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Barcelona sveikina raudonųjų nugalėtoją
Gyventojai triumfiniai pasitinka 
Ispanijos vaduotoja pn. Franco _

Vadas pareiškė, Ispanijos 
išlaisvinimas — netolimas

BAIRCELONA, Ispanija, pusus, kurie dalyvavo Kata-
vas. 21. — Šiandien pirmą 
cartą į šį miestą, atvyko rau- 

rdonųjij nugalėtojas ir Ispani
jos laisvintojas gen. F. Fran
co.

Daugiau kaip vienas mili
jonas gyventojų triumfiniai 
nugalėtoją su palydovais 'pa
sitiko krikštaudami ir svei
kindami.

Apie 50,000 kariuomenes 
jam saliutavo. Ši kariuomenė
atstovavo visus frankistn kor i raižė Bareelonos padanges.

Frankistai pasirengė paskutiniam 
žygiui - užimti antrine Ispanija

Lakūnai smarkiai veikia; 
naikina raudonųjų pozicijas

PARYŽIUS, vas. 21. — bus puolamas Madridas. Fran į 
Prancūzijos vyriausybė, nieko kištų lakūnai kone kasdien
nelaimėjusi pas gen. Franco 
raudonųjų naudai, nusprendė 
jo vyriausybę pripažinti.

IIENDAYE, vas. 21. - Ži
niomis iš Madrido Valencijos 
karo fronto, frankistų gausin 
ga kariuomenė jau baigusi 
pasiruošimus į paskutinį žy
gį — pulti raudonuosius ir iš 
vaduoti paskutinę Ispanijos 
centrinę dalį.

Spėjama, kad pirmiausia, tariamas.

KONGRESE PUOLAMAS 
PREZ. ROOSEVELTO 
BERIBIS AUTORITETAS
WAJSHINGTON, vas. 21. — 

Kongreso žemuose rūmuose 
Fakar ir šiandien karštai svar 
styta sumanymas prezidentui 
Rooseveltui sumažinti autori
tetas, kad jis toliau negalėtų 
kištis į svetimų šalių vidaus 
reikalus.

Atstovų rūmuose aiškinta, 
kad prezidentas patsai per
žengia J. A. Valstybių neu
tralumo aktą. Kai kurioms 
valstybėms jis atvirai patai-
kauja, jas remia prieš kitas, j tę net pirmame puslapy, nesi- 
ypač totalitines, valstybes. * gailėdami jai komplimentų. 

Tuo būdu jie J. A. Valstybes
įvelia į Europos ir Azijos po
litinius ginčus. Tas nepaken
čiama, nes J. A. Valstybės 
tuo būdu gali būti vienur, ar 
kitur įveltos į netikėtą karą.

MIRĖ kUN. SIEDENBEPG

DETROIT, Mich., vas. 21. 
— Mirė kun. F. Siedenberg, 
S. J., Detroito universitete 
ekzekutyvis dekanas, 67 m 
amž.

lonijos užkariavime.

Dėkodamas gyventojams uz 
nuoširdi) priėmimą, gen. Fran 
co pareiškė, kad artimoj a- 
teityje visa Ispanija bus iš
laisvinta. Tada bus daugiau 
džiaugsmo. Po išlaisvinimo 
tuojau prasidės atstatymo dar 
bai. )

Per pasitikimo iškilmes ke
li šimtai frankistų lėktuvų

su trumpomis pertraukomis 
svaido orines bombas į rau
donųjų pozicijas Madride, jo 
apylinkėse ir kituose mies
tuose, kad sunaikinus 'pasku
tinę raudonųjų turimą karo 
medžiagą.

Gi apie Madrido raudonųjų 
pasidavimą šiandien neturima 
žinių. Kalbama, kad šis klau
simas Paryžiuje slaptai ap-

KUBOJE DIDIS SUSIDO

MĖJIMAS LIETUVA

HAVANA, Kuba. — Lietu
vos generalinio konsulato New 
Yorke pastangomis Kuboje su 
keltas susidomėjimas Lietu
va. Havanos prekybos rūmai 
ir kelios stambios firmos ti
ria galimybes užmegsti su Lie

SPRING FIELD, III., vas. 
21. — Legislatūros komite- 

tuva prekybinius santykius.' Las tikrai įsigilina į valsty- 
Jau nustatyta, kokias prekes bės demokratų administraci-
norima iš Lietuvos importuo
ti.

Vasario 16 d. proga visa 
Kubos spauda, kaip tai:“Di- 

‘E1'ario de la Marina,’’
I ais , EI Mundo , The mlj tarnautojų ir darbininkų. 
Havana Port” paminėju Lie- j, Hk w(j55 JTa 
tuvos* Nepriklausomybės šven-

CHICAGOJ DAUGIAU 
SNIEGO

Vakar visą dieną Chicagoj 
snigo. Nors prisnigta nedau- 
giausia, bet kai kuriose mies
to dalyse sutrukdytas susisie
kimas.

Mieste susisiekimui trukdy
ti nedaug ko reikia. Automo
biliai nuslidina gatvėg ir vie
tomis nepavažiuoja. Sulaiko 
gatvėkarių normalų judėjimą.

Anadien Wisconsino valstybės legislatūra Madisone svarstė senatvės pen
sijų klausimą. Šimtai senesnių žmonių, kaip čia vaizduojama, susibūrė į vieną 
legislatūros rūmų kambarį paremti sumanymus, kad mėnesio pensija būtų 
padidinta nuo 30 dol. iki 00 dol. ir kad pensija būtų mokama sulaukus 60 m., 
l>et ne 65 m. amžiaus.

Oficialiai paskelbta, konkliava rinkti 
popiežių bus pradėta kovo 1 diena

Spėjama, visi kardinolai 
dalyvaus rinkime

VATIKANAS, vas. 21. —
Oficialiai paskelbta, kad kar
dinolų konkliava (uždaryto
mis durimis susirinkimas) po- 

i piežių rinkti prasidės kovo 
1 d.
Bus renkamas mirusio Šven

tojo Tėvo Pijaus XI įpėdinis 
— 362-asis popiežius.

Spėjama, kad rinkime daly 
vaus visi 62 kardinolai. Bus

KOMITETAS GILINASI 
j ILLINOIS VALSTYBĖS 
DIDELES IŠLAIDAS

jos išlaidas, nepaisant stato
mų jam įvairiausių kliūčių.

Komitetas jau rado, kad 
valstybės administracija iš
laiko 19,423 nuolatos apmoka

. Anjrliios vvriausvbė nranešė straci.i°s prieš nacius ir riau- Sis skaičius padidintas iki 60, „„„r—.-.-. m „
tarnybos tarnautojai. Kiti gi ginkiavimuisi reikalinga Sgs- Ponija daug dirbo blaš- 000. Kalbama, kad dabar yra BERLYNAS, vas. 21. B 

i.,bw, ‘ ‘ kydama riaušininkus ir mu- i sumanymas kareivių skaičių Berchtesgadeno, Bavarijos,yra tik laikini

Be to, valstybės adminis
tracija valstybinėmis lėšomis 
išlaiko apie 10,000 specialių 
tarnautojų, kurių išlaikymui 
išlaidos yra slepiamos. Ko
mitetas bandys ir tai susekti 
ir iškelti aikštėn.

Tarnautojų armijos išlai
kymo išlaidos kolkas dar ne

žinomos.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

nutraukę visokius išorinius 
susisiekimus iki išrinksiant 
naują popiežių.

Dar 8 kardinolų norą Ro
moje. Trys atvyksta iš Ame
rikos, o penki yra Italijoje. 
Šie pastarieji bile dieną gali 
atvykti.

Vakar iš Prancūzijos atvy
ko sergantis kardinolas Bau- 
drillart.

HITLERJS NORI GRAŽIŲ

JŲ SANTYKIŲ SU 

AMERIKA

BERLYNAS, vas. 21. — 
Kap. F. VViedemann paskir
tas generaliniu konsulu San 
Francisco mieste. Prieš išvy- 
ksiant į skirtą vietą Hitleris 
konsulą įpareigojo darbuotis 
palaikyti geruosius santykius 
tarp Vokietijos ir J. A. Vals
tybių.

_________________ j ti žydus. Kai toms kalboms
GINKLAVIMUISI UŽTRAU- Pasipriešinta, keletas asmenų

KS PASKOLĄ

LONDONAS, vas. 21. —

apie du bilijonai dol. išlaidų. 
Užtikrina, kad naujos mokes- 
tys nebus skiriamos. Reika
lingos išlaidos bus sukeltos 
paskolomis.

SUSIDAUŽĖ 8 JŪRINIAI 
LĖKTUVAI

PENSAOOLA, Fla., vas. 
21. — Per manievrus tirštuo
se rūkuose susidaužė 8 jūri
niai lėktuvai. Žuvo du lakū
nai. Kiti su parašutais išsi
gelbėjo.

VVASHINGTONO DIENA

Šiandien visose J. A. Vais
tybėse iškilmingai minima di- *r tik Per šį valgį leidžia- 
žiojo patrijoto ir pirmojo pre ma vartoti mėsą. Rytmečiais

galima vartoti kokio Šilto gė- k.° ir surilaik5’m0 dienomis,
rimo, kaip tei arbatos, arba ls5mns Vlsus ^tadmmus,

j . .. , Pelenų dieną ir Didžiojo Seš-kavos su dviem uncijom duo- * n ... „
nos. Sekantis po sotaus paval ,"hen“' P™8P>«‘l- Ralkla «-
gymo trečiasis dienos valgis ”otl’ kad 6,3 d,3P,!n“B #5ra 

. . , j . v nuo pasninko, tik nuo susinėtum būti didesms uz papras , .
, . . . . , . , i laikymo. Taip pat nereikiato valgio ketvirtąją dalj. | v < .j užmiršti, kad jei kai kunepa- 

Pasninko ir susilaikymo die!vįenįaį geimų nariai gali pas- 

NEW YORK, vas. 21. — ną leidžiama tik vieną kartą nįnkauti ir susilaikyti, jie tad 
Vokiečių nacių hitlerininkų or sočiai pavalgyti, tačiau negali jr turi pilnai laikytis ne tik 
ganizaci jos, užsimaskavusios J ma vartoti mėsos, arba kokio pasninkų, bet ir susilaikymų

zidento Jurgio 
gimimo diena.

VVashingtono

NEVY YORKE NACIAI 
SU SAVO PRIEŠAIS 
TRIUKŠMAUJA

vas.

Washingtono diena, Madison mėsiško viralo.
Sąuare Gardene vakar vaka-! Visos Gavėnios dienos 

rą surengė masinį susirinkimą mus sekmadienius,
išė-

ir raliavimą.
New Yorko majoras La Gu- 

ardia, atkaklus hitlerininkų 
priešininkas, leido naciams tu 
rėti susirinkimą žodžio laisvės 
sumetimu. Nacių kalbėtojai ža 
dėjo neliesti jokio politinio, 
ypač žydų klausimo, šis žadė
jimas nepildytas.

Susirinkimą saugoti paskir
ta apie 1,500 policistų.

Triukšmas sukeltas viduje , Graikija ir Turkija, nuspren- 
ir gatvėse. Viduje nacių kai- 1 DPje, A r 'oje, g^e a Pran | <jusįos nesusidėti su sovietų 
bėtojai neiškentę pradėjo pul valdomos Tamsuos, dl-'

dina kariuomenės skaičių.

skaudžiai apmušta.
Laukuje gi sukeltos demon

šeikas. Keliolika 
reštuota.

VIESULAS IŠTIKO PITTS-

BURGHĄ IR APYLINKES

PITTSBURGH, Pa., v&s 
21. — Vakar vakarą trum
pas bet nepaprastai smarkus, 
viesulas ištiko šį miestą ir 
apylinkes.

Kai kur namai sugadinti, 
medžiai išlaužyti. Keletas as- 

' menų sužeista.

Šiandien Pelenu diena - prasideda 
gavėnia - svarbus pasninko laikotarpis

Ištraukos iš kardinolo laiško 
apie gavėnios pasninką

Chicago arkivyskupijos baž šeštadienis antrąją Gavėnios 
nyčiose jau gerb. kunigai aiš- savaitę (metij ketvirties savai 
kino tikintiesiems apie pas- tė). ir Didysis šeštadienis iki 
ninką Gavėnios metu. Gavė- pusiaudienio yra pasninko ir 
nia prasideda šiandien, vasa- susilaikymo dienos. Didžiosios 
rio 22 d., ir baigiasi Didžiuo- Savaitės trečiadienis yra vien
ju Šeštadieniu, balandžio 8 d. Pasniuko diena.

Visi sulaukę 21 metų am-
Dedame svarbiausias apie 

pasninką ištraukas iš Jo' E- 
minencijos kardinolo Munde- 
leino, Chicago arkivyskupo, 
laiško, išsiuntinėto gg. klebo
nams:

Kai kurios Gavėnios dienos

ino dienos.
Pasninko diena yra ta, ku

rią leidžiama tik vieną kartą 
sočiai pavalgyti, kas galima
atlikti pusiaudienį, arba vaka- ® d-, "“o susilaiky-

mo dispensuojami darbininkai 
ir jų šeimos Gavėnios pasnin-

yra pas- suoti nuo pasninko, arba susi- 
ninkų dienos, bet trečiadieniai laikymo raginami atlikinėti ko 
(išėmus Didžiosios Savaitės kius nors gailestinguosius dar 
trečiadienį) ir penktadieniai, bus.

ITALIJA DIDINA 
KAREIViy SKAIČIŲ 
LIBIJOJE, AFRIKOJE
ROMA, vas. 21. — Italijos 

vyriausybė pripažįsta, kad ji

Normaliais laikais Libijoje 
išlaikoma apie 30,000 italų ka
reivių. Paskutiniais laikais

pranešta, kad Hitleris neturi 
pasiryžimo atvykti į Berlyną, 

nistras Ciano neužgina savo į Sakoma, jis saugojasi, kad he 
vyriausybės pasiryžimo didin
ti ten kariuomenės skaičių.
Jis nurodo, kad Prancūzija 
Tunisijoje šiandien jau turin
ti iki 100,000 kariuomenės.
Tad ir Italija, sako jis, turi 
teisę imtis tinkamų saugumo 
priemonių.

Prancūzijos kariuomenės di 
dinimas Tunisijoj, o Italijos 
— Libijoj nieko gera nelemia.

asmenų iki 190,000.
Italijos užsienių reikalų mi-

žiaus ir pilnai nesulaukę 59 m. 
amžiaus turi užlaikyti pasnin
kus, jei dėl kokių nors prie
žasčių nėra nuo to paliuosuo- 
ti, arba dispensuoti. Nuo pas
ninko pirmoje vietoje paliuo- 
suojami sergantieji ir silpnos

yra vien pasninko dienos. Ki- (sveikatos asmenys, 
tos yra pasninko ir susilaiky-' Visi baigę septynerius me-

tus amžiaus yra paduoti susi
laikymo tvarkai. Tačiau Šven
tojo Sosto indultu, suteiktu 
Chicago kardinolui 1937 m.,

tvarkos.
Visi paliuosuoti, ar dispen-

BALKANŲ VALSTYBĖS
ŠALINASI NUO MASKVOS

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, vas. 21. — Pranešta, kad 
Balkanų valstybių santarvė 
— Jugoslavija, Rumunija,

Rusija. To priežastis — ne
norima nusižengti nacių Vo
kietijai.

HITLERIS BIJO GRIPO

pagauti gripo, kai Vokietijo
je milijonai asmenų šios epi
demijos ištikti.

ORAS
CITICAGO SRITIS. — De

besuota ir šalta.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 
5:31.
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Gavėnia - Gerų Darbų Laikas
šiandien Pelenų diena. Pradedame gavėti.
Kų reiškia gavėnia ir kaip reikia gavėti, 

mūsų skaitytojams aiškinti, berods, nereikia. 
Vyskupų nurodymai plačiai buvo aiškinami 
visose bažnyčiose.

Pelenų diena, priminusi, kad esame dul
kėmis ir į dulkes pavirsime, verčia mus rim
tai pamųstyti apie šio gyvenimo tikslų, ver
čia susikaupti ir maldai atsiduoti. Gavėnia 
tam yra patogus laikas, nes susidaro šiam 
tikslui reikalinga nuotaika. Daug kur įvyk
sta misijos, rekolekcijos, einama stacijos, da
romos specialės. pamaldos, pasninkaujama, 
susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksmini
mų.

Tai yra gera, naudinga ir reikalinga.
Tačiau reikia neužmiršti, kad neužtenka 

maldų ir pasninko: reikia ir gerų darbų, ku

riems gavėnia taip pat yra patogus laikas.

Kristus, mūsų Išganytojas, pasninkavo, me
ldėsi, kentėjo ir, pagaliau, mirė ant kryžiaus. 
Bet Kristus ne vien tik meldėsi ir pasnin
kavo.- Jis mokė žmones, gydė ligonius, gel
bėjo vargšams, skelbė išganymų.

Dėl to tikroji Kristaus Bažnyčia, ypač šiais 
laikais, ragina visus tikinčiuosius ne tik mel
stis, pasninkauti, bet ir dirbti, apaštalauti.

Vakar trumpai užsiminėme apie Amerikos 
lietuvių katalikų darbus gavėnios metu. Už
siminėme apie platinimų katalikiškos spau
dos, apie stiprinimų katalikiškų organizaci
ją

Kiekvienas sųmoningas lietuvis katalikas 
turėtų stengtis gavėnios metu gauti bent vie
nų skaitytojų bet kuriam lietuvių katalikų 
laikraščiui. Jis turi stengtis prirašyti bent 
vienų naujų narį į kurių nors lietuvių ka
talikų organizacijų. Neužmirškime ir to, kad 
mūsų pareiga yra kalbinti katalikiškas drau
gijas dėtis prie mūsų veikimo centro — prie 
A. L. R. K. Federacijos, kuri vadovauja mū
sų organizuotam katalikiškam ir tautiškam 
veikimui, žodžiu, sunaudokime gavėnios lai
kų Katalikų Akcijai, prie kurios tiek daug 
kartų ir taip energingai yra raginęs tikin
čiuosius a. a. Popiežius Pijus XI. Tai bus 
tinkamiausias būdas pagerbti Katalikų Ak
cijos Popiežiaus brangių atmintį.

• # *
Kai kurie Lietuvos laikraščiai rašo, kad 

jie iš patikimų šaltinių patyrę, jog Lietuvos 
vyriausybės vedamos derybos su Vatikanu 
eina prie galo ir netrukus laukiama pilnai 
teigiamo susitarimo. Lietuvos ir jos išeivijos 
katalikų visuomenė seniai laukia, kad Lie
tuvos santykiai su Bažnyčia būtų sunor- 
muoti.

• SĮ. •

Vilniuje bus įsteigtas Lietuvos generali-

APŽVALGA
Baltijos Santarvės Konferencija

Gausimi Ii Lietuvos žiuias

Šio mėnesio pradžioj Kaune įvyko devin
toji iš eilės Baltijos Santarvės konferencija, 
kurioj dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užsienių reikalų ministeriai. Kokiu tikslu 
konferencija buvo sušaukta, paaiškės iš Lie
tuvoj užsienių reikalų ministro J. Urbšio 
kalbos, kurių čia perspausdiname:

“Dėl įvairių aplinkybių mūsų antras 193(8 
įlietų susitikimas galėjo įvykti tik dabar,
1939 metų vasario mėnesyje. Per tų apie 
dviejų mėnesių laukimo laikotarpį mūsų kra
štų spauda galėjo užregistruoti, bent mūsų j tačiau jų Ibuvo beveik neįma 
viešosios nuomonės dalyje, tam tikros nepa- noma pašalinti. Tiesa, yra jau

Įvedamas Oro Pastas Tarp Europos Ir Siaurės 
Amerikos

Amerikos lietuviai, laikraš
čių skaitytojai, iki šiol reikš
davo pamatuotų nepasitenki
nimų, kai tekdavo skaityti iš 
Lietuvos gyvenimo žinias, pu
sėtinai pasenusias. Be abejo, 
kad ir laikraščių redakcijos, 
ir žinių iš Lietuvos teikėjai, 
gerai supranta šitų negerovę,

tenkinimo ir kritikos dvasios buvimų dėl to, 
kų mes paprastai vadiname Baltijos Santar
ve, ir dėl jos organo, trijų užsienių reikalų 
'ministrų periodinių konferencijų, kurioms kai 
kas tariasi galįs prikišti konkrečių rezultatų 
menkumų.

Mes, tiesa, neprivalome duotis vadovauja
nti savo darbuose vienokio ar kitokio spau
dos balso, bet mes, be abejo, turime didžiau
sių interesų likti mūsų savitarpio susiartini
mo darbe gražioje dermėje su mūsų trijų val
stybių jausmais ir opinija. Nes man rodosi, 
— ir aš esu tikras šitaip reiškiųs Lietuvoje 
labai paplitusių mintį, — kad mūsų sritinis 
susibūrimas įgyja savo tikrų ir pilnutinę 
vertę tik su sųlyga, kad mūsų tautos plačiai 
dalyvautų, susiartinimo darbe, kurį varo jų 
vyriausybės, taip pat taikant tų solidarumo 
principų, kuris buvo padėtas į mūsų bendra
darbiavimo pagrindų.

Gilesnis to principo realizavimas mūsų sa
vitarpio santykiuose ir rūpestingesnis šalini
mas to, kas gali pastoti kelių į tų tikslų, man 
atrodo, yra vienas iš konkrečiausių mūsų 
buvusiųjų ir busimųjų pastangų rezultatų. 
Kiekviena iš mūsų trijų valstybių neabejo
tinai turi savų problemų, bet nė viena iš tų 
problemų nėra, mano žiniomis, tokio pobū
džio, kad galėtų mus suvesti į konfliktų. Su
prantamas dalykas, kiekvieno iš mūsų kraš
to gerai suprastas interesas eina vyriausiuo-

priemonių greitai žinias per
duoti, bet jos tiek brangios, 
kad prieinamos tiktai labai 
turtingai spaudai. Čia geriau
siai gali patarnauti telegrafas. 
Bet už telegramos žodį tenka 
mokėti apie 2 lt. 70 centų (lie
tuviškų) (laiškų - telegramos 
žodis — 90 centų). Taigi te
legrafu tegalima trumpai per
siųsti pačias svarbiausias ži
nias. Trumpųjų bangų radijas 
dar nėra tiek ištobulintas, kad 
juo galima būtų naudotis laik
raštinės medžiagos perdavi
mui per vandenynus.

Todėl iki šiol platesnei ko
respondencijai persiųsti teko 
naudotis paprastu paštu, per
vežamu laivais. O ir laivai iš 
Europos j Amerikų ir atgal 
paštų veža ne kasdien, o tik
tai porų kartų per savaitę. 
Tokiu būdu žinios, pasiųstos 
iš Lietuvos paprastu paštu, 
pasiekia Amerikos lietuvių 
laikraščius per 10-12 dienų, 
o skaitytojas ir dar vėliau. 

Suprantama, kad Lietuva

čiau nusiųsti. Pavyzdžiui, iš 
Lietuvos paštas laivais nuga
benama^ į Argentiną ar Bia- 
zilijų tiktai per 3-4 savaites, 
o oro paštu per 4 dienas. Už 

paprastų laiškų tenka mokėti 

60 lietuviškų centų, o oro pa
štu toks pat laiškas kaštuoja 
apie 4 lt.

Pastangos Atlantu nugalėti

Per Siaurės Atlantu orinį 
susisiekimų įvesti daug sun 
kiau. Čia vandenynas beveik 
dvigubai platesnis; dažnai 
siaučia didelės audros, savai-

Trečiadienis. vasa r*-' ?° ffTrn

Po Svietę Pasidairius
Lietuviški balšaviikai vis dar 

ragina savo tavorščius matyti 
Spanijai. Jei jau ne kuo kitu, 
tai liepia nors poslekartes 
siųsti, žinoma, ne lojalistams, 
kurių Spanijoj jau beveik ne
likę, ale Amerikos
riams, kad jie leistų siųsti lo- 
jalistams karabinų. Poslekar
tės, sako, redi atadrūkavotos, 

temis didžiuliai plotai esti pa-, tik siųsk.
dengti storu (iki 2-3 kilomet
rų) rūkų bei miglų sluoksniu. 
Visai nėra salų, kuriose lėk 
tuvai galėtų papildyti benzino 
ir tepalų atsargas. Tačiau jau 
eilę metų daromi drųsūs ban
dymai ir šiaurės Atlantui nu
galėti. Šiose pastangose ir lie
tuvių tauta yra su-dėjusi skau-

........ , ... , 4 negali tobulinti ir greitinti
ju musų individualių pastangų įstatymu, bet__. . . • . vman atrodo, iš antrosTusės? tikra ir nJista- Atlau
žyta, kad niekas realaus nesipriešina mūsų avmys tėra jveikia-
santykiuose jei ne aktyviai, tai bent pasy- mas 1 1 <bdelėms

— Sakau valgyk! — įsako 
jam motina.

— Nenoriu košės, noriu spir 
gučių ir keiksukų.

— Vai, kati aš tau užpirgin- 
siu! Greičiau valgyk košę, kad 
neliktų! Ar gi nenori būti rau 

sanato- ^onas ir “doras kaip kad aš?
— Šiur! Bet jei aš būsiu 

toks, kaip mama, kaip aš tuo
met galėsiu palaikyti greito 
bėgimo čiampijonatų?

Mano delnas rodo štai kų: 
tos poslekartės Spanijai ma- 
čys-nemačys, ale bolševikų rė-

— Pentoris užsilipęs ant a 
tro aukšto iš lauko pentiną na 

ksniams tikrai mačys: už 100 ni4’ &ePeviui padažyti jis kiek 
poslekarčių jiems$2 kėš į kiše yien4 kartų lipa žemyn. Kai- 
Bių mynų dizis Zigis žiūri ir juo

kdamasis sako:
— Ho, ho! Ha, ha! Bai gaš, 

mister. Tu esi didžiausias nut-
Vienoj poperoj skaičiau, kad 

Amerike yra dar tokių žmo- 
džių aukų. 1933 metų liepos |nilb kurie nėra matę treino ir sas, kokį aš esu matęs. Nejau- 
mėnesį palaidodama “Litua- ■ nieko negirdėję, kas tai būtų gi tu toks žioplas ir-nesupras- 
nikos” vairuotojus, didvyrius ' Per daiktas. Daugelis divyja- ti, kad kenų pento viršuje ga- 
la'kūnus Darių ir Girėnų, o vė- >si dėl tokio žmonių tamsumo. K pasikabinti, 
liau suorganizuodama ir ant- Mano delnas, tavorščiai, jums — Nežinau kuris iš mūsų y- 
rųjį, Vaitkaus, skridinių per Par°dys didesnį dyvų: Čika- ra natsas. Aš tik tiek žinau, 
Atlantu. Daugelis lakūnų pa- * £>° J turime tokių šviesių kata- kad mano bosas man moka už- 
guldė galvas bebandydami į-|likų, kurie dar nežino, kas tai darbų — nuo valandų.
vairiais laikais perskirsti kla-iyra dr. Šliupas. Sandariečių -------------
stingųjį Šiaurės Atlantu ir be-'PoPeroj išdrūkavotoj laisva- _ SūnaU7 ar nunešei Riest- 
tyrinėdami skridimo sųlygas imanil* gromatoj savo tėtušiui nosei laiSkutį? 
virš plačiųjų vandenų. Jų pa- |dr- J- krapui pasveikinti Lie-1 _ T- inaniytg> bet aš ne_
stangos ir aukos nenuėjo nie- tuvos 21 metlJ blhjušo proga. guprantu kam raSai Juk 
kais. Tų didvyriškų žygių vai įterpė laisvamanių yra pasira- nieko kaip ag

• • • • • • šę ir keli šviesūs katalikai.

viai minėtųjį solidarumo principų vykdyti. I valstybėms, kurios šiam j

Jei iš an’tros pusės bus atsiminta, mūsų 
bendros pastangos, skirtos suteikti kiekvie
nos iš mūsų trijų valstybių užsienio politi
kai neutralumo orientacijai, tariant, grynai 
tautinei orientacijai, paremtai vien tik rū
pesčiu palaikyti ir ginti savo laisvę, teks pri
pažinti, kad solidarumo principas šitaip yra 
gavęs *d>ar tvirtesnį pagrindų. Tas pagrindas 
yra medžiagiškai pasireiškiųs vienodame neu

tralumo įstatyme, kurį mūsų trys valstybės 

yra jau paskelbusios”.

Panašias kalbas pasakė Latvijos ir Estijos 
užsienių reikalų ministeriai.

Italai Apie Lietuvą
Elta praneša, kad italų enciklopedija pir

mame savo papildomajame tome šiomis die-

siais ir mes jau netrukus ga
lėsime naudotis, gurėdami žy
miai greitesnį susisiekimų ir 

turtin ' susižinojimų su savo senųja
Labas Ryts!

Rašo Jonas Skelly

Ji aklesne nei pelėda dienos 
metu.

— Akla! Kaip tai?”
— Taip, ji nemato. Ji nia-

reikalui turi pakankamai me- Oro Linija New YorkBordo 
, Jau prieš porų metų anglai, 

ir rūpi prancūzai, vokiečiai ir ameri-
džiaginių išteklių. 

Visi, kam rūpėjo

Per pusryčius Alfonsukas1 nęs du kart klausė, kur mano 
susiraukęs žiūri į padėtų ant kepurė, o visų laikų kepurė 
stalo bliūdų ir nevalgo. buvo ant mano galvos.

pašto susisiekimo per Atlan- kiečiai pradėjo lenktyniauda- pu skraidysiu per šiaurės At- Nuodingas šiltų kraštų rop
ių pagreitinimas visas savo mi ruošti orinį susisiekimų lantų vienų kartų per savaitę lys skorpionas labai bijo ug- 
viltig ir dėmesį nukreipė į per Šaurės Atlantu. Buvo sta- ir vežiosiu tiktai paštų bei nies. Kai skorpionas pajunta
orlairvj. Nes šiuo metu lėktų- tonii naujų konritm.kIp.iju ke-

vas šiam tikslui yra prieina, 
miausia priemonė.

Nelengvas uždavinys

Tačiau ir lėktuvui Atlanto

lei viniai sidroplanai (lėktu
vai, kurie gali nusileisti ant 
vandens). Iki šiol tos pastan
gos nebuvo labai vaisingos. Į-

prekes. Lėktuvai iš karto ga- ugnies pavojų, jis įdurta uo- 
lėsių pervežti 7 tonas (7000 degog smaigaliu sau į nugarų 
kilogramų) siuntinių bei ko- ir įleidęs nuodų save iš bai- 
respondencijos. Vėliau lėktų- mes nužudo.
vai skraidysiu po 3-4 kartus

nugalėjimas nėra lengvas už-j vykdyta per vandenynų eilė 
davinys. Kalbant apie Atlan- bandomųjų skridimų, aune 
tų, tenka pažymėti, kad jo nedavė pageidaujamų rezulta- 
pietinė ir šiaurinė dalys yra tų. Tebetęsiami tolimesni ba- 
gana skirtingos oriniam su- ndymai ir pasiruošimai. Čia

per savaitę. Šių metų pava- Štai didelis skaičius: 10526-
sarį atidarysiu orinio susisie- 3157894736842. Jei šitų skai- 
kimo linijų per Šiaurės Atlan- čių norite padauginti iš dvie- 
tų ir anglai, tur būt, tuo tar- jų, užtenka jo paskutinį akait- 
pu taip pa*t tiktai paštui ir menį atkelti priešais, ir gmi

nomis paskelbė strairoeni anie Lietuva šiuo' siekimui. Pietinė dalis žy- gal buvo perdaug užsimota,' 8kubioms, nesunkioms prekė- site sandaugų: 210526315/89- 
nomis pasKPiDe siraipsių apie mevuvų. »iuo ... / ___ _____,__________ . •____ . , . me zuiin... j0;vi00 to.i .179^0.1 1 ..u..:
straipsniu papildomos apie Lietuvų žinios,1 miai siauresne, joje yra salų, 
kurios buvo išspausdintos enciklopedijos XXI 
tome. Papildymai paremti statistika, kuri 
rodo krašto padarytų pažangų ligi 1938 me-, medžiaga, ir oras pietinės šįo 
tų pradžios ekonominėje ir finansinėje sri-1 vandenyno dalies aiškesnis ir
tyje. Taip pat apžvelgiami ir politiniai įvy
kiai, kurie atsitiko paskutiniais ketveriais 
metais. Straipsnis baigiamas nušviečiant fak
tus, kurie privedė prie Lietuvos santykių at
naujinimo su Lenkija po pereitų metų kovo 
įvykių. Taip pat aprašomi mėginimai, ku
ri uog 1935 metais Liėtuvos vyriausybė turė

tus konsulatas. Pranešama, kad generaliniu 1 jo sulaikyti Klaipėdos krašte, norėdama vo- 
konsulu Vilniuje numatomas Jonas Vileišis, kiečių partijoms užkirsti kelių Klaipėdos te-
buvęs Kauno miesto burmistru ir pirmuoju 
Lietuvos atstovu Vašingtone.
..Tikrai skaudu, kad Lietuva yra verčia
ma steigti savo konsulatų savoj teritorijoj, 
savoj sostinėj.

• ♦ e
Klaipėdos uosto vadovybė džiaugiasi, kad 

per šių metų sausio mėnesį žymiai padidėjo 
laivininkystė. Iki vasario pirmo* dienos at
plaukė 117 laivų, o pernai per tų patį laikų 
įplaukė 85 laivai. Sis faktas rodo, kad šiais 
metais Lietuvos uostas vėl pasieks rekordinį 
laivų skaičių.

Klaipėda kasmet daro didelę -pažangų. Dėl 
to vokietininkai iš pavydo šėlsta.

ritorijų prijungti prie Vokietijos.

Lietuviai Skursta
“P. L.” rašo, kad maždaug už 500 kilomet

rų nuo S. Paulo, Brazilijoj, yra Frigorifico 
Anglo miestelis, kur veikia didelės anglų ko
mpanijos skerdyklos ir šaldytuvai. Minėtose 
skerdyklose dirba virš šimto lietuvių darbi
ninkų. Lietuviai, kaip ir kiti darbininkai, gy
vena minėtame miestelyje su savo šeimomis 
kompanijoj butuose.

Lietuviai darbininkai šiose skerdyklose už
dirba nuo 8 iki 10 milreisų į dienų, dažnai

kuriose lėktuvai gali nusilei
sti ir apsirūpinti degamųja

pastovesnis. tTodėl per pietinį 
Atlantu jau gana seniai vei
kia net dvi orinio susisiekimo 
linijos. Kas savaitę du kartus 
iš Europos į Pietų Amerikų 
ir atgal vežiojamas paštas lė
ktuvais. Ir iš Lietuvos į Pie
tų Amerikų laiškų galima oro 
paštu nusiųsti per 4 dienas. 
Tiesa, už tokių koresponden
cijų tenka keleriopai bran
giau mokėti, bet vis tiktai yra 
galimumais ir keleriopai grei-

nes norėta iš karto įvesti ke- ms vežti. Galimas daiktas, kad 473684. Labai greita daugybi 
leivių ir pašto orinį susisieki- (artimiausiu laiku pasireikš prašome patikrinti. ("M. L.”) 
mų. Tuo tarpu apie vokiečių, šioje srityje vokiečiai ir pra-
prancūzų ir anglų pasiruoši- ncūzai.
mus tikslesnių žinių nėra. Ma' šiaiP ar taiP> bet mes 3au 
tyiti, norima staiga savo pa- esame oro PaSto įvedimo tarp 
siekimais pasireikšti ir nuste- Europos ir Šiaurės Amerikos 
binti konkurentus. Bet ame- išvakarėse. Turėsime žymiai 
rikiečiai pasirodė esu prakti- greitesnį susižinojimų su Lie- 
škesni. Šiomis dienomis Kmo- tuva’ ir pirmiausia tuo pasi- 
pos spauda paskelbė džiaugs- naudos spauda.
mingų žinių, kad amerikiečių
“ Pan-Amerikos oro kompani- Nuo savo burnos nenutrau- 
ja” jau nuo šių metų vasąrio »epamylėsi,
mėn. 18 dienos atidaranti Ii- Obuolys nuo obels netoli 
nijų tarp Nevv Yorko ir Bordo krinta.
(Prancūzijoje). Dideli šios ko- įprotis piktesnis už prigim- 
in pan i jos hidroplanai tuo tar- tį.

Darbas nepaprastai sunkus, biaurus ir kenks
mingas sveikatai. Visose skerdyklose labai 
nešvaru, oras tvankus- Administracija ku< 
mažiausiai rūpinasi higienos reikalais. Dar
bininkai baisiai vargsta ir skursta. Jie na tik 
gauna labai menkų atlyginimų, kurio vos 
užtenka prasčiausiam pragyvenimui, bet gy
vena blogiausiuose butuose, kokius tik gali-

dirbdami po 12 ir daugiau valandų kasdien. 1 ma įsivaizduoti. Į mažų, apluzumį, Biplmėm 1 padėtu o it1' «

grindim namelį dažnai sugrūdamos kelios šei- 
Hios. I tokių gyvenamų vietų baisu ir pažiū
rėti. R. Skipitis negalėjęs atsistebėti ten gy
venančių ir dirbančių lietuvių ištvermingumu. 
Frigorifico Anglo lietuviai tiesiog kankinasi 
be jokios, šviesesnės vilties. Kol darbininkas 
sveikai, jis dar sava raumenų jėga šiaip taip 
pelnosi kasdienę duonų, bet suįrus sveikatai

Charles A Ward, St. Paul, 
Minn., milijonierius, iš kurio 
grųsinimaįs norėta išgauti 
$15,(XX). Pažyminė tina, kad ir 
tasai milijonierius yra sėdėjęs 
federaliam kalėjime už per
žengimų narkotiškų įstatymų.

(Acme photo)
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SKYRIUS XX
Mūsų naštos malonumas

mūsų palaiminimų iš dangaus 
atsiųstų.

. Mums todėl reikia, kuo pa
kas čia, kurs ateina Vieš- »• • . • , ,’. 1 garbiausiai pasielgti įsu daly-

paties brangiu vardu? Niekad1, . . ...1 ... ... kais musų gyvenime, kuriuos
nesutikdamas gyrimų, tiktai 
ašaras ir apkaltinimų; su rau
dojimo padengte jį pridengti, 
su akimis ašarų pilnomis — 
ar tai Liūdėsis, kurs ateina? 
Ar Viešpats jį pasiuntė?

“Kas čia, kurs ateina Vie
špaties brangiu vardu? .To 
keistame ir ištinančiame žvil
gsnyje dega blanki liepsna; 
liūdnos gėlės vainikuoja jo 
galvų, kuri baisi ir biauri — 
ar tai Mirtis, kuri ateina? Ar 
Viešpats jų pasiuntė?

“Joks pasiuntinys niekad 
^ateis jei jis nebus pasiųs

tas; mes (priimsime vienų ir 
visus, kadangi Viešpats taip 
skyrė; priimsime Skausmų Ir 
Liūdesį ir Mirtį, su linksmu 
šauksmu sakydami, “Tebūna 
palaiminti visi, kurie ateina 
pas mus Viešpaties brangiu 
vardu!“

Pasaulis siūlo patraukian
čių daiktų, — malonumų, pel- 
nijimų, garbės ir smagumo' pri 
žadus. Pajautimo akiai šie 
išrodo gyvenimo geriausiais. 
Bet perdažnai jie pridengia

vadiname naštomis. Mes prie- 
telio davinį branginame. Mes 
jo neatstumiame nuo savęs, 
nei-gi jį numetame šalin. Jei 

‘šiandien rastume, gulintį gat
vėje, sumintų po kojomis, ko
kj daiktų, kurį buvome vakar 
brangiajam davę, mūsų meilės 
davinį, būtume skaudžiai už
gauti negarbe mums šiaip pa
daryta. Ar mes atsinešinne į 
mūsų dangiško Tėvo davinį 
mums duotų su tokiu nepai- 
sijimu kokio neparodytume 
žmogiško priętelio daviniui? 
Ar mes juo pavargsime? Ar 
mes jį palaikysime piktu, kuo 
nors kurio turime nusikraty
ti? Jei jis atneša dabartinį 
skausmų arba išmėginimų, ar
ba ateina kryžiaus pavidale, 
ar mes skųsimės jo sunkumu? 
Ar mes neverčiau žiūrėsime į 
jį su meile, ir ar nebrangin
sime jį linksmumu, kaip pa
garbos ženklų mums suteiktų?

Čia yra citacija iš pagarsė
jusio pamokslininko kurs at
vaizduoja pagarbų kurioje vi
si ištikimi žmonės laiko mei-
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SIŪLO PERŽIŪRĖTI LIETUVOS 

KITATAUČIŲ PILIETYBĘ
Patarlės

Kas palinkęs į mielaširdvs-
(VDV) Lietuvių pramoninę laukuose, žydai varę palankio-neaplenks ga.be uz jų 

kų, prekybininkų ir aniatinin-' mis sųlygomis prekybų ir ge- 
kų laikraštis “Verslas“ iške-'rai P*r tų laikų pralobę. Pas- 
lia reikalų ir priežastis per- kutinti palankių prekybos su
žiūrėti kitataučių įgytųjų pi
lietybių bylas. Straipsnyje ra-

lygų, žydai pradėję traukti 
Lietuvon iš svetur. Pasinau-

šoma, kad pas mus šiuo metu bodami ano meto mūsų savi-
esųs opus mažumų, ypačiai 
žydų klausimas. Susidarius su 
nkesnei padėčiai Klaipėdoje,

' - „ 1; žydai ėmę iš mūsų pajūrio
]<ranstytis į kitus, jų bizniui 
patogius, krašto miestus. Žy
dai, bodami vien tik savo as
mens reikalų, parodę per ma
ža valstybingumo. Sutnikdv- 
dami normalų Klaipėdos kraš
to ūkinį gyvenimų, jie pasi
tarnavę ne lietuviams. Žyda
ms valstybė esanti priemonė 
savo asmens bizniui; valsty
bės reikalams jie nesiaukoja. 

i Žydai nepritarę ir Lietuvos 
Nepriklausomybės kūrimui. 
Kai lietuviai kovėsi kautynių

valdybininkų neprityrimu, jie 
visokiais nelegaliais būdais į- 
sigiję pilietybės dokumentus.
Tokių piliečių pilietybės by- garbės, kurie 
los gulinčios savivaldybių ar- labui.

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

Kas seno žmogaus kaip rei
kia uegodoja, tas iš anksto sa
vo namus griant stoja.

Ranka rankų mazgoja, kad 
abidvi būtų baltos.

Mirtis neįveikia tų žmonių 
dirba žmonių

kartumą ir užgavimų, (pikto lės davinius: “Aš turiu mano 
vaisių. Taurės dugne randasi namuose, puikų įpusbiustį, ma- 
nuodų padugnės. Iš kitos pu- no paties pavidalų, iškaltų iš
sės, daiktai,

Kuomet jausmai ir žmogaus paskyrimas 
Veda karionę, gyvenimų laužia;
Sielų gi vargin dangaus išsiilgimas,
Ar abejonė tikėjimų graužia:
Skubink prie kryžiaus — ten Dievo galybė 
Priešų didžiausių nuveiksi daugybę. (Maironis-

cliyvuose. Ligi šiol nesu pasi
rūpinta patikrinti anų asme
nų pilietybės tikrumų. Laik
raštis siūlo atlikti tokių revi
zijų, o užskaičius neteisėtai 
įgijusius pilietybę svetimša
liais paimti svetimšalio mo
kestį nuo tos dienos, kada ta 
neteisėta pilietybė buvo įgy
ta. Valstybės iždui tokiu būdu 
susidarytų ir pajamų. Laimė
tų ir lietuvybė iš tokios re
vizijos. Esu, tai nebūtų jokia 
neteisybė, bet tik teisingumo 
atstatymas. Šiais laikais esųs

kryžiaus ir vainiko: joks li- jsvarbesnis pakabas sav, pi- 
kimas nėra pilnai laisvas, Jis j ]jea, pasitikėjimo ir entuzia-

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

Pats neturėsi kitas nepri- 
duos.

kuriuos Dievas 
duoda kartais išrodo nepa-' 
traukiami, nepageidautini, net 
atstumianti. Mes traukiamės 
nuo jų priėmimo. Bet jie pri
dengia, jų aštriame ir neža
dančiame pavidale, dvasiškos 
meilės palaiminimus.

Mes žinome kaip tiesa šis 
yra apie gyvenimo skausmus 
ir liūdesius. Nors sunkūs pa
jautimams, jie palieka širdy
je kuri juos priima su tikėji
mu ir pasitikėjimu gero vai
sius. Nežiūrint kokia mūsų 
našta gali būti, ji yra Dievo 
davinys, ir atneša mums kokį 
nors brangų daiktų iš dieviš
kos meilės turto. Ši tikreny
bė mums daro jų brangia. Ne
priimti jų reiškia atmesti nuo

kijos arba Rymo padirbti man 
tų paveikslų“.

Su panašia meile mes turė
tume žiūrėti į Dievo mums 
davinius. Šis yra lengva mu
ms kolei šie daviniai ateina

tyriausio Carrara marmuro 
vieno, kurs, nors nėra tokiu 
gerai žinomu, yra neprasčiau-
sias vaizdakalis; Ibet aš jį tuo mums maloniame pavidale _ 
daugiau įvertinu, kad jis bu-1 dalvkais kurie mumfi dži
vo nulipdytas man labai arti
mo asmens lanksčiais pirštais, 
ir to paties asmens rankomis 
iškaltas, ir padirbtas kaip už- 
siliekančios meilės išreiški
mas, kuomet aš buvau tūks
tančius mylių nuo mano na
rni) ilgam laikui. Ateinantis

smo duoda. Bet s'ū nemažesne 
meile ir dėkingumu turėtume 
mes priimti ir branginti Die
vo davinius kurie ateina už- 
draudžiančiame pavidale. Tai 
yra ta pati meilė kuri atsiun
čia ir vienų ir kitų. Vienas
nemažiau geras už kitų. Yra 

JIS man po mano sugr^mo' palailnini,„as ,aip tiUrai skau 
kaip davinys nno to asmens, sn|0 arba nnostoiio avba i5ty. 
tas 'marmuro trupinėlis, jo pi- rimo davinyje ,kaip dainos ir
rštų darbas, ir jo genijo ir pelno ir linksmumo davinyje.
meilės nurodymas?, buvo man įjję pievas atsiunčia mes 
brangesnis nekaip Mykolas turėtume todėl priimti, pasi-
Angelo arba Fidias buvo at
sikėlęs iš numirusių iš Grai-

tikėjime, kaip Jo meilės da
vinį.

Jean Parker pražydi kaip Holly- 
wood naujausia spinduliut mergaitė. Tė
mykite jg Hai Roach’o veikale' Tt's Spring 
Again".

Extra subrandinti 
Tabakai duoda Ex- 
tra Skonį

Copyright. 1938. by P. I-orlllard Co., Ine.

UŽSISTATYKITC Old Gold’g "Melody and Madnega" tu ROBERTO 
BENCHLEY ir ARTIF. SHAVTS Orkestru, kiekviena Sekmadienį vakares 
Columbia Network, Coaat-co-Coaat.

VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubo) npiaugoti dviem ui- 
valkžlalt Cellophane. VIRIUTI- 
NIS užvalktis atsidaro APACIOI 
pakelio, J

Šiaip tai yra kad mūsų naš
ta, kokia ji nebūtų, yra pa
švęsta. Gali nevisuomet būti 
lengva jų panešti, nes net 
meilė kartais uždeda sunkias 
naštas ant savo numylėtojo 
pečių. Išmintingas tėvas nevi
sados stengiasi padaryti gy
venimų lengvu savo kūdikiui.
Nieko negalėtų būti nemalo
nesnio. Jis nori, kad jo kūdi
kis užaugtų stiprus, ir, todėl, 
jis atsisako atimti sunkų už
davinį. Dievas yra perdaug 
mylintis ir malonus, per tik
ras tėvas, duoti mums tiktai 
lengvus dalykus. Jis padaro 
naštų, sunkia, kad mes palik
tume stiprūs jų benešdami. 
Bet Jis visuomet arti; ir Jis 
duoda mums tų pagalbų, ku
ri mums reikalinga, kad mes 
niekad neapalptume po ja. 
Tuomet mes visuomet galime 
žinoti, kad mūsų našta yra 
mū«ų Tėvą davinys mums. 

“Kiekvienam žmogui

Išban
dykite
1939 m.
Dvigubai-Švelnius

duoda tau vienų.

“Tavo našta yra Dievo da- 
i,vinys, ir ji padarys nešiotojų 
[ramų ir stiprų; tačiau, kad ji 
persunkiai ir ilgai neslėgtų, 
Jis sako, ‘Pavesk jų man, o
ji bus lengva’ “.
_ ____________ i--------------- .

zmo, negu abejingumų valsty
bei rodančių kitataučių ap
skaičiuotas veidmainiavimas.

SKAITYKITE VIEN KATA 

LIKIŠKŲ S LAIKRAŠČIUS

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONE 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 

Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 

Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 

PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo

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

taisais $1.50.

“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinou

THE AWFOL PRICE YOU PAY FOR BEING
NERVOUS

ant
žemės Dievas duoda naštų ne
šti keliu, kurs randasi tarp

Kuomet Charles M. Ditcb 
(dešinėj) paprašė Alex J. Mc- 
Crea (kairėj) investuoti $8,- 
000 ieškojimui aliejaus kasant 
šulinį netoli Burbank, Obio, 
pastarasis, kad ir abejodamas 
apie gerų investmentų, vis gi 
sutiko prašymų patenkinti. Da 
bar toje vietoj kasdien išpum
puojama 250 statinių aliejaus, 
kuris atneša jiems $7,000 į 
mėnesį. Abu partneriai gyve- 

jna Clevelande. (Acme photo)

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Check Belotr And See If Yon Have 
Any Of The Signs

tįniverlng nervai ean make you old and 
haggurd looking, eranky and hard to live 
vith—can keep you avake nighta and rob 
you of good health, good times and iobs.

Don’t let youraelf r‘go” likę that. Start 
taking a good, reliable tonie—one made «»pe- 
riaJly for mmn. And eouid you aak for any- 
Ihing whoee beuefits have been better proved 
than world-famoua Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound*

Let the wholeeome herbe and roots of 
Pinkham’a Compound help Nature calm 
your ahrieklng nervas, tone up your ayatem, 
and help leeaen diatreaa from female tuno- 
tional dUorders.

Make a notė NOW to get a bottie of this 
tlme-proven Pinkham’a Compound TODAY

vrithout fail from your druggist. Over a mil- 
lion aromen have urritten in letters reportlng 
wonderful beneflta.

For the past 60 yeara Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound has helped grateful 
aromen go ‘‘amiling thru" trying ordeala. 
Why not let lt help YČUI

KODĖL EX-LAX YRA 
AMERIKOS MĖGIAMAS 

LAKSATYVAS
Vyrai mėgsta Ex-T.ax dėl to, kad 
jis gerai veikia Ir juo gali pasitikėti.
Jis padaro savo.
Moterims patinka Ex-I.ax dėlto, kad 
jis švelniai veikia... nesijaudina jau
trios sistemos.
Vaikams patinka Ex-I.ax dėlto, kad 
jį lengva Imti. Jis yra taip gardus, 
kaip geriausias čokoladas. 
Artimiausiame reikale bandyk Ex-Eax 
— gaunamas visose aptiekose dėžu
tėse po 10c ir po 25c.

SAUGOKIS PAMĖGDŽIOJIMUI 
NEPRIIMK KITOKIVt

Tėra tik vienas tikras Ex-Lax. 
Ieškok raidžių “E-X—L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvieno atskiro 
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias 
pasekmes, tai reikalauk originalio 
Ex-latx!

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

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vic Jnknin. «av

Oood looking hair b ati ouet 
•o a man. H stamps him as o 
well groomed gentleman. Fom- 
oi glves a man’s hair gi omą. 
Ing health and handsome 
grooming through its amazing 

’J-fo!d povzer^^Jt cleans and 
nourishes. Fom-ol Is a rteh, 
foaming oil shampoo which 
•akės unkempt, siekly hair 
(man’s, womon’s or child'st 
ond leaves lt clean as a whis- 
Ke and sparkling with Health.

I Fom-ol b soeconomicalj a little 
' goes a long way. Ask your 

druggist for the rsgular 50c 
size. Or, wrfte for a generous 
Iriai bottie, endosing 10c to 
oover packing ond postage

FOM-OL
anom ištampi...! treatoenTI

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764
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LABDARIŲ DIRVA
Bepročio nereik su žiburiu 

ieškoti.
pulienė pasakė įdomių kalbų
apie labdarių stovį, kad jau 
eina prie senelių prieglaudos 
statymo.

Vakaro pavykiiuui daug pa 
sidarbavo mūsų pirm. M. Su- 
t'fcikienė. Prie baro pasidar
bavo J. Sudeikis, prie durų 
O. Sriubienė.

Patarles
Meilė apšviečia ir daug kų 

atspėja.
Jei maži paklydimai liuosai 

bujoja, po valandėlės į dide
lius išaugs.

Beriami žirniai į sienų ne
limpa.

Į balų puolęs, sausas ne
kelsi.

dovanojęs. Tuo sujaudinti jc' skausmo ir neapykantos pagi-
draugai sudėję pinigų išpirko I nulytų, nore neįvykdomų ir 
pektoralų ir gruzino kardino
lui

Šeima, kuri išugdė garsųjį 
Arso klebonų Jonų Vianney. 
dažnai pati pasilikdavo be

pragaištingų programų. Socia
lus klausimas mūsų laikais pa
aštrėjo kaip niekad. Pasaulis 
stovi baisių kataklizmų aky- 
vaizdoj. O raudonas penkrage 
žvaigžde pasipuošęs Maskvon 
komisaras žiūrėdamas į tat

kitais dalykais, brangesniais 
už duonų”... 0 juk ir vargšas
turi sielą, juk už jį Kriukus I vaUarįe V,’ mai

mirė, ir jis turi būti išguuy- UuU varg5ua Mažas Jouelis________ ____ ________
kalbėjo savo mokiniams: “Pa tas. Tačiau skurdas yra ne-l^ džiovind,vo keleįvių žūtbūtines rungtynes pragari-
sakykite, brangieji mano aie- dorybių mokytojas. Jei nieks reagdav0 jieras paU- ė k u juoku leipsta dr besiarti

Pamatyk Ir Skurdo 
Ašarą

Kartų, vienas rytų. išminčius

kiniai, ko daugiau pasaulyje, vargo žmogui nepadės, jis da- 
ar vandens visuose vandeny-Į žnai bus' priverstas pats le
nuose, ar ašarų, kurias vargai' koti žemės gėrybių savosios
žmonėms yra išspaudę.”

Tikrai, šios ‘‘ašarų pakal
nės” klajūnų dejavimai plin
ta po žemę, ir kaip dažnai iš 
mirtingųjų žemės sūrių nieks, 
nieks neatsiliepia, tie žemėje 
atgarsio neradę pasiekia Da
ngaus Viešpatį, kurio ange
las renka Jam paaukotas a- 
šaras, kad iš jų padarytų pui
ki) perlų vainikų, kuriuo ga
lėtų papuošti, pradžiuginti da
nguje Tų, kuris žemėj tiek ke
ntėjo.

Kas ant žemės pats verkia, 
tas pro savasias ašarotas akis 
kito ašarų nemato, kas gi

sielos sųskaiton, nes nebuvo 
žmogaus, kurs jį paguostų, su 
šelptų ir tikrąjį kelių iš skur
do išsivaduoti parodytų, — 
nes dažniausiai materialis ir 
dvasinis skurdas eina ranka 
rankon.

V. Kristus perspėja: ‘‘Ne

lų. Likęs Arso klebonu, Jonas nančios piūties turtingų grobį 
Vianney pats badaudavo, pil- skaičiuoja.

, noj to žodžio prasmėj, kad tik 
jo parapijos vargšai turėtų kų 
valgyti.

W. Doyle pasižymėjo dide
liu susirūpinimu kitų vargais.
Didžiajame kare jis buvo ka
ro kapelionu. Bebūnant ap

kasuose susirgo daktaras Bu- 
chanan (protestantas). Nebu-

Labdarių 1 kuopa yra dėki
nga gerb. kun. S. Joneliui už 
atvažiavimų ir parodymų gra
žių krutamu paveikslų, J. Če-

Mes abba jie - komunistei pulieBei u- YARds
(o su jais ir toks pragaras kl>misijai ypa£ gcrb pini) M VALANDOS. N»o H iki 12, 2 iki 

ant žemės, kaip kad yra Bu- Sudelkieud Iluuįlrdų pasi.
darbavimu. Taipgi Sudeikiui,
Sriubienei ir visiems, kurie at
silankė ir parėmė labdarių pa
rengiamų. Labdarių 1 kuopa

sijoj!) Tad, pagaliau, ir dėl 
to, katalike, turi pamatyti ii 
neišverktų ašarų. J. Prunskis

kiekvienas, kuris man sako:Įvo kur atsigulti — apkasuo- , Veikia 
Viešpatie, Viešpatie! įeis į se buvo taip drėgna, o drabu

Labdarių 1-ma Kuopa

LIETUVIAI DAKTARAI

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

dangaus karalystę, bėt kas? da
ro valių mano Tėvo”.

Pildo gi Dievo valių tas, 
kas noriai, su meile laiko Jo

žiu pasikloti nebuvo. Tada W. 
Doyle atsigulė ant žemės ir 
liepė sergančiam daktarui ant 
jo gulti.

Kristaus mokinys turi gy-įsakymus, kad Jį myli. Apa
štalas Jonas ragina: ‘‘Mes veninių derinti pagal Kristaus 
mylėkime Dievų, nes Dievas mokslų. Žmonių draugas turi 

džiūgauja kvatoja, tas dėl sa- pirmas mus mylėjo. Jei kas mylėti ne tik tuos, kurie už 
vojo juoko kitų dejavimų ne-i sakytų: Aš myliu Dievų, ir meilę auksu moka, bet ir tuos, 
girdi. j nekęstų savo brolio, tas me-, kurie, nušluosčius nuo jų vei-

Žiūrėk, ten guli suskurdęs < lagis. Nes kas nemyli savo do ašaras, žiūri vėl su pilno-
ligonis. Jo nieks neaplanko, 
nieks šilto paguodos žodžio 
jam netaria. Tik kartkartėmis 
jo išblyškusį veidų saulės spi
ndulėlis glamonėja.

Ligonio nieks nepaguodžia. 
Jo dejavimus tegirdi tik drė
gnos, surūkusios sienos.

Ir kodėlgi koks vargo ir

brolio, kurį mato, kaip jis ga- mis ašarų, tik jau dėkingumo
li mylėti Dievų, kurio nema
to”.

V. Jėzus paskutinėj vaka-

ašarų, akimis.
Todėl dar kartų sekančius 

Bažnyčios žodžius perskaityk
rienėj, prieš pat savo mirtį kaip tų jau esi kiek kartų 
paliko žmonėms tokį tęstame- daręs, įr įsidėmėk gerai juos, 
ntų: “Aš jums duodu naujų kaip to gal nė karto nesi pa-

daręs:
1. Alkanų papenėk, 2. Trokš-

įsakymų mylėti kits/ kitų, kaip 
aš jus mylėjau, kad ir jūs 

skurdo žmogus, būdamas patsįkįts kitų mylėtumėte. Iš to' tantį pagirdyk, 3. Nuogų ap- 
išalkęs, turi klausytis alkanų,' visi pažins, kad jūs mano mo- denk, 4. Pakeleivį į namus
apiplyšusių vaikų vei ksmo T kiniai, jei turėsite meilę kits 
Kodėl gi jo pūslėtos rankos kito”.
su galine ir atsargumu juodos Taigi veltui sakytumei, kad 
duonos plutų dalina tarp šioe esi Kristaus mokinys: jei ne
dienos ir rytojaus, trečiajai j myli artimo, apgaudinėji save 
gi dienai tepatikdamas viltį?. įr kitus1. Žmones gali veidinai-
Tuo tarpu gi, kai baltos ran
kos tik užgerdamos tegali nu-

ningumu apgauti, bet ne Die
vų. Savu laiku Jis išskirs, kas

ryti ibaltų duonų, kitaip ji per buvo tikras Jo mokinys... 
sausa. Nors jo širdis /kitų kart, Tų Kristaus mintį pirmųjų 
juodesnė ir grubesnė už skur- amžių Jo mokiniai suprato ir 
džiaus širdį... Rungtyniaudami rūpinosi var-

Ir kodėlgi vargo sūnus tu- gšais, kaip savimi. Tas pats 
ri drebėdamas tiesti rankų buvo ir su vėlesnių laikų tik- 
prašydamas išmaldos?.. Juk ir rais Kristaus mokiniais. Taip, 
jis žmogus, ir jis kaip ir kiti Į stebėjosi anų laikų žmonės iš
turi teisę iš Visatos, kuri gy
vybę jam davė, gauti ir pra

šv. Ambroziejaus, kuris ap
krautas begale darbų (vysku-

gyvenimo šaltinius. Argi dėl pijos valdymas, pamokslų sa- 
to, kad jis gimė elgetos šei- kymas, skaitymas, rašymas ir 
moję jis turi pareigų -mirti j t.t) rasdavo laiko rūpintis
nuo skurdo!

“Žmonės negali apsieiti be 
trijų dalykų: be duonos, svei
katos ir vilties. Be visų kitų 
— keikdamiesi ir skųsdamie
si — gali išgyventi: bet jei ne
turi nors tų trijų dalykų, šau-

vargšais, budėti ligoninėse,

priimk, 5. Kalinį sušelpk, 6. 
Ligonį lankyk, 7. Numirėlį 
palaidok.

ir 1. Nemokantį pamokyk. 
2. Abejojančiam pataru, 3 
Nuliūdusį paguosk, 4. Pikta 
darantį sudrausk, 5. Pažaidas 
atleisk, 6. Nuoskaudas kant
riai nuikęsk, 7. Melsk už gy
vus ir mirusius.

Tik tie krikščionys, kurie 
bus artimo meilės pilni, galės 
tikėtis išgirsti Viešpaties žo
džius: “Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji paveldėkite jums 
nuo pasaulio įkūrimo priren
gtų karalystę. Nes as buvau 
išalkęs, įr jūs mane pavalgy
dinote; buvau ištroškęs, ir jūs 
mane pagirdėte; buvau sve
čias, ir jūs mane priėmėte; 
buvau plikas ir jūs mane ap-

TOWN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos 1 kuopos skai 
tlingas mėnesinis sus-mas įvy
ko vasario 19 d. Pirm. M. Su
deikienė pranešė, kad rengia
mas vakara^ įvyks vasario 19 
d. vakare ir kvietė visus atsi
lankyti. Taip pat pranešė apie 
sergančius ligonius ir kad su
eina 25 metai kaip mūsų 1 
kuopa gyvuoja. Nutarė rengti 
vakarienę su programa kada 
nors rudenį. Iš Marijonų sei
mo raportavo Sudeikienė. (Ra- 
štin. O. Martušienė pranešė 
apie knygų revizijų, kuri įvy
ko pas ižd. O. Vaznienę. 1 kp. 
yra dėkinga ižd. Vaznienei už 
malonų priėmimų už gardžių 
vakarienę. Kuopa gerai gy
vuoja, turėdama gerų ir labai 
darbščių pirmininkę M. Sudei- 
kienę, kuri yra visų širdį įdė
jusi į labdarių veikimų.

Help Kidneys
Don't laks Draslk Dings

Tour Kldneys eontain 9 mllllon tlny tubes 
or fllters whlch may be endangered by neg
lect or toastlc, lrritatlng drugs. Be carefu]. 
If functlonal dlsorders of the Kldneys or 
Bladder make you suffer from Oettlng Up 
Nlghts, Nervousness, Leg Pains, Clrcles 
Under Eyes, Dizziness. Backache, Swollen 
Jolnts. Eicess Acldlty, or Burnlng Passages, 
don't rely on ordlnary medlclnes. Fight 
such troubles wlth the doctor’s prescnp- 
tion Cystea. Cystea starts worklng ln 3 
houra and mušt prove entlrely sattsfactorv 
ln 1 week, and be ezactly the medlclne vou 
nced or money back ls guaranteed. Ttle- 
phone your drugglst for Cystea (81ss-tex) 
today. The guarantee "roteets juu. Copr. 
1937 The Knok Co.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday froin 1—2 P. M,
folklore Radio Program

LIETUVIAI ADVOKATAI

globoti skriaudžiamuosius. Jis dengėte; buvau ligonis, ir jūs 
gyveno kaip asketas ir visų mane aplankėte; buvau kalė-
savo turtų išdalino vargšams.

Šv. Pranciškus Asižietis, ka
rtų nuvykęs į Romų, bažny-

jime ir jūs atėjote pas mane. 
Tuomet teisieji jam atsakys 
ir tars: Viešpatie, kuomet mes 
tave matėme alkanų..., trokš-čiai, kur buvo šv. Petro kū- 

kiasi'kuo greičiausiai mirties, nas, paaukojo visus pinigus.' tantį...! Ir atsakydamas ka- 
Nes gyvenimas tada esti pa- Kai išeidamas iš bažnyčios - ralius jiems tars: iš tikri}jų, 
našus į mirtį. Paros mirtimi nebeturėjo ko duoti elgetoms,Į sakau jums, kiek kartų jūs
su kentėjimų priedu”, rašo 
Giovani Pupini. Argi pats 
žmoniškumas neliepia tiesti 
pagalbos rankų tam, kuris bū
tinai ituri būti gelbimas ir 
pagalbos nesusilaukia? Argi 
žmoniškumas nereikalauja nu
šluostyti ašaras tam, kuriam 
nuriam ašaros išvagojo veidų 
ir visų raudonumų iš jo iš
plovė? Argi žmoniškumas ne
liepia pamatyti ir tų ašarų, 
kurių skurdas išspaudė, bet 
dar ji neprasisvėrė pro blaks
tienas, ir glūdi viduj, tik šir
dį taip drasko, taip drasko.

“Ne vien duona žmogus gy
vena, sako Papini, bet be šito 
duonos kąsnelio, siela gyvena
ntį kūne, negalėtų naudotis

Telefonai HEMIock 9289

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2413 W. Marąuette Rd.

Oflao valandaa:
10—12 vaL ryto 

2—A tr 6-8 vai. vakaro 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

Susitariu*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero

Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniai*

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. H.

Telephone YAKds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPnblic 9723

KM & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarniake ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare.

TeL OAHal 6990

DR. KVALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS Ct CHIRURGAS 

2135 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutartį.

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal satartį.

Ofiso TaL CANai 2346

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS Ct CHIRURGAS

2138 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakara 
Trečiadieniais pagal sutartį

Ras. TeL CANai 0402 
2303 So. Leavitt Street

DR. P. J. BEINAR
(BKINAKALSHAh,) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Rea. — YARda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Labdarių vakaras pavyko

Vasario 19 d. Labdarių Sų
jungos 1 kuopos rengiamas • 
vakaras parapijos salėj pavy- > 
ko. Gerb. kun. S. Jonelis paro-!
dė labai gražius ir įdomius yrėjoj u Pėtnyčioj — 2 iki 9 v. v. - Res 6958 So. Talman Ava.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
TaL Prospect 1012 

Rsa. TaL Rapabho 6047

krutamus paveikslus. Visiems 
labai patiko. Vice pirm. J. Če-

nusivilko savo drabužius ir t tai padarėte vienam šiitų ma-
sumainė su elgeta, kuris la
biausia buvo apiplyšęs.

Maksimilijonas I buvo la
bai duosnus. Kartų jis prasi
tarė: geriau man patinka bū
ti besidžiaugiančių žmonių ku 
nigaikščiu, kaip susirūpinusiu 
skaičiuotoju negyvų pinigų 
maišu.

Garsus Anglijos vyskupas 
Tomas Beketas kiekvienų die

no mažiausių brolių, man pa
darėte”.

Iš to aišku, kad žemės va
rgo sūnun»s pagalba, jiems 
nors trumpos laimės valandė
lės suteikimas yra ir tavo, 
drauge skaitytojau, amžinos 
laimės būtina sąlyga, būtina 
ne tik meilės, bet net teisin
gumo pareiga.

Belieka dar pridėti, kad jei
nų duodavo maisto daugiau, mes neisime skundui į pagal-
kaip šimtui pavargėlių. 

Kardinolas Sanfelice iš Ne
apolio buvo labai duosnus. 
Sykį nebeturėdamas kaip pri
sidėti prie labdarybė# darbo, 
atidavė pektoralų, kurį nese
niai jam Leonas X1U buvo

bų, tai eis kiti — Bažnyčios 
priešai. Ir jų eilės tada didės, 
nes socializmas ir jam pana
ši o# idėjos, kaip saiko M. Kru
pavičius, vargo ir bado įkai
tintus minių protus lengvai 
patraukia ir įskiepija jiems

!! EXTRA! !
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams 31-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metu* tuojaus, 
gana dovanų $4.00 knygomis.

Knyga* gali pasirinkti patsai skaitytoja* iž žemiau talpinamo 
surašo.

L 8vč. Jėzaus Širdies Intronizacija .................................................JO
2. Tarptautini* Eucharistinis Kongresas —

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

R i žiatulaitis, ht.l.C. • ••••••« ••••••••••••••... ...... • • 1.25
6. Mišių Maldo* — (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 J. C....70
8. Kristaus Patarimų Kaliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C........................................................ ............... 1-00
9. Krikščioniškoji Seimą parašė Kun. J. Vaitukaiti*.................10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........... 1-25
LL Išsipildė — vertė K. Giedrutis ................................................. 76
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzau* — parašė Kun. Padolskis......... 76
13. Dievas Sutvėrėja* — parašė Kun. Durickas ............................ 76
14. Porcijunknlė (Jo* Istorija ir Atlaidai) parašė, kun. J. V... .06 
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K... .05
16. Lietuviškos Pasako* — pariišo J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C. .....35
18. Žmogau* Tikslą* — parašė Kun. P. Jakštya ........................ .26
19. Sv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.LC. ..................... L00

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgiuia 1119 4070 Archer Av*
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Šaradomis ir Nedėk pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

DR. CHARLES SEGM
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 nno 10 iki 12 v. ryto

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

TaL YARda 0994 
Ras. TaL PLAaa 2400 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ bAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4842

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road

TeL YARda 6921
Res.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: uuo 6:30—8:38 
756 West 35th Street

TaL 2—4 ii Z—■ k*M 
1446 So. 49th CL 

Bubėtomis nuo 7—9 vakara
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

T*L OALamel 8874
OFISO VALANDOS 

9 v*L vyt* iki 8 y. vakari
ir traėiadieaius

Offlc* hours:
9 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 I iki 8 vaL nk. 

NedSliomi* pugul
Offloe TeL YABAi7a7 
Namų TeL PBOe»ee> 1989

|Tel CANai 6128.

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 REPnblic 7868

Office Phone Ree and Office
PROspect 1088 8369 S. Leavitt 8k
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago

NedftUom b TrečiadieniaU 
PsgaM sutartu

TaL LAFayetto 8018

DR. C. J. SVENCISKAS
4300 So. Farfleld Avenue

Turtdami K% Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

teorėdami £4 Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go' Classified Skyr. |

OFISO VALANDOS:
11 vaL ryto iki 9 vaL vakaara

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL

Ofiso TaL VIRgiuia 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS X* PBKRURAAfl!

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

Remdeneija
8939 So. Claremont Ave.
Valandoe: G—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANai 0267
Res. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 vyto iki 8 vakaro
8oredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEŪUNSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefoną* LATayetto 1660

4631 South Ashlaad Ae^

l
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Lietuviu Skautu Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III 

Rašo A. Daujotis ir A. Rudis - Rauktis

Susirinkimai šį kartą, pra- ir jam vieną. Tas huvo atlik- 
sidėjo su mažesniu būreliu ta. 
skautų, nes skautmasteris A.
Rudis su keturiais skautais Kitas garbingas svečias, ku- 
(K. Saboniu, C. Budžium, W. ris paliko gilų įspūdį skautuo

i i -J

Monkum ir A. Česna) turėjo 
progos atlikti savo “good 
deed”, gelbėdami darbu gerb. 
Konsulo namuose, kur buvo 
minima Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis. Parėję skau
tai nenorėjo plautis rankų, 
nes buvo pasisveikinę su gerb. 
Chicagos majoru Kelly. Gaila, 
kad Andrius Balčiūnas nega
lėjo ten būti, nes jis yra di
delis 'majoro gerbėjas.

se buvo teisėjas Holland. Jis 
labai nustebino skautus, kuo
met, įėjęs į konsulaltą ir pa
matęs skautus, juos skautiš

t
Pasiaiškinimas

Vas. 20 d. vienam laikraš
ty, Cieero žinių kampelyje, pa 
tėmijau tūlo korespondento 
raštą, kad aš, aprašydamas 
Namų Sav. Klūbo veiklą pa
daręs klaidą, net prasižengęs 
ir su teisybe. Klaida, žinoma, 
pasitaiko kiekvienam, bet kas 
link prasižengimo su teisybe 
pažiūrėsim, ar, ištikrųjų, taip 
yra.

OmTUūTB

“Income TaxM 
Reikalu

S. Valst. federalinė valdžia

pardavimo namų, stakų, bonų 
per 1938 metus, turi išpildyti 
blanką.

Vedę žmonės turi pildyti

SlOLOA’ RtUMATiKI T*, PAROUOOU DAUGIAU 
l MANfc sračlAt ■'MM-ltfMUlIlMkNtOUUkjl 

9 AA NC TUAi n ■ VMSIŲ. ItMHANKiNAM neMb 
k KOMIŲ MAISTŲ. R gf uMMZMO MAMMMiS r 

MA0 MAN I IOMiS FUIKUS VAISIAS X 
•aalcnomjktų’I, kaohašaais -

NAŲOOUU F
pasiuntė į mūs raštinę A. S. ! blankų, kurių įplaukos buvo 
Valūną — Intemal Revenue virt -2,500.00. 
darbininką, pagelbėti ketu- Į
viams išpildyti Income Tax j 
blankas, ir duoti atsakymus 
į visus klausimus kas link In
come ir Sočiai Security tak-

Biznieriai turi išpildyti 
blankas, kurių įeigoe buvo 
$5,000 ar daugiau, neskaitant 
ar buvo tak&uojama atsako
mybė ar ne.

Naudojamai vilam* pataalyi* to. 1867 mtty

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

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

Mandagumas ne visada pa
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumą.

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

P-nas Valūnas bus “Drau
gios kolonijos gyventojai go” raštinėje nuo vasario 23 

kiekvienam klūbo susirinkime d kovo x d nuo 9;00 
skundėsi dėl per aukštų van
dens taksų. Aš per kelis susi
rinkimus raginau šaukti spe
cialų susirinkimą ir pakviesti

vaL ryto iki 6 vai. vakare.

Šis patarnavimas, tai yra 
blankų išpildymas ir notari-

miesto valdininkus, kad pa- veltui, čionai bus ga
aiškintų, dėl ko taip yra da- išpirkti dėl mo-
roma. Bet, dėl sau žinomų prie taksų.

žasčių, klūbo pirmininkas spe
cialaus susirinkimo nešaukė.

1 KAS TURI PILDYTI
INCOME TAX BLANKAS

Kiekvienas nevedęs žmogus,Mėnesiniam susirinkime, ku
ris įvyko sausio 18 d., pasi- pilietis ar ne pilietis, kurio į- 

kai pasveikino. Teisėjas Hol-i’ kartojo tie patys skundai. Tad plaukos buvo $1,000.00 ar 
land yra Chicagos piet-vaiKa- kad šį klausimą galutinai su- daugiau, nuo algos dividendų,

tvarkyti, siūliau pasiųsti ko 
misiją su rezoliucija miesto 
valdybos susirinkimam Be to, 
klūbo raštininkas Ed. Miku. 

Susilaukėm naujo nario re-- tis siūlė reikalauti miesto val- 
zervų grupėje, Antano Juce-J dininkų, kad mums duotų lie- 
vičiaus. Linkime jam pasise-; tuvį komisijonierių vandens

rinės apskrities ekzekuty.vas. 
Jis žadėjo kada-nors atsilan
kyt į mūsų būrio susirinkimą.

kimo skautų darbe.Potnag konsulas trumpoj ce
remonijoj pasveikino skautus 
ir apdovanojo visus keturis Kadangi mūsų tarpe dar nė- 
Lietuvos Nepriklausomybės ra “ąuartermaster”, tai skau- 
dvidešimts metų sukakties že- tmasteris ir ass’tai, ketina 
nklais. Kai majoras Kelly pa- vieną skautą į šią vietą iš- 
stebėjo ženklus ant skautų rinkti. Kažin ar tik nebus T. 
krūtinių, jie jam taip patikę, Į Žvinakis, o gal ir A. Monkus? 
kad paprašė konsulą suteikt (“Be Prepared” boys!,

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
Meno vakaras

Vasario 19 d., Šv. Antano 
parapijos salėj dainos mėgėjai 
turėjo progos pasigėrėti turi
ningu ir gerai išpildytu Šv. 
Grigaliaus parapijinio choro 
koncertu. Susirinkusieji gėrė
josi choro išpildytomis gies
mėmis - dainomis: E. Nevino 
“Rąžančius”, Gudavičiaus 
“Kur giria žaliuoja”, su so
listėmis F. Jurgelaite ir S. 
Kučiūte, Aleksio “Berneli mū

liepelė” — Sarpaliaus; ir solo 
A. James “Mus lietuvaitė” — 
Verdio ir “Ona” — V. Ku
previčiaus.

departamente. Šie sumanymai 
vienbalsiai buvo priimti. Ed. 
Mikutis prieš uždarant susi
rinkimą pasiprašė Namų Sa
vininkų, kad, jei miesto poli
tikieriai sutiktų lietuviams 
duoti komisijonierių, ar ne
būt leista jam užimti komisi- 
jonierio vietą vandens depar
tamente. Vienbalsiai įgaliotas 
užimti vietą. Dezoliucija su 
reikalavimais, kad vandens 
taksai būt sumažinti, vasario 
6 d., buvo įteikta miesto ta
rybos susirinkime. Miesto va
ldininkai žadėjo išpildyti lie
tuvių reikalavimus.

Jei korespondentui dar kas

CUTS-BURHS-SCALDS
>pnv

eOecL* as w*li at rclieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too lot tore. tired feet. At your 
drugguu's—money back if not aatiahed. For 
free aamplt write Moteo Laboratsritt, 215Soutb 
leavitt Street, Chicago. m ___

dlHCKREUEFFOSFEET

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia tr Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

NO
JOKE

mark
A cough due to a cold is oo įoke. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Cost oaly yet they’re a real cough medicine.

Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the re&istance of the rnucous 

membranes of the nose and throat to cold infections. <■

Vasario 22 Diena

ir“Pamažu su kantrybe 
ištvėrimu (Dievui padedant) 
geriaus pergalėsi, negu savo 
kietumu ir nekantrumu.

Pagundoje ieškok gero pa
tarimo, o su kentančiu pagun
das neapsieik aštriai, bet jį 
suramink, kaip norėtumei, i- 
dant tave suramintų”. (Kris
taus Sekimas, Knyga Pirma, 
Skyrius XIII, 4).

Greit pagadinsi, bet negreit 
pataisysi.

Pirtis jaują vainoja, o abid
vi suodės. •

Kadangi prieš koncertą ne
tikėtai susirgo muz. A. Mon-; neaišku, prašau atsilankyti į 
deika, tat chorui vesti buvo Namų Savininkų susirinkimą,
pakviestas muz. J. Brazaitis, 
kuris užduotį atliko gerai. Pa 
stebėtina, kad solistėms ako
mpanavo jauna Mondeikų du
krelė Marijona, kuri rodo mu
zikoj didelių gabumų,

sų”, “Myliu tave” su soliste1 Beje, į gražią programą taip

kuris įvyks vasario 23 d., 8 
vai. vak., Šv. Antano parap. 
salėj. Paaiškinsim plačiau.

A. F. Pocius

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ................ 05c
B. Skurkis, TIKIU................................. .  . ................05c
LIETUVOS KARALIENE........................................... 05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................ 06c
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ.................. 05c
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA ,..............05c
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO ..............  30c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA.............................. 50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50

Su užsakymais kreipkitės į

“DRAUGO” KNYGYNĄ 
2334 South Oakley Avė. Chicago, III.

MARIJONA
SIMINAUSKIENĖ
(po te vais .Marti ivkai tė)

Mirė vas. 21, 1939 m., 10:30 v. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės ap

skrityje, Kaltinėnų parapijoje, 
Mankiškės kaime.

Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

dvi dukteris — Bronislavą Mu- 
shoiv, žentą. Petrą, ir Veroniką, 
sūnų Joną, anūkę Patricią, švo- 
gerką-Juozapiną Martinkienę ir 
jos šeimą, seeeryčią Lillian Si- 
monauskas ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko seserį Pauliną 
Jakubauskienę ir jos šeimyną ir
kitas gimines.

Priklausė prie Dievo Motinos 
Sopulingos, Apaštalystės, Treti
ninkų ir Ražancavos draugijų.

Kūnas pašarvotas 1522 So. 
49th Court, Cicero, lll.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 25 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentas,
Sūnus, Anūkė, švogerka, Sese- 
ryčia, Sesuo ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

F. Jurgelaite, Vanagaičio ‘Vė- 
južėlis* ir “Tu ir aš”; mergi
nų choro “Aš už marių žie- 
mavojau” ir “Augino močiu
tė”; sesučių Jurgelaičių due
tu Vanagaičio “Naktis svajo
nėms papuošta” ir “Bijūnė
lis”; dvigubo dueto S. Kučiū- 
tės, V. Simanauskaitės, H. Vai 
čūnaitės ir A. Rakašienės ‘Kur 
tavo dainos’ ir “Ant kalno

pat gražaus jumoro įneš© L. 
Sutkiūtė ir A. Plėnis is Lie-d
tuvos Vyčių Chicagos apskri
ties choro. Vadovaujant Vyčių 
choro vadui muz. J. Sauriui 
jiedu išpildė dainų su įpintais 
į jas juokais numerį “Kas no
ri saldainių!”

Programą vedė dr, A. Stu
lga.

Po koncerto buvo šokiai. R.

Nervous, Weak, 
Ankles Surollen!

Much nervousnesa Is caused by an ex- 
cess of at ida and polsons due to func- 
tional Kidnsy and Bladder disorders 
whlch may also cause Oetting Up 
Nights, Burning Passages, Swollen 
Joints, Backache, Oreles Under Byes. 
Excess Acidity, Leg Pains and Dlzzi- 
ness. Help your kldneys purify your 
blood with Cy.tex. Usually the very 
first dose starta helping your kldneys 
clean out excesa actds and this soon may 
make you feel Hke new. Gystez mušt 
satisfy you completely or money back is 
guaranteed. Oet Cyatex (slss-tex) to
day. It costs only 3c a dose at drugglsts 
and the guaraotee pro t ec ta you. f.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

California valstybės gub. Olson auksiniu raktu atidaro “Auksinių Vartų (Golden Gate) 
parodų San Francisoo mieste. (Aoffkfi telaphato),

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
n UDtEAUSU ItAIDOJIBO ĮRAMA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Vw Telefonai YARDS 1741-1742
______ 4605-07 So* Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
Tei. LAJAYETTK 0727

pv V VAT koplyčios visose 
JL/ I A. 1 Chicagos dalyse

mteų LMnrlą radio programą Mtodienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro tt WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai

P. AALTHHEKAS

•ARY, HTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K ELNER —PRUZIN

Osrismito patomavima* — Motom patanan ja 
Phone 9000 620 W. 15«h Avė.

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ ZB NAKTĮ
KflFLTflIAl DYKAI

2025 W. 51rt St TeL YARDS 1278 

Rm. 4343 South Patiltam Street

LAIIOTUViy

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

SMITH & SON
2267 Clybourn Avė.

Chicago, Illinois

Irba Flovver ŠhoppeI 
4180 Archer Avė.

Pbone LAFLVETTE 5800

] Gėles Mylintiems — Vestinėms — 
Bankletanis — I .atlotu tems —] 

Papuošhnanis

A. B A
VERONIKA GASPARKIENĖ

po pirmu vyru ŽilvitienS 
po tėvais Jankauskaitė

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

apskr., Naujamieščio parap., 
Čiurų Kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną, tris dukteris — He
len Walienburg, žentą Edtvard, 
Sofiją Jakawich, žentą Felix ir 
Stellą Gasparkas, tris sūnus: 
Antaną Žilvitį, Joną ir Alfon
są Gasparkus, marčią Marcel- 
lą, dvi pusseseres: Aleną Vai
čiūnienė ir Agotą Bell, ir jų 
šeimynas, tris pusbrolius: My
kolą ir Mateušą Sereikus ir 
Antaną Grybą ir ju 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. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

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

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

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD lll A kl P C PATARNAVIMAS 
AMDULflNUL DIENA IR NAKTĮ

DYKAI
P. J. Ridikas

DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

AnthonyILPetkus
Ladmcz ir Simai
J. Linkmėms
S. P. Mažeika

(

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Antanas M. Pliillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 4908

I. L Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. We8tern Avenue 
Tel. LAFayette 8024



YreRaftlefi!*, T«*nrio 22, 193?»

Beliko Tik Kelios 
Dienos

Jau tik kelios dienos beli
ko įsigyti bilietus ARD me
tinės puotos, kurių rengia Šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų centras 
vasario 2G d., 7 vai. vak., šv. 
Kaz. Akad. Auditorijoj.

Šį bankietų mūsų gerb. se
sutės ruošiasi papuošti kaip 
dar niekad nebuvo. Bus ir ne
paprasta programa. Pamaty
sim rėmėjų nuopelnus ir pa
didinsi™ Statybos Fondų.

Elziutė

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

AR PAŽĮSTATE

kurį išvykdamas gerb. kun. 
Kazimieras Vengras į misijas 
įtraukė, ir tikimės, kad p-lė 

Onutė ir daugiau savo drau
gių prisikalbins Rap.

V; >

*. c < *j*'**

iX' '•'•7^

padeda namie ruošos darinio- Vieša Padėka 
se. Linkime p-lei Bukhntaitei

į ir jos visai šeimai ilgiausių BRTGHTON PARK. Mo- 
1 metų ir linksmiausių dienelių, Į ^enl Sų-gos 20 kuopa, vado- 
dirbti taip gražiame darbe, į vaujnnt M. Volterienei, suren-

THOMAS J. COURTNEY IŠAIŠKINA MAJORO KELLY 
“PROGRESYVIŠKUS” DARBUS

Pagerbė Veikėją
TOAVN OF LAKE. Vasario__________________________

18 d. būrelis sajungiečių pa-1 • - r> •gerbė v«l«.is Juliją Stug1e-lReng,ameS Pr?C . 

nę, kuri šventė vardadienį. Centro Vakarienės
Vakaro vedėjos bnvo J. Ce- TOAVN OP LAKE. — šv. 
pnlienė ir Buenienė. Kaz Aka(, , skyr

Po vakarienės J. Čepulienė pirm. J. Čepulienė platina ti- 
pasveiikino Julijonų ir visos kietus ir visus kviečia seknia- 
padainavo “Ilgiausių metų”, dienį, vasario 26 d., į centro 
Vakarui pakviestu M. Sūdei-Į vakarienę, kuri įvyks Šv. Ka- 
kienė. Veikėjų J. Stugienę zimiero Akademijos Auditori- 
sveikino: O. Vaznienė, R. Ur- joj. f*’ Rėmėja

bonienė, Vietienė, E. Gedvi- ----------------------
lienė, o. Sriubienė, v. Buč- Pranešimas Visiems
nienė, B. Cicėnienė. Ant galo Lietuviams
J. Čepuliene nuo visų susirin
kusių įteikė brangių dovanų, Gyvenantiems Chicagoje ir 
už kurių J. Stugienė dėkojo, jos ribose visiems lietuviams 
taip pat ir už atsilankymų. pranešame, kad Lietuvių De-

J. Stugienė daug širdies y- mokratų Lyga šaukia masinį 
ra įdėjusi ne tifk į sųjungos, susirinkimų Lietuvių auditori- 
bet ir Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų joje, 3133 S. Halsted St., va- 
1 sk. (yra ižd.), labdarių ir sario 26 d., 7 v. v. Bus graži 
kitų draugijų veikimų. Daug programa. Dalyvaus majoras 
taipgi darbuojasi parapijos da Kelly, Gordon, Schreiber, tei- 
rbuose (piknikuose ir kituose sėjas Zūris, Kumskis, visų Ly- 
parengimuose) gai priklausančių organizaci-

Dieve duok jai sveikatos ir jų wardų aldermonai ir dau- 
toliau darbuotis Dievui ir tė- gelis lietuvių kalbėtojų, 
vynės labui. Dalyvė Lygos korespondentas

Tai Ona Bukantaitė iš Die
vo Apvaizdos parapijos. Jinai 
yra Marijonų Rėmėjų Dr-jos 
Chicagos apskrities vice pir
mininkė. P-lė Bukantaitė pa
rodė daug gražaus veiklumo 
šiai draugijai rengianties prie 
seimo ir išleistuvių misijonie- 
riams į Pietų Amerikų. Tai

RADIO
BUDRIKO RADIO *• 

VALANDA

Pereitų sekmadienį radio 
klausytojai turėjo progos pa
sigerėti gražia muzika ir dai
nomis Budriko radio valan
doj. Programa buvo įvairi, pa- 
trijotinė ir graži, visa pašvę
sta Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų sukakties minėjimui 
Prasidėjo maršu “Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim’'

gė mums 25 metų vedybinio 
jubiliejaus proga surpryzų Sti- 
rbių namuose. Ištikrųjų, di
delis buvo surpryzas. Viskas 
taip buvo sutvarkyta, kad jo
kiu būdu nebuvo galima su
prasti. Ėjau aplankyti A. Stir- 
bienę, o visai kit kų radau. 
Įėjus į namus, radau suruoš
tas vestuves.

Dėkojame Volteriams ir M. 
Petrošienei už suruošimų ves
tuvių, Stirbiams už prielan
kumų, J. Čepulienei, III. vals. 
direktorei; M. Vaičūnienei, ce
ntro rašt.; S. Sakalienei, “M. 
D.” redaktorei; E. Vaičūnai- 
tei ir T. Vaičūnaitei ir 2 kp. 
narėms, prisidėjusioms prie do 
vanos, būtent: E. Vaitkienei, 
F. Šatienei, M. Paukštienei, 
A. Paukštytei, Juškienei, E.

Thomas J. Courtney, kan
didatas į Chicagos majorus, 
nekartų įrodė keistus veiki
mus Majoro Kelly miesto val
dyme.

Sutriuškinti Kelly-Nash 
Mašiną

Thomas J. Courtney yra
“Net ir prieT'rink'i’- KeHy-

Nash mašinų ir įvesti žinomus,” sako p-nas Courtney, 
“Majoras Kelly neatsisako 
nuo tų, kurie nori išnaudoti 
žmones. Kelly rinkimų mana- 
žerius yra pulkininkas A. A.

COURTNEY
Į Majorus

PADARYKITE CHICAGA GERESNĘ VIETĄ 
SAVO ŠEIMAI IR DEL SAVĘS

Courtney supranta nuožiū
rų mūsų žmonių. Jis žino, 
kad didelis klausimas, ku
ris stovi priešaky jūsų šei
mos, jūsų draugų, jūsų 
tautiečių, ir jūsų pačių, 
šiandien, yra tas saugumo, 
geresnio gyvenimo aplin
kybių, mokslo, ir geresnių 
aplinkybių jūsų vaikams, 
daugiau darbo už geresnį 
atlyginimų ir proga links
mintis gerais dalykais, ku

riuos Chicaga gali duoti, 
kada jos valdžia gerai ve
dama. Jūs galite būti tikri, 
kad Courtney darys kų tik 
jis galės pagelbėti jūsų šei
mai ir jums, geresniam 
gyvenimui Chicagoje.
Atsiminkit: Courtney yra 

žmogus savo žodžio. Jo re

kordas rodo, kad jis lai

kosi savo prižadų žmo

nėms.

Reikalaukite Demokratų Baloto, Vas. 28-tą

IŠRINKU COURTNEY Į MAJORUS

LINDHEIMER
MIESTO CLERKU

HAUCK
MIESTO IŽDININKU

ir baigės Lietuvos himnu. Pro
gramos vidury Lietuvos kon- Širvinskienei, E. Barkauskie- 

pavyzdys ir kitoms mergai- ger(b Daužvar(jįs nUpie- nei, M. Pakeltienei, O. Paukš
tėms. P-les Onutės tėveliai — §. nuostabi^ LuetUVos pažan- > tienei, M. Barščulvienei, L. Va
Stanislovas ir Monika Buka
ntai yra seni Dievo Apvaiz
dos parapijos gyventojai ir 
žymūs rėmėjai įvairių labda-

gų nuo rusiško šalies merdė
jimo stovio iki vėliausio Eu
ropos modemiškumo laipsnio,

\ kuris tapo pasiektas per pa- 
ringu darbų ir vienuolynų. P- ,ygintį flky pra.
nai Bukantai išaugino gražių > jviethn0 ir
šeimų — tris sūnus: Povilų, 
Jonų ir Juozapų ir viršminėtų 
dukrelę Onutę. Praeitų sekma
dienį vasario 19 d. p-lė Bu
kantaitė šventė savo gimta
dienį. Ta proga jų gražiai 
sveikino josios draugės, kurių 
turi daug. P-lė O. Bukantaitė 
baigus parapijos mokyklų ir 
dabar, kada jos mamytė su
laukė senatvės ir šiomis die
nomis sirginėju, jinai pataria
ma savo tėvelio ir brolelių,

kultūroj.
Muziikalė ir vokale dalys tai 

pgi buvo geros. Budriko sim
fonijos orkestrą davė gerų nu
meri}, o choras, duetai ir so
lo taipgi buvo geri.

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienį nno 7 iki 8 vai.

nešimai.

lentinienei, U. Gestautienei, R. 
Zakaraitei, J. Barkauskienei, 
V. Liulevičienei, E. Kass, T. 

Vertelkienei, A. Patrick, B.

nėms gerų valdymo darbų, nes 
jau daug metų kaip dirba 
miesto urėde. Jis žino, kad da
lis žmonių taksų mokėtojų

Sprague. Tai ne atsitikimas', Pini*V.in!l miesto 
bet sutartis. Bagočius Sprague ''“T’ bet pohhkienams kūne
kaipo reeyvens, valdo Chiea- į1**™ 
gos Gatvekarių Kompanijų ir 
nori pakelti dabartinius 7 cen
tų fėrus kad būtų 8 centai.
Chicagos majoras gali sutruk
dyti tokį pakėlimų, bet, jei 
Kelly paliks majoru, ar gali
ma tikėtis, kad jis sutrukdys 
savo vyriausių rinkimų pagel- 
bininkų? Teisybė tokia: Jei 
Majoras Kelly bus vėl išrink
tas, tai Chicagos gyventojai 
neužilgo mokės po 8 centus 
gatvekarių f erų.”

Courtney Už Mažesnius Fėrus

Įdomu prisiminti, kad New 
Yorke fėrai visoms transpor- 
tacijoms yra tik $ centai. Už 
penktukų galima visų miestų

sposus" ps yra nu
sistatęs išvaildnti.

(Skelbimas)'

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI 

6241 So. Talman Avė., pulkus 2 lie
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių 
fletai. Ąžuolo grindys Ir Įtaisymai. 
Karšto vandenio šiluma. 2-karų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.

Vakarytinis kampas 64-tos Ir Camp
bell Avė. Pulki 7 kamb. rezidencija, 
kaiptlk 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 GEYER & CO., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue,

Tel. YARda 0200.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 

v „ nė. Biznis gerai išdirbtas, randasipervažiuoti į pusvalandį, O lietuvių kolonijoje, Ciceroje, arti 
Chicagoje ima kelias valan- "«•“’>} X«r°.

Repšienei, E. Vertelkiūtei, E. į>as Ir ChjcaKa «al5t?. tl'r5tl «
TV i 1 "-+ • T? TTav, tokių gerų transportaci,ių kaip nas pirmos rūšies stakas. Gera prie-Damkiutei, E. Vengeliauskie- K w nrįeSai to pardavimui. Atsišaukite pas

!NeW lOUKUS, priešai IO ravlnlnUą. w. Stankus, 1325 South
stovi Kelly-Nasb mašina, ku- sota court, cicero.
riai daug svarbiau rinkti graf- 
tų negu apžiūrėti žmonių rei
kalus.

nei, V. Gedminienei, S. Pre- 
cin, J. Missavage, M. šrupšie- 
nei, O. Bels'kienei, M. Vikirie- 
nei, Z. Belzikienei, M. Jakai
tienei, A. Stiitbienei, M. Pana
vienei, J. Baliūnienei, U. Ras- 
teinienei, J. Petravičienei, Ba
gdonienei, S. Junokienei, S.

vakare iš stoties WHFC, 1420 Perry- Šeimininkėms: A. Stir- 
k. Bus gera akordinistų muzi- bienei, M. Panavienei, J. Ba,- 
ka ir geri dainininkai. Be to liūnienei ir M. Volterienei. 
bus asmenų ir draugijų pra- Tas įvykis pasiliks mūsų at

minty per visų gyvenimų. 
Antanas ir Elena Statkai

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Harold Martin Luther su žmona ir 19 menesių amžiaus 
dukterim Chicagos policijos sulaikyti už elgetavimų.

(Acme photo)

f

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 CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Nauja 1939 metų Išdirbystės 

Skalbiama mašina ir 

prosinimo mašina sykiu

už $59.00
Išpardavimas perdirbtų 
skalbiamų mašinų:

Maytag, keturkampė
už 039.00

Thor Cylinder .. $39.00 
Westinghouse ... $39.00 

Kito po
#15, #18 ir $24.

Senas skalbiamas mašinas 
sutaisome pigiai ir gerai.
Sutaisome Dulkių Valyto
jus, 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.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokią 

Į nuosavybę bile kur, už mažiau pi- 
i nigų. Taipgi galite parduoti ar iš- 

~ ' mainyti bile kokią nuosavybė grei-Thomas J. Courtney stovi Siau tr geriau. Atnaujinkit savo bai-
■nrif>« tinkėlimn fėm Tn nnn- glančią apdraudą (Insurance) per prieš pašėlimų įerų. «JO nuo mūsų raštinę. Kainos nupigintos.
mene, ir 7 centai per daug UŽ Lengvi išmokėjimai. Naudingos do- 

’ .Y , , . vanos duodamos su kiekviena ap-tokią, transportaciją kokią tu- draudos poiicv.
rime Chicagoje. Išrinktas ma- C7Kazy?SumikZs)H
įorU, p-nas Courtnev darbuo- 2500 West 03rd St. Antras aukštas

tusi sj transportacijos klau- ------ ---------------------------—
symų išrišti Chicagos gyven
tojų naudai.

. NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną ir na

mą ant privatiško namo. Atsišau
kite: 4635 South Wood Street.

SKAITYKITB VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Turtas virt 
$2,900,000.00

Rraerve
$220.000.0$

4192 S. ARCHER AVENUE 

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00

ISmokėjom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

MorgičiiJ
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated
Tel. Prospect 0745-0746

Wholeeale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pas m ui galima gantl tikrai Lls- 
tuvilką Importą Valstybiną Deg

tiną.

Mes Ir Vist Mūrų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzlmldas 

Savininkai

Jei nori sumanymus nuga
lėti, mokykis kentėti.

Musės įkyrios ne didumu, 
bet daugumu.

M O V I N G 

Anglys Malkos

JUOZAPAS MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street

Trokų Išnuomuojame Pik
nikams ir Visiems Kitiems 

Reikalams

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PI k. it i'i'k DABAR! ——- ŠAU KIT H 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

ego ............................... ie.ee
nut ............................... »e.e$
BIG LUMP ..................................... $e.oe
MINE RUN ..................................... $5.75
SCREENINGS ................................ $5.00

Tel. ARDmore 6975

L
__

lAl “ < . r. I

TIK M2 OO
OHIOAOOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
78-ėla ga*. ir Galifornia Avė 

Du blokai nno Marqnet.t4> Pk. 
Mūriniai, lnsluluotl namai 6 
Ir 6 kambarių, su beismentu, 
lotas $0x125 P«dų su visais 
Įtaisymais.
Namo kaina $5,000.00. Mažas 
pradinio ĮmokSjlmaa, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 Į 
mSnes). H) suma padengia 
nuoštmt), taksua apdraudą ir 
mšnesinę dal| paskoloa .

Namai statomi po prleilflra 
r. h. a.

Pamatykite, o stebSsitSa. 
Ofisas Prie 71-člos gatvės Ir

Califomia Avenua


