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Azana verčia Madrido ginėjus
Isi ne, pasiryžęs paleisti raudonųjų 
režimą ir patsai atsistatydinti

pasiduoti
VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

Anglija neturi nieko bendra 
su pasidavimo sąlygomis I

PARYŽIUS, vas. 20. — paleisti (suardyti) ir patsai 
lau žinoma, kad Madrido rau atsistatydinti. Tuo būdu būtų 

donųjų režimo ministras pir- likviduotas raudonųjų reži- 
mininkas Negrinas ir kiti va- mas.
dai nusprendė pasiduoti fran------------------------
kistains, jei jiems ir kiliems LONDONAS, vas. 20. —•
raudonųjų vadams bus užtik- Anglijos ministras pirminin- 
rintas pasigailėjimas. Apie kas CTiamberlainas parlamen-

VTLNIUS, vas. 17. — Pra
ėjusį 'mėnesį, Vilniaus krašte 
seniūnais daugumoje išrinkti 
lietuviai, bet jų lenkų vald
žios organai pareigose netvir 
tina.

KAUNAS. — Vasario 14 d. 
pasirašyta nauja prekybos su 
tartis su Sovietų Rusija.

tai pranešta raudonųjų prezi
dentui Azana, kurs vra ap
sistojęs čia savo ambasadoj. 
Azaaių tad pakvietė Prancūzi
ją ir Angliją patarpininkauti 
pasidavime.

Neužilgo gauta žinia iš Bur 
gos, frankistų vyriausybės sė
dybos, kad gen. Franco at
meta pasidavimą, su pasi
gailėjimu. Raudonieji turi pa
siduoti be jokią sąlygų, parei 
škia gen. Franco. Dėl to, pa
sidavimas ūžt ęsiamas.

Patirta, kad Azana reika
lauja Negrino besąlyginiai 
frankistams pasiduoti ir nu
traukti karą. Sakoma, jei Ne
grinas prieš tai spirsis, Aza
na pasiryžęs savo ofiso dekre
tu Negrino ministru kabinetą

te pranešė, kad Ispanijos fran 
kištų vyriausybės pripažini
mo klausimas dar neišspręs
tas.

Be to, jis pažymėjo, kad jo 
vyriausybė neįdoimauja, kaip 
Ispanijos raudonieji turėtų pa 
siduoti frankistams ir tuo 
klausimu nieko nedirba.

KAUNAS. — Vasario 15 d., 
dalyvaujant valstybės prezi
dentui, vyriausybei, kariuo
menės vadovybei ir diploma
tams, arkivyskupas Skvirec
kas atlaikė pontifikalines ge
dulo Mišias už Popiežių.

KAUNAS. — Vasario 15 d. 
kardinolas Pacelli per nunci
atūrą ryšvj su pareikšta už
uojauta atsiuntė tokią telegra

PERPIGNAN, vas. 20. — mą: “Kilnios lietuvių tautos
Žiniomis iš Madrido, tenai žy spontaniškas jausmų pasireiš- 
miai jaučiamas maisto trūku- kimas gyvai įvertintas visos
mas. Duona mažesniais kie- Šventosios Kardinolų Kolegi-
kiais dalinama. jos, kuri reiškia sujaudintą

______________ pasigerėjimą’
PERPIGNAN, vas. 20. —

Iš jBurgos praneša, kad gen. KAUNAS, vas. 15. — Mi- 
Franco planuoja sudaryti nau nistras pirmininkas Mironas 
ją vyriausybę išlaisvintai Is- uždarė seimo nepaprastąją ir 
panijai.

Meksikos prezidento priešininkai 
reikalauja saliai gražinti laisve

MEXIC0 CTTY, vas. 20.— 

Prezidento Cardeno vyriausy

bės politiniai priešininkai -va

kar čia surengė 'masinį susi

rinkimą. Ne visi numatyti 
kalbėtojai buvo. Jie areštuo
ti ir laikomi kalėjime.

Bet dalyvavusieji susirinki-

Nepaprasta nelaimė įvyko ant geležinkelio arti ITarlan, Iowa. Prekinius vagonus bestumdant ne
prikabintam garvežy įvyko sprogimas. Inžinierius ir kurentojas suspėjo iššokti, oi,garvežys nevaldomas 
leidosi keliu dideliu greičiu ir susidaužė su atvažiuo jančiu keleiviniu, traukiniu. Šio traukinio inžinierius 
ir kurentojas žuvo. Iš keleivių apie 23 sunkiai sužeisti. (Acme telephoto).

LENKIJA PASIRAŠĖ 
PREKYBOS SUTARTI 
SU MASKVA -

MASKVA, vas. 20. — Sov. 
Rusija su Lenkija pasirašė e- 
konominę ir prekybos sutartį.

Pereitą rudenį po žinomos 
Nepriklausomybės Miuncheno konferencijos Mas

atidarė pavasario sesiją.

joje. Ta proga valstybės pre- 
yra komunistiška. Iškeltas zidentą sveikino telegramo- 
reikalavimas, kad Meksikai mis Jungtinių Amerikos Val- 
būtų grąžinta tikroji demokra, stybių, Estijos, Latvijos, Če

koslovakijos ir Turkijos pre
zidentai.

KAUNAS. Vasario 16 d.. —
Lietuvos
21 metų sukaktis iškilmingai kv4"grasina puįti Lenkfjų’ry- 
paminėta Kaune ir provinc,- lH>nn su CekosIovakijos akai- 

dymu. Kilo rimti nesutikimai.

“Jie vadina mus agitato
riais”, pareiškė viena® kal- 
bėtojų. “Bet prezidentas pat
sai agituoja. Tik skirtumas 
tas, kad prezidentas agituoja

me atvirai pareiškė, kad pre- Į už šalies išgriovimą. Mes gi 
zidento Cardeno vyriausybė dirbame už šalies vadavimą”.

►PERU RESPUBLIKOJ 
SUKILIMAS GREIT 
NUMALŠINTAS

LIMA, Peru, vas. 20. — Pe-

MUSSOLINIS, HITLERIS
IR FRANCO SUDARYSIĄ 

BENDRĄ FRONTĄ

ROMA, vas. 20. — Čia kal
bama, kad Italija, Vokietija 
ir naujoji Ispanija sudary-

ru respublikos prezidentui O. siančios bendrą frontą prieš 
Benevides išvykus atostogų, demokratine® valstybes. Sa
vičiaus reikalų ministras gen. koma, artimiausioj ateityje 
A. Rodriguezas policijos pa- Mussolinis, Hitleris ir gen. 
dedamas, užėmė prezidento Franco turėsią suvažiavimą 
rūmus ir pasiskelbė diktato- kuriame nors Italijos mieste.
num.

Ištikimoji prezidentui ka
riuomenė tačiau veikiai apsi
dirbo su sukilėliu. Ministe
ris Rodriguezas prezidento rū 
muose nušautas.

Apie tai tačiau neturima 
patvirtinimo iš Berlyno 
Burgos.

ir

NACIAI APIE AMERIKĄ

BERLYNAS, va®. 20. —
Nacių spauda rašo, kad Vo
kietija neturi reikalo bijotiGAISRAS AKADEMIJOJE

Gaisras ištiko Šv, 
akademiją bernaičiams, 950 statymo. Naciai randa, kad 
Ogden avė., La Grange. Sese-Į kilus karui Europoje, Ameri- 
rys vienuolės tvarkingai i Sve- k a negali daug kuo padėti 
dė visus — 130, bernaičius ir Europos demokratijoms, nes 
neįvyko su jais jokios nelai- neturi tinkamai išmankšty- 
mės. tos kariuomenės.

Juozapo'J. A. Valstybių karingo nusi-

IMA LAIVUS KARINIAMS 
REIKALAMS

BURGOS, Ispanija, vas. 20. ! 
— Gen. Franco vyriausybė į 
karo tarnybai užėmė apie 250 
įvairių ispanų prekinhj lai
vų. Sakoma, laivai reikalingi 
maisto vežiojimui.

IŠSKIRSTĖ VAIGUVOS 
VALSČIŲ įvyko devintosios (paskuti

nės) iškilmingos gedulo pa- 
ŠIAULIAI. — Prieš kiek maldos hiž Šventąjį Tėvą Pijų

VOKIETIJOJE TREČDALIS 
VISŲ VYRŲ YRA 

UNIFORMOSE
BERLYNAS, vas. 20. — 

Nacionalės ®iflvėji) gildijos 
suvažiavime iškelta aikštėn, 
kad uniformij gamintojai Vo
kietijoje turi daug darbo. A- 
pie viena trečdalis visų Vo
kietijos vyrų yra uniformo
se. Ir šis skaičius nuolat di
dėja.

WASHINGTON, vas. 20. —
Senatui įteiktas naujas anti- 
linčinig bilius.

Neužilgo Lenkija pradėjo 
tolintis nuo nacių, kai Hitle
ris pasipriešino lenkams vei
kti Karpahj Ukrainoje (Rusi 
nijoje)- Lenkija nusprendė 
tarp nacių Vokietijos ir bol- 
ševistinės Rusijos laikytis pu
siausvyros ir pradėjo glaus
tis prie Maskvos. Tai buvo 
pradžia ekonominiam susiar
tinimui.

Kiek žinoma, nacių Vokieti

Įvyko devintosios iškilmingos 
gedulo pamaldos šv. Petro bazilikoje

Jau 54 kardinolai yra 
suvykę į Romą

VATIKANAS, vas. 20. —' deleinas ir Philadelphijos kar 
Šv. Petro bazilikoje šiandien dinolas Dougherty.

Gedulo Mišias pontifikavo 
kardinolas Schuster, Milano 
arkivyskupas.

XI.
Dalyvavo visi Romoje esa

mi kardinolai. Tarp jų buvo 
ir Cb i cagos kardinolas Mun-1 dinolai.

Šiandien vakarą atvyko Li 
sabonos kardinolas Cerejeira. 
Tš viso yra suvykę jau 54 kar

laiko Vaiguvos valsčiaus gy
ventojai buvo padavę prašy
mą, kad jų valsčius būtų pa
naikintas ir žemės išskirstyta 
kitiems valsčiams.

Apskrities savivaldybės tar DAUG LENKIJOS PIRKLIŲ 
pininkavimu šis Vaiguvos v. KAUNE
ūkininkų prašymas buvo pa
tenkintas ir (Vaiguvos vais-
čiaus žemė priskirta šitaip:! 
5382 ha — Užvenčio v., 3892 
ha — Šaukėnų v., 1651 ha —j 
Kelmės v. ir 935 b a — Kražių

ja dabar dar daugiau nenorės į va^č-
skaitytis su Lenkija ir ieškos 
progos atsimokėti.

SPRINGFIELD, III.,
20. — Vyriausias teismas iš
sprendė, kad kontraktoriai ne 
reikalingi mokėti pirkimo mo 
kesčių.

vas.

Fašistai teisina Vokietijos nacius 
dėl je subruzdime skubotai ginkluotis

iROMA, vas. 20. — Demo-, lavosi, o Vokietija neturėjo 
kratinės valstybės kaltina Vo 1 priemonių ir progos rūpintis 
kieti jos nacius už begalinį Eu savo sauga. Tik prieš kele- 
ropos valstybių ginklavimąsi, rius metus naciai iš menko 
Fašistų spauda atšauja, kad nieko pradėjo rūpintis, kad 
už ginklavimąsi reikia kaltin kiek nors pasivijus demokra-

Taigi, išskirsčius bei panai
kinus Vaiguvos vaisei ų suma
žėjo ir Šiaulių apskrities že
mės plotas, nes dalis žemės 
priskirta prie Raseinių apskr. 
Kražių ir Kelmės valsčių.

DŽIAUGIASI, BET 
NEPATENKINTI

ALYTUS. •— Praeitais me
tais miesto savivaldybė išgrin 
dė ugniagesių gatvę. Dabar 
ja vyksta didesnis judėjimas.

Gatvės išgrindimu gyvento
jai džiaugiasi, bet dėl jos ne- 
apšvietimo nepatenkinti. Vi
soj gatvėj nėra nei vienos lem 
pos.

ti pačias demokratines vals
tybes, bet ne nacius.

Fašistai nurodo, kad prieš 
Hitlerio iškilimą demokrati-

tines valstybes. Pagaliau pa
sivijo.

Tad nėra nė mažiausio pa
grindo demokratinėms valsty

nės valstybės buvo perdėm J- toėme kaltinti nacius. Jos pa- 
siginklavusios ir toliau gink-i žios yra kaltos.

NORI SUVARŽYTI LĖK
TUVŲ PARDAVIMĄ

WASHINGTON, vas. 20.— 
Kongresui įteiktas sumany -

KAUNAS. — Paskutinėmis 
dienomis Lietuvoje lankosi ne 
mažas skaičius Lenkijos pirk
lių, kurie užmezga ryšį su mū
sų ekonominėmis organizaci
jomis ir firmomis.

BULGARIJA, VENGRIJA 
SIEKIA ATGAUTI 
SAVO TERITORIJAS

BUKAREŠTAS, vas. 20. — 
Bulgarų su Vengrija susime
ta prieš Rumuniją tikslu at-

Lenkijos pasiuntinybėje pa-•' gauti savo teritorijas, kurias 
staruoju laiku taip pat dau- po pasaulinio karo rumunai 
giau interesantų, kurie prašo užgrobė ir savinas i. 
vizų vykti prekybos reikalais | jeį §įs reikalavimas bus 
į Lenkiją, arba informacijų griežtas, numatoma kita kri- 
prekybos reikalais. Manoma, z® centrinėje Europoje ir Bal 
kad jau pat pirmuoju laiku kanuose.
bus padarvta nemaža užpirki-
nnl TRAUKIA TIESON GUMI-

MINIŲ LAUKŲ FIRMAS

BUS STATOMAS AVASIIINGTON, vas. 20. — 
FABRIKAS Teisingumo departamentas

MAŽEIKIAI. — Stambus traukia teisman automobilių 
pramonininkas Amerikos lie- g'^uninių laukų gamintojų ir 
tuvis S. Mickus lankėsi Ma- prekybininkų 18 firmų už an- 
žeikiuose. Susipažinęs su viso titrustinių įstatymų peržengi- 
mis sąlygomis, apžiūrėjo ge-lrrL4 sąmokslą nustatjti kat
roje vietoje didoką žemės na8, Skunde pažymėta 
sklypą, kurį užpirko ir norį,474 dol. ieškinys.

1,053,-

tekstilės

ORAS
Mažeikiuose statyti 
fabriką.

Pažymėtina, kad Mažeikiuo i
se fabrikams statyti labai ge-• CHICAGO SRT.TTS. —Šian-

mas suvaržyti vyriausybei lė-' ros sąlygos, nes darbininkų dien giedra ir šalta, 
ktuvų pardavimą svetimoms pasiūla yra labai didelė ir ge- Saulė teka 6:38, leidžiasi 
šalims. ras susisiekimas. 5:30.
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nei suimti nei ištremti, nes juodu yra sve
timšaliai.

Visi kiti katalikų kunigai kankinami bol- 
ševutų kalėjimuose ir sunkiųjų darnų sto
vyklose.

Per tą pačią Vatikano stotį buvo pranešta, 
kad daoar Rusijoje įsigalėjęs katalikų pa
sauliečių apaštalavimas (Katalikų Akcija), 
kurie ir vaikus išmokina tikėjimo tiesų ir 
jaunimą aprūpina religinio turinio knygomis.

Pasauaečiai religiniai apaštalai ooisevi- 
kams esą pavojingesni ui kunigus.

KLAIPĖDA LENKŲ POLITIKOS 
SUMETIMUOSE

Lenkų dvisavaitinis laikraš-: pasikėsinimas į Lenkijos ie
tis “Polityka” įdėjo ilgą strai, ritoriją.
psnį antrašte “Klaipėda”, ku1 Kas būtų Klaipėdos grįži-

simas. Jei Lenkija leisianti 
Hitleriui aneksuoti Klaipėdą, 
tai netrukus ji išvysianti Lie 
tuvą Lenkijos priešų eilėse. 
XV -me šimtmetyje lenkai da
vę Lietuvai paramą prieš vo
kiečių invaziją ir ta pūram*mo prie Vokietijos atvejui — 

klausia toliau autorius. Esą 
žinoma, kad po tokios opera
cijos Čekoslovakija atsisakė 
priešintis vokiškajam kolosui turį sulaužyti, jeigu nori būti
ir klusniai prisiėmė Vokieti- svariu faktorium rytų Euro- 
jos vasalo vaidmenį, ieškoda-' poje.

ma tuo būdu nuostolių išly- Pagrindinis esąs skirtumas,

NEBAIGTAS 
DARBAS

Beskaitant /Drauge” iš 
sausio 21 dienos apie jo redak
torius, pamačius a. a. kun. A. 
Kaupo vardą, man ir vėl pri-

pagimdžiusi šimtmečiais užsi ai minė tuolaikinis pašnekesys 
tęsusią lenkų - lietuvių drau įsu kun. Antanu Miluku, 
gystę. Šią tradiciją lenkai ne- Mirus a. a. kun. Kaupui,

Pijus XI Ir Mokslas
Viso pasaulio spauda, katalikų ir nekata- 

likų, vis dar plačiai rašo apie šį mėnesį mi
rusį Popiežių Pijų XI. Vis daugiau velionies 
nuopelnų iškeliama. Mokslininkai savo žur
naluose rašo apie Pijų XI kaipo mokslinin
ką ir vadovą mokslo gyvenimui.

Pijus XI yra atlikęs daug mokslinių dar
bų iki dar nebuvo popiežiumi. Jis rodė ne
paprastą rūpestį dėl mokslo kilimo ir da
bar. Kada pernai sausio 30 d. šv. Tėvo Mo
kslo Akademija pradėjo antruosius moksli
nio darbo metus, iškilmingame posėdyje da
lyvavo ir šv. Tėvas.

Ši mokslo akademija rašo ir leidžia moks

lo veikalus ir turi uždavinį suvienyti visų 

kraštų mokslininkus, kad sujungtomis pajė

gomis sėkmingiau būtų vykdoma mokslo pa

žanga. Mokslo Akademijos suvažiavime po

piežius Pijus XI taip kalbėjo:

“Mokslo darbuose yra matomas Dievas, 

kuris vaido gamtą, kuris gamtoje ir bū

tybėse paslėpė žiDejimą paslaptingos švie

sos. Moksio sviesa yra tikėjimo pagaloa”.

Praėjusį gegužes mėnesį šv. Tėvas priėmė 

Chemijos Kongreso dalyvius, pasakė jiems 

karną, laimino jų darbą* mokslo pažangai. 

Rugsėjo mėnesį parašė istorišką laišką Va

šingtono Katalikų Universitetui 50 metų ju

biliejaus proga. sv. Tėvui gyvai rūpėjo visų 

katalikiškųjų universitetų reikalai ir jų pa

žanga. Jis jiems daug gelbėjo.

1938 m. spalių men. Šv. Tėvo rūpesčiu 
Romoje įvyko ketvirtas Tarptautinis Krikš
čioniškosios Archeologijos kongresas, kuria
me dauyvavo trys šimtai mokslininkų, ar
cheologų. šiame kongrese Pijus XI pasakė 
giliai mokslišką kalbą.

Popiežius XI rūpinosi mokslu dėl to, kad 
mokslas veda prie tikėjimo.

riame aptariami Klaipėdos 
reikalai ir Lenkijos pozicija 
Lietuvos atžvilgiu.

Versalio taikos sutarties kū
rėjai atskyrę Klaipėdoj kraš
tą nuo Vokietijos etnografi-

Kas antri metai yra ruošiamas pasaulinis niais sumetimais. Šiandien tai, 
Kristaus Karaliaus Kongresas. 1937 m. jis pasak laikraščio, skamba ab- 
įvyko Poznaniuje (Lenkijoje). 1939 m. toks surdiškai, nes vokiečiai, kel- 
kongresas įvyksta katalikiškosios Slovakijos darni savo pretenzijas į Klai- 
sostinėje Liublianoje. Bažnyčia trokšta, kad pėdą, vadovaujasi tuo pačiu
šis kongresas būtų studijų ir darbo dienos.
Jo vedamoji mintis: “Krikščioniškasis Atgi
mimas Mūsų Laikai^”. Kongresui jau smar
kiai ruošiamasi. Programa bus paskelbta vė- Klaipėdą nuo Vokietijos, ne- 
liau. Tuo tarpu vyriausias kongreso komite- buvęs pažeistas tautų apsi- 
tas prašo, kad visi katalikai melstųsi už sprendimo principas. Paėmus
kongreso pasisekimą.

APŽVALGA
SLA Ir Tautininkai

ginimo. Ar esą pagrindo ma
nyti, kad Klaipėdos “anšliu-

M

susėjęs kun. A. Miluką, ta
riau: Na, tai jau “Patrim
pas” mirė.

— Taip, — atsakė jis, — 
ai* karo su Vokietija atveju bet sykiu ir mano šimtinė.
Lenkija turės Lietuvą su sa- Išgirdęs tai paklausiau kun. 
vim, ar prieš save. Lietuva: Miluko, ką tai reiškia, ar kun.

dėsniu, būtent, kad to krašto 
gyventojai norį grįžti prie 
Vokietijos. Tačiau

SLA centro valdyba paleido per kuopas 
nubalsuoti centro raštinės iškėlimo iš New 

Yorko klausimą. Balsavusiųjų narių daugu
ma pasisaze už tai, kad centras būtų iškel
tas į Pittsburgh, Pa., taip kaip socialistų 
vadai norėjo.

Tautininkų laikraščiai tuo balsavimu ne
patenkinti. “Dirva” tuo reikalu daro tokią 
pastabą:

“SLA centro kėlimo balsavimų pasek
mėms paaiškėjus, “bendras frontas” (ku
rio vadai vieni kitus ėda kitais atžvil
giais) nusidžiaugė: ir Vilnis ir Naujienos 
šypsosi iš to fakto.

Nagi va: už kėlimą centro į Pittsiburglią
balsavo net 2924 nariai iš suvirs 15,0001 , 
cit a • • j ci&vSLA narių!

į rankas bet kokį, net vokie
čių, etnografinį žemėlapį, ga
lima pastebėti, kad Klaipėdos 
kraštas visur pažymėtas kaip 
lietuvių gyvenama teritorija. 
Klaipėda esąs tipingas han- 
zos miestas, panašus į Dan
cigą, Bremeną ar Luebecką, 
kurio gatvėse girdėti vokie
čių kalba. Bet pakanka nuei
ti į turgų ar nuvažiuoti porą 
kilometrų už miesto ir atsi
duriama grynai lietuviškame 
krašte. Etnografiniai žemėla
piai nemelavo — Klaipėdos 
krašto gyventojai tikrai buvo 
lietuviai. Jei šiandien jaunoji 
karta mieste ir kaime kalba 
vokiškai ir prijaučia nacional
socialistinei ideologijai, tai 
šis reiškinys esąs naujo visuo
meniniai politinio proceso iš-

so” atveju Lietuva pasielgtų 
kitaip? Deja, tokiam optiiniz-! einant išvien su Vokietija, Le-
mui nesą pagrindo. Jeigu če- nkija būtų užatakuota iš dvie- 

atskiriant į kai puolą vokiečiams po ko- ' jų pusių. Dėl to lenkams esą 
jų, tai juo labiau taip pasielg- svarbu neleisti įsigalėti Kau
tų maža Lietuva. • ne vokiečių įtakoms. O tai

Klaipėdos klausimas yra. galima esą padaryti, tik su- 
vienintelis ginčo objektas tarp teikus Lietuvai tam tikrą pa-
Lietuvos ir Vokietijos. Atsiė
mę Klaipėdą, vokiečiai galė
tų draugiškai ištiesti Lietu
vai ranką. Lietuvos situacija 
būtų net lengvesnė, negu da
bartinės Čekoslovakijos.

Klaipėdai grįžus prie Vo
kietijos, lenkų - lietuvių drau
gystė, kuri Lietuvoje nesanti Į 
perdaug populiari, nustotų sa 
vo prasmės. Lietuviai pada
rytų išvadą, kad rėmimasis 
Lenkija nepateisino vilčių ir 
kad Vilniaus auka nebuvo rei
kalinga. Tada vokiečių “žal- 
tys-gundytojas” lengvai at

ramą, tikras garantijas. Tad 
reikią rizikuoti. Reikią klau
simą pastatyti aiškiai ir ryš
kiai. Klaipėdos puolimą rei
kią traktuoti Lenkijos puoli- 

•mu. Tai reikią garsiai pasa
kyti, kad Berlynas dėl to ne
turėtų jokių abejonių.

Karas tarp Lenkijos ir Vo
kietijos būtų tikra katastro
fa abiem kraštams ir visai

Kaupas buvo pasiskolinęs ši
mtinę ?

I
—- Matai, -- sako kun. Milu

kas, — užsigeidžiau garsaus 
Enriko Senkievičiaus trilogi-I
ją — “Kardu ir Ugnim”,

, “Tvaną” ir “Poną Volodijo^ 
•vskį” išleisti lietuvių kalba. 
Man atsiklausus, E. Senkievi
čiaus noriai leido tą veikalą 
versti į lietuvių kalbą. Tada 
sutariau su a. a. kun. Kaupu 
— “Patrimpu”, kad jis tąjį 
vertimą parūpintų. 'Savaime 
suprantama, kad reikėjo šiek- 
tiek duoti ir rankpinigių. Tad 
daviau šimtą dolerių. Taigi 
mirus kun. Kaupui, mirė ir

Europai. Todėl lenkų politika mano šimtinė.
turinti siekti surasti koinpro- Gerai, klebone, bet kam tas 
misą, patenkinant Vokietijos buvo reikalinga? Juk, viena, 
interesus, bet nesdpninant Le tasai Senkievičiaus veikalas 
nkijos. Nežiūrint to, Lenkijos yra lietuvių kalboje išleistas

•gaivintų lietuvių ambicijas į Pozicija Vokietijos atžvilgiu, Paukščių; o, kita, a. a. kun.
Kaupas, kiek žinau, nebuvo 
jūs širdingas bičiulis. Jis jus 
perdaug tarkuodavo “Drau-

Vokiečių revizionizmas Kiai

Vilniaus atžvilgiu. Šitai len
kai neprivalą pamiršti. Klai
pėdos netekimas pakirstų lie
tuvių pasitikėjimą Lenkija. 
Tada grįžtų vokiečių įtaka 
Lietuvoje, o kartu su ja, be 
abejo, ir pretenzijos į Vilnių. 

Bendradarbiavimas su Vo-

turinti būti aiški, aktinga ir 
nepalenkiama.

Taip samprotauja įtakinga
lenkų “Polityka”, į Klaipė-'«6”"; Tr'fia- taiP labai

Vilnis sako: “Didžiuma SLA narių pa-' _ . . . .
sieakė už Pittsburgh ą”,- ir su pasityčio- Į^dos atžvilgiu esąs negmči- 
jimu daro priekaištus tautininkams. jamas faktas. Kyląs tad klau-

Lieka tik pasityčioti iš tokio rašytojo, į simas, kokia yra Lenkijos po- 
kuris vadina “didžiuma” 2,924 balsus iš zicija tų naujų vokiečių šie- kietija Lietuvai teikiąs daug 
suvirš 15,000 SLA narių. j kimų atžvilgiu? Į šį klausi- vilčių, be abejo, daug dau-

Balsavimuose išviso dalyvavo tik treč- mą autorius atsako tvirtini- giau, negu atsirėmimas į Len-

pageidavai tą veikalą išleisti, 
juk ir pats esat nepaskutini?-

Svarbūs Darbai
A. L. R. K. Federacija paskelbė katali

kiškos spaudos ir veikimo vajų, kuris turi 
prasidėti šv. Kazimiero (kovo mėn. 4) dieną.

Šiam vajui iškeliami šūkiai: ii) bent vie
nas katalikiškas laikraštis katalikų šeimoj; 
2) katalikas turi priklausyti bent prie vie
nos katalikiškos organizacijos; 3) visos lie
tuvių katalikų organizacijos ir draugijos tu
ri būti mūsų veikimo centro — Federacijos 
narėmis.

Yra prašoma, kad šio vajaus metu visose 
kolonijose susidarytų specialūs komitetai, ku
rie au vietos kunigų pritarimu ir pagalba 
surengtų bent vienas prakalbas, pakviestų 
draugijas dėtis prie Federacijos, pereitų per 
namus, prirašinėjant narius prie katalikiškų
jų organizacijų ir užrašinėjant katalikiškus 
laikraščius. „ ^aalA

Tie darbai nėra lengvi. Dėl to išanksto 
prie jų pasiruoškime. Į šį kilnų darbą įtrau
kime kiek galima daugiau darbininkų. Ne
užmirškime, kad kiekvieno lietuvio kataliko 
yra šventa pareiga aktyviai dalyvauti ka
talikiškame ir tautiškame veikime. To iš mū
sų reikalauja Bažnyčia ir tauta.

• JĮ. •

“Pavojingesni” Už Kunigus

dalis narių.
Iš 5,962 balsų paduotų šiuose balsavi

muose gauti tik 2,924 balsus reiškia ne ką, 
daugiau kaip “bendro fronto” vadų špo
są sumaišant narius pasinaudoti savo ko
ki ai n nors išskaičiavimui centrą kelti iš 
New Yorko.

Jie negavo ne tik, kaip tuščiai nurašo, 

“didžiumos SLA narių” baisų, 'bet nei 
balsavimuose dalyvavusiųjų balsų didumos.

Ar seksis jiems užmačias pravesti?” 
Tautininkai nepatenkinti ne tik centro iš

kėlimu iš New Yorko, bet jie reiškia nepa
sitikėjimą ir kitais SLA valdybos darbais. 
Tai aišku iš šio “Sandaros” pareiškimo:

“Mes, sandariečiai ir kiti tautinio nusi
statymo piliečiai žiūrėjome į tokį “tavor- 
ščių užsimojimą kartais su rūpesniu, kar
tais su šypsena. Dauguma mūsiškių dirbo

dos reikalus žiūrėdama len
kų aukštosios politikos aki- 
mis. Dėl tų samprotavimų, ii. r«Moja». Lenkų kali), taipg, 

gerai mokate.
Kun. Milukas man taip at

sakė. !
— Tasai Senkievičiaus vei

kalas ne visas yra išleistas 
lietuviškai, vien tik pirmoji 
dalis: “Kardu Ir Ugnim”. Be 
to, yra išverstas į sudarkytą 
kalbą, gi aš noriu, kad veika
las būtų išverstas į kuo gra
žiausią mūsų literatinę kalbą. 
Kad a. a. kun. Kaupas mane 
perdaug tarkuodavo, tas tei
sybė, bet ką bedarysi — kie
kvienas turi savo pažvalgas 
ir supratimą. Tačiau į tai ne
reikia atsižvelgti — reikale 
net ir tikram priešui reikia 
suteikti tą darbą, kurio kiti 
nebegali kaip reikia atlikti 
Juk tikrenybėje Patrimpas 
buvo mano priešas, o jei tai’, 
kavo, tai, manding, tur būt, 
dėl to, kad turėjo perdidelį pa
linkimą prie kritikos. O kas 
link mano •mokėjimo lenkų ka
lbos ir raSyti-kurti bei versti, 
tas irgi teisybė. Bet... kas gi 
su a. a. kun. Kaupu, tuo ga
biausiu Jaunio mokiniu gali 
nūnai susilyginti?! Jo lietu
vių rašomoji kalba yra kuo 
gražiausia!... Todėl, mirus ku
nigui Kaupui, daugiau jau 
“nesibaderiuosiu” su tuo vei
kalu, nes kas gi galėtų pada
ryti vertimą, kokio aš pagei
davau?

noma, gali būti įvairių nuo
monių.

Nuo savo burnos nenutrau- 
esąs kęs, kito nepamylėsi.mu: Lenkija jokiu būdu ne- kiją. Juk suprantamas 

gali leisti Klaipėdos amputa- silpnesnio atsirėmimas į stip- Obuolys nuo 
eijos. Kėsinimasis į Lietuvos resnį, o ekonominiai motyvai krinta 

respublikos integralumą turė- esą visai aiškūs. Su Lenkija

obels netoli

Įprotis piktesnis už prigim

tų būti traktuojaimas kaip Lietuvą rišąs Klaipėdos klau- tį.

Lietuva Ir Amerikiečiai
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių pro 

ga “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips

nį, kuriame tarp kitko rašoma:

‘“Gaubės nenustota, bet žalos daug susi
laukta. Lietuva įsileido j savo namus tokį 
poną, kurs be atodairos eina senoviško dvarų 
ekonomo (“akamano”) pareigas. Jis griež
tai prižiūri, kad ponų lenkų “garbė” nė
vienų žodžiu nebūtų užgauta. Ypač akyliai 
daboja, kad lietuviai pamirštų, jog Vilnius 
jų sena sostinė. Lenkai, žinoma, labai pa- 

susivienijimui už dyką ir net pridėdami Į geidauja, kad ekonominiu atžvilgiu mes Vil-
savų pinigų. Taigi, dabar, kai socialistai 
su komunistais ‘vedė “samodieržavije” ir 
paskelbė mus “neištikimais” susivienijimo 
piliečiais, mums nieko kito neliko, kaip 
tik pasitraukti į šoną.

Bet, iš kurios pusės nežiūrėsi, toji “sa- 
modieržavije” arba diktatūra pamažu 
smaugia susivienijimą. “Pirmas Pažangos 
Vajus”, kuris tęsiasi jau penktas mėnuo 
nieko ypatingo neatneša. Jis net vargiai 
ar padengs savo išlaidas, o apie organiza
cijos sustiprinimą negali būti nei kalbos. 
Panašiai yra ir su visu kitu veikimu. Ir 
čia pasitvirtina sena patarlė: kas nori per
daug apžioti, tas nieko nenukanda”.

Vadinas, kova šioj organizacijoj tebeina. 
Tautininkai beviltiškai ima žiūrėti į SLA.

Šia proga reikia pastebėti, kad pastarais 
keleriais metais ypatingą vaidmenį toj or
ganizacijoj sulošė socialistai. Chicago? seime

Vatikano radijo pranešimu, vizoje Sovietų jie pagelbėjo tautininkams išmesti iš seimo 

Rusijoje dabar esą 137 katalikų dvasininkai. , salės ir iš Sus-mo bolševikus, o šiandien jie,

Bet iš jų laisvi tėra tik du — vienas Mask
voje, kitas Leningrade. Tiedu kunigai yra 
dar laisvi dėl to, kad bolševikai jų negali

bolševikų padedami, nori visai nusikratyti 
tautininkų. Toks jau, mat, tautininkų - san- 
dariečių likimas.

nių visomis pajėgomis remtume — iam lr 
susisiekimą atidarė — bet turime į jį žiūrė
ti kaipo į lenkų miestą, taip tampriai su
rištą su lenkų tradicijomis, 'kad Pilsudskis 
su Želigovskiu net smurtu susitepė jam at
vaduoti....

“Tokie dalykai kaip tik smarkiausiai su
kelia lietuvių ryžtingumą. Mes gerai supran
tame, kaip mūsų broliai Lietuvoje jaučiasi. 
Jiems vargu kas daugiau belieka, kaip gniau
žti kulmščias ir griežti dantimis. Bet mums 
amerikiečiams stovi atvira veikimo dirva: 
ryžtingai atgaivinti Vilniaus Vadavimo Są
jungą. Federacija su Tautos Fondu pasiilgo 
patriotinio darbo. Dabar kaip tiktai metas 
jį atgaivinti. Lietuvos nepriklausomybės klau 
simas vėl ant stalo. Tiesa, nepriklausomybė 
išoriniai dar išlaikyta, bet jos pamatai sis- 
tematingai knisami. Lenkai žūt būt užsi
spyrė likviduoti tą negarbės dėmę, kuri ne
išdildomai jiems prilipo dėl smurtingo Vil
niaus užgrobimo. Jie deda visa* pastangas, 
kad jų tautos vagystė išdiltų lietuvių kal
boje, spaudoje ir atmintyje. Ar mes, laisvę 
•mylį amerikiečiai, pakęsime, kad lenkų klas
ta taip ir išnyktų pasaulio istorijoj?”

», *

Moterų Sųjungos Sukaktuvės
A. L. R. K. Moterų Sąjunga šiemet mini 

savo sidabrinį jubiliejų. Ta proga ji pla
nuoja daugiau veikti ir daugiau narių prira
šyti. “Moterų Dirvoj” paskelbta šie šūkiai:

“1. Kiekviena kuopa savo kolonijoj kuo 
plačiausia publikuoja Moterų Są-gos vardą.

2. Kiekviena kuopa dalyvauja jubilieji
niam naujų narių 'vajuj.

3. Kiekviena narė — veiklus savo kuo
pos agentas.

4. Plati spaudoj reklama, ką kuopa vei
kia.

5. Plėsti Moterų Sąjungom ribas.
6. Įamžinti savo kuopos gyvavimo veik

lą Moterų Sąjungos jubiliejaus knygoj ir 
kiekviena narė įsigija po knygą.

7. 'Sutarimas ir vienybė mezga stiprų 
ryšį. Stiprus ryšys — jėga, o jėga — pa
sisekimas.

8. Seseriška meilė kiekvienoj kuopoj.
9. Visos nares dalyvauja kuopos susi

rinkime ir visaau veikime.
10. Moterys į moterų organizaciją — 

Moterų Sąjungą.
ll. Visur platinti savo orgaaią “Moterų ! 

Dirvą”. ;
12. Kur priklauso motina, ten privalo j 

priklausyti ir dukterys. Jei Moterų Są
junga gera motinai, ji turi būt gera ir t 
dukterims.

Moterų Sąjungoj gyvenime šie metai y- 
ra reikšmingi. Minime 25 metų jubiliejų”.
Busimąją vasarą įvyks Moterų Sąjungos 

jubiliejinis seimas Worcester, Mass. Taip 

pa-t rengiamąsi išleisti sąjungos jubiliejinė 
Įmyga.

PASTABA: Tuo laiku, kaip 
mirė a. a. kun. A. Kaupa? 
(Patrimpas), kun. Antanas 
Milukas klebonavo Philadel
phijos 6v. Jurgio parapijoje.

K. V.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŽ44US

tc t



AnYradtanls, vnsarta 21, 1939
I TlRXTTGfXa n

SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. G. Rakauskas

•starosios yra gausiai lanko
mos, nes žmogus žino, kati jei-

„ , • naut tokion vieton, jis yra
žmogų, kad Imti tinkamu, svei j v. . ... .
, . . . , . arčiau sveikatos šaltinio
ku gyventi rojuje, įšalo

GAVĖNIA

Pasaulio Autorius, sutvėręs

.imu
laikytis tam tikros dietos. Bet 
kaip žinome, iš Šventos Isto
rijos, žmogus savo Sutvėrėjo 
nepaklausė. Jis ėmė ir valgė 
uždraustą vaisių.

Visagalio Dievo drausmin
gą nurodymą maisto pasirin
kime ir susiturėjime, vėliaus 
Jo Vienatinio Sūnaus prak
tikoje akcentuotą — Kristaus 
Visuresantj Bažnyčia, mato

Viešpaties Jėzaus įsteigtoji, reika,(> raginti> ka(, giuond Įa 
Visuresanti Bažnvčia daugis-‘b
kojo Tėvo ir įsakymą ir pa
mokymą, kaip reikia žmogui 
gyventi nuolat nurodo tikin
tiesiems. Jis ypač akcentuoja
dietą abba kitaip sakant, mai
sto pasirinkimą Gavėnios me
tu. Mat, patsai bažnyčios Į- 
steigėjas, ruošdamasis atpir-

kimo darbui, jį pradėjo ke- ka8 įitas; kaip tik vienas iš 
turiasdešimtį dienų pasninku. ,laug(,|io Ditv„ atver.

bai svarbiu naudingu sveiku 
receptu. Jos ištikimi nariai 
pasinaudotų. Kadangi Gavė
nia yra geriausias tam laikas, 
todėl .Ji skelbia pakartotinai
tikintiems drausmingą maisto j
pasirinkimą bei pasninką. Vaizdas iš Klaipėdos krašto. Kur anksčiau nebuvo pravažiavimo, dabar jau turi gražius,

Baigdamas dar kartą pri-į tvirtus tiltus, tiltelius. Čia vieną tokių tiltų matome. (VDV)
menu, kad pasininkas yra ne

tų žmogui sveikatos šaltinių.

Naudokimės, tad, Gavėnios 
proga. Ji yra mūsų ir dvasios

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

imti mūši} naštą nuo mūsų 
pačių, jei Jis norėtų, mes ga- 

I linie nors bent sakvti, kad

šis nėra dieviškos meilės bū- kę atgal išrodė taip slėgian- 
dus. čiu savo sunkume, taip nemei-

šio viso pamoka yra ta, kaiPlus savo pavidale, yra pašvęs- 
nies negalime pasitikėti, kad tas ir pakeistas. Mes manėme 
mūsų gyvenimo naSta būtų | jį piktu, kurio paseka ant 
nukelta. Malda, kad būtume mūsų galėjo būti tiktai kenk- 
paliuosuotais nuo naštoj ne
gali būti išklausvta. Užtikri-
nimas yra, ne kml Viešpats 
paims mūsų naštą, kuomet ją 
pavėsime Jam, nukeldamas ją 
nuo savo pečių; jis yra, ver
čiau, prižadas kad kai mes 

nešime mūsų naštą, kokia ji 
nebūtų. Viešpats mus išlaikys. 
Jis duos mums stiprumą būti 
ištikimais, ir toliau daryti 
Dievo valią nesutrukdytais, 
nesustabdytais, tos naštos slė
gimu, kurią nešame.

Čia tai kur šviesa prasimu
ša ant šio dieviško žodžio. Pa
vaduokime jį žodžiu “davi
niu”. “Pavesk savo davinį 
Viešpačiui”. Šiaip mes gau
name pamokinimą, kad mūsų 
našta yra mums Dievo davi
nys. Iš syk tas. kas valandžiu-

sminga, kliudanti mūsų augi- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Laidotuvės 
įvyks sykiu

ĮVEST SIDE. — “Drauge” 
buvo skelbiama, kad a. a. Ve
ronika Žabini eilė bus laidoja
ma antradienį, vasario 21 d. 
Bet jai tebesant pašarvotai, 
vasario 1!) d., mirė jos -vyras 
Juozapas. Todėl padaryta 
toks patvarkymas, kad abu 
Žalimai bus laidojami sykiu 
trečiadienį, vasario 22 d. Pa
maldos už juodu įvyks Auš
ros Vartų par. bažnyčioj.

Kad mums patiems atsiekti 
ką nors geresnio, aišku, mes 
turime ne tik prisitaikinti, bet 
tiesiog pabėgti ir savo gyve
nime vartoti dangiškojo Tėvo- *r kūno sveikata, 

ir Jo Vienatinio Sūnaus Jė
zaus Kristaus nurodytą žmo
gui ir praktikoje patvirtintą 
dietos receptą.

Netenka turėti nė mažiau
sios abejonės, kad medicinos 
mokslas' iki šiol labai daug 
pasinaudojo tuomi dangiškuo
ju receptu įvairiose mokslo J

Margos Mintys
Vaikai šeimoje, yra labai 

įmylimi dėl to, kad jie yra 
Dievo leistos meilės vaisius. 
Daugelis šių dienų jaunuolių 
tuokiasi, tačiau paneigia Die
vo meilę, reiškia, jie nenori

SKYRIUS XX

Mūsų naštes malonumas

“Duok man galią savo naš
tą taip nešti, kad žmonės iš
moktų nuo įmanęs paslaptį, ir 
sutiktų savo vargą su skais
čiais veidais, ir ištartų Tau 
dėkojimus vidurnakties vala
ndoje; nes kuomet mūsų be- 
jėgumas šaukiasi į Tave, Ta-

gi. Mes visi turime savo naš
tą. Nežiūrint kaip laimingas 
kas nors yra, jis nešioja ko
kią rūpesčio, arba liūdesio, a- 
rba atsakomybės sunkumą. Į 

Nuolatai mes randame savo ' 
naštą persunkia mūsų pačių 1 

nepagelbėtam stiprumui. Mes 
jaučiame, kad mes jos nega
lime panešti be pagalbos, žmo 
giška meilė prieina arti prie

Remember—when you take a S.nith Brothers 
Cough Drop you get Vitamin A—extra!

Smith Brcs. Cough Drops are the 
cnly drops containing VITAMtH A
This is tlie vitamin that raises the resistance 

! of tht mucous membranes of »'.ie nose 
and throat to cold iui'e- lions. MtP.tTRADE

ir specialybės šakose. Moks- j auginti tvaikų, kaip kad mu- 
lininkai ir įžymieji daktarai | SU tėvai mus augino. Taigi, 
laiko pasninką kaipo vieną iš Į tokie praktikuoja paleistuvys- 
daugelio sveikatos šaltinių.' tę, o Evangelijoj yra pasak v- 
Tik išsigimėliai yra priešingi 1 ta, kad nei vagys neį paleis- 
šiai tiesai. Kiekvienas rūpės- tuviai, nei vaikų darkytojai 
tingas daktaras visuomet pa-ne!e’s i dangaus karaliją 
sirnpina iškvosti namiškius,
ką jie davė valgyti ligoniui 
arba ką pastarasis valgė, kad 
patirti jo negalavimo prieža
stį — pasakyti ligos diagno- 
zą. Tik geras rūpestingas da
ktaras (visuomet pirm negu iš
eina iš ligonio namų nustato 
jam dietą — įsako ką ligonis 
turį valgyti ir ką ne. Šian
dien dietos klausimą rišti yra 
kviečiami net specialistai. Kie 
kviena pirmos rūšies ligoninė 
yra aprūpinta valgių ruošimo 
specialistu. Rašančiam džiugu 
priminti, kad mūsų švento 
Kryžiaus ligoninėje dieto spe
cialistė yra Seselė. Neperdė
siu sakydamas, kad moderni
nis žmogus dangiškojo recep
to dėka pasknokė tiek, kad 
ne vien ligoninės laikosi die
tos, bet kad tai daro pirma
eilės rūšies restauracijos. Pa-

Advokatai, gydytojai, inži-

vo galybe Kristuje nužengia mūsų, prisirengusi, jei būtų 
mus paliuosuoti”. j galima, nuimti naštą nuo mū-

Mes dažnai 
Šventame Rašte taip

-- . c—’ ............. ..... -- -
įžnai praleidžiame ' Pe<*ilb neSti W mus- 

Rašte talpinamus I Bet Sls nf'ra SaIiina- “Nes

•pasiskaitymus, Dažnai nauja 
šviesa puola ant posakio arba 
žodžio, kuomet pastebime pa- 

, vaduojantį paaiškinimą, kurs 
šiaip duodamas. Šie šaliniai

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums”

10c,
DRAUGAS PUB. CO,

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

SUaityk Kelionių Aprašymus T ų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA 

ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė

lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 

Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 

Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap

taisais $1.50.

kiekvienas neš savo naštą”. 
(Gal. VT, g). Didžiuma gyve
nimo naštų nėra perduodamos.

, Pavvzdin, imkite skausmu. 
1 . . . . ‘ 
Jokia jautriausia, ištikimiau
sia meilė negali nešti mūsų 
skausmo už mus, abba net ne- 

<šti kokios mažiausios jo da
lies. Arba imkite liūdėsi. Giau 
džiai kaip žmogiška prietely- 

I stė

nieriai, visokio mokslo žmo
nės tiki į Dievą, o atsiranda j .,

, v , . kitus prasmes
koksai nemokša, nemokąs skai 
tyt ir rašyt, ir sako, kad vis
kas “išsivystė” be Dievo. Bei 
kas gi užsuko mūsų žemę, kad
ji suktųsi iš vakarų rytų link? Paimkite vienų vieną pa 
Ir keno rankose yra jėga, ku- Į vyzdį. Mažai Švento Rasto Į plyšta, ji negali paimti nuo 
ri, be paliovos, palaiko tą su- žodžių yra taip dažnai cituo- niūsų jokios sielvartas dalies 
ki-mąsi. Juk, jeigu nebūtų už- .jama kaip tie vienos psalmės, kurią mes kenčiame kuomet 
sukta ir tas sukimasis nebūtų kurie sako, “Pavesk savo rū-J susilaukiame nustojimo. Arba 

palaikomas, -žemė sustotų su- pestį Viešpačiui, ir ps išlai- imkite kovą su pagaunda. Mes 
kasis ir kas atsitiktų su mu- kys tave ’. (Psalm. TJA , 2.1). i negalime jai gauti jokios žino 
mis. Ši privilegija yra labai bran- giškos pagalbos, ir turime pe-

--------------------- -------- rei t i per kovę, vieni.
pats turėsi keltis iš numiru-

pasiskaitymai paduoda mums
V V — 1 • V Tsese!ms zod- 

i žiuose, ir dažnai perstata sla
ptą prasmę kuri yra labai pui 
ki.

.... gali ateit prie įmūsų, kuo- 
' met mūsų širdis nuo- liūdesio

Jei Kristus nebūtų kėlęsis 
iš numirusių, Jo apaštalai ne- siu, nes Išganytojas yra pa
būtų savo kraujo už Jį pra- sakęs: “Kaip mane Tėvas Pa
lieję. Jie praliejo kraują dėl ngiškasis yra prikėlęs, taip 
to, kad tikrai matė Kristų ir aš jus visus gerus ir blo- 
prisikėlusį iš numirusių. Žino- gus prikelsiu paskutinėje die- 
gau, nori ar nenori, bet ir noje”. Alb. Pilipaitis

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chioago, Illinov

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Below And See If Yon Have 

Any Of The Signs

IJuiverine nervee can make you old and 
haggard looking, eranky and hard to live 
with—can keep you awake nights and rob 
you of good health, good t i mes and joba.

Don't let youraelf r‘go” likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made eape- 
rially for women. And could you ask for any- 
Ihing whoae benefita have been better proved 
Ihan world-famoua Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound r

Let the wholesome herbe and roots of 
Pinkham'a Compound help Nature calm 
your ahrieking nerves, tone up your aystem, 
and help leasen distreaa from female func- 
tional dlaorders.

Make a notė NOW to get a bottle of thia 
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

without (all (rom your drugyint. Over a mil- 
lion women have vritten in lettera reporting- 
wonderful benefita.

For the past 60 yeara Lydia E. Pinkham’e 
Vegetabk. Compound haa helped grateful 
vonia go “smiling thru” trying ordeais. 
Why not let it help YOU?

'Gyvenimas turi šią keiste
nybę, kad jo patyrimai yra 
jo paties, be jokios galimybės 

i perduoti juos kam nors ki-
' tam, arba net pasidalinti ko- 
i kiu nors gyvu būdu su kitu. i 
j Si yra viena iš įbuvumo pas-
i lapčių. Kiekvienas turi gyve- Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje

Mackinac susmaugus pervažas (ferry) įšalęs netoli M-aekinaiv miesto prieplaukos. Ižo su
sikimšimas toj vietoj siekia 50 pėdų, dėl to bijomasi, kad pervažas nebūtų segadintas. 
Šiuo pervažų per Mackinac palaikomas susisiekimas tarp Miehigan ir Wisconsin ir lluron 
ežere esančių salų. (Acme photo)

nti savo gyvenimą sau vienas 
Pagalba gali mums ateiti tik
tai keliuose punktuose, ir ten Jr 
tiktai išoriniuose dalykuose. 
Mūsų prieteliai gali atsiųsti 
kuro mūsų ugniai, arba duo
nos mūsų alkiui, arba duoti 
mums pinigų apmokėjimui mū 
sų skolų; bet gyvenimo gilių 
asmeninių naštų, nežiūrint ko
kios jos nebūtų, niekas už 
mus negali nešti, arba net su 
mumis jomis pasidalinti.

Bus pastebėta, irgi, kad 
pats Dievas neprižada nešti 
mūsų naštos dėl mūsų. Tiek 
daug ji yra būtina ir neatskir
tina i/nūsų gyvenimo dalimi, 
kad net dieviška meilė negali 
paimti jos sunkumo nno mfl
sų. Arba, Dievui būnant visa
galiui, jei mes sakysime, kad 
tai turi būti Jam galima pa-

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnanja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vir Jnknlft. «•’

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

J

Oood looking hdlr Is an o«*et 
to O man. lt stamps him as a 
ereli groomed gentleman. Fom- 
ol gives a man's hair glovv- 
Jng health and handsome 
įgrooming through its amazing 
’,2-fold power ^.Jt cleans and 
■stourishes. Fom-ol ls a rich, 
foamlng oil shampoo vvhich 
lakęs unkempt, siekly hair 
(man's, womon*s or child’s), 
and leavos lt clean os a whls* 
He and sparkling vvith health. 
Fom-ol is so economicaljo little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
•Iže. Or, vaite for a generous 
Iriai bottle, endosing 10c to

oacklng and postage.

FOM-OLIm ttan s štampu#... a treatment!
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LAWHENCE, MASS., KRONIKA i
Lietuvos. nepriklausomybės Buvo išvažiavęs mūsų kle- 

paiiiinėjinio iškilmės įvyko va bonas, kun. P. M. Juras į L. 
sario 12 d., šv. Pranciškaus lt. K. S. A. Pildomojo Komi- 
parapijos svetainėje. teto susirinkimų, M’iikes Bar-

Programa susidėjo iš dvie- re, Pa., kuris įvyko vasario 
jų dalių: dainų ir kalbų. Pe- 8-10 dd.
deracijos skyriaus pirminiu- -----------------
kas, K. Vencius, buvo vuKaro Vasario 11 d., parapijos cho 
vedėju. Parapijos choras pa- ras turėjo šokius, vargonų fo- 
dainavo himnų ir keletu patri- mini. Jaunimo susirinko laibai 
jotinių dainų. Chorui vadovu- daug. Pelnė apie $90. Komisi 
vo varg. P. Sakas. joj daug dirbo: A. Jodka, V.l

Kalbas pasakė adv. J. Ciu- Butkevičius, J. Ąndruškevi- 
nys, iš Boston, Mass., dr. Ed- čiūtė, V. Bauba, J. Blaževi- i 
vardas Valeckas, iš Lynn, čius, J. Miliauskas, L. Slauta, 
Mass., adv. B. Svkes, iš Nor- J. Savičiūtė, P. ir V. Kibirkš-

Patarles

Meilė apšviečia ir daug kų 
atspėja.

Jei maži paklydimai liuesai 
bujoja, po valandėlės į dilio
ji us išaugs.

Beriami žirniai į sienų ne
limpa.

Į balų puolęs, sausas ne

kelsi.

\vood, Mass., adv. K. Kali- tis ir J. Balavičiūtė. 

nauskas iš So. Boston, Mass., 
ir kun. J. Skalandis. Keikia 
pastebėti, kad visi minėtieji liukonio, MIC., sesutė, Juozą

Sunkiai serga kun.

(ren
zijos ; 

Pau- ~

kalbėtojai čia ir augę. I pina.
Kiti net Lietuvos nematę, o 
visgi patri jotiniai nusiteikę ir 
susirūpinę Lietuvos reikalais.

Prieš porų savaičių, grįžo 
iš Lietuvos, ten praleidęs pus
metį Petras Raznauskas. Jis 
jautriai nupasakojo dabartinį 
Lietuvos gyvenimų. Užakcen
tavo, kad tikybinis susiprati
mas, ypač valdžios pusės, au
ga. Jis įteikė klebonui gražų 
Aušros Vartų Panelės Švč. pa
veikslų.

Taipgi sunegalėjo Šodalie- 
čių prefektas, Onos Zareckai- 
tės, tėvelis, Petras Zareekas.

r ranco kariuomenė, apvalius Čatalcnijų nuo raudonųjų lojalistų, pasiekus Prancū- 
denų, sveikinasi su prancūzų padienio sargyba. (Actne telephoto)

mums šį davinį, ka-d Jis mus ‘Kas čia kurs ateina \ ies- 
myli. Jis yra dieviškos mei- paties biangiu vaidu. Išba
lęs paminklas. Gali būti munisj K*s belinkstantis savo kelv- 

sunku šį suprasti. Tai gali-je> labai silpnas ir raisas; is-

Dalykai, kuriems 

verta gyventi

Į 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. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS

Bepročio nereik su žiburiu 
ieškoti.

Telefonas HEMloek 6286

; DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

TeL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakara 
ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street
Tęsinys iš 3 pusi.)

'mūsų laimę, masgadinanti

Jūreivis, Juozas Latvis, ra- Bet dabar mes .
1 tai kitas iš Dievo palaimini- suprasti, kaip

mų,

būti skausmo našta, o skaus-! balusios apsiniaukusios kak- 
išrodo taip priešingas tos, akių visai

šo iš Mani los, P. I., vasario 
mėnesį tikisi praleisti Kinijos 
pakrantėje.

kad smagumui, kad mes negalime 
ai i būtijis

rn. gali būti

Mūsų parapijoj, gražiai vei
kia, Tretininkų brolija. Gavė
nioje, šeštadienių vakarais, re 
ngia “beano”, palaikymui

kalbėtojuni l),ie parapijos dviejų seselių, 
vienuolių.

Paskutiniuoju
iuvo mūsų gerb. klebonas, 
kun. I’. M. Juras. Jis išaiški
no, kad dvasinės jėgos nepa- Kovo G d., atvyksta į mūsų 
lyginamai stipresnės už gink- kolonijų, iš Tekakvvitlia Fria- 
ius. Jei Lietuva pasiliks dora ry? p0„da? N. Y., Tretininkų 
ir religinga, l)ieva8 neleis jų Vizitatorius, gerb. Thomas 
javergti po galingųjų priešų Į Grassmannas, O. M. C. Jau- 
etena. Ragino visus būti nuoliam jis gerai žinomas, nes 
tais Abraomo Pentapolyje ieš- pereitų sykį, savo simpatinga

mų, net piktas, bet geras, ski- meilės daviniu, lai 
rtas neužgauti mūs, nė pašto- liūdėsis; o liūdėsis niekad da
li kelių mūsų pažangai, bet bartiniam laikui neišrodo
pagelbėti mus pirmyn. Visa' džiaugsmingu, bet visad ap- 

niūsų naštos išžiūra yra pa- •sunkinančiu. Jai gali būti nuo
keista kai mes matome jų stolis — atėmimas iš 'mūsų šus.
naujoje šviesoje. gyvenimo malonių dalykų, pa-1,

, . . ,. v likimas tuštumos ir sunaiki-'
Davinys nuo pnetelio nesą . . i

. •, v , , i mino. Kaip tokios nustos kaip
is yra meiles ženklas .. , ... .. . *

. v . . i sios gali būti dieviškos mei- •
prižadas. Dievas atsiuntė

meilę 
ir

Romais tiesiaisiais.

Įėjus į bažnyčių tuoj skver-

kalba sužavėjo visus susirin
kusius. Nėra abejonės, kad 
visi parapijos jaunuoliai, su-1

lės ženklais, Dievo meilės da
viniu, yra mums slinku įsivai
zdinti. Tačiau mes žinome, 
kad Dievas yra mūsų Tėvas, 
ir kad Jo meilė mums niekad 
nepristinga. Kas tik mums a- 
teina iš Jo rankos turi būti 
iš meilės pasiųsta.

Jei mūsų našta yra meilės

apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na-• da'’in.''s- J' ‘a>«> S<™

PADAUGINKIT SAVO ŽI
NIAS APIE ŠYENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šį tų ži |

nome apie krikščionių šven-! 
tusias vietas. Esame girdėję i

garėtų, Alyvų Daržų, Tabore 
Rymų,

naši nuliūdimas, nes 'mirus žinoję apie jo atvykimų, ateis 7 , T / 
.\ataliku Bažnyčios ganytojui, paklausyti jo gražios ir įdo- , , , • , . • . .
vidus musų bažnyčios papuos- niįos kalbos. Aušrelė
a.s gedulo ženklais. Taipgi įs
tatytas Popiežiaus atvaizdas. PLATINKITE “DRAUGĄ”

j Ssr

C ,»3is

O

m '

: j
____ ars K » 4E •*»

Arthur H. James, l’ennsylvania vai. gubernatorius (kairėj) 
irukiainas Amerikos Advokatų Sųjungos pildomojo komite- 

Įto pasiaiškinti dėl kilusios visoj valstybėj kritikos, kad, iš- 
-tatydamas savo kandidatūrų į gubernatorius, nerezignavo iš
aukščiausiojo teisėjo vietos. (Acme telephoto)

MAM K
A cough due to a cold is no joke. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Gost only 5č-yet they're a real cough medicine.

Smith Bros. Cough Drops are the only drops contaming VtTAMIN A
This is the vitamin that raises the rcsistance of the mucous 

membranes of the nose and throat to cold infėctions. t

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

“Keliones Įspūdžiai,” kun. 
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa 
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai, 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šių knygų skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios Šventos vietos stoja 
pilnoje aiSkumoje, kaip kru- 
tamuose paveiksluose.

Kaina $2.G0.
DRAUGO KNYGYNAS

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, III.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court. Cicero

. . Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir I
pritemusių — ar tai Skausmas , Penktadieniais
kurs ateina? Ar Viešpats jį Vaiaandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. it !
atsiuntė? 3147 S. Halsted St, Chicago

(Bus daugiau)

ir

Pirmadieniais, Tzeciadieniaia 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Dievas kantrus, bet neinar-

Dulkių prieš vėjų nepapūsi. 
Genys margas, pasaulis dar 

margesnis.

mums, kokį nors palaiminimų.; 
Be abejonės šis vra tiesa apie 
visų kų Dievag mums atsiun-.I
čia. Zuzanna Coolidge rašo

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone REPnhlic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue

Ofiso Tel. Canal 6122
Kės. 8342 So. Marshfield Ave.
Kės. 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. P. J. BEINAR
< llt; 1X AltA L SKAS) 

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. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

DK. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tek YARda 0994 
Rez. TeL PLAza 2400 

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

VALANDOS:
Panedėlį, Utansinke ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare
apie pasiuntinį, kurs ateina 1 Beredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 4 v v 

. v . Subatoj nuo 12 iki 6 v. v
Viešpaties vardu:— Tel. Prospect 1012 

Rn«. Tel. Reuuhlii 6047

!!EXTRA! !
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo 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 iž žemiau talpinamo 
surašo.

1. Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija ................................................... 20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l •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 Kuo.

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. 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. Jakštya ........................... 25
19. Sv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........................L00

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

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Nora Pirktu Atminkite ‘Di-go’ ClaįMhed &kyr.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

)1. YARds 5921 
ss.: KENwood 6107

DB. 1. J. BERTASH
Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

i DR. J. J. SIMONAI (IS
' GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road

TaL 2-4 ii Z-8 nk.
1446 So. 49th Ct

Bubėtomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

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

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo f iki 8 vai. lak. 
Nedėliomis pagal sutartį,

Office TaL YARda 4787 
Narni} TeL PROspact 1988

Tel 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 Ave. 
Telefonas REPublic 7868

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
(KO W ARSKAS) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Snt.artp 

Tel LATayette 8018

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
DUSO VALANDOS i 

11 vai. ryto iki B vai. vakaan
ia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 

756 VVest 35th Street

TuL OALumet 6974
OFISO VALANDOS

B vaL ryto iki 8 v. vakare, išekiriaal 
sekmadieaius ir trečiadieaina

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8844

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS XB 0HIRUMA1

4157 Archer Avenue
Ofiso yaL: 2-4 ir 4—8 P. M. 

Reaidenoija
8939 So. Claremont Ave.
Valandos: 9>—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANai 0267
Res. TeL PROspoct 6669

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3660 

Antradieaiais, Ketvirtadieniais iz 
Pen ktadi amais

4631 South Ashland A<_
TaL YARds 8OB4 

SuBsadissūaie, Zraėiadisnlais kl
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Cicerietis Juozas M. 
Mozeris Naujas 
Keistučio Bendroves 
Vedėjas

BRIDGEPORT. — Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo b- 
vės direktoriai išrinko įstai
gai naujų vedėjų. J vietų mi
rusiojo J. P. Evaldo išrinktas 
jaunai Juozas M. Mozeris, 
1603 So. oOtli Avė., Cicero, 111.

Naujasis Keistučio b-vės ve-, 
dejas Juozas M. Mozeris per 
pastaruosius septynis metus 
savo kolonijoj buvo Šv. Anta
no Taupymo ir Skolinimo b-' 
vės direktorius, o per 5 metus į 
bulvo jos vedėjas, šauniai sa- i 

vo darbe pasirodė ir užsitar-1 
navo State Auditoriaus pagy-! 
rimo ir rekomendacijos. Jisai' 
yra baigęs su pagyrimu (cum 
Įaudė) St. Bede kolegijų, Pe
ru, 111. Chicagoj yra baigęs 
taupymo ir skolinimo bendro
vių vedimo kursus.

ra gavusi naujų, jaunų, paty
rusį vedėjų. Jisai tos bendro
vės reikalus ves su padidintu 
pasisekimu.

Šia proga primename, kad 
valdiški auditoriai jau muge 
tikrinti Keistučio bendrovės 
knygas ir viskų rado kuo ge
riausioje tvarkoje. Dabar be
ndrovės reikalai jau normaliai 
eina ir visi reikalai atliekami. 
Bendrovės adresas: 3236 So. 
Halsted St.

Iš Politikos Laoko
12-to Wardo Žinios

BRIGHTON P ARK. — 12- 
to Wardo Lietuvių Dem. org. 
rengiasi masiniam susirinki
mui ir kviečia visus šios ko
lonijos lietuvius atsilankyti. 
Masiniam susirinkime bus ro
domi judamieji paveikslai 
“Your Chicago”, paskui pro
grama.

Taigi Keistučio bendrovė y- Mes, lietuviai, norim pasi-

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

ARE YOU SUFFERINOJROf4

EYE STRAIN
due to di^įt^ sųn*
driving, niovięs, reading§>tc.?

Mrs. W. E. Badgett iš Galveston, Texas, su savo vyru džiaugiasi ketveriukais (ketvir
tojo atvaizde nesimato). Visi sveiki. (Acme piloto)

Visose Vietose Gražiai Iš Marijonų Rėmėjų I Labdarių Centro 
Paminėta Vasario 16 5-to Skyr. Susirinkimo Svarbus Susirinkimas

Vasario 16, Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų sukak
tis, Chicagoj gražiai paminė
ta lietuvių kolonijose. Tų pa
čių dienų paminėjimai buvo 
trijose vietose: Roselande, 
Brigbton Park ir Cicero. Vi
sur žmonių dalyvavo skaitlin
gai. Programos buvo patrijo
tinės. Brigbton Park, ibe kal
bų, kurių 'vienų pasakė ir Lie
tuvos konsulas P. Daužvardis, 
dainavo skaitlingas Liet. Vy
čių Chic. apskr. choras, taip 
pat vyrų choras, vedami niuz. 
J. Saurio, dain. J. Kudirka, L. 
Žurlys, K. Šimkus dainavo! 
pats sau kanklėmis pritarda
mas, o Šv. Kazimiero Akad. 
studentė S. Kvietkaitė pagrie- 
žė smuiku solo pianu prita
riant Kraučūnaitei. Ant galo 
Nek. Pras. P. Šv. parapijos 
mokyklos 8-jo skyriaus moki
niai Evelyn Stankaitė ir Ed- 
mund Barkauskas senis Beva
rdis atvaidino patrijotinį vai
zdelį “Lietuvytis”.

Be to, salėj dar ir aukų su
mesta 33 dol. 75c. Po 1 dol. 
aukojo: J. Šaltainis, M. Bliu- 
džius, V. Kukaitis, dr. Rakau
skas, G. Rakštys, O. Kazra- 
gienė, A. Budreckaitė, K. Ši
mkus, G. Grigaliūnas, U. Sa
dauskienė, T. Atroškienė, K. 
Zaromskas. Kitos smulkes
niais.

Paminėjimų atidarė gražia 
kalba Fed. skyriaus pinu. K. 
Zaromskis, pakviesdamas va
karui vadovauti veiklų vietos 
jaunuolį Varnų. Rap.

MARQUETTE PARK. — 
Praeitų sekmadienį įvyko Tė
vų Marijonų Rėmėjų Draugi
jos 5 skyriaus susirinkimas, į 
kurį susirinko ne per dau
giausia, iš priežasties rast. B. 
Nenartonio ligos, kuris nepa
skelbė pranešimo “Drauge”, 
bet vis vien į skyrių įsirašė 
šios naujos narės: U. Šaulins- 
kienė, P. Banevičienė, A. Pau
lauskienė, A. Dapkienė, V. 
Raubūnienė, M. Jokubauskie- 
nė. Tikrai gražu ir malonu 
matyti, kad nuolat skyrius au
ga nariais.

Tai vis dėka darbščios ir e- 
nergingos valdybos ir visų na
rių gražus pritarimas ir susi
klausymas. Taip pat didelis 
nuopelnas priklauso ir gerb. 
klebonui kun. A. Baltučiui, 
kuris patsai remia gausiomis 
aukomis ir pritaria Marijonų 
Rėmėjams jųjų. darbuose.

Raportų iš buvusio parengi
mo išdavė Goberienė, dapildė 
A. Jonaitienė, dėkojo visiems 
už atsilankymų ir dovanas. 
Pelno liko suvirš šimtas do
lerių, kurie buvo priduoti per 
Marijonų Rėmėjų seimų.

Nusitarė surengti išvažiavi
mų pavasarį; vietų suieškos 
A. Pukelienė ir A. Jonaitienė. 
P-nia Vilimienė ir ibizn. Rap? 
Andreliūnas, 6324 S. AVestern 
avė. pasiryžo suorganizuoti 
Panevėžiečių chorų, išmokti 
gražių dainų ir sulaukus va
saros visus palinksminti.

Kadangi dabartiniu laiku 
serga rast. B. Nenartonis, jį 
pavaduoja fin. rast. p-nia An-

įvyks trečiadienį, vasario 22 
dienų Dievo Apvaizdos para
pijos svetainėj. Susirinkimas 
prasidės 8 valandų. Kviečia
mi visų kuopų atstovai daly-J 
vauti susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui: 
išleidimas garbės narių kny
gos ir kiti svarbūs reikalai. 
Dėl to susirinkimas yra šau
kiamas vienų sa/vaitę pirmiau 
negu paprastai. Valdyba

dreliūnienė, ir kad aplankyti 
ligonį įgalioti: R. Andreliū
nas ir P. Gailius. E. A.

VERONIKA ŽALIMIENĖ 
po tėvais Kvedaraitė

Mirė Vasario 18, 1939, 2:15 v. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus. 

Kilo iš Telšių miesto, 
Amerikoje išgvveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 sūnus: Vladislovų ir Kon
stantinų, marčių Marijonų, 2 
švogeriu: Ignacų Kielių ir jo 
žmona Bronislavų ir švogerį 
Kazimierų Žalimų ir kitas 
gimines. Lietuvoje paliko se
serį Petronėlę Zubaviėienę.

Kūnas pašarvotas 2221 West 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadie- 
njnj, vas. 22 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai. švogeriai,
Marti ir Gimines.

JUOZAPAS ŽALIMAS
mirė vasario 19 d., 1989, 8:20 
vai., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Telšių 
mieste.

Amerikoje išgyveno 85 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

du sūnus: Vladislovų ir Kon- 
stuntinų, marčių Marijonų, bro
lį Kazimierų, seserį Bronisla
vų Kielių ir jos šeimynų. Lie
tuvoje paliko seserį.

Kūnas pašarvotas 2221 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 22 d. Iš namų 8:30 
vaV ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sflnai, Marti, Bro
lis ir Seserys.

Vasario 21-ma Diena
“Daugumas ieško išbėgti 

nuo pagundų, o dar gilaus į 
jas įpuola.

Vienu bėgimu išsigelbėti ne
galime, bet per kantrybę ir 
tikrų nusižeminimų tapsime 
tvirtesni už visus priešus”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius XIII, 3).

Do your eyes burn—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 belp- 
(ul ingredients wlūch 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much mare effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co.. Dept, M F. Chicago. III.______

U:: EYes
lOufld Hou.eS.rgmgl

Cltanges, 
Šuo t h e t '

AT ALL DRUG STORES

rodyti organizuotai šiame tva
rdė. Pasirodysim ir išgirsim 
majoro Kelly ir vietos poli
tikus, būtent wardo komite- 
inenų F. V. Zintak, kongres- 
monų II. P. Beam, Rep. Wni. 
Gorniky, Rep. J. Kluehinski, 
teisėjų Zūrį, aid. Bryan Hart- 
nett ir Al. Kumskį,

Visa tai įvyks vasario 26 
dienų, 2 vai. popiet parapijos 
svetainėje, 44tb ir S. Cali- 
fornia avė.

Org. koresp. St. Gurskis

Greit pagadinsi, bet negreit 
pataisysi.

Mandagumas ne visada pa 
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.

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

Irba Flovver ShoppeI 
4180 Archer Avė. y

Pilone LAFLVETTB 5800 ®

jGčles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietanis — Laidotuvėms —

Papuošimams

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA .... ............................................................................................05c

B. Skurkis, TIKIU ..................................................................................................... ..............................................05c

LIETUVOS KARALIENE............................................................................................................05c

S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI .........................................05o

J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE................05c

B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA . .....................................05c

T. Alekna, GEGUŽES MENUO.................................................. 30c

T. Alekna, KRISTAUS KANČIA.................................................................................50c

NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50

Su užsakymais kreipkitės į

“DRAUGO” KNYGYNĄ 

2334 South Oakley Avė. Chicago, IU.

“Income Tax” 
Reikalu

S. Valst. federalinė valdžia 

pasiuntė į mūs raštinę A. S. 

Valūnų — Intemal Revenue 

darbininkų, pagelbėti lietu

viams išpildyti Income Tax 

blankas, ir duoti atsakymus 

į visus klausimus kas link In

come ir Sočiai Security tak

sų.

P-nas Valūnas bus “Drau

go” raštinėje nuo vasario 23 

d. iki kovo 1 d., nuo 9:00 

vai. ryto iki 6 vai. vakare.

šis patarnavimas, tai yra 

blankų išpildymas ir notari- 

zavimas, veltui, čionai bus ga

lima ir čekį išpirkti dėl mo

kėjimo taksų.

KAS TURI PILDYTI 

INCOME TAX BLANKAS

Kiekvienas nevedęs žmogus, 

pilietis ar ne pilietis, kurio į- 

plaukos buvo $1,000.00 ar 

daugiau, nuo algos dividendų, 

pardavimo namų, stakų, bonų 

per 1938 metus, turi išpildyti 

blankų.

Vedę žmonės turi pildyti 

blankų, kurių įplaukos buvo 

virš -2,500.00.

Biznieriai turi išpildyti 

blankas, kurių įeigos buvo 

$5,000 ar daugiau, neskaitant 

ar buvo taksuojama atsako

mybė ar ne.

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

laidotuvių direktorius Lachasvicz ir Sūnai. 
2515.

Telefonas CANal

JUOZAPAS PUPININKAS
Mirė Vasario 19, 1939, 2:15
v. ryte, sulaukęs 45 m. amž.

Gintė Lietuvoje, Seinų apsk., 
Veseijų parap., Palunių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 2ii metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Marijonų Sutkienę, se
sers dukterį Elcnų, 5 brolio - 
vaikus: Jurgį, Stasį, Antanų, 
Marijonų ir Elenų Pupini),kus, 
2 dėdes Jonų Drazdauskų ir jo 
šeinių ir Domininkų įteku ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
seserį Kozalijų Lazauskienę ir 
jų šeimų, brolienę Kozalijų ir 
jos šeimų.

Prigulėjo prie šv. Cecilijos 
draugijos.

Kūnas pašarvotas 1744 No. 
Honore Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Vasario 28, 1939, iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Sesuo, Brolio Vaikai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius La- 
chavvicz ir Sūnai, Telefonas 
CANal 2515.

A. 1 A
VERONIKA GASPARKIENĖ

po pirmu vyru Žilvilienė 
po tėvais Jankauskaitė

Mirė vas. 19, 1939, 5 vai. p. p.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio 

apskr., Naujamieščio parap., 
Čiurų Kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų, (ris dukteris — He- 
len Wallenburg, žentų Edvvard, 
Sof'ijų Jakawich, žentų l«’elix ir 
Stelių Gasparkus, tris sūnus: 
Antanų Žilvitį, Jenų ir Alfon
sų Gasparkus, marčių Marcel- 
lų, dvi pusseseres: Alenų Vai
čiūnienė ir Agotų Bell, ir jų 
šeimynas, tris pusbrolius: My
kolų ir Matėušų Sereikus ir 
Antanų Grybų ir jų šeimynas ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3228 So. 
Green Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, vasario 23 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras. Dukterys,
Žentai. Sūnai, Marti. Pussese
rė, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAItds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■1K1AUUA n DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. HermJtage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

_______________________________Tel. LAFAYETTE 0727_______________________________

pv \7 VAI koplyčios visose 
JL/ JL X Chicagos dalyse

Klausykite mūrę Lietuvių radis programų flefttadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai 

P. SALTIMIERAS

•ART, INU. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZ1N 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 8000 620 W. I5th Ava

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAIS DIENĄ H NAKTJ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51«t St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AUDIII A M P C PATARNAVIMASARIdULAIiul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

DYKAI

Anthony B. Petkus
Ladiawicz ir Simai

S. P. Mažeika

6834 So. AVestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 Wcst 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARds 1138-1139

ABtaBasMJ’hilIins 3307 Lituanica Avė.

Phone YARds 4908

1.1 Zūlp 1646 West 46th Street 

Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkos 4704 S. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024
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RUOŠKIMĖS VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJAI

Metinė Vakarinių Valstybių j tani tikrus laiškus ir mnnda- 
Lietuvių Katalikų Konferen-j tų lapas. Jei pasitaikė, kimi 

eija šiemet bas kovo 5 tl., se-įkąri draugija laiškų-kvietimą 
dalyvauti konferencijoj gavo 
pervėlai. tai yra po pastarojo 
susirinkimo, tų draugijų vai-

kmadienį. Nekalto Prasidėji
mo Pan. šv. parapijos salėj, 
Brighton Park. Kaip kas met, 
taip ir šiemet konferencijoj 
bas svarstomi mas pačių rei
kalai, karių tarime prieš akis 
labai daug ir aktualių. Sunka 
būtų juos čia ir išvardinti.

dybos gali dalyvauti konfe
rencijoj sprendžiamuoju bal

su.
Kovo 5 d., Nekalto Prasid. 

P. Šv. parapijos bažnyčioj Ine
Visi tie reikalai bus iškelti tavos Vyčių Chicago apskri-
konfereneijoj ir 
Todėl reikia, kai

svarstomi. 
1 konferenci-

tis minės šv. Kazimiero, savo

VALSTYBĖS VYRIAUSYBĖS INVESTI
GACIJA CHAMPAIGN MIESTELY

Investigacijai Vadovauja Pats Departamento
Piktadarybėms Tirti Viršininkas T. P. Sullivan ..... , . .

' j tikrai bavo, be abejom
Illinois universitetas, kuria barius naomaoja negrės, ii niškės tiriant Įvykį.

ine mokinasi virš 12,000 stu-Įku,.io jį yra užvajzda. Kuomet 

ji atsisakius isileisti staden-

ir išmušęs langų. Tada ji pa
leidus šešis revolverio šūvius, 
kurių vienas kliudė AVilIiam 
Spurier. Kiti studentai tačiau 
visų tai užginčija. Kaip ten

pa-

dentų, randasi Champaign ir 
Urbana miesteliuose. .Tau ku
ris laikas, kai buvo kaltina
mos tų miestelių valdžios, v- 
patingai Champaign, kad lei
džia gemhlerystei ir visokioms 
ištvirkavimo vietoms pasilai
kyti. Pagalios, prieita galo. 
Naktj iš 15 j IG vasario neg
rė Margaret Strothers, 50 me

Iškilus tokiam skandalui, 
pasirodė, kad Champaign mie

tus, viens jų paleidęs bonkų stelv tikrai buvo paneigti į-

m

statyhiai. Pav., saliūnai buvę 
atdari visų naktį, gemblernės-, 
kaip ir tvirkavimo vietos, taip 
pat buvo plačiai atidarytos.

Universiteto Taryba kreijiė- 
si į valstybės vyriausybę, kad 
ji paimtų į savo rankas Cha
mpaign miestelio išvalymų. 
Studentui savo masiniuose su
sirinkimuose išneštomis rezo
liucijomis reikalauja, kad taip 
Champaign, taip Urbana būtų 
išvalytos visos vietos, kuriose 

iki šiol tarpo gemblernės ir 

tvirkavimo patalpos.

«l

** ■ metini n.

Kai-

globėjo, dieną bendra Komu- 
joj dalyvautų kuo daugiausia nija 9 vai. Mišiose. 'Gražu bū-
draugijų atstovų, visa mūsų ' tų, kad sykiu su jaunimu skai Į tų a'mžians, pašovė viena uni- 

inteligentija, visi mūsų vadai

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. A. NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

Konferencijai rengti komi

tetas yra paruošęs ir Įteikęs 

kolonijoms, per vietos Fede

racijos skyrius, bei veikėjus,

PASAULINĖS PARODOS REIKALU 
SUSIRINKIMAS KONSULATE

Pasaulinės Parodos ir sve- vokatų Pr-jos, T.ietuvių R. K. 
čių iš Lietuvos priėmimo rei- Chorų Sų-gos, Lietuvių Dak- 
kalu susirinkimas šaukiamas tarų Pr-jos, Lietuvių R. K. 
Lietuvos Konsulate, 100 K. Federacijos, Amerikos Lietu- 
Bellevue place, kovo 1 d., 8 vių Legijono, Moterų Sų-gos, 
valandų vakare. i L. R. Katalikų Susivienijimo

Amerikoje, Lietuvių Tautinės

tlingui dalyvautų ir šaukia- j versiteto studentų, AVilIiam 
mos konferencijos atstovų. I Spurier, (iš Toledo, Ohio), 

Atšventę Vasario 16, dabar i kuris antra dienų mirė. Su- 
ruoškimės metinei savo kon-j laikyta sovikė policijai teisi- 

ferencijai. 'uosi, kad esą naktį šeši stu-
P.Čižauskas. komiteto narys lentai jėga bandę įsiveržti į 

Pullman viešbutį, kurio kam-

CLASSIFIED

...... .....

Pullman viešbutis (negrių bendrabutis)

PARDAVIMUI NAMAI 
0241 So. Talman Ave., puikus 2 fle
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių

I fletai. Ąžuolo grindys ir įtaisymai. 
Karšto vandenio šiluma. 2-1-arų pa
rodžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.

Vakarytinis kampas 64-tos ir Camp
bell Ave. Puiki 7 kamb. rezidencija, 
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys ir 
įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.

NORMAN GF.YER & CO., Tnc. 
4801 So. Ashland Avenne,
 Tel. YARds 0200.

Margaret Strothers. (Acme 

photo)

New Yorke susidaręs iš ce- 
ntralinių organizacijų atstovų 
Komitetas Parodai Rendi pa
taria ir Konsulate buvęs su- T . J „
.... . „ . . Lietuvos \ vcių.

surinkimas vasario 8 d. pagei-(
davo, kad Čikagos Komitetas Anksčiau suminėtų orgarri- 
susidarytų pagrindiniai iš Ce- nacijų apskričių, arba, jei jų 
ntralinį Komitetų sudariusių nėra, centrų ar kuopų atsto-
organizacijij žmonių. '“'j™'1 ir atstovl,i tų cl.orų, kn

! rie ruošiasi dalyvauti Dainų
Centralinis Komitetas yra šventėje New Yorke, prašomi 

sudarytas iš sekamų organi- j susirinkimų atvykti ir galu- 
zacijų atstovų: Lietuvių Ad-tinai Komitetų sudaryti.

Sandaros, Lietuvių Socialistų 
Sų-gos, Lietuviu Tautinės Ta
rybos, Vargonininkų Sų-gos ir

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė lr groser- 
nS. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Cieeroje, arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groser- 
neje įrengti visi fikščeriai, yra ir 
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
savininką: W. Stankus, 1325 South 
501 h Court. Cicero.

Illinois Universiteto Trnstisų Bordas, kuris kreipėsi Į valstybės vyriausybę prašydamas 
padaryti nuodugnių investigacija Chaimpaign miestely ir rastų padėtį iškelti viešumon.

(Acme piloto?

b

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galite pirkti bile kokią 
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujinkit savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi išmokėjimai.

CHARLES IRNICH 
(Kazys U nū kas)

3500 AVest 63r<I St. Antras aukštas
Durys nuo Campbell Ave. pusės

Į Chicagos Lietuviu 
Jaunimą!

Šv. Kazimieras yra lietuvių 
tautos globėjas. Ypatingai jau 
nimo. Dėl to begalo gražu, 
kad lietuvių jaunimas kas

Serga P. Fabijonaitis

skio su Kanapinskiu ir tūks
tančio ir vieno kitų įvairu
mų. Rap.

RADIOPadaryta sunki operacija 
Petrui Fabijonaieiui, Liet. La-Į 

hdarių Sųjungos sekretoriui ir Dainuos G. Giedraitienė, 
LRKSA 100 k p. pirmininkui. Brighton Parko Jaunuolių 
Ligonis randasi Kenosha, Wis. Duetas, Kvartetas ir kiti.

Jei nori sumanymus 
lėti, mokykis kentėti.

nuga-

met mini šv.'Kazimiero ,lie- j Linkime uoliam la-
n? suvažiuodamas j vi™,, kn-! Mnri1 v<-,k5Jni Kr<‘it I“*™’ 

rių bažnyčių dvasinei puotai, Į
šv. Komunijai. I

Šiemet toji puota bus Ne
kalto Prasidėjimo P. Šv. par. 
bažnyčioj, Brighton Parke.

Vyčių 36 kuopa šiuo kvie
čia visas Chicagos Vyčiui kuo
pas, mergaičių Sotini iei jas, šv. vakarų, parapijos salėj tradi- 
Vardo draugijas ir visas ki-Įcinis vakaras, kuriame bus

kti.

Šį Vakarą Kova 
Lašinskio Su 
Kanapinskiu

marquette park. —
Šį vakarų, tai yra Užgavėnių

Kalbės Teisėjas J. Zūris,
A. Kumskis ir kiti.

Šiandie, 7 valandų vakare, 

iš stoties WGES, reguliarė a- 

ntradienio Peoples rakandų 

bendrovės radio programa. 

Šios dienos programoj daly

bus įdomu išgirsti žinių iš aktualiais politikes 
politikos. Tuo reikalu kalbės mais. 
teisėjas J. Zūris, Al. Kuuis- 
kis ir kiti. Nemažiau bus Į- 
domu išgirsti apie pirKimus,
visokių namams reikmenų, ko- į įkyrios ne
kių dabar galima rasti Peop- (^auKumu 

les krautuvėse už negirdėtai 

numažintas kainas. Patartina 
nepaini ršt į pasi k lausy t i.

Rap. XXX

didumu,

Išalkusiam ta duona rūpi.

Williain Spurier. Acme ph.)

Turtus vlrS 
$2, (HM) ,000.00

Iteserve
$220,000.00

Šiandien Kalbės 
Teisėjas J. Zuris

Šį vakarų j valandų per ra
dijo, iš stoties W.(J.E.S., kal
bės teisėjas Jonas Zuris ir 12-

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

SMITH & SON
2267 Clybourn Ave.

Chicago, Illinois

vaus dain. G. Giedraitienė, , įo war(|o aldermonas Bryant 

jaunuolių duetas ir kvartetas Hartnett. Lietuviai prašomi 

vad. A. Zahukienės, taip pat pasiklausyti, nes jiedu kalbės

tos jaunimo draugijas daly- tūkstantis ir vienas įvairumų, n 
vauti su mu'mis dvasini’j puo- j Prie įdomiausių vakaro įvai-, 
toj minint š'v. Kazimiero die-! runnj — kova Lašinskio su 

nų. Tai įdarysime eidami “in Kanapinskiu. Tš visų kovų, 
corpore” prie šv. Komunijos, į vienatinė tokia kova, kad vi- 
kovo 5 d., 9 valandų šv. Mi- si žino, kas joj išeis laimėtoju, 
šiose. Nek. Pras. Panelės šv. Kas bus tasai Lašinskas, kurį
bažnyčia randasi prie 
ir Fairfield ave.

44-tos

Prieš šv. Mišias visų pra 
soma susirinkti į parapijos

Kanapinskas paties ant grin
dų, pamatysime tik atsilankę 
į parapijos salę šį vakarų, 8 
vai. Komitetas, o ypač pats

mokyklos kambarius, įsigyti klebonus gerb, kun. A. Baltu- 
po rcžę. O po šv. Mišių taipi^’8’ ^ra ’^^dvojęs tokių jvai- 
pat visi prašomi sueiti j pa- ’ urnibkad tikrai reiks stebė- 

rapijos svetainę pusryčiams.
Pasitikime, kad visos kuo

pos, draugijos priims šį kvie
timą ir dalyvauti su mumis.

Sophie Gimbutas,

Šv. Kazimiero dienos pamin.

komisijos pirm.

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

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

tis.

Todėl, šį vakarą nepraleis
iu i me nepamatę kovos Lnšin-

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Kvery Sunday from 1—2 P. M

Folklore Radio Program

CUTS-BURNS-SCALDS
Khould be ųuiekly trested to prevent bert after. 
effecte at well at relieve paln. lite OlL-of-SALT. 
Wonderful too far tore, tired feet. At your 
dnigciet'e— money back if not Mtielled. For 
free eample vrrite Moaeo Laboratorlet, 215Soutb 
leavitt Street, Chicajo. ____

QUICK REUEF FOR FEET

JŪSŲ UŽDUOTIS
kaipo lietuvys, yra - Balsuoti Visą Lietuvių 
Gerovei.

Demokratai, Republikonai Vienykitės 
ir Išrinkit Jūsų Draugą ir Kaimyną per 15 
metų:
MICHAEL R. NARVID

Į ALDERMONUS 13 TO WARD0

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING C0.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
J

Nauja 1939 metų Išdirbystės 
Skalbiama mašina ir 
prosinimo mašina sykiu

už 059.00
Išpardavimas perdirbtų 
skalbiamų mašinų:

Maytag, keturkampė

už $39.00
Tbor Cylinder .. $39.00 
AVestingliouse ... $39.00 

Kito po

£15, $18 ir $24.
Senas skalbiamas mašinas 
sutaisome pigiai ir gerai.

Sutaisome Dulkių Valyto
jų*, Radijas ir Refrigera- 
torius.

Pašaukite — Yards 3088

IOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO., 
3409 S. Halsted St.

Radio Valanda nedėlios va
karais nuo 5:30 iki 6:30 P. 
M. iš stoties WCFL.

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

nų, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH 

President
nF.LEK KUCHINSKAS, Sec.

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR 1 — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ..................................................
NUT .................................................. $6.0$
BIG LUMP .••••••••••••••• $6.04
MINE RUN .................................... $5.75
SCREENINGS ............................... $5.$$

Tel. ARDmore 6975

UTILITY LHJUOR tik$42.oo
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospeet 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

-O-
Pas mus galima rauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.
Meg Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmldaa 

Savininkai

CHICAGOS VĖLIAUSIA 
NAMŲ STATYBA 

78-čla gat. Ir California Ave 
Dn blokai nuo Marųnette Pk.
Mūriniai, lnsiuluotl namai 5 
Ir 6 kambarių, su beismentu. 
lotas 80x125 pSdų au visais 
Įtaisymais.
Namo kaina $6,000.00. Mažas 
pradinis (mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 J 
menes). RI suma padengia 
nuožlmtj, taksus, apdraudą lr 
mėnesinę dai) paskolos.

Namai statomi po priežiūra
r. r. a.

Pamatykite, o stebėsi tęs. 
Ofisas prie 73-Clos gatvės lr

Callfornla Avenue.


