra šalis, kurios vadai 
visai atvirai demonstruoja savo bedievybę. 
Mes nesame sudarę jokio konkordato su A- 
paštalų Sostu. Mes neturime savo ambasa
doriaus prie Vatikano Romoj ir neturime nu
ncijaus Maskvoje. Iš kitos pusės Vokietijoj 
Trečiasis Reichas skelbia esųs krikščioniška 
imperija, palaikanti ryšius su Vatikanu ir 
vis šaukiasi Dievo palaimos savo tėvynei. 
Mūsų gi, Sovietų Rusijoj, nereikia Dievo 
palaimos ir jos nenorime. Komunistų parti
ja yra bedievių partija. Mūsų tikslas yra 
sunaikyti Bažnyčių”.

Kas gali aiškiau savo pasaulėžiūrų pa
reikšti, kaip kad viršuje pareiškė komunis
tai? Kas iš to gali nematyti prie ko ko
munistai varosi?

Viršuje paduotoje ištraukoje komunistų 
tiesa taip aiškiai pasakyta, kad rodos ir ak
las gali matyti ir durūas suprasti. Bet ant 
nelaimės tokių randasi. Atsiranda tokių, ku
rie yra ir už durnus durnesni ir už aklus 
aklesni. Tekiais yra lietuvių komunistai. Jų 
laikraštyje ” Vilnyje” prieš keletu dienų bu 
vo rašyta, kad katalikai ir komunistai, tai 
veik bendraminčiai, kad katalikai ir komu
nistai privalų bendrai stoti veikti prieš fa
šistus, kad Sovietų Rusijos konstitucija ga
rantuojanti tikybos laisvę. Ar kada nors su
lauksime to laiko, kada lietuvių nemokšos 
komunistai bent Maskvos abėcėlę išmoks?

reikšti pasauliui, kad Vokietijoj Bažnyčia 
nesanti persekiojama, kad religinė laisvė e 
santi užtikrinta, kad valdžios parama Baž 
nyčiai, kasmet didėjo. Esu persekiojami tik 
tie dvasininkai, kurie nesiderinu su valsty
bės įstatymais. Sakė, kad taip vadinamose 
demokratinėse valstybėse Bažnyčiai esu blo
giau, nes tose valstybėse Bažnyčia negaunanti 
valdiškos paramos. Gąsdino, kad jei oūsxų 
ir toliau nacių vyriausybei prikaišiojama Ba
žnyčios persekiojimas, tai galį prieiti prie 
to, kad Bažnyčia būsianti atskirta nuo vai 
džios. Tada Bažnyčia neteksianti valdiškos 
paramos.

Tas tiesa, kad dabartinė Vokietijos vy
riausybė pinigiškai remia Bažnyčių. Bei taip 
gi yra faktas, kad ten Bažnyčia laisvės ne 
turi — jos spauda veik panaikinta, katali
kiška akcija pakrikdyta, dėstymas tikybos 
mokyklose suvaržytas, Apaštalų Sostas, vys
kupai, dvasininkai paniekinami, Bažnyčios 
mokslas pajuokiamas, varoma agitacija už 
atsimetimų nuo Bažnyčios ir t.t.

Dabar dėl gųzdinimo atskirti Bažnyčių nuo 
valstybės. Demokratiškose valstybėse, tiesa, 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės ir jose Baž 
nyčia negauna valdiškos paramos. Taip yra 
štai Amerikoj ir antai Prancūzijoj. Bet tose 
valstybėse Bažnyčia turi laisvę. Jei Hitleris 
atnltirtų Bažnyčių nuo valstybės sakysime 
taip, kaip kad yra šioje šalyje, tai ar jis 
duotų ir tokių pat laisvę kaip kad čia yra? 
Tokio parėdymo, visi žinome, jis nepadary
tų. Hitlerio atskyrimas Bažnyčios nuo val
stybes reikštų naujų varžymų ir apsunkini
mų Bažnyčiai.

Prasidėjo Geresni Santykiai

Florida Pasižemino
Florida yra šiaip jau gausiai lankoma 

turistų. Iš šiaurinių valstybių turtingesnieji 
ten vyksta žieminių atostogų praleisti. Bet 
Floridai to visko dar nepakako. Norėjo, kad 
vis daugiau turistų ten vyktų. Tam ir su
galvojo labai netikusį turistų viliojimui būdą.

Floridos legislatūra priėmė naujų divorso 
įstatymų. Tuo įstatymu labai palengvinama 
divorsų gauti. Senasis įstatymas reikalavo 
kad divorso ieškantieji privalo išbūti ma
žiausia du metu toje valstybėje. Dabar tą 
terminą sutrumpino iki 90 dienų. Taigi ten 
beleisdamas atostogas gali ir divorsą gauti

New Yorko ir kitų didmiesčių advokatai 
gauna iš Floridos laiškų, pranešančių, kaip 
dabar lengva Floridoj divorsas gauti. Reiš 
kia, advokatai informuojami, kad jei savo 
klientams negali gauti divorso savo valsty
bėje, tai teatvažiuoja į Floridą.

Tokiu įstatymu Florida pažemino save.

Ilgų laikų pietinėse valstybėse buvo įsiga
lėjusi netolerancija. Vietiniai protestantai 
labai šnairavo į katalikus. Ten buvo kilęs 
Ku Klux Klanas, kurio vienu svarbiausių 
dalykų buvo tai kova prieš katalikus.

Ta netolerancija žemesniuose gyventojų 
sluogsniuose dar tebėra. Bet bendrai imant 
padėtis visiškai pagerėjo. To pagerėjimo žy
miausiu ženklu buvo tas, kad Georgia vai 
stybėje Atlantos vyskupas O’Hara buvo pa
kvietęs Ku Klux Klano viršininkų Hiram 
Evans į katedros pašventinimo iškilmes. Ji
sai tose iškilmėse dalyvavo ir tai ne vie
nas, o su šeimyna.

Vyskupas O’Hara buvo kritikuojamas už 
Ku Klux Klano viršininko kvietimų, o tas 
viršininkas savo keliu buvo kritikuoja iras 
už dalyvavimų. Į tų dvigubų kritikų įsimai
šė Ralph Smith, žymiausias pietinių val
stybių laikraštininkas. Jisai pareiškė, kad ir 
vyskupas ir Ku Klux Klano viršininkas ge
rai pasielgė. Pareiškė, kad netolerancijos ga
dynė tarp katalikų ir protestantų jau pasi
baigė.

Jie daug, mūsų senesnieji
Tą klausimą jie gvildena lietuviai, savo vaikais rūpina- 

jau kelinta dešimtis metų įvai si, liet tinkamo jiems lietuviš- 
riuose savo draugija susirin- koje dvasioje išauklėjimo su
kimuose, seimuose ir konferen teikti pavydi, jie kartais pa
vijose; jie tuo reikalu ne tik daro juos gan žymiais žmonė- 
gyvu žodžiu bet ir per spau-'mis, suteikdami jiems aukštą 
dą ginčais, pasitarimais, viso-'mokslą, bet ne savo tautai, o 
kiais raštais ir įvairių suma- tik svetimiems.
nymų kėlimu ir tam būdų ieš
kojimu daug brangaus laiko 
pašvenčia, praleidžia ir auko
ja, bet galutinų išvadų tuo 
reikalu ir padaro kokius nors 
nutarimus, bet šie lieka neį- 
vygdinti, nes tikrumoje jie pa 
sirodo esą netikslūs — neįgy
vendinami arba jų įgyvendini 
mui reikalingos didelės pinigų 
sumos, kurių pas mūsų tau
tiečius arba draugijas daug 
nėra.

Mūsų senesnieji lietuviai, 
nedarant tarp jų pažiūrų skir 
tumo, kad jaunąją kartą prie 
savo parapijų, lietuviško — 
katalikiško veikimo ir draugi
jų pritraukti ir ją ten palai
kyti, siūlo jiems visokių* žais
lų, mankštos dalykų ir įran
kių duoti, jų linksmesniam 
praleidimui net pasilinksmini
mo vakarėlius rengti.

Mintys gražios, užsimoji
mai dideli, bet kaip minėjau

Kapitalistai Ir Darbininkai Privalo 
Santykiauti Taip, Kaip Vyras 

Ir Moteris

Mes turime daug savo lie- 
tuviškų-katalikiškų mokyklų, 
kurios kartais čia pat po mū-

Londonietės randa, kad 
terinis įvairaus amžiaus.

dviračio sportas naudingas mo- 
(Aėme photo)

savo tautairikoje tautybės ir katalikybės,jiems veikia, o 
sų nose — tik už kelių skers- likimu susirūpina? Gėda pa-!jau yra mirę. 
gatvių nuo mūsų namų ran-'sakyti! Labai maža dalis! Di-I yad lietuviai aš metu jumSj 
dasi, betar daugelis lietuvių į 'tižioji dalis lietuvių net savo SUBirūpinkime koĮ dav

domės į tai nekreipia, o tik su 
si rinkimuose verkia ir dejuo

tas mokyklas leidžia savo vai
kus mokintis? Labai mažai!
Dėlto, kad ten reikia kartais ja savo jaunosios kartos liki- 
keletą dolierių, išlaikymui tų mu. Mūsų įsteigtomis mokyk- 
mokyklų, paaukoti-duoti. Jie lomis net svetimtaučiai naudo- 
geriau savo vaikus leidžia į jasi. Mūsų jaunuosios kartos 
bedieviškas-viešasias miesto didžioji dalis lie tikėjimo ir su 
mokyklas kartu su protestonų pratimo apie savo kilmę-tan- 
ir žydų vaikais mokytis, kui tybę ir jau yra suanglikėję. 
apie tautybę ir katalikybę mo Mūsų senieji tėvai verkia, kad 
Rytojas nė vieno žodžio vai- jų vaikai nutautę, su jais jau 

negali susikalbėti, kad jie gė
dysi savo lietuvių kilmės ir 
jos kalbos, kad jie nedalyvau
ja savo katalikiškai-tautiška-

pilietis ii me lietuvių veikime, bet daly
vauja tarp svetimtaučių ir

kams neužsimena, kur moky 
tojas savo mokiniams be pa 
liovos į galvą mintis kalte ka 
la, kari tik tas yra geras ir iš 
tikimas šios šalies 
amerikonas, kuris visur vien 
tik anglų kalbą vartoja, jis 
moko juos angliškai skaityti

galima, kol dar nevėlų sa\ 
vaikų likimu, auklėkime juos* 
vien tik katalikiškoje lietuviš
koje dvasioje ir leiskime juos 
ne į bedieviškas viešas moky- 
klas, bet tik į savo katalikiš- 
kas-lietuviškas mokyklas, kui 
jiems bus suteiktas tikras ir 
geras išauklėjimas ir išmoky- 
mas, o tėvams nereikės vėliau 
dėl savo vaikų tautiškame ir 
tikėjimo raudoti, ir nereikės 
jiems seimuose ar kituose su
sirinkimuose savo jaunimo 
klausimu brangaus laiko eikvo 
ti! S. K. Lukas.

ir rašyti, bet apie savo tėvų 
suiikiai'jvykdonii'*<^l trūkumo ferbin1’- « apie

APKRĖSTI DANTYS
Rašo Dr. G. I. Bložis

lėšų. Reikia tam pinigų. Iš 
kur jų paimti? Klausimas!

Dažnai dalyvaujant senes
niųjų susirinkimuose, labai 
dažnai tenka daug nusiskun
dimų ir pasigyrimų jų savo 
vaikais išgirsti: vieni skun
džiasi ir dejuoja, kad vaikai 
neseka jų pėdomis, gėdysi sa-

Dievą ir tikėjimą vaikų nemo- žingeidu būtų žinoti, kiek 
ko. • žmonių apžiūri savo dantis

Štai kur yra didžiausia mū- sveikatos atžvilgiu. Neklysiu ( 
sų jaunimų nuo savo lietuvių sakydamas, kad labai maža 
tėvų pėdų nukrypimo, jų nu- dalis. Daugelis žmonių, ypa- 
tautimo ir sulaisvamanėjimo tingai dailioji lytis, žiūri į 

i priežastis! Į veidrodį, į savo dantis, kad
j Tėvai, kurie leido savo vai- patikrinti jų gražumą, kad I 
kus į savo lietuviškas-katali-j kitiems patikti ir t.t. Kiti žiū- 
kiškas mokyklas, džiaugiasi rį į savo dantis tada, kada jauvo tėvų lietuvių kalbos. Tė- . . . .

varnu užklausus savo vaik» li« J"8 kad W /a*-, skausmo negali pakęsti ir nori
tuviškai, šis atsako jiems an
gliškai ir dar sugėdina savo 
tėvus, kad šie, girdi, į juos 
svetima, o ne anglų kalba. 0 
kas tam kaltas? Patys tėvai 
tam kalti, kad savo vaikus ne 
lietuviais išaugino ir išauklė
jo, lietuviškos dvasios jiems 
neįkvėpė, neimokė savo lietu
vių kalbos. Kiti žmonės giria
si savo vaikais, kad nedaug 
juos iš mažens lietuviškai pa
mokė, tik vos kelis metus į 
lietuv’išką-katali kišką mokyk
lą leido, bet vaikai gražiai lie
tuviškai kalba, net lietuviškai 
paskaito ir parašo ir lietuviš
kus laikrnščiuspnskaito, pra

bai netik nesigėdi save lietu-’ surasti to skausmo priežastį 
viais vadintis, bet net katali-j Žmogus daug liūdnų valan- 
kiškame-tautiškame veikime dų išvengtų, daug sveikatos 
dalyvauja, užima jaunimo tar ir energijos sutaupytų ir me- 

Jpe vadų vietas, sudaro chorus1 džiaginiai nenukentėtų, jei 
ir kitas katalikiško draugijas, dažnai pažiūrėtų į dantis svei

Vyriausybė Eina Su Gyventoją 
Dvasia

tfentralines Amerikos mažos respublikos 
Nikaraguos gyventojai nuo senovės yra uo 
lūs katalikai. Vyriausybė ten derinasi prie 
gyventojų dvasios. Dabar ten atsidarė seimas. 
Į to seimo iškilmingų atidarymų buvo pa 
kviestas sostinės arkivyskupas Antonio Le- 
cano.

šio naujojo seimo užduotim yra pagamm 
ti kraštui naujų konstitucijų. Pradžia rodo, 
kad seimas atsakančiai atliks savo užduotį. 
Tai sykiu bus pavyzdis didelei kaiminkai 
Meksikai, kur katalikai laukia ir negali su 
laukti sau prideramos laisvės.

Pralotas Sheen, Katalikiškojo Universiteto 
profesorius, kalbėdamas per radio, aiškino 
apie santykius kapitalistų su darbininkais.
Jisai nurodė, kad tarp kapitalistų ir darbi
ninkų nebus gerų santykių tol, kol vieni
ir kiti turės sugniaužę kumštis ir grūmos deda lietuvių jaunimui jau va 
vieni kitiems. Jisai nurodė, kad darbininkai dovanti ir juos į savo jauni- 
ir .kapitalistai privalo taip santykiauti, kaip mo draugijas traukti, ir jie 
vyras ir moteris. Šeimynoj negalima sakyti, 
kad visada vyro viršus turi būt. Negi ga
lima sakyti, kad visada moteris yra tiesoje.
Lygiu būdu negalima sakyti, kad kapitalis
tai yra darbininkų išnaudotojai ir daugiau! 
niekas, ir negalima sakyti, kad darbininkai 
yra “racketeriai” ir daugiau niekas. Nei
viena klesa, ar ji bus šiokia ar tokia, nėra sant genesniųjų mūsų Ame- 
visada tiesoje. Klesos dėl savo gerovės ir r^OH lietuvių kalbų, darosi 
dėl visuomenės labo privalo kooperuoti. Ka
pitalistai ir darbininkai privalo ne kovoti 
vieni prieš kitus, o kooperuoti vieni su ki
tais.

niekaip negali suprasti, kodėl 
anų vaikai yra kitokie negu jų 
Kame dalykas neišsiaiškina.

Man, kaipo ios šalies jau
nesniosios katalikiškos lietu
vių tautos kartos nariui, klau-

koktu nesmagu ir su širdgėla

Tik gaila, kad tokių jaunuolių 
nelabai daug tūrime.

Beveik kiekvienoje parapįjo 
je veikia ir randasi lietuviš
kos mokyklos, bet ar daug į 
jas lietuvių vaikų atsilanko? 
Galiu pasakyti, kad labai ma
ža lietuvių dalis jomis naudo
jasi.

Mūsų dvasios vadai raginto 
ragina kas sekmadienį per pa
mokslus tėvus savo vaikų iš
auklėjimu ir tautiniu likimu 
susirūpinti, ir ragina tėvus sa 
vo vaikus vien tiktai į savo 
lietuviškas-katalikiškas moky
klas leisti, kur jų vaikai bus 
ir katalikiškoje ir tautiškoje 
dvasioje išauklėti ir nereikės 
tėvams savo vaikų ateities lie 
tuviškumu rūpintis, bet ar 
daug tėvų savo dvasios vadų 
perspėjimų ir raginimų pa
klauso ir savo vaikų čia Ame-

katos atžvilgiu. Nenorint jau 
laikytis obalsio: du syk į me
tus duok dantistui apžiūrėti 
savo dantis, turėtų nors pa
siėmę tinkamą veidrodėlį ir 
ploną bei smailą įranki pa
ieškoti, ar nėra pradėjusio ge 
sti danties. Būdamas tikras, 
kad tas dantis jau pradėjęs 

I gesti, dar gi gavęs dantisto 
' užtikrinimą, kad taip, ištik- 
i rujų, yra, nieko nelaukiant 
1 reikia užtaisyti. Taip dary- 
i darnas žmogus apsisaugoja sa- 
l ve nuo netikėtų ligų ir viso
kių nesmagumų, o su jais ir 
surištų bereikalingų išlaidų 
Pačioje pradžioje beveik kie 
k viena liga vra išgydoma le
ngvai ir pigiai, ypatingai da
ntys.

Daugelis žmonių šiandie sa
vo burnose turi negyvus, be
jauslius ir apkrėstus dantis.

Tai vis neatsargumo bei atb 
dėliojimo sėkmės. Nors žino 
ir jaučia, jog jis turi gendan
tį dantį, vienok, nejausdamas 
skausmo leidžia sau ihaiWf*f, 
jog viskas bus gerai. Bet kuo
met dantis pradeda gelti, tai 
jau reiškia, jog danties ner
vas dalinai pažeistas ir daž
nai jau yra per vėlu jį gyvu 
užlaikyti.

Klausimas, ar, ištikrųjų, pa 
vojinga turėti burnoje negy
vus bei bejauslius dantis? At
sakymas teigiamas. Bet yra 
leista padaryti išimtis, nes 
reik paimti dėmesį atskirai 
kiekvieno žmogaus ypatybes. 
Sveikata ir atsparumas .ligo
ms žmonių tarpe labai skiria
si. Dėl aiškesnio supratimo, 
galima padaryti palyginimas, 
būtent: du berniukai išgeria 
po stiklelį degtinės, kurioje 
yra medinio spirito (vienas 
pavojingųjų nuodų). Vien; 
jų suserga ir, truputį jias 
g?s, apanka, o kitas pal 
gęs keletą dienų vėl sveikas.

Kitas pavyzdys. Vienas žino 
gus, turįs tik vieną apkrėstą 
dantį, nuo jo susirgęs, staiga

(Tęsinys 3 pust.)

Kiek Atseina Neatsargumas
Praėjusiais metais neatsargumas Ameriko

je atsėjo žmonėms $3,200,000,000.
Tai tiesiog neįtikėtinas daiktas. Ku/ tas 

žmonių neatsargumas aj»ireiškė? Namie, dar
buose ir gatvėse.

Kalba eina apie nelaimingus atsitikimus. 
Nelaimingi atsitikimai brangiai atsėjo ne 
vien pinigais, o ir gyvastimis ir sveikata. 
Nelaiminguose atsitikimuose pernai Ameri
koj žuvo 95,000 žmonių, o sužeista 9,200,000.

Jei nelaimingi atsitikimai įvyksta darbuo

būna namuose. Po to eina gatvės ir vieške
liai.

Iš to išeina, kad saugiausios vietos yra 
fabrikai, kasyklos ir kitokios darbavietės. 
Po to seka gatvės ir vieškeliai. O pavojin
giausia gyvasčiai ir sveikatai vieta yra tai

se, tai nėra įstabu. Tokiuose atsitikimuose namai. Peniai namuose nusisuko sprandų, ir 
ir kaltininkus galima nurodyti. Bet visi pri- kitokiais būdais užsimušė 32,500 žmonių, gat
valo įsidėmėti, kad nelaimingų atsitikimų 
darbuose atsitinka mažiausia. Daugiausia jų

vėse ir vieškeliuose žuvo 32,000 žmonių, o 
darbuose žuvo 30/500 žmonių.

Dorothy Carolyo Shea, New 
Orleans, La.t airių ruošiamų 
Šv. Patrįkų dienos iškilmių
karąlaitė.
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miršta. Medicinos mokslas į- 
rodė, jog mirties priežastis 
buvo Širdies liga, o toji liga 
paėjo nuo apkrėsto danties. 
Reiškia vieno apkrėsto dan
ties veikimo pasekmės. Kitas 
žmogus, turįs bent keletu ap
krėstų dantų, vienok ir tas 
tęsia savo linksmų gyvenimų. 
Taigi, iš suminėtų faktų, ani- 
lizas duoda mums suprasti, 
jog bakterijų toksinai, bei nuo 
dai, nevienodai veikia ant žmo 
gaus sveikatos. Reiškia, kad 
vienas tnri daugiau atsparu
mų, negu kitas, ir jo jėgas 
mikrobai netaip lengvai pa
veikia.

Dabar vėl klausimas, ka da- 
iti su apkrėstais dantimis, 

jei ne j visus lygiai atsiliepia 
jų nuodai, jei vieno žmogaus 
yra stipresnis atsparumas ir, 
gal, aš turiu tų stipresnį at
sparumų, gal, mano kūnas ga
li pasipriešinti bile nuodams
ir tuomet galiu apsikrėtusius 
dantis laikyti. Aš sakveiau, 
kad negalima laikyti, nes se- 
nesniųjų dantų gvdvtoju pra
ktiški daviniai ir specialistų 
tyrinėtojų rezultatai sako, jog 
apkrėstas dantis anksčiau ar 
vėliau suteiks mažesnio bei 
didesnio laipsnio skausmų ir 
su tuom nuostolį

Taigi, kuomet dantis apkrė
stas ir jis teikia nenormalų 
jausmų, aišku, jog reikia jį 
pašalinti, idant ligonio orga
nizmas būtų laisvas nuo kro- 
niško užsikrėtimo, kad vėl ga
lėtų džiaugtis gera sveikata 
bei linksmu gyvenimu.

B

Geros akys dūmų nebijo. 
Daugelis laukia, kad juos

girtų kiti, tuotarpu jie varg
šams tikri budeliai.

NAUJOS IR 
PERDIRBTOS 
SKALBIAMOS

MAŠINOS

Maytag keturkampė už
049.00

Thor, Cylinder už
039.00

Thor, Agitator už
014.00

Thor 3 šmotų su prosu už
032.00

Weatingbouse naujas, ver
tas $79.00, už

049.00
Skalbiamas mašinas ir dul
kių valytojus pataisome

už 50c

JOS. F. BUDRIK, ING.
3409-21 So. Halsted St.

Radio Valanda.
WCFL — 970 k. nedėlios 
vakare kaip 5:30 leidžiama

Prancūzijos pasienio sargyba krečia Ispanijos lojalistų kareivius, pabėgusius nuo sukilėlių ir perėjusius Prancūzijos 
sienų. (Acme telephoto)

“THINGS HAPPEN”
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Grizins iš šventos ta
Kaip Praeina Pasaulio Galiūnu Garbė 

Paryžiuje apie Napoleono mirtį sužinojo tik iš “Pie-
mirtį sužinojo tik po dviejų 
mėnesių. Žinia atėjo 1821 m. 
liepos G d., vakare, ir paskli
do rytojaus dienų. Nors dabar 
atrodo keista, bet ji tada be
veik, jokio įspūdžio nepadarė. 
“Tai buvo tokia pat žinia, 
kaip ir visos kitos” — rašė 
laikraštis “La Foudre” liep
os 20 d. “Pakalbėjo 2—3 die
nas, o' dabar niekas daugiau 
apie tai nė negalvoja.” Laik
raščių pardavinėtojų šauks
mas “Napoleono Bonaparte 
mirtis” tiek pat traukė pra
eivių dėmesį, kiek ir skelbi
mas apie prapuolusį šunį. 
Pozzo di Borgo, amžinas as
meninis Napoleono priešas,

monto laikraščio”. “Aš bu
vau parblokšta tos žinios” — 
rašė ji viename laiške. —
“Tačiau reikia džiaugtis, kad 
jis savo nelaimingų gyvenimų 
bent krikščioniškai baigė; aš jje buvo 
jam linkėjau daug laimingo 
gyvenimo metų, tik toliau nuo

į trand su šeima,
' Montliolon, imperatoriaus ka

merdineris Marchand, abatas 
Vigny, daktaras jAntomttrcbi 
ir tarnai. Visus šiuos asme
nis, kaip ir jau ankščiau grį
žusius (gen. Gourgand, gra f. 
Las Cases, garsaus “Šv. El°- 
nos Memorialo” autorius ir 
k.), policija stropiai sekė — 

nepageidaujami ti-

manęs”. Parmos hercogo rū
muose — “dėl mūsų kilniau
sios valdovės šviesiausio vy
ro” mirties — buvo paskelb
tas trijų mėnesių gedulas. 
Marija—Luiza užpirko tūks
tantį gedimųjų Mišių Pary
žiuje ir Vienoje, ir pirmo
sios Mišios buvo atlaikytos 
visiems rūmams dalyvaujant.

generolas ' nų, kari tuo atitrauktų savo 
valdinių mintis nuo kitų da
lykų. “Tbiers” puikiai žino
jęs, kaip reikia veikti tautos 
vaizduotę, išrado diversijų: — 
reikia “atvaduoti” Napoleo
no kūnų ir jį grųžinti į Pran
cūzijų...

Pats Liudvikas Pilypas il
gai spyrėsi, bet pagaliau suti
ko, jog, susidarius neramiai

pai”. Ypač labai pavojingi at- j užsienio ir vidaus būklei, rei- 
rodė testamento vykdytojai ;kia sužadinti tautoje garbin-
Marchand, Bertrand ir Mon- gus atsiminimus. 1840 m. ge-

paprašys pati Prancūzija.
Vienos imperatoriaus rū- Į To prašymo teko laukti 19 

sužinojęs apie Bonaparto ! maj, kur gyveno Napoleono metų. Per tų laikų mirė Liud- 
mirtį, tuoj nuvyko pas Pal- J sūnus, sužinojęs apie tų mir- vikas XVIII, revoliucija išgu- 
leyrand’ų. Bet šis, gal būt tį iš Rotšildo kurjerio. Napo- jo Karolį X ir jį pakeitė Liud- 
kiek ir veidmainiškai, tik pa- | leono sūnui Reichstadto her- viku—Pilypu. Per tuos metus 
stebėjo: cogui, dešimties metų vaikui, pražydo Napoleono legenda,

—Mano tėvas mirė beveik tų liūdnų žinių pranešė jo jo paties dalimi sustatyta šv. 
tokiame pačiame amžiuje. auklėtojas, kapitonas Fokes-

Bendrų abejingumų pažymi ti. Berniukas ilgai verkė. Ver- 
ir vienas memuaristas augias, .kė, žinoma, Prancūzijos kai- 
buvęs tuo metu Prancūzijos muose ir miestuose seni Na- 
sostinėjo: “Madagoskaro im
peratoriaus mirtis būtų pada
riusi tokį pat įspūdį”. būtų miręs. Tačiau, bendrai, “Memorialas” ir O’Mearo

Napoleono mirtis nebuvo to- | “Napoleonas ištrėmime” sū
kiu “svarbiu įvykiu”, kokiu kėlė didelį pasipiktinimų ang- 

daug didesnį susijaudinimų, i ji pasidarė vėliau. Praėjo dar lais. “Memorialas” turėjo ne- 
Liepos 7 d. gatvėse pasirodė nemaža metų, kol sielų paga- paprasta pasisekimų. Iš jo

tbolon. Jie niekaip negalėjo į- gūžės 1 d., karaliaus vardinė- 
vykdyti Napoleono noro, bū-'se, kai ministeriai susirinko 
tent, “kad jo kūnas neliktų jo sveikinti, jis tarė Thiersui: 

'ištremtas šv. Elenos saloje”. — Pone Tbiers, aš noriu 
Anglijos vyriausybė atsakė 'tamstai suteikti dovanų. Tam
suosianti ’ įsileisti jo palai- ,sta nor6Jai pargabenti į Pran-
, . ,, ..... . . , cūzi jų Napoleono kūnų. Aš sukus į Prancuzijų tada, jei to ~ .

Elenos saloje. Imperatorius 
despotas pasidarė laisvės sim
boliu. Milijonai žmonųi susi
jaudinę. kartojo Beranger ei-

poleono kareiviai ir ilgai ne- les apie “mažųjį kapralų” ir 
norėjo tikėti, kad jų vadas V. ITugo odas. Las Cases

Anglijoje žinia apie Šv. E- 
lenos belaisvio mirtį sukėlė

afišos, kviečiančios “visus, 
kas nusilenkia priešo talentui 
ir narsumui”, užsidėti gedulu 
dėl perankstyvos Napoleono 
Bonaparto mirties. Visur kal
bėjo tik apie to didžio žmo
gaus mirtį, tačiau susijaudi
nimas ir Anglijoj greit nuri
mo.

vo “Napoleono legenda” ir knygos kilo didus galingas 
viršum šventosios Elenos gra- Napoleono paveikslas. Parla- 
nito sužibo garbės ir kančių mente kelis kartus kilo klau- 
aureolė. simas apie Napoleono kūno

Pirmuosius jos spindulius pargabenimų į Prancūzijų, ta- 
parvežė į Europa nedidelė čiau vyriausybė nenorėjo duot 
grupė prancūzų, gyvenusių progos vesti propagandų libe- 
kartu su imperatorium ištrė- ralinėms ir bonapartistų sro-
mime; tai — jo mirties liūdi- vėms. Tik atsiradus užsienio 

Napoleono našlė, Parmos n i nkai, jo testamento vykdy- politikos sunkumų, karalius 
hercogienė, apie savo vyro tojai — maršalas grafas Ber- pasiryžo panaudoti Napoleo-

M-
M *
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Zarasų vandens sporto baseinas. (VDV photo)

tinku. Susitark tamsta su an
glų kabinetu. Mes nusiųsime į 
šv. Elenų Žuanvilio princų 
(jaun. karaliaus sūnus).

Kai Prancūzijos - pasiunti
nys Guizot kreipėsi į lordų 
Palmerstonų, šis nustebo tuo 
“grynai prancūzišku” prašy
mu ir su noru sutiko — ko
dėl nepadaryti to malonumo 
Prancūzijai, jei tai nieko ne
kaštuoja? Gegužės 12 d. vi
daus reikalų ministeris Re- 
musat visai netikėtai pranešė 
parlamentui, jog karalius “į- 
sakė Žuanvilio princui vykti 
su savo fregatų į šv. Elenos 
salų paimti imperatoriaus Na
poleono liekanų”. Toks pat 
susijaudinimas apėmė parla
mentų, o paskum ir visų šalį, 
net visų Europų.

Žuanvilio princo vadovybė
je buvo visa misija: diploma
tas Ph. <le Roban atstovavo 
vyriausybę, maršalas Bert
rand, jau senelis, buvo ištiki
mybės imperatoriui simboliu. 
Buvo dar jo sūnus Artūras, 
gimęs šv. Elenos saloje, ge
nerolas Gourgand, imperato
riaus adjutantas, jaunesnysis 
Las Cases, Marchand ir keli 
seni tarnai taip pat gavo lei
dimų vykti drauge.

Liepos 7 d. princo fregatas 
ir jį lydėjęs korvetas išplaukė 
iš Tūlono. Lygiai už trijų mė
nesių, po ramios kelionės, jie 
įmetė inkarų šv, Elenos uos
te. Princui buvo įsakyta kiek 
galint greičiau laigti savo mi
sijų, bet vis dėlto praėjo aš- 
tnonios dienos šventėse ir 
priėmimuose, (kuriuos pran
cūzam kėlė vyresnybė ir gy
ventojai. Neapsakomai susi
jaudinę pamatė Bertrand, 
Marchand ir Gourgant kam
barį, kuriame mirė imperato
rius. Kambarys buvo baisiai 
apleistas, apmušalai nudriskę,

stiklai išdaužyti. Kitas kam
barys, kuriame aukščiau buvo 
Napoleono miegamasis, dabar 
buvo paverstas arklide! Ten 
gulėjo senas arklys. Iš Napo- 

1 leono paties pasodinto sodo 
buvo belikęs tik vienas mede
lis...

Spalių 14 d. vidunaktį pra
dėjo kasti kapų. Iki pat ryto 
nedidelė prancūzų grupė, šal
tam lietui lyjant, su dideliu į- 
tempimu sdkė, kaip anglų ka
reiviai daužė geležinę tvorelę 
aplink kapų, kaip kėlė sunkius 
akmenis. Tiktai 9 vai. silpno
je liūdnos dienos šviesoje pa
kėlė paskutinį akmenį, ir pa
sirodė karstas.

Karstų — tikriau keturius 
karstus — raudonojo medžio, 
švino, vėl raudonojo medžio 
ir cinko — padėjo šalia pa- 
statytoje palapinėje. Cinko 
karstų atidarė tas pats darbi
ninkas, kuris jį buvo užnitav- 
ęs 182)1 metais. Pakėlus ket
virtojo karsto antvožų, pasi- 

I rodė, lyg iš tolo, bet ryškiomis 
į formomis žmogaus kūnas. Tik 
kažkas jį nuo akių skiria — 
tai plonas vatos apmušalas, 
nukritęs nuo antvožo. Dakta
ras Guillard atsargiai jį pa
liečia ir palengva, nuo galo 
riečia. Staiga sustoja. Visus 
apima siaubas — kūnas pajn- 

Į dėjo. Bet tai traukėsi tik vie
na sekundė — tai buvo, žino- 
ma, haliucinacija — sujudėjo 
ne kūnas, bet vatos apdanga.

|dalis dar laikėsi. Gražus bur
nos išlenkimas palikęs, koks 
buvęs, atrodė, lyg šypsojos; 
tarp lūpų buvo matyti trys 
nuostabiai balti dantys. Mun
duro sagos pajuodo, dvi nr 
trys buvo ištrūkusios. Aut 
munduro dar buvo išlikęs 
Garbės Legijono kaspino 
kraštas, žibėjo ordinai. Batų 
oda kraštuose sutrūnijus, ir 
pro jų buvo matyti baltos ko
jos. Tarp kojų, baltu kašemi- 
ru apdengtos stovėjo dvi va
zos — su širdimi ir viduriais. 
Dešiniosios, prie kūno pris
paustos rankos veik nebuvo 
matyti, bet kairioji veik gy
va, gulėjo taip, kaip jų buvo' 
padėjęs Bertrand, kai jų pas
kutinį kartų bučiavo.

Niekas iš šių liudininkų to 
nepaprasto Napoleono “pri
sikėlimo” neužmiršo visų sa
vo gyvenimų. Karstus vėl į- 
dėjo vienų į kitų ir kukliu ge
dulo vežimu, siaurais keliais, 
nuvežė imperatoriaus kūnų 
prie krauto. Nuo čia per oke
anų jis buvo atgabentas į nau
jų jį kapų — Invalidų Rūmus.

(“R.”)

Daktaras pakėlė vatų nuo 
veido. Napoleonas, atrodė, 
miegojo — toks. koks jis buvo 
mirties patale. Jo veido bruo
žai buvo truputį įsmukę ties 
nosimi ir skruostų kaulais. 
Nuo ataugusios barzdos sma- 
kras buvo melsvas. Veidas 
atrodė saulef įdegęs. Graži 
aukšta kakta ryškiai kilo, 
vokai buvo uždaryti, antakių

Keistučio Bendroves 
šerininkams

BRIDGEPORT. — Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo 
B-vės šėrininkams jau buvo 
“Drauge” pranešta, kad į 
Bendrovės ofisų 323G S. Hal
sted st., atneštų savo taupy
mo knygutes ir certifikatus 
patikrinimui. Tikrina valdžios 
auditoriai. Kol kas dar ne vi
si taupytojai tų padarė. Iki- 
šiol to nepalariusieji prašo
mi be atidėliojimo atnešti sa
vo taupymo knygutes ir cer- 
tifikatus, nes valdžios audi
toriai nori savo darbų baigti.

B-vės narys

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais.................................... $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais.......................................................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais..................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš.............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais.................... $1.25
Maldaknygė ir Bai Vad., raud. lapų kraštais...............60
Maldų RinkinėEs. odos viršeliais............................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.......  ............... T5o

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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DEIMANTO KARALYSTE ' ' v

Fantaziškas deimanto karu
ti b Ves \aldovas gyvena di
džiuliuose akmeniniuose kelių 
aukštų rūmuose. Nuo ryto li
gi vakaro čia pilna žmonių, 
uulkių, tabako dūmų; daug 
irukšmo, tvanku. Deimanto 
vaidiniai, be kelių mažų išim
čių — vieni žydai... Portuga
lijos, Olandijos, Lenkijos ‘Ga
licijos. Dešimtys variantų to 
paties tipo. Nesuskaitomi niu
ansai tos pačios kalbos. Žy
dai. apsidarę., kaip garbingi 
rabinai Flamandų ir Olandų 
laužyklų i>aveiksluose, ir il
gais surdotais; užsidėję pla
čiakraštes skrybėles ar kailių 
apsiūtas kepures, kokias dar 
gali matyti tik Policijoje ir 
mažuose Lietuvos ir Lenkijos 
miesteliuose; apsirengę pagal 
paskutinę Londono City ma
dų... Kalba žargonu ir hebra- 
iškai, vokiškai ir olandiškai, 
kalba angliškai — Londono 
priemiesčių kalba.

Deimantus perka ir parduo
da, tarpininlkauja perkantiems 
ir parduodantiems, besistum- 
dų iš papratimo, dėl to, kad 
nebėra kur stumdytis, dėl to, 
kad čia, “deimantų biržoje’’ 
išgirsti paskutinę jaudinančių 
naujienų apie kažin kieno pra
turtėjimų, padarius “deiman
tinį’’ biznį, apie kažin kieno 
bankrotų, apie naujo supir
kinėtojo pasirodymų; paga
liau čia yra tokių, kurie žiū
ri, laukia, stebi, ar neiškris 
it«m iš kišenės, iš mažos ap- 
tiekinės dėžutės, mažutis ak
menėlis sulig špilkos galva, 
žvilganti, gludinta skeveldra...

Perka, parduoda jau biržos 
rūmų įėjime ir didelėje salė
je siauru taku tarp dviejų ei
nu stalų. Viršum kiekvieno 
palenktos charakteringos gal
vos, — žmonės, lyg grimuoti, 
tokios ryškios tamsios jų 
raukšlės, toks nepaprastas jų 
išblyškimas ir nesveikas akių 
spindėjimas — žiūri pro pa
didinamąjį stiklų į akmenis,

tariasi, derasi ir ginčyjasi... 
Prekiauja gludintais akmeni
mis, prekiauja ir dur neap
dirbtais. Akmens visose ap
dirbimo stadijose, dideli ir 
maži, spinduliuoju mėlyna, 
auksine,-rožine šviesa...

U viršutiniuose rūmų aukš
tuose, už gausingų kontorų 
durų, eina organizuotas su
kauptas tvarkingas darbas. 
Ant kiekvienos kontoros durų
— varinė lentelė; joje — žy
diškas vardas, žydišLa pavar
dė. Tai deimantų diduomenė, 
iš tų kabinetų eina tiesiogi
niai telefono laidai į Londo
nu, į Amsterdamu. Gražiai ap
sirengę, puikiai kalba angliš
kai, vokiškai ir rusiškai, tie 
žmonės čia perka parduoda 
milijonais. Kiekviena kontora 
turi nuolatinius agentus Ncw 
Yorke, Londone, Paryžiuje...

Gauta iš Londono ‘Diamond 
Corporation’ žaliava eina į 

Į g lodinamus ias mašinas arba
'patenka į prityrusių glodinto- 
jų rankas Antverpene ar Am
sterdame. Aštuoniasdešimt 
nuošimčių išleidžiamų į rin
kų deimantų suima Amerika, 
likusiųjų, dvidešimt nuošimčių 
po du po tris tenikia Anglijai, 
Vokietijai, Kumuuijai, Ispa
nijai ir Paryžiuj, kur jie gau
na tinkamų apsodų.

Koma utinė garsių akmenė 
istorija — Didžiojo Alogolo, 
Koliinoro, Kegento, Orlovo, 
Napoleono, Pietų Žvaigždės
— čia Deimanto karalystėje, 
maža kam žinoma ir niekam 
neįdomi romantika.

Tikrenybėje, šiokioji dei
mantų diena — sunkesnė, žiau
resnė, bet gal nemažiau įdo
mi, kaip iškreipiąs tikrų dei
manto istorijų išmislas.

Nuo to laiko, kai flamandas 
vau Berksem išrado glodini- 
mo būdų, glodinimas išaugo į 
tikrų menų, o to meno žyniai, 
labai daugeliu atsitikimų jam 
paaukoja savo sveikatų. Tre- 

1 ji tokio darbo metai, ir retas

Pilipaitis ir Juozas Steponai- 
tis.

Albinas Pilipaitis yra ilgiau 
šia buvęs parapijos raštininku, 
o kolektorium tarnauja šiai 
bažnyčiai, netoli 20 metų.

Klebonas kun. Alb. Rupšys, 
parapijos finansus laiko labai 
tvarkingai. Jam panašus bu
vo velionis kun. P. Valaitis.

Parap.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariu*

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Tel CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS“ dovanos bbvo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo“ administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus, 
gaus dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas ii žemiau talpinamo 
surašo.

1. ivč. Jėzaus širdies Intronizacija ..................................................220
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C............................................ 1-00
3. Adoracijos Vadovėlis ..................................................................  .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) .......................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C. ................................................................ 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.00
9. Krikščioniškoji Seimą parašė Kun. J. Vaitukaitis............... 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................... 75
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ........................... 75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ..................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C...........35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ........................... 25
19. iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C. ......................1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2114 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

Darbo departamento sekretorė Perkins ir šio departamento valdininkas G. 
D. Keilly. Kongreso žemuosiuose rūmuose prieš juos iškelti skundai ir bando
ma traukti tieson “impeachmentu”. Žemūjū rūmų juridinis komitetas šiomis 
dienomis išklausinėjo sekretorę. Ji pasisakė nesanti komunistė, bet patrijotė.

(Acme telephoto).

darbininkas nesuserga akimis Minės Lietuvos 
a r plaučiais. Nepriklausomybės

Tiesa, glodintojai — darbo r . z
aristokratai. Jų uždarbis daug ^U’KaKtJ

Parapijos komitertan išrink
ti šie: raštininku Petras Mar
tinaitis, kolektoriais: Albinas

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Coun, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. C. VNNSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So- Leavitt Street

kartų didesnis negu kur ki
tur. Bet kokio pasiruošimo, 
kokio apsukrumo, kokios iš
tvermės reikalauja jų darbas! 
Dirbtuvėje į kurių pašaliniam 
be galo sunku patekti, oras į- 
kaitęs, sausas. Neįpratusiam 
knieta gerklėj. Vienodai, keis
tai ūžia elektros laidai, fanta
stiškai greitai siuva ratais 
siauri diržai. Nepaprastai ryš

SPRING VALLEY, ILL. — 
Vasario 19 d. 1 valandų po
piet Šv. Onos parapijos sve
tainėje, bus paminėta Lietu
vos nepriklausomybės 21 me
tų sukaktis. Toks įvykis mū
sų kolonijoj bus pirmas bė
gyje 20 metų.

Kalbėtojai nušvies, kas iš
kovojo Lietuvai nepriklauso-

AKIŲ GYDYTOJAS

, - - - , • , i-i r - ' mybę, kas daugiausia jos ne-ki sviesa krinta nuo stiklines , .. J
ant ilgosienos ant ilgo siauro stalo, 

kuriame eilė neaukštų, plonų, 
kaip vaškinės žvakės, tutinių 
stulpelių. Taip pat nežmoniš
kai greitai sukasi tie stulpe
liai, kurių galuose įtvirtinti 
gludinamieji akmens. Jie glū
di sukietėjusioje deimanto 
dulkių ir gaižios, be galo a- 
kinis ir plaučiams kenksmin
gos, rūkšties masėje.

Daug daug valandų reikia 
skirti vienai briauneliai, daug 
dienų savaičių vienam akme
nėliui... Antverpeno apylinkė
se yra daug kaimų, kuriuose 
gyvena glodintojai, dirbą sa
vo darbą be sudėtingų elek
tros mašinų. Nuo tėvų, seno
lių ir prosenolnj jie turi pa
veldėję. smulkius įstabius įna
gius, kuliais ilgus mėnesius 
glodina jiems kokio mėgėjo į- 
tikėtą, akmenį. Ar reikia saky
ti, kad jie laiko save meni
ninkais, o tuos, kurie sėdi 
prie įkaitintų, nesumatomai 
besisukančių stulpelių — a- 
matininkais.

Dirbančius prie akmenų 
darbininkus puikiai supran
tančius. jų vertę, kartais pa
gauna pagunda. Tai ne šokola
do darbininkas, kuris negali 
žiūrėti į gaminamus saldumy
nus.

Tai tokia Deimanto karaly 
stė Antverpene. f “/L")

Geriau kitam auoti, nei ki- 
,to pralyti.
t

Aklas aklą netoli nuves.

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

•
Dieviški įstatymai liepia at 

leisti ir tiems, kurie mūs ue* 
| apkenčia.

Be nuodėmės niekas negim
sta, niekas negimė, ir niekas 
negims.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikai imo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Arcbar Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomia ir Nedėk pagal sutartį 

Sekmadienį susitariąs

priklausomybei dirbo, kas pi
rko Paskolos bonus, kas šau
kė: “Lietuvai nei cento“, kas 
mūs darlbuotojus už Lietuvos 
nepriklausomybę vadino juod-
rankiais, kaip dabar stovi Lie- italsomos-

. . , . Valandos: nuo 10 Utt 8
tuvos politika, ir kaip buvo 
pirmiau? Viskas bus išaiškin
ta tą dienų. -

Kviečiami ne tik vietos visi 
lietuviai, be skirtumo, daly
vauti minėtam paminėjime, 
bet ir La Šalie, Oglesby, Gran- 
ville, De Pue, Seatonville,
Ladd ir Cherry.

Po programos bus pasilink
sminimas. Įžanga nemokama.
Jei liks kiek pelno, jis bus 
paskirtas Tautos Fondui, ar 
parapijos naudai.
Iš parapijos susirinkimo

Vasario 5 d. buvo metinis 
parapijos. susirinkimas.

Iš atskaitos pasirodė, kad 
1938 met. įeigų buvo $3,342.01. 

įmokėta ......... . .  $2,031.73
Balansas 1939 m. $1,310.28

Nedėlioj
vai. vak. 

pagal sutartį.

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

DR. P. J. BEINAR
(BELNAKAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRUROAJI 

OFISAS
4729 Sa Ashland Avė. 

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOS!:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4631 So. Ashland Avė.
Tek YAKds 0994 

Res. Tek PLAza 1400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dien*

4712 SO ASHLAND AVE, AMEBOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ek YARda 5921 
■es.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPublie 9728

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Sa VVestern Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredej ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Prosp*ct 1012 
Ra*. Tek Repnblio 6047

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite 'Dr-ffo’ Classified Skyr.

Jr

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

4

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehiU 0617 
Office Tek HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
TaL 2-4 ir 7—0 rak. 
1446 So. 49th Ct,

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Office honrz:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

N*o 2 iki 4 ir auo f iki 8 vak rak. 
Nedėliomis pagal •■tart;.

Offlos Tek YARds 4787 
Namą TtL PROspoc* 1981

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublie 7868
Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t.
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais 

Pagaal SniArtį,

T*L LATayMt* 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DARINY AB

4300 Sa Farfleld Avenue
DFIBO VALANDOS)11 vak ryto iki 9 vak vakaara

iŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vak nno 1—3: nuo 6:30—8:36 

756 VVest 35th Street
TsL OAIaum* 6974

OFISO 
9 vak ryto iki 8 v.

sekmadienius ir

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO, ILL.

Ofiso Tek VlRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerley 8

DB. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS B 0XBl

4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 2-4 ir 6-8 P. M. 

Reoideneija
8989 So. daromos* An*.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel OANal 0267
Rez. Tek PROspeet 8Ah»

DR. P. L ZALATDfflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Tek YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS- .

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sntariį

DR. Y. E SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer A vemia
Telefonas LATaystt* 8680 

Antradieaiais, Katvutadmnlaas b
4631 South 1 ridanti A<_ 

TaL YARda M04
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V. V. S. Reikalu

Lietuvoj Vilniui Vaduoti 
Sąjunga jau buvo išsivysčius 
j stiprią, galingu organizaci
ją. Aplankę Lietuvą mums pa
sakoja, kad sąjunga buvo pa
veikus į visus Lietuvos gy
ventojų sluoksnius. Net ir pie
menėliai raliuodavo daineles 
apie Vilnių. Tas rodo, kad 
vadai sąjungos mokėjo veik
ti ir užkrėsti visuomenę Vil
niaus idėjomis.

Bet praeitais metais, len
kams kardu privertus Lietuvą 
prie taikos, kaip žinome V. V. 
Sąjungą Lietuvos suverinite- 
tas buvo priverstas panaikin
ti. Tas labai žymiai atsiliepė 
ir į mus, amerikiečius. Gavus 
liūdnų žinių, V. V, Sąjungos 
skyriai, nors neperdaug jų ir 
įbuvo, vieni likvidavosi, o šiaip 
įjau sustojo veikę, manydami, 
kad Vilniaus vadavimo reika
las jau galutinai baigtas ir 
tikėdami, kad jiems plečiant 
Ibet kokį veikimą, nors ir čia, 
toli už jūrų — (marių, gali 
pakenkti pačiai Lietuvai.

Pasirodo, kad mes, neturė
dami tvirtos organizacijos 
šiam reikalui, kartais, per- 
greit nusigąstam. Maras ro
dos, kad Lietuvoj šiam vei
kimui susilpnėjus, Amerikoje 
V. V. Sąjungos veikimas rei
kėtų praplėsti, ir žymiai pra
plėsti. Mes, Amerikos lietu
viai, niekuomet nepamiršom 
Lietuvos reikalų. Priešingai, 
Lietuvos reikalai visuomet bu 
vo arti mūsų jautrių širdžių.

Lietuvos santykių su Len
kija prievarta normavimas, 
Vilniaus klausimo toli gražu 
neišrišo. Vilnius kaip teisėtai 
Lietuvai prieš santykių sunor- i 
maviiną su Lenkija priklausė, 
taip ir dabar priklauso ir 
priklausys!

Dabar, kada Lietuvos vi
suomenės rankos veikti Vil
niaus reikalais yra surištos, 
tas visas veikimas turėtų bū
ti perkeltas Amerikon. Čia V. 
V. Sąjungos darbas galį būti 
plečiamas niekam netrukdant.

Reikia pripažinti, kad Ame
rikos lietuviai Lietuvai yra 
daug pagelbėję jos sunkiose 
kovose. Reikia pripažinti, kad 
Vilniaus klausimo išrišimas 
tai vienas opiausių klausimų. 
Suprantama, reikia budėt taip 
pat ir Klaipėdos krašte. Bet 
ant kiek mums davėsi supra
sti, tai Klaipėdos krašte suve
renumo klausimas dar niekuo
met nėbuvo pakeltas. Kol kas 
tik hitlerininkai triukšmauja. 
Tokie klausimai, palyginus 
juos su Vilniaus klausimu y- 
ra maži klausimai. Vilniaus 
klausimo išrišimui Amerikos 
lietuviai giliai pri jaučiame.

Nėra jokios abejonės, kad A- 
merikos lietuviai šį reikalą 
gali paremti ir parems. • 

Turint išimtinai atsidavusią 1 
Vilniaus reikalams organiza 
ciją užsieny, kuri rūpintųsi 
vien tik Vilniaus reikalais, be 
abejonės, tokia organizacija 
galėtų žymiai paveikti į da
bartinius Vilniaus valdovus. 
Sąjungai persikėlus j Ameri
ką ir stipriai susiorganizavus, 
kuri teiktų moralę ir medžia
ginę paramą Vilniaus paverg
tiems gyventojams, nėra abe
jonės, kad tas žymiai paveik
tų į vietinių gyventojų ūpą.

Tik įsivaizduokime šitokį 
pavyzdį. Sakykim, kai susi
organizuoja organizacija į ku
rią įeina 10,000 narių. Valdy
ba sąjungos pasirūpina gauti 
iš Vilniaus krašto 10,000 jau
nimo adresu. Amerikiečių są
jungos nariai tam tikrais pa
gamintais laiškais galėtų su
sirašinėti su Vilniaus krašto 
gyventojais.

10,000 tokių laiškij pasiųs
tų į Vilniaus kraštą iš Ame
rikos laisvos šalies, paveiktų 
į vilniečius labai teigiamai.

Viktoras Balanda

KURIAMA IR ANTROJI

TRADICINĖ ŠVENTĖ

ZARASAI. — Zarasai gerų 
vandens sporto sąlygų dėka 
susikūrė tradicinę vandens 
sporto šventę, įvykstančią kie
kvieną vasarą. Jos pasižiūrė
ti atvažiuoja žmonės iš visų 
Lietuvos kampų.

Zarasai taip pat turi ir pui 
kias žiemos sportui sąlygas. 
Ypač pašliūžoms čia gera vie
ta. Jau anksčiau pastatyta ke
letas mažesnių .nuosklandų, o 
dabar pabaigta ir didžiausia, 
nuosklanda — bokštas, iš ku
rio netik eilininam žmogui nu 
važiuoti, betgi ir pasižiūrėti 
baugu. Šiuo bokštu pasinau
doti reikia gerų drąsuolių, ta
čiau jų netruks.

Patarlės
Greit pagadinsi, bet negreit 

pataisysi.
Ne viskas auksas, kas žiba. 
Svetimu arkliu netoli nujosi. 
Meilė stipri, bet taipogi ir

saldi.

T

KASDIEN SU KRISTUMI
vsrtl

Kun. Ant. M. Karužiflria

Vasario 13-ta Diena
Karštumas ir žengimas pi

rmyn dorybėse kasdien turė
tų augti; o dabar dideliu dai
ktu laikome, jeigu kas nors 
dalį pirmykščio savo karštu
mo užlaikė.

Jeigu iš pradžios nors kiek 
būtumėm save prisivertą, vis
kas mums būtų ėję lengvai ir 
linksmai. (Kristaus Sekimas, 
Knyga Firma, Skyrius 5) J

A. * A
ONA POCEVIOIENĖ

(po tėvais Yeslnskintė)

Mirė vas. 10, 1938, 2:00 vai. 
po piet, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje, Alytaus ap
skrityje, Udrėjos kaime.

Paliko dideliame nuliOdime: 
vyrą. Juozapą, 2 dukteris: Oną 
Kalzinauskienę, žentą Mykolą, 
ir Eleną, 3 sūnus: Juozapą, 
marčią Flcrence, Antaną, mar
čią Marijoną, Stanislovą, mar
čią Sophie, 1 anūką ir 4 anū
kes, brolį Ignacą Yesinskas ir 
brolienę Marijoną (Hheboygan, 
Wis.) lr daug kitų giminių. 
Lietuvoje paliko 2 seseris ir jų 
šeimynas.

Priklausė prie švč. širdies 
Jėzaus ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas 10012 Ex- 
change Ava.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vas. 14' d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J švento 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
South Chicagoje, kurioje {- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pattiald*) bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.
. Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę!: Vyvas, Sūnui, Mar
čios, Anūkas, Anūkės Brolis, 
Brolteuiė lr Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARda 1741.

Mis. Lillian McDonald Kansas City, Mo., ligoninėj pagimdžius dvynukus 
dieną, kitą kitą dieną. (Aeme telepboto)

TARNAUTOJŲ VILTYS

j
KUD. NAUMIESTIS. —1 

Kud. Naumiestis yra prie pat 
Vokiečių sienos ir Širvintos 
m., iš kur kasdien Naumiestin 
atvyksta šimtai Vokietijos pi
liečių ir čia perkasi įvairius 
maisto produktus. Dėl to Kud. 
Naumiestyje maisto produktai 
yra žymiai brangesni kaip ki
tose Lietuvos vietose ir nė 
kiek nepigesni kaip Kaune.

Be to, Kud. Naumiestis yra 
nemiškingoj vietoj, kad kuras 
yra labai brangus, pavyzdžui: 
už 1 m. beržinių ar alksninių 
malkų vietos rinkoje mokama 
18—20 lt, ir dar nevisuomet 
galima gauti. Tad šio miesto 
valstybės įstaigų tarnauto
jams yra didelė skriauda, kad

Žmogus yra tai, kuo jis bū
ti nutaria.

Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mes ją padarysim.

T

vieną vieną

Indiana lietuvių žinios
Padėkos Žodis

Širdingai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie iškilmin
gų pagerbtuvių vakarienės 
naujam ‘majorui, Dr. E. L. 
Schaible, kuri buvo suruošta 
sausio 26 d., Šv. Kazimiero 
parap. svetainėje, Gary, Jnd. 
Ypatingai ačiū programos da
lyviams: dain. Estelle Ray- 
mond - Lauraitienei, dain. Vi
ktorijai Volteraitei ir muz. 
Leonai Deveikaitei. Visos at
vyko iš Chicagos ir puošė pro
gramą. Dėkojame parap. cho
ristams ir varg. A. Genui už 
dainas. Taipgi dvynukėms Ei- 

Inikaitėms už artistiškus šo-

nės šeimininkėms: F. Liubau- 
skienei, Mažonienei, Valasinie- 
nei, Normantienei, ir M. Agu- 
rkienei už turtingą vakarienę. 
Dėka ir visoms mergaitėms, 
kurios mandagiausiai patarna
vo prie stalų, irgi nepraieis- 
tina tvarkos prižiūrėtojams. 
Nuoširdžiai ačiū visiems!

Gražios majoro pagerbtuvės 
yra garbė mums visiems

Jei blogais žmonėmis tikė
si, visada būsi apgautas.

jie atlyginimo atžvilgiu trakti' kius ir deklemacijas, vietinei 
kuojami lygiai su kitų Lietu-1 dain. J. Einikaitei už jausmin- 
vos vietų tarnautojais. S% dainavimą. Ačiū vakarie-

JRENGS MAUDYKLES

BIRŽAI. — Nors Biržai yra 
tarp dviejų upių (Agluonos ir 
Apaščios) ir prie ežero, ta
čiau vasaros metu maudymo
si sąlygos čia nekokios. Upės 
ir ežeras visiškai nusenka. To 
dėl jau seniai biržiečiai norą- 
jo, kad ežere būtų įrengtos pa 
togios maudyklės ir tramply- 
nas.

Atrodo, kad šios biržiečių 
viltys ir troškimai bus išsipil
dę. Šių metų miesto savival- 
dybės sąmatoj paskirta lėšų 
ir maudyklėms Biržų ežere į- 
rengti. 1

LAIDOTUVIŲ

Susiprato, kaip katė 
paliejus.

pieną

COULD NOT DO HER

HOOSEYVORK
WHEN cvery- 

thingyou at- 
i tam p t is a burden 

—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you need for eztra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down, My mother-in-lav a recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change now.”

VF.CErABVE COMPŪUMD

-nočAtžtę' kui. Tžakisuį 
7>owdtĄ....CofiiĄjoUt£lbu

(orK&MMH and 

SATISFACTION ust ,
Double lested!Douh/eAction!

bakingIVV POVVDER
A SmhPriceTodayM45YeM3Aqo

25 ounces for 254 
Full Pack •••No Slack Fillind

MILLIONa OF POUNDS HAVE BE-tN 
IJSED AYOUR GOVERNMENT

RHEUMATISM
RELIEVE RAIMI* PIW M-INUTE9

To relieve the torturin< pain of Rheuma- 
tism, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’s formų la 
NITRITO. Dependable—no opia tęs, no nar- 
eoties. Does the work q«ickly—raust relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
rainutes or money back at Druggists. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

{Urba Flovver Shoppej 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 5800

[Gėles Mylintiems — Vestuvėms —j 
Banklctams — Laidotuvėms 

Papuošimams

JS

John F. Eudeikis
H1AŪ8IA H DIDHAŪSIA LAIDOJIMO {STAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
____________ 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

Klausykite mūsą Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:00 vai vakaro iŠ WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. &ALTIMHT&A8

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ ZB NAKTĮ 
KOPLYČIA! DYKAI

2025 W. 51it St TcL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

ADOMAS KOBEGKIS
1730 Le Moyne Avė.

Mirė Vasario 10,. 1939, 5:55
vai. p. p., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parap.

Amerikoje išgyveno aO m.
Paliko dideliame nuliūdimo 

moterį Eleną, po tėvais Nor- 
buth, 2 sūnus: Juozapą ir mar
čią Juozepiną ir Kazimierą, 
dukterį Eleną Topel ir žen
tą Henry ir daug kitų giiul 
nių.

Kūnas pašarvotas Sacharski 
koplyčioje, 17 35 Wabansia avė.

Laidotuvės Jvyks Antradienį, 
Vasario 14 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.v

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Duk
tė, Marti, žentas ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S 
Saeliarski, Tel. BRUnswick 
2535.

VALERIJA
MATELIONIENĖ

po tėvais Drazdauskaite 
4348 So. Mozart Avė.

Mirė Vasario 11, 1939, 8:30 v, 
ryte, sulaukus 37 metų amž.

Gimus Lietuvoje, Utenu aps., 
Skcmanių niiest. Amerikoje iš
gyvenu 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną; dukterį Eleną, sū
nų Edvardą; moliną Petronė
lę; tėvą Juozapą brazuauską 
— 2 seseris: julią, švogerj
Delbert l’ieree; l’etronelę, švo- 
gerį Albert Shuckley; 2 bro
lius: Stanislovą ir Juozapą ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
brolį Kazimierą Drazdauską ir 
šeimą.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4005 So. Hurinilage 
Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį. 
Vasario 15 d. Iš koplyčios 8:0(1 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Sūnus, 
Motina, Tėvas, Seserys, Broliai, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 17 41.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

i III A.
AGNIETĖ VALUCKIENĖ

Jau sukako dvieji metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motinėlę Ag
nietę Valuckienę, kuri buvo gimusi Lietuvoje, o mirė 
Rochester, Minn., sulaukus pusės amžiaus.

Netekome savo mylimos Vasario 14 d., 1937 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, esame užprašę gedulingas Šv. Mišias už jos 
sielą antradienį, Vasario 14 d., 1939 m., Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčioje, 6:00, 7:00 ir 7:30 vai. ryto. 
Trečias Mišias, t. y. 7:30’vai., laikys sūnus kunigas 
Stanislovas Valuckis.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Tėvas, Sūnai, Gimines ir Pažįstami.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
HItID UL ANŲ l dieną ir naktį

DYKAI
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419

Anthony B. Petkos
Ladiamz ir Smai
). Liulevicais
S. P. Mažeika

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

4348 Šo. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Altanas M. Pkillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

LJ-Znlį 1646 We8t 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Bridgeportas Minės 
Vasario 16-tęję

Vilniui Vaduoti Sąjurgos 
skyrius iškilmingai minės Va
sario 16 ketvirtadienį, 7:30 v. 
vakare, Šv. Jurgio parap. sa
lėj.

* Lietuvoje V. V. S. aplinky
bių verčiama, uždaryta. Bet 
mums, amerikiečiams, lenkai 
negali priversti uždaryti sky
rių, ar uždrausti jam veikti 
Lietuvos labui.

Jau treti metai, kaip V. V. 
S. skyrius Bridgeporte gyvuo
ja ir veikia. Jis kas met su
rengia Spalio 9 ir Vasario 16 
paminėjimus.

Programą; išpildys komp. A- 
ntanas Pocius su savo choru. 
Bus gerų kalbėtojii. Įžangos, 
nei kolektos nebus. Visi kvie
čiami dalyvauti. Parodykime 
pasauliui, kad mes, amerikie
čiai, nenurimsime tol, kol ne
bus išlyginta padarytos skriau 
dos, kol nebus grąžintas Vil
nius ir kitos Lietuvai priklau
somos sritys.

Rengimo Komisija

Sergs
TOWN OF LAKE. — Sun

kiai serga P. Gudinskienė, ku
riai Šv. Kryžiaus ligoninėj pa
daryta didelė vidurių opera
cija. Ligonė randasi kamb. No. 
319. Moterį} Sąjungos 21 k p. 
ir Šv. Kazimiero Akad. R-jų 
skyr. nares tejaučia pareigos 
aplankyti savo veiklią narę.

Pastaruoju laiku susirgo ir 
Morta Paukštienė, gyv. 4524' 
S. Hermitage Ave. Ji taip pat 
yra narė M. S. 21 kp. ir Šv. 
Kazimiero Akad. R-jų 1 skyr. 
kurių narės privalo atlankyti 
ligonę.

Mėnesį išsirgus pradėjo po 
truputį jau vaikštinėti S. Šim
kienė, gyv. 4644 So. Jfermi- 
fage Ave.

Dar vis tebeserga M. Stan
kienė, gyv. 4529 S. llonore 
Ave., narė Šv. Kazimiero Ak. 
Rėmėjų T skyr., kurio narės 
prašomos nepamiršti ligonę a 
tlankyti.

Visoms linkime greit pa
sveikti, ir vėl galėtų grišti 
mūsų tarpan darbuotis. Rap.

SKAITYKITB VIEN KATA 
LIKISKUS IrAIKRAščIUS

MADE-IN-A-HURRY PIE FOR VALENTINE

r
(Acme PhotoJ

This is one of those made-in-a-hurry pieš, with a candted cherry 
ftecaraticn which suggesta Valentinei day. To make it, blend 1 can 
(1 1-3 cups) asreetened condensed milk with % cup lemon juice and 
the <rated rind of a lemon. Stir unfil thickened, pour into a cookie 
pa graham cracker cruet, and decorate with candied cherriea. Chill 
and aerve with whipped cream. No cooking ia needed for this fili- 
ing. The lemon juice thickens the sweet condensed milk.

Gražus Šv. Onos
Dr-jos Vakaras

BRIDGEPORT. — Sausio 
29 d. šv. Onos dr-jos sureng- 
ton vakarienėn suplaukė gra
žaus svietelio. Malonu buvo 
matyti daug ir jaunų veidų. 
Visi sykiu linksminosi.

Tame vakare buvo pagerb
tos narės, kurios draugijoj iš
buvo 10 ir 20 metų. šiuo syk 
tesirado tik dvi narės, išbu
vusios 20 metų, būtent E. Tru- 
mpienė ir J. Pukelienė. Pas
taroji ne tik 20 metu, kaip 
priklauso draugijai, bet ir 20 
metų yra protokolų raštininkė. 
Garbė draugijai turėti tokių 
narę.

Po vakarienės dr-jos pirm. 
A. Auksutienė pasakė kalbą 
ragindama nares ir toliau taip 
gražiai darbuotis draugijos 
naudai ir kviesdama nepri
klausančias moteris ir mergi
nas rašytis į Šv. Onos dr-jų. 
Šiuo metu įstojimas drougi- 
jon yra nupigintas. Toliau ka
lbėjo P. Kvietkienė linkėda
ma dr-jai ilgiausių metų ir 
daugiau surengti tokių vaka
rų.

Padėkota* darbščiai vakaro 
komisijai: E. Stanevičienei. A. 
Venckienei, A. Auksut’enei ir 
pagelbininkėms: E. Martin- 
kienei, P. Kvietkienei, M. Ka- 
reivienei, P. Jančauskaitei, L. 
Lileikienei, J. Pnkelienei ir 
E. Jucienei.

Kurios moterys pareiškė no
ro įsirašyti ir pridavė rašti
ninkei savo vardus, pavardes, 
kviečiamos atsilankyti į drau
gijos susirinkimą vasario 12 
d., parapijos salėj, ant antrų 
lubų, 1 vai. popiet. Taip pat 
kviečiamos susirinkti visos 
draugijos narės.

Ten buvusi

Padėka
NORTH SIDE. - šv. Vardo 

draugija šiuo reiškia dėkin
gumą visiems biznieriams ir 
profesijonalams, kurie skelbė
si programų knygutėje, vi
siems radio valandų leidėja
ms, dienraščiui “‘Draugui” už 
garsinimus, gerb. klebonui 
kun. J. Šaulinskui, kuris pa
skelbė bažnyčioje ir kitokiais 
būdais rėmė, parapijos komi
tetui ir visiems rėmėjams, ku
rių vardai atspausdinti prog
ramų knygutėje. Ačiū ir vi
siems atsilankiusiems.

Rengimo Komisija

Ernie Nevers, Gus Henderson, Huuk And ei son ir Joe Carr Amerikos sporto (National 
Legue) vadai metiniam usirinkime Chicagoj.

North Sidės Žinutės
Šiuo metu klebonas, lietu

višku papročiu, lanko parnpi- 
jonus. Visi maloniai priima, 
o daugely vietų ir pavaišina. 
Ypač šaunias vaišes buvo iš
kėlę Andruškevičiai.

Visi parapijonai turėtų tai 
atjausti. Be to, duoti daugiau 
moralės paramos komitetui, 
kuriam šiemet yra ir keli nau
ji. Lauksime visų.

Užgavėnių vakare northsai- 
diečiai rinksis į parapijos sve
tainę, nes tą vakarą Akade
mijos Rėmėjų skyrius visus 
pavaišins blynais. Sako, bus 

; ir kauliukais žaidimas ir, ant 
galo, šokiai. Tat, visi tą va
karą kviečiami į parapijos ba
lių užsigavėti.

Parapijos choras visu sma
rkumu rengiasi prie kauliu
kais žaidimo vakaro, kurio 
visas pelnas skiriamas vargo
nų reikalams. Parapijonai iš 
anksto prašomi paremkite va
karą.

Šv. Vardo draugijos nariai 
džiaugiasi pasisekusiu vaka- 

i ru. Di-delė Wicker Park sve
tainė buvo pilna jaunimo ne 

{tik lietuvių, bet ir kitų tau
tų. Gaila, kad programa buvo 
ne laiku pradėta ir perilga.
Tai buvo skaitoma isrtorija, o 
ne vaidinimas. Bet vis tiek 
gerosios pusės viršija blogą
sias. Lietuvytis

Naujų Narių Vajus
BRIGHTON PARK — Ru 

pastaruoju Šv. Panelės Mari
jos sodalicijos susirinkimu, va 
sario 7 d., prasidėjo naujų na
rių įsirašymo vajus. Jis turis 
iki gegužės mėnesio pabaigoj, 
kada įvyks iškilmingas narių 
priėmimas į sodaiiciją drauge 
su Šv. Panelės Marijos apvai
nikavimo iškilmėmis. ‘’Plug- 
gers” bus platinami prie baž
nyčios, kurie suteiks plates
nių žinių apie sodaliciją ir jos

veikimus. Sodalicija nuodą 
kiekvienai mergaitei progos 
pasižymėti sporte, įvairių ko
misijų darbuose ir bendrai pa
rapijos veikloje.

Kitas sodai ijos susirinkimas 
įvyks kovo mėn. 7 dieną, pa
rapijos mokyklos kambaryje. 
Kviečiame visas nares ir bū-

Vasario 19 d. įvyksta para-1 simas sodales į susirinkimą, 
pijos komiteto “inanguraciLauksime! A. Vaikutytė
jos” balius. Visas pelnas ski-, ______ _ ______
riamas parapijos reikalams. Misijų Rėmėjų Dr-gija

BRIDGEPORT. — Misijų 
dr-ja suorganizuota rūpesčiu 
praloto M. L. Krušo. Vasario 
13 d. įvyko dr-jos mėn. susi-

CUTS-BURNS-SCALDS
should be quickly treated to prevent bad after- 
effecta as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
VVonderful too for sore. tired feet. At your 
druggist's—money back if not satisficd. Far 
free sample write Mosso Laboratories, 215Soutb 
leavitt Street, Chicago.

DUICK RELIEF FOR FEET

SScratching
// RKLIEVC ITCHINS SKIN QuicMy 

Even the most stubborn itching of eczema, 
blotchas, pimples, athlete’s foot, rashes and 
other eitemaily caused skin eruptions, 
quickly yields to pure, coollng, antiseptlc. 
lifluid D.O.D. Prcscription. Clear, grease- 
less and stainless—dries f ast. Its gentie 
olls soothe the lrritatlon. Stopa the most 
intense itcbing In a hurry, A 35c trial bot- 
tie, at all d rug Stores, provea lt—or your 
money back. Ask for D.O.D. PucccRirriON.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajnj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
h* daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

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

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

rinkimas. Pirm. A. Vaišvilie
nė pranešė, kad būsimam pik
nikui daržas jau paimtas geg. 
28 dienai. Tai Royal Oaks Pi- 
cnic Park, prie 87 gatvės, 1 
blokas nuo Kean Ave. į vaka
rus. O bunco party, įvyks bal. 
30 d. Abiejų parengimų pelnas 
eis seserų Pranciškiečių Pietų 
Amerikoje reikalams.

Dr-jos susirinkimai įvyksta 
kas pirmą trečiadienį kiekvie
no mėnesio, parap. mokyklos 
kanibary, 8 vai. vak. J. Š.

NEURITIS
tEHEVE PAIN IN FEW MINUTES

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670
K_

’N.

Sausio 16 d. staiga susir
gus mūsų sūnui Robertui, di. 
A. Rakauskas padarė sėkmin
gą operaciją Šv. Kryžiaus li
goninėj. Po septynių dienų 
vėl galėjome sūnų parsivesti 
namo.

Taigi, reiškiame širdingiau
sios padėkos dr. Rakauskui už 
sėkmingą operaciją ir rūpes
tingą priežiūrą, taipgi sesu
tėm Kazimierietėms, ypatin
gai sesutei M. Petronėlei ir 
slaugei F. Stiglich, visiems 
lankytojams už brangins do
vanas ir visiems pareiškusie- 
•nis užuojautą.

Sūnaus vardu —
Juozas ir Elena Mickeliūnai

SLOGA/ REMMATbKI
I SKAUSMAI MANE STAČl 

J PROTOVARO AR NETURI 
. KOKIŲ V 

KA0 f 
PALENGViA

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

EVERY W0MAN 
KN0W RELIES ON

LISTERINE
FOR

DANDRUFF

Clinic* prooe Listerine Antiseptic 
reache* and kili* dandruff germ
There ls no easier, more delightful, or 

effective way of keeping dandruff under 
control than with Listerine Antiseptlc, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and folloyr 
with prolonged massage.

Listerine Antiseptlc gets rid of dandruff 
because it kilis the germ that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp.

Don’t waste time with remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Listerine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that ls backed by ten years of research 
and a clinical record of success in the 
great majority of cases.

Lambert Pbarmacal Co., St. Louis. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

DANDRUFF

Turtai, viri 
>2,900,000.00

Reserve
>220,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MA.CKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesal® Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Pu mui galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tiną.

Me* Ir Viai MOsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldaa 

Savininkai

Patarles
Bepročio nereik su žiburiu 

ieškoti.
Išalkusiam tik duona rūpi. 
Ranka ranką mazgoja, kad

abidvi bfltų baltos.
Mirtis neįveikia tų žmonių

garbės, kurie dirba žmonių 
labui.

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalinga* darbininkas prie Akies. 
Turi turėti patyrimą. GeTa mokes
tis geram darbininkui. Atsišaukite:
Adam Balukevlea. Custer, Mich.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Cleeroje, arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groser- 
nė’je jrengti visi fikščerlai, yra lr 
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
lavinlnką: W. Stankus, 1325 South 
501 h Court, Cicero.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from I—2 P. M,

Folklore Radio Program

Moterys ir Merginos
Pasinaudokite

T0WN of LAKE. — Pa 
pigintomis kainomis taisome 
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi įdedame naujus zi- 
perius į furinius jakučius. 
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai tęsis. Pasiskubinkite. 
OVERLINGIO VALYMO IR

TAISYMO ŠAPA 
4602 S. Wood St. Chicago, IU. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH & SON
2267 Clyboum Ave.

Chicago, Illinois

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE PABARI — RAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

egg ................................  ».>•
NUT ........................................................ »«.#>
BIG LUMP ......................................... ».0>
MINE RUN ......................................... >6.7>
SCREENINGS .................................... >6.»

Tel. ARDmore 6975

TIK 342 00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
78-ėla gat. Ir California Ave 

Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, Instuluotl namai t 
ir 6 kambarių, «u belsmentu, 
lotas >0x126 pėdų au visais 
įtaisymais.
Namo kaina >8.000.00. Mažas 
pradinis Įmokėjlmaa, likusieji 
kaip randa, tik po >42.00 J 
mėnes). ši suma padengia 
nuošimti, taksus apdraudą ir 
mėnesinę dalj paskoloa

Namai statomi po prieilUra 
1*. H. A.

Pamatykite, o stebėsite*. 
Ofisą* prie 7>-C1oa gatvė* Ir 

California Avenue.


