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. A. PIJUS XI ŠIANDIEN LAIDOJAMAS
Daugiau kaip milijonas žmonių vakar 
ir šiandien pagerbė mirusi Popiežių

Gausingas minias tvarko 
italų kariuomenė

VATIKANAS, vas. 13. — zilikos viduje tikinčiuosius 
A. a. Popiežiaus Pijaus XI tvarkė Vatikano sargyba, 
laidotuvės šiandien įvyks 4:00 Spūstis buvo nepaprastas, 
popiet ,(9:00 ryto Cbieagos lai Nuo 8:00 ryto iki 7:00 vakaro 
kas). Ceremonijos per radijo-J tikintieji eilėmis praėjo pro 
fonų, bus transliuojamos vi- pašarvotą. Pijaus XI kūną. Vi 
sam pasauliui. siems teko tik žvilgterti į tai

kos ir ramybės Popiežiaus pa 
laikus.

Iš vakaro (šeštadienį) Po
piežiaus kūnas buvo taip pa
guldytas apa geležinių var
tų, kad tikintieji praeidami 
galėtų bučiuoti mirusiojo ko
jas, jautas į rusvo aksomo 
su auksiniais apvadais apa-

pro švč. Sakramento koply. vus- Paskiau 10 ko« bnHavl- 
ėi,, kurioje kūnas pagarbai,m0 dėl galimos tikin-
išstatytas spūsties ir pašarvotas
' Šiandien, nepaisant lietaus, |k'“asi;™kaltas 

daugiau kaip 200,000 iki pu

VATIKANAS, vas. 13. — 
Šv. Petro bazilikoje šiandien 
įvyko antrosios gedulo pamal
dos — Mišios, už mirusį Šven 
tąjį Tėvą Pijų XI.

Apskaičiuota, kad vakar a- 
pie 800,000 tikinčiųjų pagerbė 
Popiežių Pijų XI praeidami

kad tikintiems būtų aiškiai 
matomas, bet neprieinamas.

Nepaisant spūsties, per visą 
dieną išlaikyta rimta, rami ge 
dulo nuotaika. Buvo girdimi 
vien einančiųjų šlamesiai. Ne
įvyko jokių nelaimių, išėmus 

i kelių moterų apalpimą spūs
tyje bazilikos aikštėje.

Laidotuvių laikas ir gi pa
keistas. Vietoje trečiadienio 
vakaro Popiežiaus laidotuvės 
įvyks rytoj, antradienį, vaka
re.

Savo keliu vakar bazilikoje 
Šv. Petro baziliko- įvyko pirmos iškilmingos ge

dulo pamaldos, kurios tęsis 
kasdien per 9 dienas. Vakar 
gedulo Mišias pontifikavo Šv. 
Petro bazilikos kanonikas, vy
skupas Francesco Beretti. Gie 

šių minių tvarkyti prisiųsta)dojo mažasis bazilikos vyrų 
italų regulinė kariuomenė. Ba'choras.

siaudienio praėjo pro išstatytą 
Popiežiaus kūną.

Rytoj pusiaudienį bazilikos 
durys bus uždarytos minio
ms. Prasidės laidotuvių cere
monijos.

VATIKANAS, vas. 13. — 
Vakar dieną keletas šimtų tū
kstančių tikinčiųjų praėjo pro 
išstatytą viešąjam pagerbimui 
mirusio Šventojo Tėvo Pijaus 
XI kūną Švč. Sakramento ko
plyčioje
je.

Minių gausingumas buvo 
taip didis, kad išlaukuje —• 
bazilikos aikštėje ir per pus
mylį visose gatvėse, suplūdu-

Italo kariuomene bus ištraukta iš 
Ispanijos; Prancūzija bus patenkinta

ROMA, vas. 13. — Fašistų 
spauda suramina susirūpinu
sią Prancūziją, šį kartą pa
reiškia, kad kaip raudonieji 
Ispanijoje bus visiškai nuga
lėti, italų kariuomenė iš ten 
tuojau bus ištraukta. O gal 
dar anksčiau tas bus padary
ta.

Seniau fašistų spauda reiš
kė kitokią nuomonę. Sakė, kad 
italų kariuomenė bus ištrauk
ta tik po visiško ten gen. Fran 
co vyriausybės politinio pnsi- 
tvarkymo. Prancūzija rodė di 
delį nepasitenkinimą.

ATSISTATYDINO TEISĖ
JAS BRANDEIS

TVASHINGTON, vas. 13. — 
Atsistatydino ir išėjo pensi
jon vyriausiojo teismo teisė
jas L. D. B rande i s, 82 m. amž.

PRANCŪZŲ KONSULUI
NURODYTA APLEISTI 

BARCELONĄ
PARYŽIUS, vas. 13. — Is

panijos gen. Franco vyriausy
bės įsakymu Prancūzijos kon
sului Barcelonoje nurodyta 
apleisti frankistų valdomą te
ritoriją. Konsulas buvo akre
dituotas raudonųjų režimui, 
tad jis turi pasitraukti sugriu 
vus minėtam režimui.

Spėjama, šis frankistų vy 
riausybės nusistatymas paska
tins Prancūzijos vyriausybę 
be atidėliojimo pripažinti gen. 
Franco vyriausybę.

s.

POPIEŽIAUS PIJAUS XI KŪNAS SIKSTO 
TYTAS PAGARBAI

PASITVARKOMA 
NAUJO POPIEŽIAUS 
RINKIMUI
VATIKANAS, vas. 13. — 

Naujo1 Popiežiaus rinkimas 
prasidės šio vasario 28 dieną 
arba kovo 1 d., praėjus 18-ai 
dienų nuo Popiežiaus mirties.

Sakoma.bus palaukta nus
tatyto ilgiausio laiko (18 die
nų), kad davus progos tolimų 
jų šalių kardinolams atvykti. 
Kanados kardinolas yra Ro
moje. J. ,A. Valstybių du kar
dinolai jau išvyko. Trečiasis 
kardinolas O’Connell iš New 
Yorko išvyks šį trečiadienį, 
kaip tik suspės grįžti iš Baha 
ma salų. Gal kiek užtruks ke- 
lionė Pietų Amerikos kardino
lams.

Trijų kardinolų komitetas 
patvarkyti Popiežiaus 
mą pranešė, kad rinkimų tvar 
ka pasiliks kaip buvusi. Pir
miausi pageidautina, kad rin
kime dalyvautų visi 62 kardi
nolai. Pažymėta, kad kardino
lai negali balsuoti patys už 
save. Kasdien įvyks du slapti 
balsavimai. Dvi trečdalys bal
sų reikalinga išrinkti naują 
Popiežių.

DETROIT, Mich., vas. 13. 
— Čia ir Flinte vakar auto- 

Imobilių darbininkų susirinki- 

į muose sukelta riaušės. Yra 
sužeistųjų.

KOPLYČIOJE 1ŠSTA- 
(Acme telephoto).

Chicagos aikivyskųiijoje gedulo 
pamaldos Pop. Pijaus X! pagarbai

Chicagos arkivyskupijoj 
Šventojo Tėvo'Pijaus XI pa
garbai gedulo pamaldos įvyks 
rytoj, trečiadienį. Katedroje, 
visose 'bažnyčiose ir visų įstai 
gų -koplyčiose bas laikomos ge 
dulo Mišios.

Visų parapijų bažnyčiose 
gedulo Mišios bus 9:00 ryto. 
Arkivyskupijos mokyklų boar
do gerb. klebonams nurodyta 
pageidavimas, kad pamaldose 
būtų mokytojos, mokytojai ir 
mokiniai. Nurodyta po pamal
dų visą dieną neturėti mokyk

lose pamokų. Ant
vėliavos pusiau stiebi) iškeltos 
turėtų pasilikti iki ketvirta
dienio.

Rytoj katedroje į gedulo pa 
maldas susirinks federaliniai 
valstybės, apskrities ir miesto 
valdininkai, organizacijų ats
tovai ir kiti žymieji asmenys.

Iškilmingas gedulo Mišias 
pontifikuos JE. vyskupas B. 
J. Sheil, kurs pavaduoja išvy
kusį į Vatikaną kardinolą ar
kivyskupą. Per Mišias paski
rai giedos keturi chorai.

LAIVE "REX" 
TURĖTA GEDULO 
PAMALDOS

A. LINCOLNO DIENA

Vakar, vasario 13 d., visoj 
rinki- šaly iškilmingai ir patrijotin- 

gai minėta A. Lincolno 130 
metų gimimo sukaktuvės.

“REX”, Atlanti-. 
— Šiuo laivu vy

LAIVAS 
ke, vas. 13, 
katantieji j) Romą Chicagos kar 
dinolas Mundeleinas ir Phila- 
delpbijos kardinolas Dougher- 
ty 
mis

AUTO DARBININKU 
UNIJA GAL SUSILIES 
SU A. D. FEDERACIJA

MIAMI, Fla., vas. 13. —
Čia patirta, kad netolimoj a- 
teityje numatomi Amerikos 
Darbo federacijos viršininkų 
pasitarimai su Amerikos Au
tomobilių Pramonės Darbinin 
kų unijos prezidentu Martinu 
tikslu šią uniją prijungti fe
deracijom

Martinas yra pašalintas iš 
unijos prezidento vietos. Bet 
jis nemano pasitraukti ir vi
sas klausimas įteiktas teismui

vakar gedulo pamaldo-' spręsti. Jei jis laimės, tuomet 
pagerbė mirusį Popie-1 numatomas su federacija susi

žiu Pijų XI. Mišiomis melsta-įjungimas, nes Martinas jau 
si už Popiežiaus Pijaus XII pirmiau visus ryšius nutrau-
sielą ir podraug minėta 17-kos 
metų vainikavimo sukaktis. 
Daugumas keleivių dalyvavo 
pamaldose.

kęs su CIO, kurios priešakyje 
yra J. L. Lewis.

SPRINGFIELD, IIL, vas. 
13. — Legislatūros atstovų 
rūmų pirmininkas H. Cross, 
resp., susirgo gripu.

PARYŽIUS, vas. 13. - 
Raudonieji, fašistai ir rojalis
tai vakar tarpusaviai susiko
vė ir sukėlė riaušės.

CLEVELANDE ĮVYKS 
SOČI ALĖS AKCIJOS 
SUVAŽIAVIMAS
CLEVELAND, O., vas. 12.

— Clevelando JE. vyskupas 
J. Sclirembsas per Nacionalę 
Katalikų Gerovės konferenci
ją į šį miestą pakvietė nacio- 
nalį Katalikų Socialės

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
VILNIUS, vas. 8. Vil

niaus vaivada patvirtino Lie
tuvių Mokslo Bičiulių draugi
jos statutą.

KAUNAS, vas. 10. — Lie
tuvos charge d’affaires Briu
selyje Dr. Ladas Natkevičius 

Akci- Paskirtas pasiuntiniu į Mas- 
jos suvažiavimą. N. Katalikų kv’- Ligšiolinis pasiuntinys 
Gerovės konferencija kvieti-1 Maskvoje Jurgis Baltrušaitis
mui pritarė ir Socialės Akci
jos suvažiavimas čia įvyks 
birželio 12, 13 ir 14 dienomis. 
Sesijos bus turimos miesto au 
ditorijoj.

Yra žinoma, kad suvažiavi
mas turės keletą tūkstančių 
dalyvių. Pereitais

atleidžiamas į pensiją.

KAUNAS. — Vasario 10 d. 
įteikė (skiriamuosius raštus) 
valstybės prezidentui pirma
sis Šveicarijos pasiuntinys 
Lietuviai p. Egger. Iki šiol 

metais So- Šveicarija savo pasiuntinio

į cialės Akcijos suvažiavimas į- 
vvko Mihvaukee, Wis., ir tu-Į J ’

j rėjo iki 5,000 įsiregistravusių 
'dalyvių. O pilnaties susirinki- 

mokyklų niuose dalyvavo iki 10,000 as-
menų.

Šių metų suvažiavimo tema 
bus ‘ ‘ Krikščioniška socialė 
santvarka”.

Suvažiavimas bus atidary
tas pontif i kalinėmis iškilmin
gomis Mišiomis Šv. Jono ka
tedroje.

Lietuvoje neturėjo.

KAUNAS, vas. 10. — Nuo 
ateinančio sekmadienio (vasa
rio 12 d.) pradės reguliariai 
veikti 32,2 metrų banga radi
jo siųstuvas, kuris šventadie
niais 12 valandą perdavinės 
specialią programą užjūrio 
lietuviams.

DVEJOS BAŽNYTINĖS 
IŠKILMĖS ŠV. PETRO ' 
BAZILIKOJE
VATIKANAS, vas. 13. — 

Vakar /Vatikane ir visam ka
talikiškam pasaulyje įvyko 
dvejopos pamaldos — gedulo 
Mišios už mirusį Šventąjį Tė
vą Pijų XI ir septyniolikme
čio popiežiavimo sukaktis, 
prie kurio miręs Pijus XI bu 
vo pasirengęs.

Pijus XI pereitos savaitės 
pradžią, dar būdamas sveikas, 
pasirengė šeštadieni, vas. 11, 
iškilmingai minėti dešimties 
Laterano sutarties sukaktu
ves. Į iškilmes jis sukvietė vi
sus Italijos vyskupus. Sekma
dienį gi, vas. 12, ruošėsi mi
nėti savo 17 metų vainikavi
mo sukaktuves.

Šiuos visus pasirengimus 
sukoneveikė netikėta mirtis. 
Bet vakar vistiek per gedulo 
pamaldas paminėta 17 metų 
vainikavimo sukaktis. Tai bu
vo dvilypės iškilmės.

PRANCŪZIJA PROTES
TUOJA JAPONAMS

TOKIO, vas. 13. — Japonai 
užėmė Hainan salą šalia pran
cūzų valdomos Indokinijos. 

(Prancūzija ir Britanija pro- 
j testuoja. Bijo, japonai gali 
1 kliūčių statyti prekybai.

KAUNAS, vas. 10. — Lie- 
tuvos nepriklausomybės pro
ga, vasario 16 d., nuo 9 tai. 
vakaro italų, estų ir latvių ra 
dijofonai pertransliuos Kau
no radijofono lietuviškos mu
zikos koncertą.

MIAMI, Fla., vas. 13. — 
Sergančio Illinoiso gubernato
riaus Hornerio sekretorius 
pranešė, kad gubernatorius ti

Keliolika asmenų sužeista ir'kiši namo grįžti balandžio mė- 
apie 50 areštuota. Inesį.

•v..

PRANCŪZIJA PERKA 115 
BOMBONEŠIŲ

TVASHINGTON, vas. 13. —
Prancūzija užsakė J. A. Vals
tybėse padirbdinti 115 bombo
nešių vertės 18 milijonų dole
rių.

ELEKTRIFIKACIJA KAIME

PUNIOJE. — Pas ūkininką 
Jusą yra pastatytas malūns
parnis, kuris vėjo pagalba ga
mina elektrą. Pusės metų nau 
doj imas parodė, kad pilnai 
patenkina ūkio apšvietimo rei 
kalą. Pagamina užtenkamai 
šviesos: gyv. name, tvartuose, 
kluone, ant kiemo ir duoda e- 
nergiją dideliam radijo apa
ratui. Tai ūkininkams verta į 
tai atkreipti dėmesį ir kas ga
li — įsirengti.

BAGASLAVIŠKIS. - Pip- 
lių kapinėse iškilmingai palai
dotas šaulys, savanoris V. Už 
kurnys. Jo laidotuvėse daly
vavo Bagaslaviškio šaulių bū
rys ir daug visuomenės.

Pažymėtina, kad V. U. visą 
laiką buvo žymus laisvamanis 
ir aršus Bažnyčios priešas, 
tačiau prieš pačią mirtį su 
Dievu susitaikė ir gailėjos sa
vo klaidingo gyvenimo.

NEW YORK, vas. 10. — 15 
Lietuvos atvyksta Vytauto 
Didžiojo universiteto lektorė 
p. Baronaitė, kuri pamokins 
tautinių šokių vietinį lietuvių 
jaunimą, besiruošiantį daly
vauti lietuvių dienos progra
moje pasaulinėje parodoje. 
Panelė Baronaitė atvyksta lai 
vu Ile de France, kuris at
plauks į New Yorką vasario 
21 d.

LIETUVOJE RASTI PRIEŠ
KARINĖS BEILISO BYLOS 

DOKUMENTAI

KAUNAS. — Pas tūlą Jo
ną Pranaiti buvo rasta nema
ža dokumentų susijusiųjų su 
garsiąja Kijevo žydo Beiliso 
byla, dėl kurios prieškarinėje 
Rusijoje buvo nemaža triukš
mo. Kauno žydai dokumentus 
nupirkę juos išsiunčia Vil
niaus žydų mokslo institutui. 
Kaip žinoma, vienas Beiliso 
kaltintojų buvo Turkestane 
gyvenęs lietuvis kunigas Jus
tinas Pranaitis, kaipo žymus 
talmudo žinovas. Iš jo doku
mentai ir patekę pas Joną 
Pranaitį, kurs yra mirusiojo 
kun. Pranaičio giminaitis.

ORAS
CHIAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas ir šalčiau.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 

5:21.

f
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Bendradarbiams lr koreaponaentama raitų negrattna, 
tel neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčiama tam tiks
lui pašto tenklų. Redakcija paallalko sau teles tai
syti lr trumpinti vlaua prutųatua raitus lr ypad fco- 
reepondeaeUaa sulyg savo nuotlSroa. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rašomaja 
uoašlnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmeniškumų. Pasenusio* soras 
oondeneljos lalkraštln nededamoa

Skelbimų kalnoe prlatunAlamoe parelkalavua

Marylando valstybės gub. Ilerbert R. O’- 
Conor išleido proklemaciją, skelbiančią kad 
Vasario Šešioliktoji bus Lietuvos Diena ir i 
bus švenčiama toje valstybėje.

Marylando legislatūra Lietuvos nepriklau 
somybės šventę įvedė jau 1935 m. Guberna 
toriaus proklemacija yra šitokia:
Executive Department
Annapolis, Maryland 
Governor’s Proelamaltion—
Republic of Lithuania Day,
February 16, 1939

Laidojant Šratą ji Tęva Pija XI
“Viešpats vedė teisųjį tie- sirinko kunigo luomą, tam jis 

įsiais keliais ir parodė jam Die apleido savo mylimą motinė- 
vo karalystę’’. Išminties kny-,lę savo tėviškėje ir vyko į 
goję Skaitome šiuos reikšmin-j Varšuvą Kristaus vietininką 
gus žodžius, kuriuos galime atstovauti, tam jis priėmė vy- 
taikinti Šventąjam Tėvui Pi- skupo šventimą ir Milano die 
jui XI užbaigusiam valdyti cezijos valdymą, tam jis ta 
Kristaus Bažnyčią. Viešpats po kardinolu, tam jis sutiki, 
jį vedė tiesiais keliais, nes pa- būti popiežiumi ir, galų gale, 
šaukė iš pasaulio priimti Ku- tam jis karžygiškai aukojosi

WHEREAS, Jotai Besolution No. 8 of the! Sakramentą 1879 m. j už Ispanijos taiką, kad papuo-
Acts oi' tke General Assembly of Maryland J“ ii vyskupu konsekravo šus Dievo karalystę. Ir, štai, 
of 1935 directed tiie Govemor to proclaim 1919 m- Jis jį paskyrė kardi-
Fobruary 16tli of each year for the obser- nolu 1921 m. ir Kristaus Vie- 
vance and coanmeinoratiom of the founding tininku 1922 m. Per septynio- 
of the Republic of Lithuania. lrką metų Viešpats vedė Pijų

XI tiesiais keliais savo ypa-

1R 'S

Bntered aa Seoond-Claee Matter March >1, 1114 at 
Chicago, llllnosa Under he Aot of March B, 1871.

Natūralu, kad dabar visi įdomauja tuo, 
kas bus nauju popiežium išrinktas. Įdomau
ja katalikai ir nekatalikai. Apie tai rašo ir 
savo išvedžiojimus daro katalikiški ir neka- 
talikiuki laikraščiai.

Pirmas dalykas yra tas, kad spėliojama, 
ar ir vėl popiežium bus išrinktas itališkos 
kilmės kai dinolas? '

Amerikos katalikų dienrašUs ‘ • The Daily 
Tribūne ’ ’ daro išvedžiojamus, kad Pijaus 
Vienuoliktojo įpėdinis vėl būsiąs italas. Tar
pe italų kardinolų yra aštuoni, kurie ypa

tingai yra pasižymėję. 0 šių tarpe esą du 
daugiausia progų turintieji būti išrinktais. 
Jais yra Florencijos arkivyskupas kardino
las DeUa Costa ir Turino arkivyskupas kar
dinolas Fossati. Yra garsus ir pasižymėjęs 
velionio popiežiaus sekretorius kardinoias 
Pacelli. Bet yra sakoma, kad popiežių sekre
toriai paprastai nesą išrenkami.

Bendra katalikiškos visuomenės nuomonė 
yra ta, kad popiežium nebūsiąs išrinktas toks 
kardinolas, kurs labai figūravęs politiniuose 
ginčuose. Tokiu sakysime yra Milano arki
vyskupas kardinolas Sdhuster. Seniau jis 
palankus buvo Italijos fašistinei vyriausy
bei, bet vėdiau griežtai prieš ją nusistatęs. 
Tokį rinkti popiežium nebūtų taktinga.

Užsieninio gero kandidato nesą numato
ma. Yra nurodoma, kad velionis New Yorko 
kardinolas Hayes būtų buvęs tinkamiausias. 
Sakoma, kad jei jis būtų išgyvenęs iki šiol, 
tai greičiausia jis būt patekęs Šv. Petro Sos
tam

Per pastaruosius 400 metų į popiežius bū
davo renkami vis italai. Matyt ir šiuo sy
kiu pateks italas.

NOW, THEREFORE, I, HERBERT R.
O’CONOR, GOVERNOR OF THE STATE tingų malonių ir įvairių pa- 
OF MARYLAND, do liereby proclaim Thure- laiminimų iki vasario 10 die- 
day, February 16, 1939, as Republic of Lith- nos, kada Viešpats parodė 
uania Day and reąuest the officials of the jam Dievo karalystę, pasauk- 
Govęrnmenlt of Maryland to display the flag dainas Pijų XI iš šios ašarų 
of the United States on all govemhiental pakalnės į Dievo šviesą.
buildings on said day and invite the people 
of Maryland to observe the day in schuols 
and churches or other suitable places, ’vvith 
appropriate ceremonies in commeniuiauon o f 
the founding of the Republic of Lithuania.

GIVEiN, under my Hand and the Great 
Seal of the State of Maryland, at the City 
of Annapolis, this 6th day of Feibruary, in 
the Year of Our Lord One Thousand Nine 
Hundred and Thirty-nine,

HERBERT R. O’CONOR.
By the Governor:

JOHN B. GONTRUAI,
Seeretary of State.

Lai ši proklemacija paakstina visus Ame
rikos ir viso pasaulio lietuvius labiau bran

Išgirdus žinią apie Šv. Tė
vo Pijaus XI mirtį, visas pa
saulis pri-sidangė gedulos gi
liausiais jausmais. Visi jame 
matė didelį prietelių ir užtarė
ją, o katalikai tikrą ir aukš
čiausią dvasios Tėvą. Daug a- 
šarų išlieta, daug maldų su
kalbėta, daug naujų pasiry
žimų padaryta ir visa tai pa
aukota Šv. Tėvui Pijui XI.

Pijus XI maito Dievo šviesoje 
kiek yra įnešęs gražumo j l)ie 
vo karalystę Šv. Petro apaš- • 
talavimas, kiek šv. Gregori- , 
jaus, kiek Benedikto XIV, j 
kiek Leono XIII, o pats gal 
nesitikėjo, kad jojo paties se-1 
ptvniolikos metų darbuotė šv. 
Petro soste tiek daug naujo 
gražumo įneš į Dievo kaiaiys- 
tę. į

Gyvu žodžiu Pijus XI yra | 
pasiekęs viso pasaulio kraš-1 
tus, ko nebuvo galima padary
ti jojo pranokėjams. Ir, štai, 
nemaža tos minios, kurį buvo 
girdėjus Pijaus XI gyvą,žodį, 
dabar jį sveikina su ypatingu 
dėkingumu už jojo gražius ir 
išganingus pamokinimus, ku
rių dėka sieloms buvo leng
viau pasiekti Dievo karalystę. 

Kas galėtų apsakyti Dievo
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Kardinoias Pacelli, Šv. Tėvo ir Vatikano valstybės sekre
torius, kuris laikinai valdo Katalikų Bažnyčią kol bus iš
rinktas naujas Popiežius. (Acme photo)

Tikimės, kad Dievas bus
jam gailestingas ir žmonių karalystės įvykius įžengiant 
taip gausios maldos bus iš- Pijui XI į garbingą nuo am-į 
klausytos. Mes vaizduojame žiu jam paruoštą sostą? Kris- 

ginti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę. Lai Pijų XI sutikantį Kristų su taus Užžengimas į dangų ir į
ji paakstina uoliau rinktis į parengimus, su- panašiu džiaugsmu kaip jis šventųjų Tėvų užėmimas.jiems 1
rengtus Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimui.

y

su dideliu džiaugsmu priėmė skirtų garbės sostų mokina 
Kunigystės Sakramentą iš mus daugiau artinties prie
vyskupo rankų. Kristus svei
kindamas Pijų XI veda į jam 
numeruotą 261 sostą ir sale

Kristaus Bažnyčios darbuotės į 
ir nuoširdžiau pasišvęsti tiems 
kilniems idealams, kurių tiks-

Kas Trukdo Taikos Judėjimą
Pasaulinei taikai stiprėti dahar trukdo ne „. . _

vien idėjiniai įsitikinimai. Geresniems san-; Benedtato XV Pijui XI ua: las yra Dievo karalystės pa
puošimas, šalę tų garbingi) 
šv. Tėvų viettų, Bažnyčia stato 

šv. Jeronimas, šv. Athanazi- ’ šventumą ir moko, kad šven
tumu kiekvienas gali daug pri

tykiams susidaryti tarpe tautų trukdo ne leidžia vietą. Ir, štai, šventas 
vien fašizmas, komunizmas, nacizmas ir de-1 Augustinas, šv. Ambraziejus 
mokratizmas.

Catholic Association for International1 Jus ip Bažnyčios daktarai ir 

Peace, kurios centras yra Washingtone, nu- didieji šventieji artinasi prie sidėti prie Dievo karalystės
rodo, kad dabartinės prekybinės sutartys Pijaus XI ir sveikina “Ramy- puošimo. Taigi dirbkime Kri-

Ir Jie Apie Popiežių
Chicagos komunistinė “Vilnis” užsiminė 

apie Šv. Tėvo mirtį ir kartu daro išvadas 
apie Romos Katalikų Bažnyčios reikalus. Gi
rdi velionis popiežius nuolankus buvęs na
ciams ir tas ėję nacių, o ne katalikų naudon. 
O popiežiaus ir kitų bažnyčios kunigaikščių 
susidėjimas su Ispanijos frankritais bu
vus pamatinė klaida. Girdi Bažnyčia skau
džiai pajusianti to viso pasekmes.

■ Matome, kaip vilkas rūpinasi apie avies 
saugumą ir gerovę.

“Naujienos’’ įrodinėja, kad velionis po
piežius Pijus XI buvęs tik taikos popiežius’, 
tad yra nebuvęs tikrai taikos popiežius.

Pijus XI savo popiežiavimo metu neretai 
turėjo rinktis vieną iš dviejų blogybių. Ir 
rinkdavosi tą blogybę, kuri išrodė mažesnė. 
Juk taip daro kiekvienas protingas žmogus.

Didžius nuopelnus velioniui popiežiui pri
pažįsta ne vien viso pasaulio katalikiškoji 
visuomenė, o neatsilieka nei žydai, nei pro
testantai. Tą parodo pasaulinės spaudos gau
singi ir palankūs aprašymai, pranešimai per 
radio ir atsiliepimai per organizacijas. Pa
vyzdžiui reikšmingas yra pasielgimas orga
nizacijos vadinamos National Conferenoe of 
Christians and Jews, kurion įeina žymūs 
asmenys, štai ištrauka iš tos organizacijos 
pareiškimo:

“All Amerioans have recogniaed the Pope 
as an outstanding Champion of the rights of 
minorities and the sacredness of the personai 
dignity of man, and have admired his cou
rage in the defense of these rights as well 
as his deep sympathy for per&ecutea people 
fhroughout the vrorld“.

Ar bereikia geresnio įrodymo bendro pa
lankumo velioniui popiežiui Pijui XI?

bės Popiežių”. j staus Bažnyčioje kaip jai dir-
Dievo karalystę papuošti ; bo Pijus XI, o šventumu gali- 

tis tarptautinėje prekyboje netarnauja nei Pijus XI dirbo nuoširdžiai nuo, me kiekvienas pasiekti Pijaus 
taikai, nei gerovei kelti. Dabar demokratiš- pąt kūdikystės. Tam jis pa-|XI garbės ir džiaugsmo, 
kosios valstybės blokuojasi sau, fašistinės

tarnauja ne santykiams tarpe tautų švel
ninti, o labiau erzinti. Dabar vedamoji kryp-

valstybės — Vokietija, Italija, Japonija sau, 
o Sovietų eina sau. Tokis susiskaldymas val
stybes veda nuo bendros pasaulinės ekono
minės vienybės, kartu tas trukdo ir taikai 

Nenoras ekonomiškų ryšių turėti tu Vo
kietija ten stiprina Hitlerio poziciją. Yra 
sakoma, kad jei Vokietija pasiektų žmoniš
kų ekonominio gyvenimo sąlygų, tai Hitleris

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

PAVYZDŽIO ĮTAKA
Pavyzdys žmogų patraukia

ten neilgai teviešpatautų. Reiškia, pasaulio i jį „loĮ?Oi auklya. Bet jis ga. 
žydai, boikoteodami Vokietijos prekybų. di-i „ bfl, dvejo raa ir bio.
dina ir ilgina saviškių bėdas toje valstybėje.
Žydai savo elgesiu stiprina Hitlerio poziciją.

Nereikalingi “Izmai”
Komunizmas, nacizmas ir fašizmas yra ne

reikalingi ir pragaištingi judėjimai. Visi trys 
minėti “izmai” yra pragaištingi demokra
tijai ir krikščionybei.

Laikraštis “Ken” nurodo, kaip galima pa
naikinti šiuos judėjimus Amerikoj. Sako, kad 
dėlto užtektų uždaryti komunistų partiją. Tą 
padarius, čia fašizmas ir nacizmas savaimi 
žlugtų. Kol čia galima gąsdinti žmones ko
munizmo pavojum, tai tol fašistai ir naciai 
čia turės pateisinimą savo judėjimui.

garbingumas kaž kaip užbrie- 
žia liniją jų pačių elgesiui, 
kuris, jei patys būtų vaikai, 
greičiausiai nepakęstų. 

Vaikai, paprastai, yra linkę 
Kartais net

gas. Blogas pavyzdys tegali 
išduoti tik save tituluojantį linksmus,
vaisių. Mūsų gi troškimais yra,1 Pr’e Dvbni sunkių gyveninio 
kad viskas su mumis būtų ge
rai. Taigi, blogas pavyzdys 
nei senąjai, nei jaunąjai kar 
tai, nors pastaroji būtų lop 
šinio amžiaus, negali būt pa 
keliui. Nenaujiena, bot tik pr; 
simini'mas tikrovės, kad vai
kai ima pavyzdį iš savo tėvų 
lygiai, kaip krikščionis kata 
Iikas ima savo gyvenimui pa 
vyzdį iš savo Atpirkėjo. Bio

. _. • gas elgesys vaikuose, nėra į-
Europoj komunizmas pagundė ir famzmf,; ^ d Mi.

ir nacizmą. Kai čia atsirado komunistinis „. .. .. ; . . . . . , P ...... no papročio vaikas išmokstagaivalas, tai netrukus atsirado tasistmis ir .v 1 r . . .
naciškas judėjimas. Visi šie try« judėjimai IS auResn,MJ’I» urill arPc .larn 
stovi už diktatorišką valdžią ir už panaiki-. ^en^a
nimą dabartinės demokratiškos santvarkos.*' idnim. hni 
Todėl šie visi trys judėjimai yra nepaken
čiami.

Sumanymas uždaryti komunistų partiją, 
kad užbėgti kelią fašizmui ir nacizmui, yra Savo kūdikystę tėvai labai da
ne be gero pagrindo. 1 žnai pamiršta* nes tėviškumo

Įdomu būtų žinoti, kiek mū
sų tėvų gali pastatyti save 
vaikų vieton, nes tik tuomet 
galima vaikus pilnai suprasti

sąlygų džiaugsmas, šypsena 
lydi vaikus, šią nuotaiką ta
čiau labai greitai gali sudru
msti patys tėvai netikusiu pa
vyzdžiu.

Teko pastebėti, kad vaikai 
tik retuose atsitikimuose pa 
siroklo esą jautrūs, nervuoti 
ir tai dažniausiai jie yra to
kiais dėl to, kad jų tėvai yra 
visados įtemptais nervais. Vai 
kai tokią tėvų padėtį greitai 
pastebi iš jų kasdieninio gy
veninio ir patys imasi neju
čiomis tas roles vaidinti, tap
dami nervuotuino aukomis.

Daugelis motinų nusiskun
džia vaikų nemiga. Patyrinė
jęs, randi, kad tai paeina iš 
netvarkos su valgiu. Prie šio 
trūkumo labai dažnai duoda
ma prieš gulsiant valandą ki-

tą pažaisti. .Jų žaidimai papra 
štai jei tik neprižiūrima yra 
bauginančio pobūdžio ‘kas su
kelia vaikuose baimę. Visai, 
tat, nenuostabu, jei išbudęs 
vaikas naktį verkia. Vaizduo
tė vaikučiuose yra judri. Šiai 
padėčiai apeiti iš tėvų pusės 
reikia švelnumo ir takto.

Nesantaika įvairiais klausi
mais tėvų tarpe yra labai di
deliu smūgiu vaiki] protiniam 
brendimui ir charakteriui. Tė
vai gali slėpti tarpusavius trū 
kumus, bet vaikai juos suži
no ir dėlto nekartą daug sie
lojasi. Tas sodina vaiKUose 
tėvais nepasitikėti diegus, o 
kai kada net pradeda tėvą 
neapkęsti.

Į vaikų užsispyrimus, pyk
tį, riksmą geriausia nekreipti 
ypatingo dėmesio. Kitaip vai
kas pripranta “valdyti” tė 
vus, o tuomet nyksta klusnu
mas ir pagarba tėvams.

Ras neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

i Patarlės
Greit pagadinsi, bet negreit 

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

saldi.i
! Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mes ją padarysim.

Susiprato, kaip katė pieną 
paliejus.

|- Geriau kitam duoti, nei ki- 
16' 'prašyti.

Aklas aklą netoli nuves.
Dieviški įstatymai liepia at 

leisti ir tiems, kurie mūs ne
apkenčia.

Be nuodėmės niekas negi m 
sta, niekas negimė ir niekas 
negims.

Jei blogais žmonėmis tikė 
si, visada būsi apgautas.

Daugelis laukia, kad juos 
girtų kiti, tnotarpu Jie varg
šams tikri budeliai.

Nuo vilko bėgo, mešką suti
ko.

Nespaudęs norago, neval
gysi pyrago.

n

Kuomet kardinolai suvažiuoja į Vatikano miestą rinkli 
naują Šv. Tėvą Popiežių, visų žmonių dėmesys būna nukreip
tas į kaminą (pažymėtą striele) virš Sistine koplyčios. Ren
kant naują Popiežių, jei balaavime nebūna didžiumos bal
sų, baliotai deginami su šlapiais šiaudais ir tokiu būdu pro 
kaminų išeina tamsūs dūmai. Gi kurtnet gaunama balsų 
didžiuma ir Popiežius esti išrinktas, balsavimo baliotai de
ginami be šiaudų. Išėję pro kaminą balti dūmai visiems 
praneša, kad naujas Popiežius jau išrinktas. Dešinėj paro
doma pečiukas, kuriamo deginami balsavimo baliotai. (Acme 
Pkoto) „• . . i. -•

1
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Vienybės Ir Spaudos Vajus

Visiems gerb. klebonams ir visiems Fe
deracijos skyriams siunčiame laiškų drau
gijoms, kuriuos nuoširdžiai prašome išda
linti. Iš laiškų pastebėsite,, kad nuo Šv. Ka
zimiero dienos (kovo 4 d.) ligi gegužės mė
nesio skelbiamas katalikišlkojo veikimo arba 
Vienybės ir Katalikiškosios Spaudos Va

jus. Prašome pasirūpinti, kad tame laiko
tarpy visose lietuvių kolonijose bent savai
tė būtų pašvęsta spaudos platinimui: pa
mokslai bažnyčiose, prakalbos salėj ir ein
ant per namus. Jei kur reiktų medžiagos 
prakalboms apie spaudų ir Katalikų -Akci
jų, kreipkitės j Federacijos sekretoriatų, 
prisiusime literatūros arba painformuosime, 
kur jų galėsite gauti.

Vasario 16 ir Kovo 4
Berods nėra reikalo ir raginti, Federaci

jos skyriai žino savo pareigų surengti Lie
tuvos Nepriklausomybės — Vasario 16 d., 

įinėjimų. Gėda būtų, jei kur to paminė
jimo neįvyktų. Aukas tų dienų reikės rinkti
Lietuvos Ginkhj Fondui.

Šįmet ypatingo dėmesio prašome atkreip
ti į Šv. Kazimiero šventės apvaiksčiojimų. 
Šioj sunkioj mūsų tautos gyvenimo valan
doj ypatinga Šv. Kazimiero globa yra rei
kalinga. Tos globos ir prašykime. Būtų gra
žu, jei visų mūši} organizacijų ir draugijų 
nariai Šv. Kazimiero dienų in corpore eitų 
prie Dievo Stalo — šv. Komunijų priimtų 
tautos intencija ir, (kur galima, bendrus pus
ryčius rengtų. Patartina vakare paskaitas 
suruošti apie Šv. Kazimierų, kaipo lietuvių 
tautos globėjų.

Vilniaus Vadavimo Reikalai
Sausio pradžioj paskelbtam Federacijos 

Tarybos pareiškime visuomenei buvo pra
nešta, kad uždarius Vilniui Vaduoti Sųjun- 
gų Lietuvoje, Federacijos skyriai ypatingu 
rūpestingumu ir uolumu dirbtų Vilniaus va
davimo darbus. Nuo dabar Federacijos sky
riai ne tik Spalių 9 d. minėjimų turi su
rengti, bet nuolat turi rūpintis Vilniaus rei
kalais. Prie Federacijos skyrių tesusidaro 
sekcijos, kurios specialiai rūpintūs Vilniaus 
vadavimu: rengimu prakalbų, rinkimu aukų 
ir dirbimu darbų, kurie bus nurodyti Fede
racijos centro. Tokias sekcijas tuojaus rei
kia sudaryti. Laikraščių redakcijos bus pra

šomos įvesti skyrius, kuriuose bus garsina 
mi Vilniaus reikalai. Tuose skyriuose pra
šome bendradarbiauti.

Tautos Fondas
Su šiuo laišku gausite Federacijos Tary- 

l>os suvažiavimo pataisytų ir galutinai už
girių Tautos Fondo statuti}. Statuto lapelį 
prašome įsilipdyti į Federacijos konstituci
jos knygelę ir veikime laikytis jo nuostatų. 
Auginkime Tautos Fondų, kuris yra reika
lingas ir išeivijos ir visos tautos tikslams.

Kiti Reikalai
Prašome neužmiršti, kad Federalijos Ta

ryba nutarė šiemet suorganizuoti Amerikos 
Lietuvių Katalikų Jaunimo Sporto Olimpi- 
jadų, New Yorke, kuriai vadovaus dabar su
daromoji Jaunimo Atstovybė. Darbas dide
lis ir svarbus. Jam bus reikalinga visų Fe
deracijos sekcijų ir skyrių talka. Ruoškimės! 
Taip pat išanksto ruoškimės prie Visuotino 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso ir 
Vilniui Vaduoti Sųjungos Seimo — rugsėjo 
11 ir 22 dd. New Yorke.

Mokesčiai ir Aukos
Sulyg konstitucijos, organizacijos ir drau- 

gijosi savo metinius mokesčius į Federacijos 
centro iždų sumoka metų pradžioje. Krei
piame į tai dėmesį ir prašome šį reikalų 
kiek galima greičiau atlikti.

Per pastaruosius kelis mėnesius į Fede
racijos Centro iždų įplaukė šiuos pinigų su
mos: Chester, Pa. — $5.00; Scranton, Pa., 
L.R.K.S.A. 83 kp. — $10.00; Pittsburgli, 
Pa., Fed. apskr., — $25.30; Cambridge, 
Mass., Fed. sk., $25.00; Chicago, HL, Fed. 
23 sk., $4.00; Chicago, III., Gimimo parap., 
$16.72. So. Boston, Mass. — $8.00; Chica
go, Ilk, Fed. /19 sk., $8.50; Roseland, III. — 
$3.00; Moterų Sųjunga — $20.00; L.D.S. — 
$10.00; Chicago, Aušros Vartų par. —$6.00; 
Rockford, III., Fed. skyr., — $4.00; So. Bos
ton, Mass., — $23.66; Norwood, Mass., Fed. 
sk., — $15.00; Pittsburgh, Pa., Šv. Vincen
to par., — $11.00; Chicago, III., Fed. 23 sk. 
— $10.50; Sheboygan, Wis., — $5.00; Sbe- 
boygan, Wis., Kun. J. Šlikas, — $200.00; 
Philadelphia, Pa., — Fed. apskr., — $13.00; 
Indiana, Harbor, Ind., Šv. Rožančiaus dr- 
ja, — $10.00.

LEONARDAS ŠIMUTIS,
A.L.R.K.F. Sekretorius.

Svečiuose Pas Seseris Pranciškietes
Sausio 28 d. sesuo Joseph 

Mary ir sesuo Asumpta auto
mobiliu pasitiko mus stoty, 
Pittsburghe. Besidairant į 
Pennsylvania kalnus, pasiju- 
tom, kad jau esame prie Šv. 
Pranciškaus vienuolyno durų. 
Čia mus maloniai sutiko ir 
priėmė motinos: sesuo Dovida 
ir sesuo Baptistą. Neužilgo su
sipažinom ir su kitomis sese
rimis.

Po vakarienės dalyvavom 
paskaitoj, kuri buvo vienuo
lyno auditorijoj. Paskui ro
dyta 'judamieji paveikslai iš 

i bakterijų gyvenimo. Paskui 
iusėjom su detroitietėm aka- 
įetnikėm: Agnės Banionis, A- 

ngela Raikas, Virginia Dani
levičius, Francis Robeikas ir 
Lucija Petraitis.

Sekmadienį 7 vai. ryto iš
klausėm Mišių šv., kurias vie
nuolyno koplyčioje laikė ka
pelionas kun. J. Skripkus. Per 
Mišias šv. tiesiog angeliškais 
balsais giedojo seserys ir aka
demikės “O salutaris” ir ‘Ta- 
ntum ergo’. Po pusryčių sesuo 
Baptistą išvedžiojo po akade
mijų, laboratorijas, knygynų 
ir t. p. Lankant akademijos 
patalpas susidomėjau, kiek 
Šv. Pranciškaus Seserų Kon
gregacijoj randaisi detroitie- 
čių. Ir tikrai nustebau suži
nojus, kad skaičius yra nema
žas. Štai, jos:

Iš Šv. Antano parapijos: se
suo Asizija (Jurgelaitė) -- 
mokytojauja Brooklyn, N. Y. 
Sesuo Franci ta (Platukaitė\

Sesuo Agidija (Bendoraitė) — 
mokytojauja Homestead, Pa.

Iš Šv. Jurgio parapijos: se
suo Josepbine (Bukšaitė) — 
mokytojauja Amstcrdam, N. 
Y. Sesuo Veronika (Sestokai- 
tė) — viršininkė - mokytoja 
Šv. Antano parap., Detroit, 
Mieli. Sesuo Leoną (Degutis) 
— mokyklos vedėja Elizabetb, 
N. J. Sesuo Eugenija (Mik- 
naitė), baigusi slaugių moks
lus tarnauja Šv. Pranciškaus 
ligoninėj, Hartford, Conn. Se
suo Dolores (Vaškevičifltė) — 
veda katekizacijas Harris- 
burg, III. Sesuo Evangelistą 
{Danilevičiūtė) — mokytojau 
ja Brazilijoj. Sesuo Antoineta 
(Mičiutaitė Adela) — moky 
tojauja Du Bois, Pa., sesuo 
Agneta (Dainauskaitė). Sesuo 
Amerincija (Dainauskaitė). 
Sesuo Franciška (Valatkevi- 
čiūtė) — viršininkė - moky
toja Homestead, Pa., sesuo A- 
Iverina (Dženkau skaitė) — 
lanko universitetų.

Iš Grand Rapids, Mich., ra
ndasi sesuo Gregoria ( Ber
notaitė), o jos sesutė sesuo 
Marcelina mokytojauja Brazi
lijoj. Kutdžių giminaitė sesuo 
Regina studijuoja Diatician ir 
Economics Greensburg, Pa.

Sekančios detroitietės su 
baltais velionais: sesuo Ta- 
mosina, sesuo Juliana ir se
suo Monika.

Gaila, kad tuo metu vienuo
lyno viršininkė buvo išvykuo 
vizituoti mokyklų, dėl to ne
teko su ja pasimatyti.

Augant seserų skaičiui, au
gant studenčių skaičiui, būti
nas reikalas yra didinti vie
nuolyno patalpas. Laikui bė
gant, gal, tas ir bus padary
ta. Vienuolyno žemės plotas 
yra toks didelis, kad jame 
galima būtų įr seneliams prie 
glaudų įsteigti, ‘kur ne vienas 
norėtų ramioje vietoje savo 
saulėleidį praleisti.

Kiekvienam lietuviui, atsi
lankius Pittsburghe, patarti
na aplankyti Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolynų. Vieta ne
apsakomai patraukianti.

Atsisveikindama su seseri
mis labai džiaugiaus, kad ir 
mano brolienė, Petronėlė Jur- 
gutytė, pasirinko šių vietų — 
tarnauti Dievui ir žmonėms.

0. Y.

Kino artistė Eleanore Whit- 
ney neužilgo susituoksianti su 
Fredrick Backer, Amer. J. V. 
prokuroro padėjėju. Acme ph.)

NAUJOS IR 
PERDIRBTOS 
SKALBIAMOS 

MAŠINOS
V * '

o

Krypta Šv. Petro Bazilikos rūsyje, kur bus palaidotas Šv. Tėvas Popiežius Pijus XI.
Dešinėje Jkapas Popiežiaus Leono X. (Acme photo)

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ IR SUDIEV!
Už kelių minutų laivas 

“Brazil” mus atskirs nuo A- 
merikos. Mintis, kuri šioje va
landoje mumyse kyla, tai di
delio ir nuoširdaus dėkingu
mo Jo Ekscelencijai vyskupui 
V. D. O’Brien, Jo Prakilnybei 
pralotui M. L. Krušui, didžiai 
gerbiamiems klebonams kun.
J. Vaičūnui, kun. A. Baltučiui, 
kun. J. Paškauskui ir Gerb.
Šv. Kazimiero Kapinių Direk- biamų Geradarių maldoms, ta- 
toriams, kurie savo gausia pa- Į riame nuo Atlantiko kranto 
rama padarė mūsų išvykimų j visi trys kartu ačiū! ačiū! ir

rko apylinkės geradarių, ku
rie mums gelbėjo prie išplau
kimo ir palydėjo į laivų.

17 dienų kelionėje jūrėmis, 
tikimės galėsiu kasdien laiky
ti šv. Mišias, per kurias pra
šysime gausios Dievo palai
mos visiems mūsų prieteliams.

Pasivesdamį save ir savo 
naujus uždavinius mūsų Ger-

Sudiev!
Kun. J. J. Jakaitis, M.I.C. 

Kun. Ant. Andriušis, M.I.C. 

Kun. Kaz. Vengras, M.I.C.

galimu. Taiposgi iš gilumos 
širdies dėkojame visiems Ma
rijonų Geradariams, kurie sa
vo buvimu išleistuvėse ir as
meninėmis aukomis lengvina 
mūsų pirmuosius tolimame ir 
svetimame krašte žingsnius ir 
teikia paguodos mūsų prisėg 
toms širdims. Nuoširdžiausis 

( ačiū gerb. kun. Igui Albavi- 
čiui, ir visam geraširdžių bū
riui, kurie susirinko į gelžke- 
lio stotį mus išlydėti.

Neužmirštamo dėkingumo1
jausmus reiškiame gerb.: kun.! Kas Polink«s i mielaSirdya- 
J. Aleksiūnui, kun. J. Sinio- |tę’ to neaPlenk» ”ž »•

Aslhma Gause
Fought in 3 Minules

riy dlssolvlng and removing mucus oi 
phlegm that causes įtrangling, choking, 
Aslhma attaeks, the doctor's prescrlptlon 
Mendaco removes the cause of your agony. 
(U „nokės, no dopes, no lnlectlons. Ab- 
solutely tasteless. Starta work In 3 minutes. 
S'eep soundly tonight. Soon feel well, years 
younge- stronger, and eat anythlng. Ouar- 
ancee, 3 .mpletely satisfactory or money 
back. your drugglst is out ask hlm to 
order Mendaco for you. DC3/t "•"-f aaother 
day. The guarantee proteets you.

naičiui, kun. Pakalniui, kun. J. SKAITYKITE VIEN fcATA- 
Balkūnui ir būreliui New Yo- i LIKIŠKUS LAIKRASClUS

!! EXTR;A !!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųg į “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą 
už 1939 metus.

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
sąrašo.

1. švč. Jėzaus širdies Intronizacija ...............................................20
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 Jaunimą — 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 šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ............10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ..............................................75
12. ftv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ..........................75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. .T. V....05 
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėli 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 Kon. P. Jakštys ............  25
19. iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C ...................1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

FOR 

I TC H I N G 

SKIN

Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Vienose aptieko- 
se. 85c, 60c, >1.00.žemo

■ FOR Skini iRRimi

PLATINKITE "DRAUGĄ"

Maytag keturkampė už
>49.00

Tbor, Cylinder už
>39.00

Thor, Agitator už
>14.00

Thor 3 šmotų su prosu už
>32.00

Westingliouse naujas, ver
tas $79.00, už

>49.00
Skalbiamas mašinas ir dul
kių valytojus pataisome

už 50c

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

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

THINGS TKA.T NEVER HAPPEI'
By GENE BYRNES

.DA CLOCK RC6ISTCRS 
*I2.UO rtR DAI UNO 
K1UĮ RiDL. i TINK 1 
j>AT3 VCRy UNREAS0NA61

EXTRA
Remember-when you take a Smith Brothers Cough Drop you Vitamin A—extra!
Smith Bros. Cow<fi Drops are the 
only drops contaming VITAMIN A
This is the vitamin that raitės the resistance of the mucoui membranes of the nose and throat to cold infe- tions.TRAC

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

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis..................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais.........................................$3.75
Dievo Malonių šaltinis, jnod. odos virš-
raudonais lapų kraštais........................................................ . .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos

virš., paaukuotais lapų kraštais................................v...$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 Rinkinėlis, odos viršeliais • • • s e stojas • e sfeMs • $1.50 
Maldų Rinkinėlis, jnod. gerai* virė.....**.................... T5o

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, I1L
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
lino katalikiškus laikraščius; 
pankui priklausė prie Vyčių, 
organizavo (muzikantų kuopė- 1 
le ir jų lavino. Užėjus depre
sijai, gyveno su tėvais Lab
darių ūky ir ten besidarbuo

Džiaugiamės Parapijos 
Bankietu

ROSELAND. — Visų Šven
tųjų parapijos metinis ban
kietas visais atžvilgiais pavy
ko. Žmonių buvo virš 500. Dau damas susirgo apendicitu. Šv. 
geliui ndbuvo vietos atsisėsti. Kryžiaus ligoninėj jam buvo

Programa buvo graži. Dai- padaryta operacija. Pasveikęs 
navo didysis chorais, vedamas vėl grįžo į ūkį sustiprėti. Par- 
gabaus muziko St. Rakausko, vežtas iš ligoninės buvo links- 
mokyklos vaikai ir šukar-Ma- mas ir niekuomi nesiskundė, 
kar choras. Daugelis žmonių Vas. 6 d. staiga susmuko ir 
sakė, kad Visų Šventųjų pa- pradėjo merdėti. Gydytojui at- 
rapijos choras tiktų dainuoti vykus, ligonis jau buvo miręs, 
dideliuose koncertuose. Mok. Roselando jaunimas ir visa 
vaikučių lošimu adv. Kai taip parapija apgailestauja M. Šli- 
buvo sužavėtas, kad aukojo 5 ko. Per laidotuves kun. J. Pa

Kad padaryti savo gyveni
mų ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

Tūkstantis kelių veda prie 
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

Kas seno žmogaus kaip rei- 
j kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut, stoja.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIock 6280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

2415 YV. Marquette Rd.
Ofiao valandoa:

10—12 vai ryto
2—4 ir 6—8 vai vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

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 6960

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ii 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartį.

dol. jauniems artistams šalta- 
koše ir saldainiais pavaišinti. 
Šakar-Makar choro dainos pu
blikai taip pat patiko. Gražias 
kalbas pasakė pats vakaro ve
dėjas kun. J. Paškauskas, adv. 
Kai, dr. S. Biežis, T. Petkus, 
parap. trustisas, ir kun. V. 
Jernauskas.

Valgius gamino gabi virė
ja D. Paliulienė su savo padė
jėjom: M. Žukauskiene, Eus- 
tak, Jančiene, K. Juciene, E. 
Barisiene ir kitomis. L. Pa
liulienė yra labai darbšti vi
suomenės ir parapijos veikė
ja. Ji ne tik surinko visus 
valgomuosius produktus, bet 
ir tikietų pardavė viso 108. 
Kai kurie parapijos komiteto 
nariai irgi labai daug pasi
darbavo, ypatingai: J. Lelei- 
ka, Pr. Bružas, K. Rubinas, 
Vai. Krasauskas, S. Kernegis, 
T. Petkus ir parapijos darbuo
toja Em. Daukšienė.

Roselando liet. biznieriai 
niekuomet neatsisako aukoti 
parapijai. Šiam bankietui gau
siai aukojo, sekantieji: Rut
kauskas, Tautkus, Petkus, Mi- 
chigan Meat Market, Peoples 
Store, Valius, Valentas, Krau- 
jalis, Žemaitis, Miisiūnas ir 
daug kitų biznierių. Iš para
pijiečių taipgi prisidėjo au
komis.

Nors įžanga buvo tik 50c, 
bet, atmokėjus išlaidas, pelno 
liko $362.01. Ir dar ne visi 
tikietai grųžinti.

Klebonas ir visi parapijos 
darbuotojai šiomis sėkmėmis 
džiaugiasi ir dėkingi visiems, 
kas kuomi prie šio bankieto 
prisidėjo.

Mirė jaunas vaikinas

Vasario 9 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. M. Šlikas. Ve
lionis buvo baigęs Visų Šve-

pasa'kė pritaikintų Slaptosios konstrukcijos greitasis karo lėktuvas, iš Kalifornijos į New Yorkų atlėkęs per 
7 valandas (370 mylių į valandų), sudužęs nusileidžiant į aerodromų, Lėktuvas sugadin
tas, bet lakūnas tik lengvai sužeistas. Žemiau parodomas lėktuvas prieš katastrofų. (Acme 
telephoto)

škauskas
pamokslų.

I
Novena prie Sopulingos 
Dievo Motinosi Kiekvienų penktadienį ry
tais ir vakarais Visų Šventųjų 
bažnyčioj esti novena prie So
pulingos Dievo Motinos. Lie- 

| tuvių kalboj novena esti ry- 
1 tais 9 vai., o vakarais 7 vai.
Anglų kalboj 8 vai. vakare. 
Žmonės novenų gausiai lanko 
ir dėkingi už šių pamaldi} į- 
vedinių. Jau gauta padėkos 
laiškelių su pranešimu stebuk
lingai išgijusių žmonių per 
novenų maldas. Raporteris

Iš Šakiečių Klūbo 
Veikimo

Šakių apskričio klūbo lai
kytame susirinkime, vas. 18 d., 
plačiai aptarta tolimesnis vei
kimas, kaip sukelti daugiau 
aukų Šakių bažnyčios altoriui.

Nutarta surengti bunco pa
rty kovo 18 d., Stanaičių na
muose. Komisijon apsiėmė: S. 
Bal saite ir P. Lapinskas.

Pr. Juška pridavė laiškų iš 
Lietuvos nuo Šakių klebono 
kun. B. Vaišnoro, kuriame 
sveikina klūbų ir visus šakie
čius bei rėmėjus su Naujais 
Meltais, linkėdamas pasiseki
mo darbuotis kilniuose pasi
ryžimuose Dievo garbei ir Ba
žnyčios paramai.

Nutarta tų laiškų įidėti į 
“Draugų”. Taipgi paraginta 
nariai pagalvoti naujų planų 
tolymesniam klūbo veikimui 
ir juos priduoti sekančiam su
sirinkime. Iš buvusio baliaus 
nors finansiniai nieko nepelnė 
me, bet moraliai labai daug. 
Tų vakarų įsirašė 10 naujų na
rių. P. J.

Šiomis dienomis gauta auka 
$5.00 nuo Juozo ir Veronikos

ntųjų parapijos mokyklų, De1 Juškų iš Sbeboygan, Wis.
La Šalie ir Loyola universL '* Y7ardu Šakiečių klūbo, tariu 
tetų. Būdamas pradžios mo- nuoširdų ačiū.
kykloj tarnavo mišioms, pla- Antanina Juškienė

Dalis tūkstantinės minios, susirinkusios prie Šv. Petro bazilikos, Romoje, meldžiasi už mi
rusį Popiežių Pijų XI. (Acme telephoto)

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais

Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Ofiso Tel. CANai 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL OANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 YVest 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 IH CHIHUHGAS

VIRginia 1116 4070 Ardher Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

Sekmadienį suaitarius

CICEROS ŽINIOS
Klaidos Pataisymas

Skelbiant Visų Šventųjų 
draugijos atstovus, kurie bu
vo išrinkti atstovauti Tėvų 
Marijonų Bendradarbių seime, 
vasario 5 d., įvyko klaida. Tu
rėjo būti sekantieji atstovai: 
Daujotienė, Žilvitienė ir Gend- 
vilienė. Sekr.

CICERO. — Lietuvių Namų 
Savininkų klūbo susirinkimas 
įvyks vasario 21 d., parapijos 
svet., 8 vai. vakare.

A. F. Pocius

Mandagumas ne visada pa 
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų. Č S 72

Patarles
Keno vežime važiuoji, to ii 

giesmę giedok.
Žadinys, tai taip, kaip sap 

ne radinys.

Dora yra šaknis laimingam 
gyvenimui.

Vagystė nepraturtins, duos- 
numas nesuvargins.

Kiekvieno pirštai į save 
linkę.

Dovanotam! arkliui į dantis 
nežiūri.

Kas vyresnių negerbia, jų 
ramybę ardo.
Jei nori išvengti įžymių klai

dų, klausyk patarimo už tave 
daresniųjų žmonių.

Daugelis be dorybės ir be 
triūso nori atsiekti garbės,

bet niekad jos neatsieks. 
Veršiu nebliovęs, jaučiu ne

baubsi.

DR. P. J. BEINAR
(I1K15 AHA t ftlkAsj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 ikį 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIHUHGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MLDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone REPubiic 9728

gį AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

si YARda 5921 
es.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel GROvehiU 0617 
Office Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YV. Marąuette Road

Jai 2—4 ir 7-9 žak.
1446 So. 49th CL

Bubėtomis nno 7—8 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
Ofiso vai nuo 1—3; nuo 6:30—8:34

756 YVest 35th Street

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vaL vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 ▼. v.
TaL Prospeet 1012 

Baa. TeL HspubUe 6047

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo t iki 8 vai žak. 
Nedfiliomia pagal sutartį.

Office Tel YAHds 4787 
Namų Tel PROspoct 1888

Tai OALobmI 6074
OFISO VALANDOS 

B vai ryto iki 8 z. vakare, iiaUbrfaat
įj tTS&SdiaBilS

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO, HA.

64c. (Acme photo)

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite • Dr-go’ Classified Skyr

nlNGS THAT NEVER HAPPEfAjlGENB BYRNES

JI JUST FOUND 
|TV(O TICKtTS roR 
) Tht BALI 
(COMC ON t N

Marjorie Bates, Oregon u- 
niversiteto studentė, kuri šau
dymo rungtynėse vadovavo 
merginų rinktinei. Rungtynė- Į 
se vyrų rinktinė pralošė mer
ginų rinktinei 2,637 prieš 2,-

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

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IH CHIHUHGAS

2201 YV. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
BEZIDENCUA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso Tel VIEginia 0086 
Besidencijos TsL BEVsHey 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI U OMIBU]

4157 Archer Avenue
Ofiso yal: 2—4 ir 6—8 P, 

Bsaideneija
8989 So. Glaremont Ava. 
Valandos: 2—10 A. 1L 
Nedėliomis pagal sutartį

Vlo Juknls, sav.

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

2403 YV. 63rd St, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sntartp

Tai OANal 0257
Rea. TsL PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAI 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai vakam.

Tel YAHds 2246

DR. G. VEZH’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal antarų

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 37M

TsL LATayetie 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAI

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS i 11 vai ryto iki I vai vakaaza 

b SnUadisalrta

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenu
Telefonas LAEayette 6660 

Antradieaiais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadianiaia

4631 South Ashland Anl



Antradienis, vasario 14, 1989 5
MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

CHICAGOS APSKR. SUSIRINKIMAS
Marijonų Rėmėjų 
Graži* Pramoga

TGWN OF LAKE. — Pra
eitą, sekmadienį parapijos sa
lėj įvyko Marijonų Rėmėjų 
Draugijos 8 skyriaus kauliu
kais žaidimo pramoga, į kurią 
susirinko gražus būrelis jauni
mo ir senesniųjų. O jau tų do
vanų, dovanų, tai galybės. Už
teko visiems atsilankiusiems. 
Tai nuopelnas darbščios ko
misijos — pp. Gedvilų, P. Tu- 
rskienės, O. Sriūbienės ir dau
gelio kitų, kurie prisidėjo.

Townoflakiečių parengimai 
visuomet būna sėkmingi, nes 
šioje kolonijoje randasi bega
lo darbščių moterų, kurias vi
sa širdimi dirba ne vien tik 
įvairių organizacijų, draugijų,' 
bet ir parapijos naudai.

Man labai malonu buvo da
lyvauti townoflakiečių paren
gime, nes turėjau progos pla
čiai įvairiais reikalais pasika
lbėti su žymia veikėja, p-nia 
Sudeikiene ir daug ką naujo 
išgirsti.

Taip pat teko matytis su 
Marijonų Rėmėjų 8 skyr. pir- 
min. J. Lisausku, kuris šio
mis dienomis ne vien tik jisai 
patsai serga, bet ir jo šeimy
nos nariai. Reiškiu užuojau
tos p-nij Lisauskų šeimai ir

linkiu visiems greitos sveika
tos.

Viršminėta pramoga gerai 
pavyko, nes daugybes tikietų 
išplatino iš kalno. J. K.

Vasario 15 d., **♦Draugo” 
name, 2334 S. Oakley Avė., 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicago apskrities įvyks su
sirinkimas 7:30 vai. vakare. 
Praėjus didelei darbymetei, 
seimui ir bankietui, bus pasi
dalinta įspūdžiais, išduoti ra
portai ir pasitarta tolimesnei 
darbuotei. Nuoširdžiai prašy
čiau visų kolonijų Marijonų 
Rėmėjų atstovų ir šiaip geros 
valios veikėjų, malonėti atvy
kti į šį susirinkimą. Kaip pra
eityje apskrities susirinkimai 
pasižymėjo skaitlingumu at
stovų, būtų neprošalį, kad ir 
sekantieji būtų panašūs.

Su išvykimu gerb. misijo- 
nierių, Tėvų Marijonų (laibai, 
šiuomi nesibaigia, beit jie tu
rės padidėti dėl to, kad jų 
darbuotė užima platesnę plot
mę, ir tas reikalauja iš mūsų 
jų Tėmėjij platesnės veiklos ir 
paramos.

Taigi, prašau gerb. kolonijų 
atstovus kreipti dėmesio į 
šaukiamą susirinkimą ir ja
me dalyvauti.

Apskr. rašt. J. K.

INDIANA TAKES BIG 10 LEAD FROM OHIO STATE

{Acme Telephoto.l - - I
Bob Dro of Indiana attempting a basket, witH Diek Baker 

of Ohio State (No. 6) at his back, in the game at Bloomington 
in which the Hoosiers, by a score of 46 to 34, snatehed the Big 
Ten lead that the Buckeyes had taken from Minnesota only t»>

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario 14-ta Diena

“Reikia išmokti save patį 
daugelyje daiktų persilaužti, 
jei nori užlaikyti su kitais ra
mybę ir santaiką”. (Kristaus 
Sekimas, Knyga Pirma, Sky
rius xvn, i).

tų. Ieškomas įpėdinystės rei
kalu mirus Lietuvoje jo sese- 
rei ir palikus turtą.

Petravičiaus Povilo, atvyku 
šio Amerikon 1912 metais. Bu 
vo amato mokyklos mokyto
jas, gyveno Spring Valley, UI.

Ragainio Antano, ar brolio 
Juozo. Antanas gyveno Čika
goje po numeriu 2139 W. 24th 
St.

Rymonio Karolio, apie 50 
metų amžiaus, kilusio iš Te- 
rniūnų km., Utenos apsur. A- 
merikom išvyko prieš Didįjį 
Karą, gyv. Čikagoje.

Stošio ar Stašio Kazimiero. 
Gyveno 2247 W. Austin St., 
Chieagoje.

Lietuvos Konsulatas,
100 Eiast Bellevue Place 

Chicago, Illinois

i Žmogus yra tai, kuo jis bū- 
Įti nutaria.

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

Sweeps away sarface deposits ... 
breaks up duil, ūgly tooth f Mm
Bke Riagic. You’d nover bclleve how ftist 
the NJ£W Listerine Tooth Pašte cletns 
and poltlbes teeth. Ite nevv, mlracle-clcai»- 
tng ingredient, Luster-Foam detergp.it, 
whisks,away ūgly surface deposits in a jifly.

The Instant brush and saliva touch amaz- 
ing Luster-Foara detergent, it surges into 
a roam of tiny. active bubbles, which svreeps 
Mito and cieans pits and eraeks so minute 
even w»ter may not enter them . . . leaves 
your nrhole mouth tingiing with lito . . . 
starts your teeth sparkllng with new luster.

Get the big 25t tube. or better štili, t'ie 
double-slze 4Or tube containing more than 
W pound at any drug counter. Lambert 

Pharmacal Co., St. louis. Mo.
MM NEW POKMULA

USTERI NE TOOTB PAŠTE
X X superriurged with

LUSTER-FOAM' x ✓ z* z y > n

Geros akys dūmų nebijo.

Tinginiui ir šiokią dieną 
šventa.

Pats neturėsi kitas nepri- 
duos.

Irba Flovver Shoppej 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE MOO

! Gėles Mylintiems t— Vestinėms—J 
liauk ie tams — Laidotuvėms — ? 

Papuošimams

A. JJ A 
MARIJONA

BIRŠTONIENĖ
Mirė vas. 13, 1939 m., i:15 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiuus.

Gimus Lietuvoje, Suvalkų gu
bernijoje, Krosnos parapijoje,

Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Pijušų Birštonu, anūkus ir drau- 
BirščLų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime — 
dvi dukteris: Elzbietą. Geveltaus- 
kienę ir Oną Lutkauskienę, sūnų 
gus ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas 2005 South 
Canalport Avenue.

Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, 
vas. 16 d. Iš namų 8:30 valandų 
ryto bus atlydėta j Dievo Apveiz
dos parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiaj kviečiame visus gi
mines, draugus-ges ir pažystamus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus ir A- 
nūkai.

Laidotuvių direktorius S. SL 
[Skudas. Tel. MONroe 3377.

A.

■B

Šv. Kazimiero Akad.
8 Skyr. Lietuviškos 
Vakaruškos

MAROUETTE PARK. — 
Praeitą sekmadienį p-nų Rau- 
būnų namuose, 6557 So. Tal
man Avė. Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų 8 skyr. bu
vo lietuviškos vakaruškos, į 
kurias susirinko galybės sve
čių iš kitų kolonijų ir vieti
nių. Rengimo komisija — p- 
nios Lileikienė, Raubūnienė, 
Urbonienė ir daugelis kitų, 
matyt, daug gražaus darbo į- 
dėjo, iš ko bus ir gražaus pel
no.

Susirinkę svečiai gTažiai vai 
šinosi, užkandžiavo, o du mu
zikantai ant akordinų, pamai
nomis, griežė gražiausias me
lodijas, kaip Lietuvoje, lietu
viškose vakaruškose. Taip pat 
susidarė būrys Panevėžiečių 
dainininkų-kių, kurie vado
vaujant bizn, Rapolui Andre- 
liūnui, 6324 S.. Western Avė., 
p-niai Vilimienei, traukė gra- 
žias dainas, kad ne tik p-nų 
Raubūnų rezidencija skambė
jo, bet ir visa Marąuette Park 
kolonija.

Vakaruškose dalyvavo gra
žaus jaunimo — merginų rr 
vaikinų. Turėjo ir programą 
— trys jaunos mergaitės pa
šoko “tap danee” ir labai

gražiai, — tai vis mūsų lietu
vių tėvelių dukrelės; tas pri
davė daug malonumo ir įvai
rumo, o tėveliams didelio 
džiaugsmo.

Negaliu praleisti neprisimi
nęs p-nų Raubūnų namo, ku
ris randasi ant kampo 60 pė
dų pločio loto, turtingai, gra
žiai įrengtas, ir begalo tinka
mas įvairioms pramogoms, nes 
apatinis pagyvenimas, išrodo] 
kaip salė, kur gali sutalpinti 
keletą šimtų dalyvių.

Patys savininkai, p-nai Rau 
būnai, begalo simpatingi žmo
nės, linkamaus būdo, augina 
sūnų ir dukrelę, kurių vienas 
baigs šiais metais Šv. Kazi
miero Akademiją, o kitas pa
rapijos mokyklą.

Tikiuosi, kad vietiniai mar- 
ketparkiečiai, pasitaikius pro
gai ir daugiau panašių pra
mogų surengs viršminėtoje 
vietoje. J. K.

Paieškojimas Nr. 98
Lietuvos Konsulatas Čika

goje paieško sekančių asme
nų:

Bartulio ar Bertulio Jurgio, 
iš Lietuvos išvykusio apie 
1885 metais, gyvenusio Nevv 
Yorko apylinkėje iki persikė
limo Chicagon apie 1900 m. 
Ar jis tebėra gyvas, ar jau 
miręs, giminės žinių neturi. 
Ieškomasai arba apie jį ką 
nors žiną teiksis skubiai atsi
liepti į Konsulatą.

Grikavičiaus Jeronimo (Ha- 
rry Crisco). Gyveno Aberdeen, 
Washing’ton, P. O. Box 545, 
vėliau 312 E. Heron St.

Jonuškos Juliaus, kilusio iš 
Kražiij valse., atvykusio A- 
merikon per Pasaulinį Karą. 
Ilgą laiką gyveno Čikagoje ir 
neva miręs prieš keletą metų.

Lips'kio (Lineikio) Juliaus, 
'kilusio iš Šiaulių, Amerikon

atvykusio prieš Didįjį Karą, 
neva gyvenęs Montreal, Ka
nadoje, San Francisco, Cali- 
fornia, ir kitur. Ar jis tebėra 
gyvas, ar jau miręs, giminės 
žinių neturį už jų suteikimą 
būti} labai dėkingi.-

Martinaičio Kazio, kilusio 
iš Treškuonių km., Šiaulių 
apskr., Amerikon atvykusio 
1907 metais, visą laiką gyve
nusio Milvvaukee, Wis.

Nutauto Rapolo, apie 60 me 
tų amžiaus. Amerikon atvyko 
prieš Didįjį Karą, iš Drebu- 
lynės km., Kauno apskr. Už
siėmė ūkės darbu. Sakoma iš
gyveno Čikagoje apie 30 me-

Nauji Ligoniai Šv.
Kryžiaus Ligoninėje:

Iš Brighton Park: Paulina 
Gudinskienė, Juozapina Gu
dienė, Marijona Kasmauskie- 
nė, Katarina Vainauskienė ir 
Katarina Simonavičienė.

Iš Marąuette Park: Katari
na Simonaitienė ir Anelė Ja
nkauskienė.

Iš 18th Street parapijos: Je
ronimas Mockus.

Iš Harvey, Illinois: Stella 
Rutkauskaitė.

Iš Cicero: Edvardina Sutie- 
nė.

PETRAS
VALATKEVIČIUS

Mičė vas. 1'3, 1939 m., 9:45 vai. 
ryte, sulaukęs 68 met. amžiaus.

Gimęs .Lietuvoje, Marijampolės, 
apskr., Krosnos parap., Najavalko 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime — 
moterį Onų, po tėvais Alenskiutė, 
sūnų Petrų, penkias dukteris: O- 
nų Valatkevičiutę, Helen Mason, 
žentų Jonų, Marijonų Win,nike, 
žentų Arnold, Mary Warren, žen
tų Štuart, Lillian Ryner, žentų 
Edward, keturius anūkus, du pus
brolius. ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos ko
plyčioje, 3319 Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
vasario 17 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta^ 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi 
minės, draugus-ges ir pažystamus 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dūk' 
terys, žentai, Anūkai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. TARds 1138.

Valentine Dienę 
Rengiama Šokiai

MARQUėTTE PARK. — 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
smagūs šokiai prie geros mu
zikos įvyks šį vakarą, vasario 
14 d. parapijos salėj. Rengi
mo komisija ir visa kuopa ste
ngiasi, kad vakaras visiems 
patiktų.

COULD NOT DO HEIt

housekork
yvyHEN every 

»» thing you at
tempt is a burden
—wnen you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you neea for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, Nevv Jerscy, says, "After 
doing jost a Iittle worlc I had to lie 
dowD. My mother-in-lao v recom- 
mended the Vegetahle Compound. 
I can see a vvonderful change now.”

VtCETABLE CCMPCCNL

m amu nticE rm m m i»

NERVOUS
Chedt Belot* And See If You Bare 

Any Of The Signa
OnHerlns Berne can malm ynu oU and 
feau.nl lenktai. eranky and hard to lira 
•fth—ean kaep yon avekr night. and rob 
yau nf gravi health, good Mama and jake.

Don’t Irt ynunaU T’go" IUm that.. {tart 
taklng a good, rallaMe tonle—ana mada topt- 
tiMįi for mrmrn. And runld yau aak for auy- 
tUa< vhoar hanrflta ha vn baao fentter oraaad 
than vnrld-lanoua Lydia B. Pinhhtto'a 
VegrtaMr Cnurpeundt

Let tfcr arhniMmae feagfea and roata of 
Flnkham's Coaapound help Natūra 

ahrlekf ng narraa, tope op yoar 
help leaaan Aitrūs Irom tarnai

adthout fall from your druufat. Over a mfl- 
ttan nouien harrtarlttau laletaare raportiag 
iMndfrfuI banadta.

For tha paat <0 yeara Lydia t. Flnkham'e 
Vegetable Cotuprand ha. helped grateful

ynu r and (amale faao-

"ur/urmaJct, 
•notJvLnjtj LujL 'RaJcūvcf

‘PounLtĄ....ConiĄoUti{bu

(or ECONOMY and 

SATISFACTION
Double lėsted!Doub/eActionf

BAKING ILV POV/DER
SinebKflbdaYas45>ea/s^o 

25 ounces for 254 
Į Tūli Pack No Slack Fillin^

W*haa nota WfWpoT»ta4>«ttlBdf thla 
ttma-provan Piakham'a Compouad TODAY

MILLI "'k <• PfVJMDS HAVF BEIN 
USED BY OUR GOVERNMENT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■KAIMU, n OIMUOBU LAZDOZOn IRIMU

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742 
_____________ 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South FairfieM Avenue
______________________Tai, LAFAYETTE 0727_____________________

pv V A T koplyčios visose 
L/ I JN. 1 Chicagos dalyse

Klaa«ykit« mūių Lietuvių radio programą Sečtadisnio vakarai!, 
7:00 vaL vakaro ii WHT0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTMIEBAS

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Oeriatuial patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 0000 680 W. lėth Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATABMA VIMAfl DUNĄ H KARI 
KOPUaSlA OŽKAI

2025 W. 51ft St TcL YARDS 1278

■
Res. 4943 S(Mth PatfHna Street

LAIOOTŪVig

STANISLOVAS 
URBANAS

Mirė vasario 12 d., 1939 m., 5:00 
vai. ryte, sulaukęs 21 metų am
žiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime — 

tėvų Stanislovų, pamotę Jose- 
phine, du brolius: Kazimierų ir 
Boleslovų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 12230 South 
Emerald Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 16 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visuns gi
mines, draugus-ges ir pažįstamus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Tėvas, Pamotė, Bro
liai ir Giminės.

Mažeika. Tel. YARds 1138.
Laidotuvių direktorius S. P.

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P F PATARNAVIMAS 
ftfll DULnlib L dieną ir naktį

DYKAI
P. J. Ridikas

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Antlnniy B. Petkus
LMkavie i Simai
]. Liritn
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25J5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Aatanas H. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YARda 4908

IJ. Želę 1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Ahert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 
Tel. LAFayette 8024

detergp.it
feau.nl


'Antradienis, vasario 14, 1939

VASARIO 16 D. ĮVYKSTA TRYS PAMI
NĖJIMAI LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES SUKAKTUVIŲ: ROSELANDE, 

BRIGHTON PARKE IR CICERO

Kalbės Konsulas P. Daužvardis, kun. A. Briška, 
kun. H. Vaičūnas, kun. A. Linkus, K. De
veikis, Jr., kun. J. Paškauskas, dr. A. Rakaus
kas, L. Šimutis ir kiti. Muzikalėj programoj 
dalyvauja parapijų chorai, Lietuvos Vyčių 
Chicago Apskrities choras. Brighton Parke 
bus atvaidinta patrijotinis vaizdelis “Lietu- 
vytis”. ,

Vasario 16 d. sueina lygiai 21 metai nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Federacijos Chicago apskrities nu
tarimu, tą dieną, (vasario 16) rengiama trys sukakties pa
minėjimai kalbomis ir muzikale bei vokale programa.

Vasario 16 d. 7:30 vai. vakare j Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos salę renkasi ne tik Brighton Park, bet ir visų 
apylinkės parapijų lietuviai. Čia kalbės Lietuvos konsulas 
Chicagai P. Daužvardis, kun. A. Briška ir Federacijos cent
ro vadai: dr. A. Rakauskas ir L. Šimutis. Muzikalėj - voka- 
lėj programoj dalyvaus Lietuvos Vyciij Chicago apskrities 
choras, ved. muz. J. Saurio, ir parapijos choro stipriausios 
meno jėgos, vedamas art. J. Kudirkos. Be to, bus atvaidin
tas patrijotinis vaizdelis “Lietuvytis”. Vaidinime dalyvaus 
Nekalto Prasid1. Pan. šv. parapijos mokyklos mokiniai: Rve- 
lyn Stankaitė, Edmund Barkauskas ir kiti. Įžanga visiems 
liuosa.

Ciceroje, vasario 16 d., 7 vai. vakare bažnyčioje trumpos 
pamaldos už žuvusius kovose dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Po pamaldų visi ciceriečiai, bulvariškiai, nortlvsaidie- 
čiai ir apylinkės lietuviai renkasi j parapijos salę. Kalbės 
Lietuvos konsulas P. Daužvardis, kun. Vaičūnas, kun. A. 
Linkus ir K. Deveikis, Jr. Muzikalę - vokale programų iš
pildys parapijos choras, ved. muz. A. Mondeikos, parapijos 
mokyklos benas ir k. Įžanga nemokama.

Roselande, vasario 16 d. Visi) Šventąjį} parapijos salėn, 
7:30 vai. vakare, renkasi ne tik rosel and iečiai, bet sočika- 
giečiai, vestpulmaniečiai ir kitų apylinkių kolonijų lietuviai. 
Kalbės dr. Steponas Biėžis iš Chicagos ir kleb. kun. J. Paš
kauskas. Muzikalę - vokalę programą išpildys parapijos cho
ras, ved. muz. J. Rakausko, Šakar-Makar moterį} choras ir 
kiti. Įžanga nemokama.

Lietuviai! Vasario 16-ji visiems, kokiam pasaulio krašte 
negyventume, turi sužadinti tautinės garbės pajautimo, ku
ris visus veda prie meilės gimtąjam kraštui. Ne vienas lietu
vių tautos vadas yra pasakęs, kad lietuvių tauta tik tuo
met išliks gyva, kada ji save laikys išrinktąją tauta. Dėl to, 
ir mes, chicagiečiai, laikykime save dalim išrinktosios tau
tos ir kuo skaitlingiausia susirinkime vasario 16 d. į aukš
čiau paminėtas vietas paminėti gimtadienį laisvos Lietuvos 
ir pasisemti daugiau ryžtumo atgavimui lietuviais apgy
ventų kraštų, ypaltingai atvaduoti sostinę Vilnių, ir taip pat 
pasisemti daugiau stiprybės, kad galėtume čia kuo ilgiau
sia išlikti ir kaipo lietuviai ir kaipo katalikai, ir kaipo iš
tikimi šio krašto piliečiai. Federacijos Chic. Apskritis

Mini Sidabrinį Jubiliejų

Adv. ir ponia Joseph J. Gri-I rijonų Kongregaciją, Šv. Pra
šius (Grisb) dvidešimt penkių' nciškaus Seserų vienuolyną.

Nepaprastai ,mas yra vis1? pastebimas, ku-
Iškilmingos Laidotuvės !riems tik jis patarnavo. Jau.

nnin ,<rn;hiam ir snmamam sa-
BRIDGEPORT. — Praėju

sį pirmadienį vasario 13 d. čia

nam, gabiam ir sumaniam sa 
vo darbe direktoriui, linkiime 
ir toliau darbuotis ir šviesti

įvyko nepaprastai iSkitaingos Hicm8 wv(> dra ipavy
laidotuvės. Buvo laidojama
plačiai žinoma simpatinga se- 
nuitė Agotos Adomaitienės mo
tina Eleonora Zekienė po tė
vais Šliogeriūtė. Buvo maldi
nga moterėlė priklausė prie 
maldingų dr-jų, kurios tinka
mai atidavė jai paskutinį pa
tarnavimą.

zdį.

Kovo 5 - Chicago 
Lietuvių Jaunimo 
Diena

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskritis apvaikščios šv. Kazi
miero Karalaičio dieną kovo 

Šv. Jurgio bažnyčioj laido- 5 d., Nekalto Prasid. Panelės 
jimo dienoje atlaikyta už ve- šv. parapijos bažnyčioj.
lionės sielą penkerios šv. Mi
šios. Į bažnyčią lydėjo didelis 
būrys žmonių ir gerb. kun. 
Gasiflnas. Po egzekvijų prie 
didžiojo altoriaus šv. Mišias 
atnašavo pats Jo Malonybė 
pralotas M. L. Krušas, klebo
nas. Iš svečių kunigų buvo 
gerb. kun. Juozapas Mač.iulio-

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
kviečia visas Vyčių kuopas, 
draugijas, or-jų kuopas, sky
rius, klūflius, Vyčių veteranus, 
sodalicijos, Šv. Vardo skyrius, 
rėmėjus ir prieitelius dalyvau
ti Vyčių dienoje dvasinėj puo
toj. Mišios šv. bus 9 valandą 
ryto. Mišias šv. laikys kleb.

nis, MIC., Chicagos marijonų -kun A Briška, L. V. 36 kp,
namo viršininkas ir kun. A- 
domas Jeskevičius, MIC., 
“Draugo” administratorius. 
Labai gražų ir gerai pritai
kintą pamokslą pasakė gerib. 
kun. St. Peltrauskas, šv. Jur
gio parap. vikaras.

Laidotuvių direktorius bu
vo p. Antanas Phillips. Jau
jas, bet mokąs užimponuoti 
kitus, savo tvarkingumu, rim
tumu ir džentelmeniškumu. Jo 
asmens nuoširdus patarnavi
mas, katalikiškas sąžiningu-

organizatorius ir dvasios va
das, su asista. Chicagos Vyčių 
apskričio dvasios vadas, kun.

RADIO
DAINUOS DAINININKAI, 
MUZIKA, ĮDOMIOS ŽINIOS 
IR TAIP TOLIAU

Primenant radio klausyto
jams, kad šiandie 7 valandą 
vakare, nepamirštumėt užsi- 
statyti radio stoties WGES ir 
paklausyti specialiai gražios 
ir įdomios programos, kurioj 
dalyvaus geri dainininkai. Be 
to, bus gerų kalbėtojų, muzi
kos ir įdomių pranešimų, y- 
pač kuriems reikia pirkti vi
sokių namams reikmenų. Kie
kvienam patartina pasiklausy
ti. Rap. XXX

Priklauso prie LRKSA ir da
bartiniu laika eiūa 83 kuopos 
finansų sekretoriaus .pareigas. 
Priklauso prie Lietuvos Vyčių 
24 kuopos ir yra legalia pata
rėjas Vyčių centro. Priklauso 
prie Kolumbo Vyčių (IV laip
snio), Gvardijos Pirm. Divi
zijos Šv. Kazimiero Karai, 
draugijos, Labdarių, šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
yra legalis patarėjas LRKSA 
Chicago apskrities ir Marąue
tte Park Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klūbo, taipgi narys 
Ameriean, Illindis State ir
Chicago Bar draugijų ir pir-. •<
mininkas Lietuvių Amerikos 
Advokatų Draugijos.
' Adv. Grišius džiaugiasi, kadtJ«r-.

metų vedybinio gyvenimo) su
kaktį mini vasario 15, š. m.
Klebonas kun. A. P. Baltutis, 
buvęs LRKSA dvasios vadas, 
atlaikys iškilmingas šv. Mi
šias šeimos intencija tą pačią 
dieną Gimimo Pan. šv. baž
nyčioje, prie 68 ir S. Wash- 
tenaw Avė., 9 vai. ryto.

Adv. Grisius gimęs Chica- 
igoje, rugpiūčio 18, 1893, o jo 
žmona Monika Grišienė (Mi- 
sevičaitė) Eržvilko parapijo
je, Lietuvoje, rugpiūčio 5,
1894. Juodu susituokė vasario 
15, 1914, Šv. Jurgio bažnyčio
je. Susituokę per dešimt me
tų gyveno Nekalto Pras. Pan.
Šv. parapijoje (Brighton Pa
rke), o per pastaruosius 15 
metų Marąuette Park koloni- jo tėveliai, Juozapas ir Uršulė,

DAIN. IRENA AITUTYTĖ 
PROGRAMOJ

Šį vakarą, 7:45 vai., iš sto
ties WGES, 1361) kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio pro 
grama, susidedanti iš dainų 
ir muzikos. Šiandien dainuos 
žymi solistė, dain. Irena Ai
tutytė. Be dainų, bus muzikos 
ir svarbių pranešimų apie lie-

ARE YOU ONLY A. 
THREE-OUARTER WIFE?

MEN. because they are men. can 
nevėr undentand a three- 

quarter vrlfe—a wife who is all lova 
and kindness three weeka in a 
month and a heli cat the reet oi 
the tlme.

No matter how your back achee
—bow your nervas scream—don't 
take it out on your husband.

For three generations one womar 
has told another bow to go "smiv 
Ing through” with Lydla E. Pink- 
ham's Vegetable Compound. It 
helps Nature tone up the system, 
thus lessening the dlscomfor ts from 
the functional diaorders whicb 
women mušt endure ln the thret 
ordeais of life: 1. Tuming from 
girlnood to vromanhood. 2. Pre- 
paring for motherhood. 3. Ap- 
proachlng "midaie age?*

Don’t be a three-quarter wife, 
take LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND and 
On "Smiling Through.'*

tuviškus parengimus ir žinių , 
iš statistikos. Patartina kiek
vienam pasiklausyti. SSS

Pranešimai
WEST SIDE. — Moterį} 

Sąjungos 55 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą antradienį, 
vasario 14* d., 8 vai. vak., pa
rapijos salėje. Visos nares ma
lonėkite atsilankyti.

Pirm. M. Petraitienė

Patarlės
Bepročio nereik su žiburiu 

ieškoti.
Ranka ranką mazgoja, kad 

abidvi būtų baltos.
Mirtis neįveikia tų žmonių 

garbės, kurie dirba žmonių 
labui.

CLASSIFIED

ARE YOU SUFFCRING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, lighf-glcire, 
driving, movies, reading, etc.?

BERNICE S BEAUTY 
SHOP

1725 W. 47th St., Chicago
Tiktai šlq savaitę — Masažas, 

$2.75 vertės, tiktai $1.69.
16 metų patyrimo.

Do your eyes burn—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help* 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel dean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Senei for trini bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF. Chicago, III.

// E Ves
Oiicd Mi'nechrrptngJ

Clean
S»«M.*

AT ALL DRUG STORES

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 
n6. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Ciceroje. arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groser- 
n&je jrengtt visi fikščerial, yra ir 
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
lavlninką: W. Stankus, 1325 South 
5()th Court, Cicero.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Badlo Program

EVERY W0MAN 
I KN0W RELIES 0N
HISTERINE

F0R
<1JK DANDRUFF

joje.
Užaugino sūnų Theodore, 

kuris dabar lanko Šv. Marijos 
Kolegiją, Winona, Minnesota, 
dukterį Ritą ir sūnų Juozą. 
Pirmos dvi dukrelės, Gertrū
da, 10 metų, ir Genovaitė, 1 
metų. mirė.

Pažymėtinas adv. J. Gri- 
šiaus pasiryžimas siekti aukš
to mokslo. Dienomis dirbo, o 
vakarais mokinosi teisių. Ir, 
po septynių metų, 1927 m. ga
vo leidimą praktikuoti teises 
Illinois Valstijos Aukščiausia
me Teisme, Springfielde.

Adv. ir ponia Grišiai daly
vauja lietuvių katalikų veiki
me. Remia parapijos darbuo
tę ir katalikiškas įstaigas, 
kaip Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyną, šv. Kryžiaus li
goninę, Labdarių Są-gą, Ma-

M. Urbonavičius, MIC., pasa
kys pamokslą.

Po pamaldų, parapijos sa
lėj bus bendri pusryčiai, ku
riuos paruoš L. Vyčių 36 kp. 
šeimininkės.

Nuoširdžiai prašome iš ank
sto pranešti, kiek iš kurios ko
lonijos dalyvaus žmonių komi
sijos pirm.: Sopbie Gimbutai- 
tė, 4415 So. Talman Avė. Te
lef. Laff. 3551. K. Z.

taip pat dalyvaus sukakties 
iškilmėse.

Sukakties paminėjimo va
karienę pernai Grišiai rengia 
tą patį vakarą, Plaisance vie
šbuty, 60 ir Stony Island Avė.

Koresp.

NEURITIS
KILIIVI PAIN IN HW MINUTig

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’a formula 
NURITO. Dependable—no opiates. no nsr- 
eotica. Does the work auickly—mušt relieve 
worst pain. to your satisfaction in a few 
minutes or money back st Druggists. Don’t 
suffar. Ūse NURITO on this guarsntee today.

Clinics pront Li*terine Antiaeptie 
reachea and kilis dandruff germ
Tbere is no easier, more delightful, or 

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

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

Don’t waste tlme with remedies that 
merely attack sy m p toms. Ūse Listerine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we knovr 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of success in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., Sf. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
• DANDRUFF

Moterys ir Merginos 
Pasinaudokite

T0WN of LAKE. — Pa 
pigintomis kainomis taisome 
jūsų drabužiusj 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, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

'^'"mliive ITCMINC SKIN9«
E ven the most stubborn ltching of ecsema, 
blotches, plmples, athlete'a foot, rashee and 

esternaur iother caused skin eruptlons.
quickly ylelds to pure. eooUng, antiseptic, 
lkjuld D.O.P. PnncitimoM. Clear, į
lesa and stalaleas—driea fast. Its gentie 
oils eoothe the Irrltation. Stopa the most 
intenae ltching In a hurry. A 35c trlal bot. 
Ue. at all drug Stores. provee lt—or your 
moaey back. Atk tor D.BA.FM

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniikiaiuia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininku 
Tel. Victory 9670

Turtas virt Rmerve

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

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

IŠ LAUKO 4%
Kodėl 13-to Wardo Lietuviai Turi Išrinkti 

Michael J. Hogan į Aldernionus

SVARBUS RADIO PRANEŠIMAS
Šį vakara, Vasario 14-tą, iš Radio Stoties 

WGES, 8:00 valandą, kalbės MICHAEL J. 
HOGAN, kandidatas į 13-to Wardo Alder- 
monus, Teisėjas Jonas Zuris ir Al. Kumskis.

j?

Marąuette Parko 13toWar- 
do lietuviai daug yra progre
so padarę politikos dirvoje už 
ta), kad turi organizaciją ir 
didelį vieningumą politikos 
veikime.

Todėl statė ir savo kandi
datą Al. G. Kumskį į Alder- 
monus, bet miesto majoras 
Edward J. Kelly, pamatęs 
Kumekio darbštumą ir lietu
vių vieningumą, nustebino vi
sus Chicagos miesto piliečius 
paskirdamas jį į dar svarbetė- 
Chicago Park District atsto
vu.

Dabar 134am Warde lietu
viai ir turi parodyti savo tei
singumą Ir stiprumą remiant 
Tegular&s partijos kandidatą 
Michael J. Hogan J-Aldermo- 

nua»

nę vietą, kaipo pietų dalės
Michael J. Hogan jau ge

rai yra užsiregistravęs per 
kelis lietuvių susirinkimus. Be 
to, jis, būdamks 13-to Wardo 
Sekretorius, yra per pereitus 
kelis metu8 pristatęs gana 
daug lietuvių geresniuose dar
buose ir lietuviai gali būti tik
ri, kada Michael J. Hogan 
bus išrinktas, lietuviai ir vėl 
susilauks prietelio, kaip da
bartinio Michael J. Hogan.

Michael J. Hogan šį vakarą 
kalbės iš radio stoties W.G.« 
E.S., 8:00-tą valandą per Pa
siuntinio programą. Jis bus 
perstatytas per Al. G. Kum
skį ir teisėją Joną Zurį.

•J. L. J. *
(Skelbimas)

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmokeįom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėią
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Sukatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

S

Paa mm galima gauti tikrai Bla
tu viška Importą Valatyblng Deg

tine.

Mes Ir Vist Mūrų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas 

Savininkai

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

pntKrrs dabar i _ saukite 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .....................................................
NUT ...................................................... $«.«•
BIG LUMP ........................................ $«.0t
MINE RUN.................................... 16.75
SCREENINGS ................................... |6.<«

Tel. ARDmore 6975

TIK $42 00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
7S-čla gat. Ir California Avė 

Du blokai nuo Marquette Pk.
Mflrtnlal, lnaluluotl namai 5 
Ir 6 kambarių, su belamentu, 
lotas 30x126 p«dų au vlsala 
įtaisymai!).
Namo kaina $8,000.00. Mažas 
pradinis ImokBjlmaa, likusieji 
kaip randa, tik po 142.00 J 
mSnes). 8) suma padengia 
nuošimti, takaus, apdraudę U 
mšnesinę dalj paskolos.

Namai statomi po priežiūra
r. h. a.

Pamatykite, o stebSsltSs. 
Ofisas prie 78-Cloa gatvės ir

California Avenue.


