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62 kardinolai konklavoje; renka Popiežių
Sis istorinis ivykis Bažnyčiai kiek 
rimtas, tiek nepaprastai svarbus

Kardinolams apibudintas 
audringo pasaulio stovis

f VATIKANAS, kovo 1. — 
ardinolų kolegija šiandien

■mesi šventojo darbo iš savo 
tarpo išrinkti Popiežiaus PL 
jaus XI įpėdinį — Kristaus 
Vikarų žemėje.

Kardinolų konklava šian
dien rytų inauguruota iškil
mingomis Mišiomis į Šventųjų 
Dvasių Pauline koplyčioje.

Popiet visi kardinolai pro
cesiniai nuėjo į Sistine koply
čių. Tenai jie iškilmingai pri
siekdinti, kad popiežių ren
kant nepaisytų jokių žemiškų 
reikalų, bet vaduotusi tik die
viškais nurodymais.

'Paskiau apie 6:00 vakaro 
visi 62 kardinolai nuėjo į 
skirtus sau konklavos kamba
rius ir nuo išorinio pasaulio 
atskirti iki išrinksiant popie-
v*zių.

Rytoj rytų. įvyks pirmasis 
kardinolų balsavimas. Jei ne
bus teigiamų rezultatų, popiet 
įvyks kitas. Ir taip kasdien du 
kart bus balsuojama iki vie
nas kuris kardinolų gaus dvi 
trečdalis balsų.

Po iškilmingų Mišių rytų 
Pauline koplyčioje prelatas

JAPONŲ MUNICIJOS SAN

DELIUOSE SPROGIMAI

TOKIO, kovo 1. — Japonų 
municijos sandėliuose Osaka, 
pramoniniam centre, įvvko 
sprogimai ir sukėlė didelius 
gaisrus. Ugniagesiams gelbėti 
iššaukta kariuomenė.

MUSSOLINI MATYSIĄSIS 

SU HITLERIU

ROMA, kovo 1. — Kalba
mi, kail artimoj ateityje Mu
solinį ir vėl matysiųsis su 
Hitleriu.

Kongresinio Dieo komiteto 
antiamerikoniškų veiklų ir 
propagandų tirti naujas 
advokatas. Jis yra Rhea 
VVbitley, 35. m. amž.

(Acme photo)*

Bacci, brevų sekretorius, trum 
pai atpasakojo Bažnyčios isto 
rijų, apibudino audringo pa
saulio stovį ir nurodė, kaip 
tai yra svarbu išrinkti tinka
mų vyriausiųjų Ganytojų.

Prelatas Bacci sakė, kad 
šiandien žmogaus visas troš
kimas sukauptas tik pasauli
nių gerybių reikalais ir tas vi
sų kitų užtemdo. Visur sklei
džiama panieka amžinajai tie
sai. Kai kurių tautų jaunimas 
auginamas ir auklėjamas be 
krikščionybės šviesos. Grąžina 
mos senovės klaidos. Tik su 
Kristaus Evangelija galima 
tuos visus negerumus nugalė
ti ir išnaikinti.

Kovoti su tais visais nege
rumais teks daugiausia nau
jam popiežiui, kurį išrinks ši 
kardinolų konklava. Tad ir 
reikalinga, kad naujas popie
žius būtų stiprus nešti tų ne
paprastai sunkių naštų. Tokį 
popiežių gulima išrinkti tik su 
Dievo pagalba, sakė prelatas 
Bacci.

400 milijonų katalikų mel
džiasi su kardinolais, kad Die
vas padėtų šiuose rinkimuose.

MEKSIKOJ SUIMTAS 
VOKIETIS BARONAS - 
HITLERIO DRAUGAS
MEXICO CITY, kovo 1. — 

Čia areštuoti aštuoni asmenys, 
įtariami espionažu Vokietijos 
nacių naudai.

Tarp areštuotųjų yra ir vo
kietis baronas Hans Heinricb 
Holleuffer, Berlyno policijos 

j viršininko grafo Wolfo Hein
richo von Helldorfo svainis ir 
diktatoriaus Hitlerio glaudus 
draugas.

NAUJA JACHTA KARALIUI

LONDONAS, kovo 1. — 
Britų admiralitetas nusprendė 
karaliui Jurgiui VI parūpinti 
naujų modernių karališkų ja
chtų.

Gen. Franco kariuomniies vadai laukia 
Madrido raudonojo pasidavimo

BURGOS, Ispanija, kovo 1. 
— Gen* Franco ir jo galingos 
kariuomenės vadai nekantriai 
vis dar laukia Madrido rau
donųjų pasidavimo, kad toles
niai išvengti kraujo liejimo.

Iki šiandien vakaro dar ne
sulaukta iš Madrido raudonų
jų vadų galutino žodžio. Ma
tyt, rytoj bus pradėti karo 
veiksmai prieš Madrido Va- 
lencijos raudonųjų pozicijas.

Chicagos miesto majoras (burmistras) JEdward J. 
Kelly, Gedimino ordino kevalierius, dalyvaudamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 21 metų sukaktas paminė
jime, Lietuvos konsulate Chicagoje, pasirašė lietuviškų 
sveikinimo aktų Lietuvos prezidentui Antanui Smeto
nai. Konsulas Daužvardis skaito burmistrui ir spaudos 
atstovams akto vertimų. (Chicago Tigres Photo)

Kongresas raginamas nuslopini 
komunistu propagainia kariuomeneje

Patariama pravesti 
antikomunistinį įstatymą

WASHINGTON, kovo 1. — 
Karo laivyno sekretoriaus pa
vaduotojas Charles Edison pa 
siuntė laiškų kongreso žemųjų 
rūmų pirmininkui W. B. Bank 
headui.

Edison pareiškia, kad į ka
riuomenę ir karo laivynų ko
munistai veržiasi su savo pro 
paganda tikslu pakirsti karių 
ir jūrininkų moralų ir jų tar
pe sukelti neklusnumų kari
niams autoritetams.

Edison siūlo kongresui pra

PER TELEFONĄ PLŪSTIS
NĖRA NUSIKALTIMAS

ALBANY, N. Y., kovo 1. — 
New Yorko valstybės apeliaci
nis teismas nusprendė, kad 
per telefonų plūstis — varto
ti nepriderančius žodžius —- 
nėra nusikaltimas, nes tas 
nėra viešasis dalykas.

VARŠUVA, kovo 1. — Ita
lijos užsienių reikalų minis
tras Ciano penkias dienas vie 
šėjęs Lenkijoje išvyko namo. 
Jam suteiktas baltojo erelio 
ordinas. Nežinoma, kų jis lai
mėjęs pas lenkus.

Vienu žygiu iš visų šonų rau
donieji bus suremti, jei neno
rės pasiduoti.

Čia turima žinių, kad rau
donųjų valdomose srityse ir 
pačiam Madride civiliniai gy
ventojai pradėjo nerimti nesu 
laukdami raudonųjų pasidavi
mo. Gyventojai pasirengę per 
ugnį veržtis į frankistų valdo
mas teritorijas, kur jie gaus 
maisto, saugumo ir ramybės*

NAUJOJI ISPANIJOS 
VYRIAUSYBĖ 
IŠIEŠKO SIDABRO
NEW YORK, kovo 1. — J. 

A. Valstybių vyriausybė nuo 
Ispanijos raudonųjų režimo 
nupirko sidabro vertės 15 mi
lijonų dolerių. Dabar naujoji 
Ispanijos gen,. Franco vyriau
sybė išiiLsko to sidabro per 
vietos federalinį distrikto tei
smų.

Gen. Franco vyriausybės at 
stovai pasiryžę teisme įrodyti, 
kad tų sidabrų raudonieji už
grobė (pavogė) iš Ispanijos 
banko Madride. Tas bankas 
privačių asmenų buvo veda
mas ir dėl tos vagystės tie 
asmenys nukentėję.

Frankistų vyriausybė tvirti 
na, kad J. A. Valstybių iždo 
departamentas sidabro užgro
bimo faktų žinojo ir buvo įs
pėtas nepirkti, bet te nepaisy
ta.

Jei teistinas išspręs Ispani
jos naudai, iždas turės dvily
piai atpildyti.

vesti įstatymų ir juo užkirsti 
kelių komunistų propagandai. 
Įstatymu turi būti numatyta 
raudoniesiems propagandinin
kams 1,000 dol. bauda ir du 
metai kalėti. Taip pat visokie 
komunistų skleidžiami raštai 
turi būti konfiskuojami.

Jis nurodo, kad tos rūšies 
įstatymas nebūtų priešingas 
žodžio, arba rašto laisvei. Šia
me atvejuje nėra civilinis, bet 
karinis dalykas.

LENKŲ STUDENTŲ
ĮKARŠTIS ŠALTU
VANDENIU ŠALDOMAS
VARŠUVA, kovo 1. — Len

kų policiniai autoritetai nus
prendė lenkų studentų pakar
tojamas demonstracijas ir 
riaušes prieš nacius ir Vokie
tijų malšinti guminėmis lazdo 
mis ir vandens srovėmis, iš
šaukus ugniagesius su gaisrų 
gesinimo aparatais.

Lenkų autoritetai fado, kad 
geriausia priemonė studentų 
įkarštį prieš Hitlerį ir nacius 
galima atšaldyti šaltu vande
niu. '

49 ANGLIAKASIAI APLEI
DO KASYKLĄ

HAkLETON, Pa., kovo 1. 
— Per visų savaitę vykdę sė
dėjimo streikų Oneida anglių 
kasykloje 49 angliakasiai pa
galiau išėjo iš kasyklos. Kom
panija pažadėjo jiems užmo
kėti užtrauktų atlyginimų.

Pradžioje streikavo 60 an
gliakasių. Paskiau jų 11 vieni 
paskui kitus ėmė sirgti nuo 
drėgnumo ir buvo priversti 
apleisti požemius.

Dr. Maryland Burns By
rne, New Yorko valstybės 
vyriausiojo teismo teisėjo 
našlė, kandidatuoja į sa
vo mirusio vyro teisėjo 
vietų. Ji yra licencijuota 
advokatė ir gydytoja.

(Acme photo).

23 DARBININKAI ŽUVO 
TURKIJOJE

ANKARA, Turkija, kovo 1. 
— Zonguldak srities anglių 
kasykloje ištiko sprogimas. 
Žuvo 23 angliakasiai.

DAUG MEDŽIŲ LIEKA 
NEIŠVEŽTŲ

ALYTUS. — Nepastovus žie 
mos oras labai trukdo iš miš
kų medžius vežti. Daugumas 
ūkininkų tuo susirūpinę. At
rodo, kad daugumas medžių, 
ypač iš šlapesnių miškų, liks 
neišvežtų.

KUD. NAUMIESTIS. — I- 
šimant pastolius iš po naujai 
pastatyto tilto krentantis rus
tas sunkiai sužeidė Andriukai
tį- J»

Nukentėjosis bovo išvežtas 
į ligoninę, kur mirė.

Apie 1,200,000 įsiregistravusiu 
piliečio dalyvavo balsavimuose

Lietuviai mažai rėmė savo 
tautiečius kandidatus

Iš daugiau kaip 1,800,000 
įsiregistravusių piliečių Chica 
goj pereitų antradienį apie 1,- 
200,000 dalyvavo miesto ma
joro “primary” balsavimuose 
ir wardų aldermonų rinkimuo
se.

Iš visų dalyvavusiųjų dau
giau kaip 900,000 pasisakė de
mokratais, kiti respublikonais.

Miesto majoras Kelly, iš 
naujo nominuotas demokratų 
partijos kandidatu į majorus. 
Iš visų demokratinių balsi} 
jam teko apie dvi trečdaly s ir 
tik apie viena trečdalis paduo 
ta už jo priešininkų (oponen
tų) apskrities prokurorų Cour 
tney.

Apie 3,00,000 piliečių pasi
sakė respublikonais ir kandi
datu Į majorus nominuotas D. 
H. Green. Už jį paduota dau
giau kaip 200,000 balsų. Kiti 
balsai teko jo priešininkui 
Thompsonui.

“Primary” balsavimuose 
(nominacijas) laimėjusieji y- 
ra?

Demokratų partijos:
Majoru — E. J. Kelly mies

to klerku — L. D. Scbreiber 
ir miesto iždininku — T. S. 
Gordon.

Respublikonų partijos:
Majoru — D. H. Green, 

miesto klerku — J. W. Chap- 
man ir iždininku — C. A. 
Nance.

Balandžio mėnesį įvyks no
minuotų kandidatų rinkimai.

LIAUDIES UNIVERSITE
TAS ATLIEKA DIDELJ
KULTŪRINI DARBĄ

ALYTUS. — Dr. Basanavi
čiaus liaudies universitetų vei 
kimas Alytaus aps. pasireiškė 
plačiu darini. Vykdant šį kul
tūrinį darbų, ryžtamasi siekti 
šių tikslų — būtent: neturi 
likti nei vieno sodžiaus, nei 
vieno kiemo, kurio nepasiektų 
liaudies švietėjo, kultūros dar 
bininko žodis. Kultūros kelias 
yra patikimiausias iš visų ke 
lių, kurie veda į mūsų tėvynės 
šviesų ir garbingų ateitį. Tvar 
kingas kiemas, švari grįčia, 
sausi vieškeliai, apsodintos 
pakelės, įdirbti laukai, sveiki, 
dori, darbštūs, mylį savo kraš 
tų žmonės, — va, mūsų lūkes
čiai, mūsų kultūros nešėjų šie 
kiamas tikslas, kuris plačiai 
varomas visoj apskrityje per 
dr. Basanavičiaus liaudies u- 
niversitetus.

Be to, dar susirūpinta ir tie 
sioginiu suaugusiųjų švietimu. 
Prie keleto universitetų įstei
gti bendro lavinimo vakariniai 
kursai, kurie turi nemažų pa
sisekimų.

Piliečiai pasisakys už vienų, 
ar kitų partijų.
Vėliausi duomenys rodo, kad 

34-uose varduose galutinai iš
rinkti aldermonai. 16-oj vardų 
nė vienas kandidatų negavo, 
reikiamo balsų skaičiaus. Šiuo 
se varduose balandžio mėnesį 
aldermonai bus perrenkami. 
Kiekvienam šių vardų kandi
datai bus du daugiausia balsų 
gavusieji pereitų antradienį.

Pažymėtina, kad 11, 13
ir 35 varduose buvo ir trys 
lietuviai kandidatai į aldermo 
nus. Lietuviai piliečiai prastai 
juos rėmė ir jie neišstumti į 
priekį.

COURTNEY SVEIKINA 
KELLY

Nelaimėjęs nominacijos į 
Chicagos majorus Cooko aps
krities prokuroras Courtney 
raštu pasveikinoi laimėjusį ma 
jorų Kelly, šis gi tuojau pa
dėkojo už sveikinimų.

Spėjama, kad per balandžio 
rinkimus Courtneyo demokra
tų srovė rems majoro Kelly 
demokratinę mašinų.

BALSAVIMAI PRAĖJO
RAMIAI IR TVARKINGAI

“Primary” balsavimai Chi
cagoj praėjo ramiai ir tvar

kingai, išėmus kai kuriuos ma 
žuosius nesusipratimus.

Taip tvirtina Cooko apskri
ties teisėjas Jareckis.

BRITŲ PARLAMENTAS 
PATVIRTINA GEN. 
FRANCO PRIPAŽINIMU
LONDONAS, kovo 1. — Po 

įvykusio triukšmo parlamente 
dėl gen. Franco vyriausybės 
pripažinimo pagaliau 344 bal
sais prieš 137 reikštas minis
tro pirmininko Chamberlaino 
kabinetu pasitikėjimas.

Kairieji atstovai atkakliai 
puolė ministrų pirmininkų, 
kad jis, vietoje remti Ispani
jos raudonuosius, pripažino 
gen. Franco vyriausybę.

ALYTUS. — Miesto savi
valdybė šiomis dienomis pra
dėjo žvyruoti Aušros gatvę, 

i Prie žvyravimo darbų priima 
mi tik miesto bedarbiai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien numatoma giedra ir šil
čiau.

Saulė teka 6:24, leidžiasi
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Rinkimams Praėjus
Triukšmingieji Chicagos miesto rinkimai 

praėjo. Demokratų partija nominavo savo 
kandidatu į majorus Edward J. Kelly, res
publikonai — Dwight H. Green. Demokratai 
miesto iždininku nominavo Gordoną, klerku 
— Schreiberį, o respublikonai — Nance ir 
Chapman. šie kandidatai turės persiimti ga
lutiniuose rinkimuose antradienį, balandžio 
4 dieną.

Gana įdomūs buvo aldermonų rinkiniai. 
Kaip žinoma, užvakar gavusieji savo war- 
duose visų balsavusiųjų piliečių daugumą, 
skaitomi galutinai išrinktais. Kurie tos dau
gumos negavo, turės eiti į rinkimus balan
džio 4 d. Galutinai išrinkta apie 40 alder
monų, apie 10 jų turės būti perrinkti. Lie
tuviškuose’ ’ warduose išrinkti šie miesto ta
rybos nariai - aldermonai; 9 — Sindell, 11 — 
Conneliiy, (12 — Hartnett,, 13 — Hogan, 15 — 
Kovarik, 21 — Ropa.

Kandidatavo į miesto tarybos narius ir 
keli lietuviai: 11 warde — Ažukas, 13 — 
Narvydas ir Antanaitis, 35 — Kišūnas. Nar
vydas gavo virš dviejų tūkstančių balsų, An
tanaitis apie tris šimtus, Ažukas — apie sep
tynis šimtus, Kišūnas virš dviejų šimtų. 
Lietuviai kandidatai pralaimėjo, nes ėjo su 
tomis grupėmis, kurios neturėjo jokios vil
ties laimėti.

Užvakar dienos rinkimuose balsavo rekor
dinis piliečių skaičius — viso 1,200,000. Tai 
reiškia, kad piliečiai kas met labiau uomlsi 
miesto reikalais ir geriau ima suprasti savo 
pilietines pareigas. Reikia pažymėti, kad šį 
kartą ir lietuviai gausingai balsavo, pažymė
tinas yra ir tas faktas, kad dabartinis ma
joras Ed. Kelly gavo apie 600,000 balsų ir 
tuo milžinišku balsų skaičiumi sukirto visų 
ligšiol buvusių rinkimų rekordą. Iš to aišku, 
kad jo administracijai didelė piliečių dau
guma pritaria ir taip pat nori, kad jis, Ed. 
Kelly, ir toliau pasiliktų miesto valdžios 
priešakyje. Tokį pat norą reiškė ir lietuviai, 
kurių balsų didelė dauguma atiduota už Kel
ly. Mūsų dienraštis irgi jį rėmė ir savo skai
tytojams rekomendavo, nes jis skaitėsi su 
lietuvių reikalavimais' ir davė lietuviams 
daugiau pripažinimo miesto politiškame gy
venime, negu bet kuris kitas ligšiol majo
ras. Be to, praeity p. Kelly savo darbais į- 
rodė, kad jis yra darbo žmonių bičiulis.

Respublikonų nominuotas kandidatas p. 
Green ligšiol nedaug lietuviams tėra žino
mas. Netrukus -paaiškės, kiek jis galės pa
rodyti lietuviams prietelingumo, ką žadės 
darbo žmonėms ir aplamai — miesto gero
vei. Mat, tuo tarpu jis tik žadėti gali, nes 
pats jokios pozicijos valdžioje neturi. Dabar 
tos visos pozicijos demokratų rankose. Tie
sa, rinkimai dar už mėnesio laiko, tačiau 
reikia spėti, kad tos pozicijos ir po balan
džio 4 d. rinkimų pasiliks demokratų ran
kose. >

Kova Su Tikėjimu Rusijoj
Bolševikui nuo pat savo įsigalėjimo pra

džios pradėjo persekioti religiją “Kp.” pa
duodu to persekiojimo, suskirstyto į tris 
penkmečius, trumpą apžvalgą.

Pirmasis penkmečio planas prieš tikėjimą 
buvo pradėtas 1920 metais. Tada urmu buvo 
deginamos arba “naudingiems tikslams” re
kvizuojamos bažnyčios, žudomi kunigai ir ti
kintieji. Tos statistikos bolševikai nebijojo 
paskelbti pasauliui, norėdami parodyti, kaip 
ryžtingai jie atsiskaito su visomis senojo 
režimo liekanomis.

Nežiūrint tų pastangą tikėjimas Rusijoje 
pasiliko gyvas. Tada atėjo garsiojo Jaros- 
lavskio gadynė. Tasai žmogus suorganizavo 
vadinamą bezbožnikų sąjūdį, tačiau ir jo 
penkmetis negalėjo pasigirti geresniais re
zultatais. Užtat dabar suprojektuotas trety
sis antireliginės kovo-s penkmetis, kuris tu
rės pasibaigti 1942 metais.

Patys bolševikai pripažįsta, kad su tikė
jimo išnaikinimu neina taip lengvai, kaip jie 
tikėjosi. Paskutinysis gyventojų skaičiavimas 
parodė, kad vidutiniškai 40 proc. gyventojų 
yra tikintys. Provincijoje net 70 proc. užsi
rašydavo tikinčiaisiais. Bolševikų laikraščiai 
praneša, kad net partijos nariai tuokiasi bažr. 
nyčioje, slaptai krikštyja savo vaikus ir pan. 
O “Pravda” štai kaip rašo:

“Religinis apjakimas yra apėmęs ne tik 
senas bobas, bet ir miestų darbo jaunimą 
Miestų apylinkėse švenčiamos ne tik didžio
sios, bet ir paprastosios šventės. Religiniai, 
papročiai dar tebėra neišnykę plačiuose dar
bininkų sluoksniuose. Kai kuriose apylinkėse 
veik kiekvieno valstiečio troboje kabo šven
tųjų paveikslai, kurie senovišku papročiu 
gerbiami. Netoli Maskvos viename kaime yra 
1,000 gyventojų; iš jų tik kokios 5 ar 6 šei
mos nekrikštija savo vaikų”.

Dvasininkai, nuskurę kaip elgetos, eina iš 
kaimo į kaimą, iš sodybos į sodybą, moko 
tikėjimo tiesų, teikia Sakramentus. Jie ruošia 
ir jaunuosius dvasininkus. Komunistai tokių 
keliaujančių dvasininkų itin nekenčia.

Svetimšalis, atvykęs į Rusiją, iš karto nie
ko nepastebės. Tik ilgainiui jis pajus, kad 
tikėjimas ruso sieloje teberusena, kad reli
ginis atgimimas ten kaip tik prasideda.

Vilniaus Lietuvių Teisės
Vilniaus lenkų ir lietuvių laikraščiuose ra

ndame paskelbtą šitokią deklaraciją (tpareiš- 
kimą) dėl lietuvių teisių Vilnijoje:

“Me®, Demokratų klubas Vilniuje ir lietu
vių visuomenės atstovų grupė, apsvarstę da
bartinę lietuvių gyventojų buitį Lenkijos Re
spublikos ribose, vienu balsus pripažįstame 
teisingu ir neatidėliotinu reikalavimu:

A. 1) Užtikrinti lietuviams gyventojams 
Lenkijos Respublikos ribose mokymo laisvę 
žemesnėse ir vidurinėse mokyklose;

2) įsteigti Stepono Batoro Universitete 
Vilniuje lietuviškos filologijos kareorą;

3) užtikrinti lietuviams1 gyventojams lais
vę burtis į (politinio, kultūrinio — švietimo,

Vos mėnuo, kai ši ligoninė 
perėjo į seserų Kazimieriečių 
vadovybę bei rankas.

Ligoninė randasi prie Co- 
lunibus Bark, 645 Soutn Cen
tral Avė., prie pat W. Harri
son gatvės. Telefonas: Mans- 
field 4300. Anksčiau ji vadi
nosi Francis Willard Hospital.

Šią ligoninę seserys Kazi- 
mierietės, ir lietuviai, įgijo 
tik pasidėkojant J. E. kardi
nolui Jurgiui Mundelein, Chi
cagos arkivyskupui. Jei ne 
kardinolas, šios įstaigos sese
rys Kazimierietės niekuomet 
nebūtų galėjusios įsigyti. J. 
E. kardinolas paskolai davė 
garantiją, kaipo The Catholic 
Bishop of Chicago. McMahon 
and Hoban - Eppig, tuomet 
skolino pinigus.

Ši ligoninė seserims Kazi- 
niierietėnis kainuoja be biskio 
$300,000.00. Seserys pinigų 
neturėjo, reikėjo ieškoti pas
kolos. Ir gavo. Iš pačių lietu
vių niekas tokios didelės pa
skolos nebūtų galėjęs duoti.

Mes, lietuviai, turime labai 
būti dėkingi J. E. kardinolui 
už tokią malonę, suteiktą mū
sų tautai.

Reikia pažymėti, kad Lore
tto ligoninę norėjo gauti apie 
dešimts skirtingų kongregaci
jų. J. E. kardinolas seserinis 
Kaziinierietėms pavedė, nes 
patyrė, jog seserys Kazimie
rietės moka gabiai ir tvarkiai 
ligoninę vesti. Kardinolas pa
tyrė tą per Šv. Kryžiaus li
goninės tvarką ir vadovybę. 
Garbė seserims Kazimierietė- 
nis už jų gražų pavyzdį mflsų 
tikėjimui ir mūsų tautai.

Ligoninės rūmai vos apie 13 
metų senumo. Jų išvaizda la
bai graži, imponuojanti, su 
visais moderniškais ligoninės 
įrengimais. Drąsiai galima sa
kyti, kad Chicagoj nėra kitos 
tokios moderniškos ligoninės.

Loretto ligoninė turi apie 
du šimtus lovų. Turi visokių 
patogumų operacijoms, moti
noms prie gimdymo, sužeis
tiems kelionėje ar dirbtuvėse 
ir t.t.

Ligoninės kambariai turi 
begalo daug patogumų. Kie
kvienas kambarys turi daug 
saulės šviesos, oro. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą 
prausyklą, maudynę ir išeina
mąją vietą. Slaugei pašaukti

dytojai perdaug iš savo įstai
gų visokių privilegijų reika
lauja be parodymo savo pro
fesijoj tikro pasišv’entiino 
toms savo įstaigoms. Neužten
ka to, kad esi lietuvis. Reikia 
stengtis būti prie to ir geru 
profesionalu. Ne gydytojo tau
tybė žmogaus gyvybę gelbsti, 
bet pažinimas ir pasiaukoji
mas savo profesijai. Lietuviai 
profesionalai dar turi vieną 
kliūtį kilti aukštyn savo pro
fesijoj, būtent finansų stoka. 
Visi veik mūsų pirmieji pro
fesionalai, kaip ir kunigai, 
patys turėjo ir duoną pelnytis 
ir sykiu mokytis. Baigę savo 
mokslą, atidarę ofisus, nevie
nas turėjo sunkias gyvenimo 
aplinkybes pergyventi. Sun
ku yra be pinigo moksle aukš
tyn kilti. O dar jeigu patys 
lietuviai neremia. Kai kada 
dar patys gydytojai vienas 
kitą neigia, vienas kitam pa
vydi. Gaila! Bet tai mūsų 
tautos silpnybė.

Todėl, lietuviai profesiona
lai ir mūsų tautos žmonės! 
Turime puikias savo tautos 
įstaigas, visi remkime jas! 
Mūsų ligoninės, vienuolynai, 
mokyklos, parapijos, tai mu
sų tautos kultūros židiniai. 
Remkime jas. Loretto ligoni
nė — mūsų įstaiga, remkime 
jąl Susirgus važiuokime į sa
vo ligonines: į Loretto arba 
į Šv. Kryžiaus. Lietuviams y- 
ra ir turi būti didelė garbė 
tokias gražias, puikias ligo
nines turėti. Ligonis gali pa
siskirti sau ligoninę, o ne gy
dytojas. Gydytojas ligonį tu
ri vešti tenr kur ligonis nori. 
O jeigu gydytojas sako, kad 
jis mūsų ligoninėse nepriklau
so prie gydytojų štabo, tai 
;uomet ligonis lai šaukiasi to
šį gydytoją, kuris sutiks veš- 
i į lietuvių ligoninę. Arba 
jats važiuok, tiesiai į ligoni
nę ir ten pasirink sau gydy
toją.

Gydytojai, norintieji būti 
štabe mūsų, bei kitų gerų, li
goninių, turi paduoti ligoni
nės valdybai aplikaciją. Ligo
ninės direktoriai suradę tin-
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klausomybės sukaktį minėti, 
Lietuvos himną giedoti! Se- 

Neseniai J. Rainys užklausė niau> jeį pataikydavo baisa* 
Bruklyno balšavikų poperos, vikui bQti ten> kllr tautos him. 
kodėl Rasiejuj nebeina dau- giedanm8> jig sėdėda, 
giau lietuviški laiki aščiai. V(J, dabar, giedant, Lietuvos 
“Raudonasis Artojas”, “Prie hininQ> ne tik atsįstoja, ale 
kalas ir kiti. Draugas Miza- dar jr krirtinę išpučia, kaip 
ra į tokį klausimą negalėjo kad BrukiylM} vasario 17 d. 
atvirai atsakyti: ėjo, kaip sa- draUgas Mizara, draugas Pru 
koma, aiaund di bus, miksėjo, gajjęa įr visa eilė vadinamų 
miksėjo, sukėsi, sukėsi ir ne- ytalino padonų. Kaip žinote, 
atsakė. Jausdamas, kad drau-, faAkauas yra balšavikų 
gas prof. Kampininkas dau- džiausiąs neprietelius. Lietui 
giau apie Rasiejų žinai, neguj jįe jr vadina fašistine, taigi 
draugas Mizara, prašau atsa-l jr jog himnas fašistinis, o 

tuo tarpu giedant tą himną vi 
si sustoja. Taigi, lietuviški

Po Svietą Pasidairius

kyti į tą klausimą.

Draugas kolkozmnkas

Drauge! Ir aš skaičiau tą 
Rainio klausimą ir draugo Mi 
žaros ėjimą, kaip sakai, a- 
raund di buš. Atsakymą aš 
draugui duosiu atvirai, ba ma 
no kampely nėra jokių bušių. 
Rasiejuj lietuviški laikraščiai 
neina ne dėl to, nebūtų kam 
jų skaityti, bet dėl to, kad 
juos sulaikė pats caras Stali
nas, gavęs žinių, jog lietuviš
ki balšavikai velniop eina. Sa 
kysit, melą šneku. Tik pažiū
rėkit į Amerikos lietuviškus 
balšavikus. Čia jie per lėkt
inus būna vieni demokratai, 
kiti respublikonai, švenčia vi
sas tautiškas demokratiškas 
šventes. Tas dar būtų baikis. 
Ale pastaraisiais metais jie 
pradėjo net Lietuvos nepri-

balšavikai pradėjo virsti fa
šistais. Matydamas tai caras 
Stalinas ir nutarė likviduoti 
lietuviškus balšavikus savo ka 
ralystėj Rasiejuj. Ne tik jų 
poperas likvidavo, bet likvida 
vo ir kai kurios buvusius pa
tentuotus balšavikus. Tat, ot, 
dėl ko Rasiejuj nebeina dau
giau lietuviški laikraščiai.

Mes dažnai pasakome: “Jis 
turi ilgą nosį”, arba “nekišk 
nosies kur nereikia”. Vadi
nas, žmogus su “ilga nosim” 
nėra gerbiamas, net nepatiki
mas. G Napoleonas yra šitaip 
pasakęs: “Jeigu man tenka 
pavesti kam nors atlikti svar
bų ir atsakoinragą darbą, tai 
aš visuomet pasirenku žmogų 
su ilga nosim”.

ligonines tik pirmos rūšies gy- teikia kuo geriausį patarna-
dytojai tegali būti priimami 
todėl, kad abi ligoninės yra 
pirmos rūšies.

Antraeiliai gydytojai gali 
į ligoninę ligonius vesti, bet, 
jei reikia ligoniui operaciją 
daryti, tuomet antraeilis gy
dytojas turi pasiimti pirma

eilį gydytoją bei sutikti su 
visa ligoninės direkcijos bei 
valdybos tvarka.

vimą ligoniui.
Pr. Jeronimas

karną į štabą priims. Į mūsų Vadinasi, lietuvii) ligoninės no kataliko.

AUKSO GRŪDELIAI
Netinginiauk, o darbas tau 

nebus baisus.

Kas šalinas vargo, lengvai 
pasiduos išlepinimui, tiginys- 
tei, o galutinai pageidimams.

Melskis, kariaukie, darbuo
kis, nes tai priedermė kiekvie-

Reikalas būti prisirengusiam

Gera Žinia Iš LRKSA
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj se

kretorius V. Kvietkauskas -pranešė dar apie 
vieną tos organizacijos laimėjimą: Illinois 
valstybės apdraudos departamentas galutinai 
uAgyrė klasių B. C ir D certifikatus. Praė
jusį rudenį užgirta tik klasės A certifikatas. 
Vadinas, dabar mūsų didžioji organizacija 
galės veikti ir augti šioj valstybėj netruk
doma. Taip pat pranešama ir apie tai, kad

mokslo ir ekonominio pobūdžio organizaei- Į elektros šviesa prie kiekvieno 
jas ir įstaigas.

4) nevaržyti lietuviams gauti darbą ir tar
nybą valstybės ir savivaldybių įstaigose;

5) lygiai svarstyti lietuvių gyventojų rei
kalu® vykdant žemės reformą, taip pat fak- 
tinai nevaržyti lietuvių perkant nejudomą 
nuosavybę kaimuose ir miestuose.

Šiuos postulatus iškeliame’ giliai įsitikinę, 
kad jie patenkins neginčytinus ir teisingus 
lietuvių gyventojų reikalus mūsų krašte ir 
kad jie sudaro būtiną sąlygą taikaus ir lo
jalaus sugyvenimo Lenkijos Respublikoje.

B. Iš antros pusės pripažįstame būtinu, 
kad visi anksčiau nupasakotieji dėsniai ras
tų atitinkamą lygiavertiškumą santykyje Lie
tuvos valdžios ir visuomenės su tokiais pat 
neginčytinais ir teisingais lenkų gyventojų 
reikalais Lietuvos Respublikoje, kaipo bū
tina sąlyga taikaus ir lojalaus sugyvenimo 
Lietuvos valstybėje”.*

Po šiuo pareiškimu pasirašo visa eilė Vil
niaus lietuvių ir lenkų veikėjų.

manyti, kad ir šiame vajuje, kaip ir buvu
siame praėjusiais metais, LRKSA kuopos 

visu frontu yra rengiamasi prie vajaus, ku- 1 Illinois valstybėj neatsiliks nuo kitų valsty- 
ris turi prasidėti šiomis dienomis. Reikia bių kuopų.

kambario durų ir slaugių ofi
se.

Nors ligoninė dar tik 'mė
nuo Seserų Kazimieriečių ra
nkose* bet jos jau sugebėjo su
organizuoti ' gydytojų štabą, 
kuriame jau turi virš 60 gy
dytojų. Lietuvių gydytojų šta
be yra, rodos, keturi: dr. ©tone 
ir dr. O’Braitis užima žymiau
sias vietas. Lietuvių ligonių 
ligoninėje dabar yra apie 4. 
Iš viso ligonių Loretto ligoni
nėje randasi kasdien apie 85— 
100. Vien iš lietuvių ligoninė 
jokiu būdu negalėtų išsilaiky
ti. Čia labai daug priklauso 
nuo lietuvių gydytojų ir nuo 
pačių lietuvių Chicagoje. Daž
nai lietuviai galvoja, Kad lie
tuviai gydytojai nėra tokie 
gabūs, geri kaip kitataučiai, 
lyg mūsiškiai gydytojai nebū
tų lankę tų pačių mokyklų. 
Tiesa, kai kada lietuviai gy*
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(DOMUS PASIKALBĖJIMAI ]
Katalikiškas Veikimas 
Ir Spauda

RAUTjAS: Ar vieti malda 
katalikai gali prisidėti prie 
katalikiško veikimo?

JONAS: Ne, Ratilai. Daug 
yra ibūdų, kuriais kiekvienas 
gali prisidėti prie katalikiško 
veikimo.

RAUDAS: Nurodyk, kurie 
yra geriausi?

JONAS: Spaudos platini- 
įas yra geriausias.

RAUDAS: Aš nemoku ra
šyti, kaip aš galiu spaudą, pla
tinti? 1

JONAS: Nereik mokėti ra

tini visokių laikraščių, tai mes 
ir skaitome. Vis tas pars, ko
kius laikraščius skaitysi. Visi 
geri?

JONAS: Klysti Kaulai. Di
delė klaida sakyti, kad visi 
laikraščiai geri.

RAUDAS: O kuo jie ski
riasi. Visi paduoda naujienas, 
visi yra spausdinti. O kas at 
spausdinta, tas turi būti gera.

JONAS: Labai gerai, Rau 
lai. Bet, ar tu kada eini nors 
grybauti.

iRAULAS: O, šiur, labai da 
žnai, Grybavimą, aš geriausiai 
mėgstu.

JONAS: Nuvažiavęs miškan 
Syti. bet gali skaityti, ir ki- ‘>an« ar visus
tiems patarti, kad skaityt, lm'!.Kai kur,e ,r lahal 
gerą spaudą. 18ra'^fls-

RAUDAS: Mano draugas 'RAUDAS: Ne. Kurie atro-

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkit* ‘Dr-sro’ Classified Skvr

D2IAUGKIT6S LIUOSESNIU LAIKU

... VIRKITE SU
ELEKTRIKĄ

do gražūs, tie yra pavojingi. 
Ne tik pavojingi, bet nuodin
gi, pavyzdžiui, musmirės.

JONAS: Tiesa, Raidai. Taip 
yra ir su spauda. Kai kurie 
laikraščiai iš pažiūros atrodo 
didesni, daugiau prirašyta ir 
viskas gražiau, bet ar viskas 
yra taip tiesa kaip parašyta 
Vieni laikraščiai yra naudin
gi, kiti blėdingi?

RAULAS: Kaip laikraštis 
gali būti blėdingasi

JONAS: Raidai, tiek nuodai 
kūnui, tiek kai kurie laikraš
čiai protui, sąžinei ir žmo
gaus valiai. Bedieviški laik
raščiai yra aršiausias nuodas 
protui, nes aptemdo jį, apsu
ka, iškraipo taip, kaip nely
gaus stiklo veidrodis padaro 
kreivą žmogų. Kokios pakrai
pos laikraštis, tokios pasida
ro ir skaitytojas. Tai yra fa
ktas. Daktarai įrodo, kad ką 
valgysi, tas pasiliks dalis kū
no. O išminčiai įrodo, kad ką 
skaitysi, tas pasiliks dalis 
proto. Aišku, kad kaip diena, 
kad jei nuodus gersi, tai tu
rėsi mirti; jei nuodingą laik
raštį skaitysi, nuodingas pro
tas ir širdis pasiliks.

RAULAS: Yra daug skai
tytojų, kurie sako: “Man nie
ko nekenks, ar aš vienokį lai
kraštį skaitysiu, arba kito
kį”.

JONAS: Raidai, toks pasa
kymas yra arba kvailas, arba 
melagingas.

Sv. Kazimiero Parapija Nors pasitaikė biaurus c- džiu, pasninkaujame. Bet ne 
* Iras: snigo, šalo, pustė, bet į jraliu nralpist; —

Čia noriu parapijos varnu (biznierių Užgavėnėse vakarie-
ištarti širdingą ačiū mūsų bi nę susirinko gana gražus bu
feriams už surengimą Sau-re|is įmonių. Visi valgė ir ga
nios vakarienės Užgavėnėse. ražiavOsi, kad labai skani va
jų pastangomis per tą vaka- karienė, o kiti, ypač jaunimą i, 
rienę padaryta $217.17 gryno smagiai pasišoko Guno šauniai

progos nepa
minėjęs apie šv. Uršulės drau
gijos surengtąją Užgavėnėse 
vakarienę. Ant kiek teko nu
girsti, vakarienė labai pash 
sekė. Tai, ot, ką reiškia darb-
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• Kalbant apie laiko taupytojus! Moderniškas, 
automatiškas Elektrinis pečius sutaupo valan
das virtuvėj laiko, ne vienu būdu, bet trejais 
būdais.
PIRMAS — jūs sutaupysite laiką, nes jis išver
da valgius taip greitai, kaip valgiai verda.
ANTRAS — jūs sutaupote laiką., nes jis pagami
na visą valbį automatiškai, nors jūs ir neesate 
namie.
Ir TREČIAS — jūs sutaupote laiką, nes elektros 
šiluma yra švari — jums nereikia sunkiai dirbti 
puodus išvalyti.
Ir atminkite — valgių gaminimas su elektra ne
brangus. Tikri ištyrimai Chicagoje rodo, jog vi
dutinė kaina už elektrą suvartotą valgių gamini
me yra tiktai $2.18 į mėnesį.

Pamatykite parodą modenUką automatiškų elek
trinių pečių pas elektrinių prietaisų dealerina, 
hardware, rakandų ir departmsnt kranturėee, taip
gi Apielinkčfl ir DidmieUio Elektrinėse Krautu
vėse užlaikomų CommonwMlth Edison Kompanijos.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

pelno parapijai. Prie pasise
kimo tos vakarienės prisidėjo 
sekantieji biznieriai: Adomas 
Marč.ulaitis, graborius; Kastas 
Stravinskas, čeverykų krautu
vės savininkas; Marijona Vai
šnorienė, apdraudos ir real es
tate agentūros vedėja; K. Gu
tauskas, užlaikąs restoraną; 
T. and T. Hardware geležies 
krautuvė, Stanley Simonavi- 
čius, niėsinyčios ir grosernės 
sav.; Agota Sutkaičiūtė, Poli- 
tbania State Bank iždininkė; 
Jurgis Stankus, niėsinyčios ir 
grosernės sav.; K. AVassel, mė 
sinyčios ir grosernės sav.; Ju
rgis Youngs, restorano sav.; 
Daunienė, niėsinyčios ir gro
sernės sav.; dr. S. Godliaus- 
kas, dr. J. AVeber, dr. J. Du- 
gan; E. A. Schultz, advoka
tas; Stanley Jakštas, barbe- 
rvs, Jonas Milius, taisąs ir pa- 
rduodąs automobilius; Juozas 
Pakrosnis, niėsinyčios ir gro
sernės sav.; Frank Gedrem, 
wbolesale sav.; F. Rodgers, 
restorano sav., Double U Fru- 
it vaisių krautuvė, W. Cbap- 
pel, duoukepyklos sav.; Fair- 
fax Press, lietuviškos spaus
tuvės sav.; Jonas Jeznis, res
torano sav.; Adomas Wara- 
shis, laivakortes ir insurance 
agentas; Charles Pikelis, im- 

“ Kvailas”, kad jis (skaity- porteris Lietuvos “Maisto”
tojas) negali suprasti, ar cuk
rus, arba druska; cinemonas, 
ar pipirai. Jam vistiek, ar jis 
valgys duoną arba mot}, mė
są, ar samanas. Raulai, jei čia 
žmogus nemato skirtumo, jis 
tikrai turi būti paikas, arba 
didžiausias melagis.

“Melagis” reiškia, jeigu 
žmogus skaitys katalikišką ir 
bedievišką laikraštį ir jis ten 
neras skirtumo. Bet kuris no
rėtų pats sau meluoti ir apsi
gaudinėti, arba tiek jau pai
kas būti, kad nematytų, ne
suprastų skirtumo? Todėl, Ra- 
lai, būkime teisingi sau, skai
tykime ir remkime gerą ka
talikišką spaudą. J. V. S.

Bailus ir nepastovus žmo
gus lengvai sau įkalbės, kad 
padarytieji pažadėjimai nerei 
kalingi ar nenaudingi.

orkestrai griežiant.
Dabar komitetas galvoja.

ką čia surengus atsigavėjimui. 
Girdėjau žada surengti ••Jviau 
šinių Vakarienę” Velykų ant
rą dieną. Tokios vakarienės 
labai naudingos, nes suartina 
žmones, duoda progos susipa
žinti, na, ir smagiai, gražiai 
pažaisti. Tokių vakarienių tu
rėtų būtį dažniau. Vieni kitus 
pažintume, pasitartume įvai
riais reikalais, na, ir būtų kur 
kas geriau pasidarbuoti para
pijos naudai.

Pirmadienį pasimirė a. a. 
Juzė Stankevičienė, mūsų ba
žnyčios komiteto Jono Stan
kevičiaus žmona. Palaidota 
parapijos kapinėse. Paliko nu
liūdime vyrą, sūnų ir dukte
rį. Abu vaikučiai lanko Šv. 
Kazimiero niokyklą. Te Aukš
čiausias juos suramina, o mi
rusiai Viešpats suteikia am 
žiną atilsį. Visi Šv. Kazimie
ro parapijonys reiškia šiai 
šeimynai užuojautą.

Ar tai iš priežasties tokio 
nepastovaus oro, pas mus la
bai daug serga “flu”. Vieni 
namuose serga, o kiti tūrėjo 
išvažiuoti net į ligoninę. Vi
siems linkime greitai pasvei
kti.

toki"aS t'” ' draugija?
'a‘s .darbaia nekart, 1

na pasirodžiusi.

T^arntą sekmadieni klebą- 
*** pakrikštijo:

» Vinco B, „ko 'ir^ 

"os H,,.,,,,,-,. K iia bnvo.
Antanas ir Ona Brinkai. It 
Juo2Q> sūnelį

'■uusko ir Mares BlindzintAs 

(Tęsinys 4 puti J

1 LIETUVĄ
_ __ laivai*.U—.. - --“ -« ’X“-

bremen « ,lcmoPA

CnUIMBES
VBRR • HAMBERliSS™. REursraLon

BRKMKN Ir BVROPA
Greiti traukiniai priepat kelionę t

Bremerlinvene nltlkrlna
Bremen ur HumburKO 

,keliui* - VIZITINIU IR
PAGEUBfeSTMB JuROVOS GIMINĖMS 

Z^T-ltACMOS VIZAS JCSV
Peluokite savo gimines 14 Europos aP'aukytl Jus Amerl o . 

specialia* iemos
Anrerlkoje lesama 

būti keturias savaites.

. . bM. vietini letenta arba:
Informacijų klauskite P“* l

130 W. Randolph St, Chicago, H'-

Put oru* Kelei.lnkellnl» susisiekimą*

produktų; AVoslirtbr Brotsers, 
vyriškų drabužių krautuvė, 
Marė Pustelninkienė, restora
no sav.; ir Jonas Cliubis, res
torano sav. Visi biznieriai už
sitarnauja mūsų paramos. Jie 
remia mus, o mes paremkime 
jų biznį. Čia turiu taipgi iš
tarti širdingą ačiū ir virėjoms, 
kurios pagamino labai gardžią 
vakarienę. Štai: Adelė Piku- 
tienė, Morta Brazauskienė, Kle 
maitienė Juzė, Viktorija Na
vickaitė, Petronė Pakutinskie- 
nė, Ona Barškėtienė, Bronė 
Nedzinskienė ir Kristė Bra
zauskienė. Prie stalų gražiai 
ir mandagiai patarnavo soda
lietės. Taip pat daug pasidar
bavo prie tos vakarienės su
rengimo ir parapijos komite
tas. Tat ačiū visiems: rengė
jams, darbininkams ir darbi
ninkėms. Kun. M. J. Kazėna:;

Praeitą sekmadienį klebo
nas paskelbė, kad per visą 
Gavėnią būsią Spaudos Vajus 
ir kad visi katalikai turi pri
sidėti prie platininio katali
kiškos spaudos. Partraukta iš 
“Draugo”, iš “Darbininko” 
ir kitur įvairių katalikiško tu 
rinio knygelių ir jas Viadukas 
Stankevičius prie bažnyčios 
pardavinėja. Taip pat ir so
dalietės platina katekizmus. 
Klebonas sakė, kad katekiz
mas turėtų rastis kiekviename 
name ir nuolat jis turi būt 
skaitomas. Ftk.

Homestead
Gavėnios metu pas mus vi

soks veikimas sustojo. Visi 
daugiau meldžiamės, dažniau 
einame į bažnyčią; vienu žo-

Gaisrininkų sunkvežimio katastrofa Omasoj, Nebr. Belekiant į gaisro vietą, vairuotojui 
netekus kontrolės, sunkvežimis užlėkė ant medžio. Du gaisrininkai žuvo ir du sužeisti. (Ac 
me telephoto)

Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs mai 
note važiuoti į LietuvąJb 
pradėkite ruoštis iš ankš-1 
to. “Draugo” laivakorčiųf 

agentūra išrūpins jums vi- J 
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer- ] 
vacija? kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

M i tat Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vlc Juknla, ■»▼.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8784
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PITTSBURGHO LIETUVIU MOS
I North SideHomestead

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Kūmais buvo: Juozas Biiiitl- 
za ir Izabelė Weruer. Taip 
pat praeitu savaitę mirė jau
nas, vos 32 ui., a. a. Antanas 
Barašauskas. Palaidotas Sv. 
Marijos kapinėse.

lėl
Pas mus labai prastas olas, 

to sunka ir su žiniomis. 
;ant, tai lyjant, tai 

kitokiam orui esant 
“ramatizmui” ti-

Jau gana ilgokai serga šir
dies liga mūsų parapijos se
niausias komiteto narys Pra
nas Burgis, valgomųjų daik
tų krautuvės savininkas. Ne
žiūrint geros priežiūros ir ge
rų daktarų, negali nusikraty
ti įsisenėjusios širdies ilgos. 
Orui atšilus ir sveikata, ma
žulių sugrįš.

Kovo 4 ir 5 d. ‘mūsų Klebo
nas išvažiuoja į East Vander-

s. Tat, toliau pučiu! «rin’ Pa- ‘ 40 vsh,,Hl« atla‘- 
dus. E. Vandergrift lietuviųo jei šiaip taip nu- 

į bažnytėlę, tai, ro-* 
lidžiausių kelionę at- 

Dadė

Šv. Kazimiero parapijoj jau 
penkiolika metų kaip klebo
nauja Father Joseph Herde- 
gan, O.S.B. Tuom tarpu jis 
gana sunkiai serga “flu”. Jei 
pagys, tai jis pats atvažiuos 

įio 21 d., Šv. Vincento pus mus kovo 4 ir 5 d. mūsų 
klūbo bingo vakaras kunigo vietoje, o jei nepagys, 

gerai pavyko. Nors oras tai atsiųs kunigų iš XV. V in-

Naujas 30,000 tonų Anglijos karo laivas “King George V” didelėm iškilmėm, kuriose 
dalyvavo pats karalius, nuleidžiamas į vandenį Newcastle uoste. Šio laivo pastatymas kai
navo $40,000,000. (Acme radioplioto)

tauta negalinti abejingai žiū
rėti, kaip skurdas ir ligos nai
kina kraštų ir jo atsparumų 
išorės pavojams. Laikraštis ngs turėtų ir galėtų būti. 

ragina imtis priemonių lenkų

kaimiečiams vaduoti iš nepa
kenčiamo skurdo ir ligų, nors 
nenurodo, kokios tos priemo-

L1ETUV1A1 DAKTARAI

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI 

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Kd.

Ofiso valandoe:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakaro 
Trečiadieniai* ir iSekniadiemai*

Susitariąs

Ofiso ToL OANal 2346

DR. P. ATKOCltiNAS Dft. f, g, W1NSKUNAS

‘SKURDAS IR LIGOS NAIKINA LENKIJĄ’
Besikuriant nepriklausomai džioje vyravo dvarininkai. To- gos naikina Lenkijų”, kui’ia- 

Lietuvai ir vėliau lenkų pro- dėl Lenkijoje ūkininkų dau-' me aprašo nepaprastai sunkių 
blogas, nes tirštai snigo cento Seminarijos, Latrobe, paganda įtikinėjo saviškius, iguana yra mažažemiai, kurie I Lenkijos kaimo gyventojų bū

DANTISTAS 
144d bo. 49lfi Couri, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniai*

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* u 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. id

dideliu veju ir šalčiu, bet Pa. 
Metinių ir iš apylinkės daug ‘
dalyvavo. Klūbietės parūpino 
labai gražių dovanų. Iš bingo 
vakaro liks virš trijų šimtu
kų parapijos labui. Pasišven- 
tiihab ir didelis darbštumas

Gavėniai prasidėjus viskas 
nutilo, viskas taip rainu. Duok 
Dieve, kad toji ramybė, susi
kaupimas, maldos dvasia vieš
patautų iki šv. Velykų. Kaip

'moterėlių pasirodo visuomet ; visur, taip ir pas mus yra to
jų parengimuose ir sunku jas 
-mbytyti.

Praeitų sekmadienį treti nin- 
kės-ai laikė mėnesinį susirin
ktų. Vienbalsiai nutarė atlik-

kių, kurie netiki, kad “dulkė 
yra ir į dulkę pavirs”. Pelenų 
dienoje vietoje pelenais galvų 
barstyti, prie atgailos linkti, 
vilgė lūpas degtine. Vieni tai 
darė iš silpnybės, kiti iš mo-

savo bičiulius prancūzus ir 
kitus užsieniečius, kad Lietu
va negalėsianti savistoviai gy
venti, nes ji yra žemos kultū
ros šalis, o svarbiausia — ne
turinti akmens anglies, naf
tos, geležies, druskos ir kilų 
iškasamųjų turtų. Per eilę me
tų Lietuva, savo organizaci 
niais sugebėjimais ir kruopš
čiu darbu įrodė, kad lenkai 
labai klydo.

ile tiktai nieko nepagailima i klę. Girdi, nors ir lenkų mies- 
eksportui, bet ir patys su šei- 1 tai turi bedarbių ir varguo 
niomis labai skurdkiai išgy ve-1 menės, bet ęia skurdas įvai- 
na. Be to, Lietuva ėmėsi įvai- rių įstaigų ir draugijų dėka, 
rių priemonių žemės ūkiui ke-; yra vvelnesnis, negu kaime, 
lti ir tuo ūkio gaminių eks- Lenkijos kaimas neturįs nei 
portui organizuoti. Lietuva,; viešųjų darbų, nei ligoninių, 
kaip mažesnis kraštas, turė-J nei gydytojų. Nors kaimas 
damas šviesesnius bei kūltū-i tiekius didelį gyventojų prie

auglį, bet daugybė kūdikių 
žūva dėl skurdo ir sanitarinės 
priežiūros stokos. Laikraštis 
patiekia keletu pavyzdžių, iš

ringesnius ūkininkus, sugebė
jo savo žemės ūkio gamybų 
lanksčiau pertvarkyti ir pri- 

Kaip Lietuvos, taip ir Len-1 laikyti užsienio linkų įeika-
kijos pagrindinis luomas yra

t,■didelį darbą, tai yra iškloti; dernižkuIuo. šiema pastarie 
^Urnomis bažnyčios takus. Kad sivms t;k ger0 bizfln„ relMty> 
sįlnaudingiį darb, atlikus, pa-; tai 1„odel.m5ku,„as iš

dulkėtų. Tėvai klaidos nepa
darys, jei savo autoriteto ne
išsižadės ir savo dukrelėms 
mylinčioms “stailas” nurodys 
tikro kataliko “stailų”. Kai

skyrė iš savo iždo pinigų ir 
nutarė parapijoj parinkti au
kų. Dabartiniai bažnyčios ta
kai ne kaip atrodo, nes vie
tomis guma suplyšus. Moterys

» prieš Velykas darių kurios n,asų umodernio8„
U. Be abejonės, jos tai pa- nelėg laikra&s ir

arys, nes prae.ty j.) paren- magaainus taip vadim„lų “re-
dueing” lapelių — nurodymų. 
Tokioms poniutėms norėčiau 
patarti: užlaikyk gavėnių,
kaip 'bažnyčia įsako, tai jokių 
“redueing” lapelių nereikės. 
Atmink, kad Katalikų Bažny
čia, nors sena, bet iš “stailo” 
niekuomet neišeina. Jei savo 
bažnyčios neklausai, tai su vi
somis savo “stailomis” sau 
tik gėdų darai.

pinai visuomet buvo sėkmin
gi.

Gavėnios 'metu susilaikoma 
auo visokios rūšies pramogų, 
nes tai laikas susikaupimo 
dvasiniais reikalais. Gavėnios 

^pamaldas žmonės lanko skait
lingai.

Bet, kad labiau susikaupus 
įvairiuose reikaluose, ir prieš 
Velykas bus misijos, kurias 
Ves Tėvai Marijonai. Misijos 
prasidės balandžio 3 d. ir bai
gsis balandžio 9 d. per 40 vai. 
atlaidus.

ūkininkai, o ekonominio gy
venimo svarbiausias pagrin
das — žemės ūkis. Dabar gy
vename nepalankius žemės ū- 
kio kraštams laikus. Bet yra 
tikras faktas, kad Lietuva su
gebėjo geriau tvarkyti savo 
žemės ūkį ir ūkininkauti, ne
gu lenkai.

Lietuva pirmiausia griebėsi 
žemės reformos. Išdalino dva
rų žemes bežemiams ir padi
dino mažažemių ūkius. Tokiu 
būdu susidarė dauguma vidu
tinių ūkių. Lenkija tokios ra
dikalios žemės reformos ne
įvykdė, nes ten visų laikų val

Praeitų sekmadienį Klebo
nas paskelbė, kad kovo 4 d., 
8:30 bus giedamos šv. Mišios 
su pamokslu pagerbimui šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo. 
Tad, iš anksto spėjama, kad 
žmonių pamaldose dalyvaus 
skaitlingai. Vietinis

Bridgeville
Vasario 27 d. pasimirė Ro

zalija Kasputicnė, 73 metų se
nelė. Velionė Bridgevillėje iš
gyveno per 40 metų. Priklau
sė LUKĄ Susiv. 112 kuopai. 
Buvo pamaldi ir pavyzdinga 
motina. Gražiai išaugino 3 
sūnus ir 4 dukteris. Visi vai
kai stiprių katalikiškų įsiti
kinimų ir nuoširdūs savo pa
rapijos rėmėjai. Liūdesio va

landoje reiškiame jiems gilių 
užuojautų. Laidotuvės Įvyko 
kovo 2 d,

Ilsėkis ramybėje geroji ma
myte, atidavusi Dievui savo 
skaisčių sielų, šaltos žemelės 
priglausta ir vaikų apgailėta. 
Amžinų atilsį duok tavo vėlei, 
Viešpatie!

iavimams.
Tiesa, ir Lietuva dar nega

li pasigirti, kad jos ūkininkai 
jau yra pasiekę aukšto gero
vės laipsnio. Daugelį ūkinin
kų dar tebekainuoja ir skur
das, ir vargai ir kitos nege
rovės.

Tačiau su tomis negerovė
mis ir vyriausybė, ir ūkiškos 
organizacijos, ir patys ūkinin
kai veda gana sėkmingų kovų. 
Ir šiandie, be abejo, Lietuvos 
ūkininkų tarpe nėra jau to
kio skurdo, koks yra Lenki
joje.

Varšuvos lenkų laikraštis 
“Glos Narodowy” (II.7.) į- 

i dėjo straipsnį “Skurdas ir li-

lenkų gydytojo knygos, kurio 
je piešiamas pasibaisėtinas 
Lenkijos kaimo gyvenimas.

Toliau sakoma, kad lenkų

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone REPnblic 9723

Pirmadienį prieš užgavėnes 
į parapijos surengtų card pa
rty buvo atvažiavęs kun. Vai
šnoras, kun. Misius, kun. Pi
kutis, advokatas Schultz su 
žmona ir kiti garbingi sve
čiai. V.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarniake ir Ketverge 

nao 2 iki 9 vaL vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.
TaL Proepeet 1012 

Ree. TaL Resnblio 1HI47

DR. P. J. BEINAR
( B1S1AAKA t SKAS > 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredų

Seredomls ir NedėL pagal sutanų 
Sekmadienį susitariąs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare 
Trečiadieniais pagal sutarti

Res. T e L OANal 0402 
2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLIS SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lobo*
CHICAGO, i,bL 

Telefonas MIDvay 2880
OFISO VALANDOS:

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

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARda 0094
Rea. Tel. PLAza 2400 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OR. 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 sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OI’TOMKTltlCALLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano darautav imas

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

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak. 
Nedėlloj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigiem kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Res 6958 So. Talman Avė. 
įves. T ei. tiRU vemu 0617 
uince iel. HJtijmocJs. 4o48

DR. J. J. SIMONAITIS
- GzDITOJaS ir chirurgas 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėlioinis susitarus

TaL YARda 6921
Re*.: KENvrood 6107

BR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nno 6:30—8:36 
756 VVest 35th Street

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 6 ir 0:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutarti.

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

D R. A. W. JACORS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.

Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

Office Hours 
2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appomtment

DR. SIRiKULIS _
4645 bo*. Asmand Avenue*

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 u- nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutarti. 
Offiso Telef. Ru u levard. 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tat.
OHLSU VALANDOS 

• v*L nte iki S X.

DR. A. P* STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Oflao TaL VIRgima 0036 
Reaideucųoe TaL HBYeziey 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer A

ūbas f*L: 2—4 ir l P. M,

Tai OANal 6188.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAU LR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 T.l. 
RKZ1DLNCUA

6631 S. California Avc.

Telefoną* REPnblic 7868

Office Phone Bee and Offioe
PROspeet 1028 8359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal URM

DR. J. J. KOWAR
<KOWAHSKAS> 

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliom ir Trecsiadlenlai* 
Pagaal Sutartu

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

■ Ofiso Valandos:
L° vai. ryto Uu 9 vąl, 
Seloagdieniait įf Tr< ■ jadtoniai* 

Sinajų,_______į

8889 So. Claremont Ava
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tat OANal 0267
Rea TeL PROspeet 6669

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
I DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street 
VaL: nno. 8 ryto iki 8. vakaro

Seredoj pagal aatartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue

Telefonas LAFayetto 3650 
Antradieniais, Ketvrrtadiemaia ir 

Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.

Tet YARda 0994 
Ptrinadiemais, IwJiad»i»aia rr 

dečtadreniMs
..... ... ' ■ 1

Neieškok maloautųų, baųoš
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Klebono Žodis ARD 

9 Skyriaus Metinio 

Bankieto Išvakarėse

Ateinantį sekmadienį, para
pijos salėj, 7:30 vakare, įvyks 
metinė vakarienė, sykiu ren
giama ir graži programa, ku
ri^ rengia Šv, Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų skyrius vie 
nuolyno naudai.

Kaipo lietuviai, sek'madienį, 
kovo 5 d., švęsime savo tau
tos šventojo, šv. Kazimiero, 
šventę: rytų bažnyčioje pasi
melsime prie Dievo ir per šv. 
Kazimiero užtarymų, padėko
sime Visagaliui už apturėtas 
malones, o vakare susirinkę j 
į parapijos salę medžiaginiai 
paremsim savo įstaigų ir sese
lių - mokytojų darbuotę, mū
sų tikėjimo ir mūsų tautos ge
rovei. Paremdami seselių da
rbuotę ir jų įstaigas, parem- 
sikne patys save ir savo rei-
kalus- ---a*

Ciceriečiai niekuomet nėra 
pasilikę paskutiniais rėmimer 1
savo tautos ir savo tikėjimo 
įstaigų. Visuomet buvo pirmu
tiniais. Klebonas turi vilties, 
kad šiemet ciceriečiai taip pat 
palaikys duosnumo garbę!

Sveikinu Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų skyriaus 
valdybų, nares ir visus, kurie 
kuo nors: darbais ar auka 
remia jų darbuotę. Te mūsų 
metinė Šventojo šventė dar 
labiau mus atgaivina ir pas
katina prie daibų Dievo ir

tėvynės garbei ir gerovei. Jei 
mano sveikata sustiprės, tik
rai su jumis dalyvausiu pa
maldose ir vakarienėje.

Dieve, per šv. Kazimiero 
užtarymų ir mano maldas, pa
laimink visus Šv. Antano pa
rapijos ir Ciceros žmones.

Kun. J. Vaičūnas,
Klebonas

P. S. Sveikinu visus savo 
parapijos ir kolonijos Kazi
mierus linkėdamas visiems 
sveikatos. Klebonas

Žinių - žineles

Nuo vas. 27 d. Juozas Gry
bauskas, Jr., užima Šv. Anta
no par. Paskolos b-vės rašti
ninko vietų. J. Grybauskas, 
Jr., yra rimtas vyras ir yra 
tinkamas tani darbui.

Draugystės Šv. Antano mė
nesinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, kovo 5 d., parapi
jos mokyklos 8 kamb.

Kovo 5 d., parap. svetai
nėj rengiama Šv. Kazimiero 
Akad. R. draugijos metinė va
karienė. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Povilas Sideras, 4907 West 
14th St., atidaro pirmos rūšies 
“barber shop”.

Mūsų gerb. kleb. kun. H. 
J. Vaičūnas, po sunkios ope
racijos, jaučiasi daug sveike
snis.

/T Rap.

At "Rocket to the Moon," Clifford Odets’ latest at the 
Belasco Theatre, I found myself seated directly in fronl of Mrs. 
Franklin D. Roosevelt. All through the first act, I f eit those 
ticklings along my back, so conscious was I of the presence of 
the First Lady. During the second act, she tapped me on the 
shoulder and asked me to remove my hat, a little perky affair 
with a feather I hurriedly did so, apologizing for the annoyance. 
Būt she Laughed at my confusion. telling me she was pūrely selfish

scoffs at deception and makes tlie 
most oi each phase of her beauty an<T 
charm, from its naivete to its great-’ 
ėst maturity. It is hard to decide 
which thought is right—būt remem—. 
ber this—the French women have an

in asking. She eould see perfeetly, she 
said, būt she wanted to get a good 
idea of my ncw hairdo and my hat 
was in the way. So I think wh*t 
America will always need is a stj(Wl 
conscious First Lady —much, mocft 
more than that good niekei c-igar ... International reputation for txcelling' 
HARK TO HOLLYWOOD in chic
The eurrent practice among motion 

picture exhibitors of reviving famous 
films of sevefal years ago brings oiit 
a graphic portrayal of the progresą 
wc've made in styles an<f ideals of 
beauty. Recently, I saw a reissue of 
"The Masąueradcr”, with Elissa 
Landi playing opposite Ronald Col- 
man. Poor Elissa! How different she 
looked then, to my 1938 eyes, with 
her simple, parted-in-the-midd!e hair- 
dress, her bow1-likt felt hat, and a 
scries of line-less gowns! Yet, this 
was the chic of only a few years back. 
I think Hollywood is a perfect digest 

FLORIDA GRAPEFRUIT

"a natūrai beauty tonie"
of what to wear—if you aga agpre- 
ciatc when the film maksiu ant tepioits 
and when they are jestfap Accord- 
ing to Edith Head, w4»o bears the 
burden of designing for Paramount, 
“we don’t follow what is chic unless 
it is also becoming. Usually, wc re- 
flect the period in our designs, būt 
sometimes we satirize extreme vogucs 
to crcate humor or to capturc atten- 
tion.”
OBSERVATIONS ON AGE 

' You know, the Chinese are eager to 
grow old, because age to them is a 
reverent matter. Old folks are beau
tiful and the young pcople are callow. 
In this country, women are eager to 
stay young, basing all beauty ideals 
on the »o-called "bloom of youth”. 
And in France, the Parisiu woman

NOTĖS ON CLEANLINESS 
So many women look to exotic 

c r caras and electrical gadgets to 
bring them beauty, and then disre» 
gard one of the first precepts of tha 
beauty route, the rule of Cleanliness. 
which is the basis of skin preservą-* 
tion. Be clean in everything you <kfc!
Keep your hands clean and all jars 
and lipstieks covered. A powder puffi 
doesn’t improve with age. Leaving 
powders and creams exposed destroys 
their consistency and makes lipstiele 
roti and cheek rouge look blotchyM 
Don’t depend on cleansing alone^ 
when soap and water mušt augment 
it. And ūse a mild soap—not one witht 
a heavy perfume. Be sure your eye-* 
brow pcncil—if you usc one—is sharp 
and clean. .

TRICKS AND TRENDS ( 
Your “gold” costume jevrelry 

and compact may be preventedf 
Irom taking on that dark, tar. 
nished look by a thin evėn coat- 
ing oi nai! polish that vrill also 
guard against aeratehea and toear.
. . . Did you know grapefruit 
grovrs in clusters vary much liko 
its namesake? The Florida yield 
this year urill be entra heavy, I 
hear, so much in demand is thia 
natūrai health tonie.... Since my 
good friend Walter VFinchell pro. 
claimed to the country my pro.' 
dlction of bangs for nert spring, 
l’ve had hundreds of lettera from 
women endorsing tbo idea. . . .

, Society debs and theatrical atara ( 
1 are getting their esercise these ' 

ointry days at the outdoor skat—' 
ing rink ia Radio
you’re alvrays sure 
to tvitness your f alfa 
lows). . . . Saw Brenda 
the No. I deb, and Rutb Daye, 
dancing darling of "Leave It to 
Me", erm-in-arming over the ico. 
Brenda in a quilted velveteen 
jacket in Burgundy, urith ailver 
heli buttona that tinkled aa sho 
twirled. . . . R irt A in a skatino 
dress of palest blue, arkite Ii ned. 
with white angom Dutcb cap and 
mittens. . . . The giri: Martho 
Stepbenson... The place: EI Rio 
... The gowa: n glamor lengtb of 
wbite cniffon, smocked at vrslst 
with gold and ailver beads, and o 
long scarf, erom backarnrds, divf. Į 
ded hy a jevaled elip ... *J

fa eager to look likę hcrtd(, S^Cyrtgkt. ^>m»a Įtonų—Jfad—i

kuriam išlaikyti iš apskrities 
savivaldybės lėšų šiais melais 
skirta po 150 litų mėnesinės 
pašalpos.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Geriau kitam duoti, nei ki
to prašyti.

Aklas aklų netoli nuves, 
paliejus.

Harry Hopkins sako kalbų lowa valstybės legislatūros 
posėdy. (Acme telephoto)

Iš Lietuvos miestu ir kaimu
ILGAINIUI BUS SULAUK

TA GERŲ AIKŠČIŲ
TELŠIAI. — Telšių sporto 

apygardai priklauso Telšių,

miai nutautę ir dėl tos prie-
žasties kultūriniai atsilikę. Du 
bingiai, kaipo Lietuvos istori
nė vieta ir, be to, pasižymi ne 

Tauragės, Kretingos ir Mažei paprastai gražiais gamtos vai

— Šiemet pastebima dides
nė emigracija iš Lietuvos į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Važiuoja daugiausia žy
dai. Nedidelė Lietuvai skiria
moji emigrantų kvota ankste
sniais metais nebūdavo net pi
lnai išnaudojama, o šių metų 
kvota jau beveik visai yra 
išsemta 'metų pradžioje.

— Lietuvos ministras Mas
kvoje Jurgis Baltrušaitis, ku
ris Lietuvai atstovavo Sov. 
Rusijoje nuo 1920 metų ru
dens, išeina į pensijų. Lietu
vos pasiuntiniu į Maskvų ski
riamas L. Natkevičius, iki šiol 
buvęs Lietuvos1 pasiuntinybės 
Paryžiuje patarėjas.

— Seimas priėmė įstatymų, 
kuriuo likviduojamas Vytau
to Didžiojo Komitetas, kuris 
ruošė 1930 metų iškilmes ir 
vėliau keletu metų rūpinosi

Kovo 2 Diena
“Stengkis kantriai kitų pra 

sižengimus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi, 
o kiti tur jas kęsti.

Jei tu negali pats savęs pa
daryti kokiu nori, kaip gali- 
norėti, kad kiti pagal tavo 
užmanymo būtų!

Labai norėtumėm kitus ma
tyti tobulais, o patys nuo sa
vo paklydimų neapsivalome”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius XVI, 2).

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makes you look old and feel old. 
Try the Modem* Method for Col- 
oring Hair . .. CLAIROL. You’ll 
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching reąuired to 
soften the hair when you uae 
CLAIROL. You’U love the reaulta 
on your hair — beautiful, natural- 
looking color that defies deteetion. 
See yourself as you vvould likę to 
be. See your hairdresser today or 
send this coupon NOW.

Na turally... vi th

Vytauto Didžiojo muziejaus 
statyba. Komiteto turtas per 
duodamas Valstybės iždui.

Be ture te look ter tkli merk et 
GENUINE Cleirol en the bottle.

• The perfect combination of rich oil, fine 
Map and dalicate color that can't be copied 
... e bl.nd that only Clairol containa.

JOAN CLAIR, CLAItOt, Ine.
132 Weat 46th St. New York, N. V.

Smd FREE booklet, advice and analyaia.

kių apskr. Pereitais metais vi 
soje apygardoje veikė 68 klu
bai su 2517 sportininkų. Kiek
vienam apskr. yra įsteigti ra. 
joniniai kūno kultūros komite
tai. ' Ui-,

Jubiliejinius metus savival
dybės atžymėjo dideliu įnašu 
ir kūno kultūrai. Sporto sta
dionams įrengti yra paskirusi 
Telšių savaldybė 15,7 lia že
mės platų, Mažeikių — 5,55 ha 
Tauragės — 4 ha, Kretingos 
— 4 ha. Ilgainiui šie plotai 
bus tinkamai sutvarkyti ir į- 
rengti.

zdais, yra gausiai lankomi tu
ristų.

Dubingiuose nėra nei gydy
tojo nei akušerės. Tam trūku
mui pašalinti, Ukmergės aps
krities valdybai yra pavesta 
kreiptis į sveikatos departa
mentų, prašant tarpininkauti 
įsteigti Dubingių bažnytkai
myje apylinkės sveikatos pun 
ktų ir prašyti Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti Or
ganizacijų Sųjungų, kad ji įs
teigtų čia ir sveikatos centrų,

RHEUMATISM
RELIEVK PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rheuma
tism, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’a formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does the work quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction i n a few 
minutes or money back at Druggist’s. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

*4
daugiau-

NORI SVEIKATOS CEN
TRO DUBINGIUOSE

UKMERGĖ. — Dubingių 
bažnytkaimis yra toli nuo vi
sų kitų didesnių miestelių, ku
riuose yra įsteigti sveikatos 
punktai. Bažnytkaimis randa
si per 13 km. nuo savo vals
čiaus būstinės — Giedraičių 
miestelio ir per 65 km nuo 
apskrities centro — Ukmer
gės.

Vietos gyventojai
šia yra labai nepasiturį, žy-

Aslhma Cause
Fought an 3 Minutes

Bv dlssolvlng and removlng mucus or 
phltgm that causrs atrangllng. choking, 
Atlhma attaeks, the doctor’a prescrlptlon 
lfendaro removes the cause of your agony. 
flc amokes, no dopes. no tnlections. Ab- 
solotcly tasteless. Starts work in 3 minutei 
B'eep soundly tonlght. Boon feel well, years 
younge- stronger, and eat anythlng. Guar- 
ancer, > impletely satlsfactory or money 
back. i. your druggist ls out ask him to 
order Mendaco for you. Don’t Sttffef suother 
day. The guarantee proteets you.

a-

EVERY W0MAN 
I KN0W RELIES 0N

LISTERINE
FOR

DANDRUFF

Clinic* prooe Lieterine Antiseptic 
reachee and kilis dandruff germ
There is no »vwter, more delightful, oc 

effective way of keeping dandruff under 
control than uit,h Llsterhre Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a mnutli 
waah and gargle Just rub lt ln and follmv 
wlth prolonged maRSage.

I.lstttrlAe Antiseptic gels rid of dandruff 
because lt kilis the germ that causes dan
druff—the uiteor little bottle-shaped hae- 
leria (Pltyrosporum ovale) that, surrourtris 
the hair and covers the scalp.

Don’t uaste time wlth remedies that. 
merely attack symptnms Ūse I,isterine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the cause. Tne only treatment ue knnu 
of that ts backed by ten years of research 
and a clinical record or success in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louit. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

• DANDRUFF*

t
a. a a

KAZIMIERAS RUNAVIČIUS

Šiuomi pranešame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
mūšy mylimas brolis. Kazimie
ras Kunavlėlus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu antradienio va
karu, vasario 28 d., 10:0W vai., 
sulaukęs pusės amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoje, Še
duvos mieste. Sūnus veltomų 
Adomo ir Karolinos (Mikutavi
čiūtės) Kunavičių. Augo ir vi
są. laiką gyveno Chicago, III. 
Buvo narys Susivienijimo L.R.- 
K. A. 15-tos kuopos.

Velionio kūnas pašarvotas 
Mažeikio koplyčioje, 3319 Litu
anica Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 4 d., 9:00 vai. ryto. Po 
pamaldų Šv. Jurgio bažnyčioje, 
bus nulydėtas j šv, Kazimiero 
kapines.

Prašome visas gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir pasimelsti už velio
nio sielą.

Giliai nuliūdę —
Sesuo ir švogeris: Antani

na ir Izidorius Nausėdai Ir jų 
vaikai Felicija ir .Edvardas, ir 
Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
mUŪUA n DIDHAUSIA LAIDOJIBa IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
___ ___ 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
____________Tel. LAEAYETTE D727____________

TA V V A T koplyčios visose 
JL/ 1 > JL Chicagos dalyse

Klaniykito mūsų Lietuvių radio programų Seitadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) —- Pranešėjas 

P. SALTIlflERAS

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

OeriausiM patarnavimaa — Moteris getan&uja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATABNAVIMAfl DIENĄ Z* RAKTI 
KOPEZOIA DYKAI

2025 W. 51rt Su TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South PauHna Street

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis................... $2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais.............................$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais......................... ...................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais................. .......... . . .$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš..................... ........$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais............... ..$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais...............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais................... .. .$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.........••.............. T5c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

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

l AiioTuviy flbn direktoriai

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* U DIII A M P C patarnavimas AIYIDULHIiul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anllitiiiy B. Petkus
kMcz ir Sunai

6834 So. AVestern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 WeRt 23rd Place 
Phone CANaI 25J5 
Skyrius 42-44 E. 108 S t. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąvo. 
Phone LAEayette 3572

S. P. teikQ 3319 Lituanica Avenned Phone Y ARds 1138-1139

Anbnsc M Ph
lllllHP 3307 lituanica Avė.

fulUlIldv llla 1 UlIlUd Phone YARds 4908

1 1 7nln 3646 Wcat 46th Street
la Ja Cul|J Phone Y ARds 0781-0782

Alhprt V PptlflIC 4704 S- WMtern Avenue
nlllUl 1 V. 1 blnllj Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419
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PORA DIENŲ IKI KONFERENCIJOS
Visi Ruoškimės Dalyvauti Katalikiškos 

Akcijos Suvažiavime
Vos pora dienų beliko iki 

Federacijos Chicago apskri
ties šaukiamos Chieagos ir a- 
pylinkės lietuvių katalikų dr- 
gijų, organizacijų skyrių, klū
bų atstovų ir visų, kuriems 
rūpi mūsų tautinė ir religinė 
veikla konferencijos. Konfere
ncija jvyks kovo 5 d., Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos salėj, prie W. 44 ir 
So. Fairfield Avė., lygiai 2 v. 
po piet. Suvažiavimui bus pa
tiekta dvi paskaitos aktua
liais mūsų gyvenimo reika
lais, kurias seks diskusijos.

Taip pat bus svarstoma visi 
šių gyvenimo iškeltieji klau
simai ir daromi nutarimai.

Jei kurios draugijos dėl tam 
tikrų priežasčių negavo laiš- 
ko-kvietimo j konferencijų ir 
neišrinko atstovų, tų draugi
jų valdybos privalo dalyvau
ti. Svarbu, kad nei viena ka
talikiškoji draugija nepasilik
tų konferencijoj be atstovų.

Tautos ir religijos reikalai 
šaukia mus konferencijon, tat 
visi dalyvaukime.

P. Čižauskas, Reng. k. narys

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Ateinantį sekmadienj aštuo- 
niolikiečiai rengiasi iškilmin
gai švęsti šv. Kazimiero šve
ntę. Dalis parapijos jaunimo, 
L. Vyčių 4 kp. vadovaujant, 
vyks į L. Vyčių apskričio re
ngiamas iškilmes Brighton Pa 
rke. Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų skyrius švęs savo meti
nę šventę: ryte skyrius daly
vaus iškilmingose pamaldose, 
o vakare gražiame parengime 
par. salėje. Rengiama puota 
su gražia programa, kurių iš
pildys mokyklos vaikučiai. Pe
lnas skiriamas Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolynui.

Praėjusį šeštadienį gražiai 
palaidota a. a. Veronika Še
rienė, ilgus metus gyvenusi 
šioję kolonijoje ir priklausu
si vietinei parapijai. Velionės 
senatvė buvo sunki, daug va
rgo pakėlusi ir ilgai sirgusi 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Oak Forest įstaigoje. Kaipo 
maldinga moteris buvo ištiki
ma narė daugelio maldos drau 
gijų, kurios užtat ir gražiai 
patarnavo jos laidotuvėse.

DIEVO APVAIZDOS PAR, 
— Šv. Kazimiero Akademijos 
Rė-jų 5 skyrius rengia 20 me
tų sukaktuvių vakarienę su 
gražia programa kovo 5 d., 
5:30 vai. vakare.

Visų parapijom} prašoma 
atsilankyti ir paremti vakarų,

Šeimininkės sako, kad vaka
rienė bus labai gardi.

Valdyba

Nuoširdi Padėka
šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų vajaus vakarienės me 
tu, patyrusios 'mūsų brangių
jų Rėmėjų, Geradari;} palan
kumų, užjaučiančias širdis — 
džiaugiamės ir širdingai dė
kojame visiems vajaus vaka
rienėje dalyvavusiems ir au
kojusiems.

Š. K. A. Rėmėji} draugijos 
amžinais nariais tapo — au
kojusieji po $100.00: Š. K. A. 
Rėmėjų 1-mo skyriaus — Juo 
zapas ir Elena Gedvilai, Juo
zapa Vietienė. 2-ro skyriaus — 
Agnietė Smagurienė. 6-to sky
riaus — Barbora Vilimienė. 8- 
to skyriaus — Antanas Shad- 
baras.

Esame giliai dėkingos Rė 
mėjų skyriams už aukas: 2-ro 
skyr. Šv. Jurgio parap. $10.00, 
3-čio skyr. Šv. Mykolo parap. 
$10.00, 4-to skyr. Visų Šventų 
parap. $5.00, 6-to skyr. Ne
kalto Pras. parap. $10.00, 8-to 
skyr. Gimimo Panelės Šv. par. 
$60.00, 9-to skyr. Šv. Antano 
parap. $20.00, 26-to skyr. šv. 
Kazimiero parap., Worcester, 
Mass. $50.00 ir Moterų Sų-gos 
Chicagos apskr. už $10.00.

Iš Šv. Alfonso parap., Bal- 
tmore, Md., gavome akademi
jos statybos fondui $133.47. 
Aukojusiems 'baltimoriečiams 
reiškiame nuoširdų ačiū ir 
jų didžiai gerbiamam klebo
nui kun. Juozapui Lietuvnin
kui už $15.00 aukų, kun. dr. L. 
Mendelui už $10.00, kun. A. 
Dubinskui už $10.00 ir vargo
nininkui G. Kaprašiūnui ut, 
$5.00 aukų.

Marion Daniels, pasiskelbu
si akrobatė šokikė. Jos gastro 
lėmis po Europų susidomėjo 
vokiečių nacių kaizeris Hitle
ris užsidegė, kad jį jam ir jo 
draugams pašoktų. Specialus 
lėktuvas buvo pasiųstas į Ca- 
nnes, Prancūzijoj, kad jų at
gabentų Berlynan į Hitlerio 
rūmus. M. Daniels yra cliica- 
gietė. (Acme psoto)

čienė, A. Kilmitka, E. Kubai
tis, St. Kukienis, J. Kurienė, 
V. Lekovicz, V. Lukošienė, P. 
Mankus, V. Majauskas, M. 
Mikšienė, J. Montvila, E. Ne
dvarienė, B. Nennrtonis, B. 
Papšis, E. Paulienė, M. Petro- 
šaitė, St. Pieža, p. Piktužis, 
O. Prosevičienė, E. Prosevi- 
čifttė, O. Putlienė, B. Pužau
skas, A. Rimidaitė, J. Račas, 
U. Radavičius, dr. Rakauskas, 
B. Rimkienė, E. Rudytė, I. Ru
dienė, S. Šambaras, p. Šamba- 
ras, P. Šatienė, p. Saunoras, 
M. Sauroskaitė, M. šedienė. 
L. Šimutis, S. Šimulis, J. 
Smuotkaitis, M. Stankus, C. 
Stasulaitis, O. Stonis, B. Stro- 
domskienė, T. Stučinskienė, p. 
Stulga, M. Svenciskas, M. Ta- 
latauskienė, p. Trust, J. Uga- 
ntas, p. Vaičienė, J. Valonis, 
O. Valuškienė, K. Vertelka, 
p. Yančienė, p. Zalauskienė, 
O. Žasaitis, S. Zigmont, B. 
Žitkevičienė, A. Zube, Stella 
Zube, K. Zurenskas.

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

THINGS THAT NEVER HAPPEN
6IKU5 A5 benori rok A5 THose. 

see ncroKEp /n MAGozj/ies

"VVaukegano, Illinois Šv. Ba
ltramiejaus parap. klebonui 
gerb. kun. J. Čužauskui reiš
kiame širdingų padėkų už svei 
kinimus ir paraginimų parapi
jiečių remti kilni} Rėmėjų da
rbų atgaivindamas Š. K. A. 
Rėmėjas. Linkime Waukegano 
skyriui padidėti lig 200 narių. 
Visiems vvaukeganiečiams už 
sveikinimus ir už prisiųstus 
skanius grybus nuoširdžiai dė 
kui. Tie grybai sotino svečius 
— primindami net Lietuvos 
girias, kuriose jie rinkdavo 
kelmukus.

Vakarienės metu aukojusie
ji:

Po $20.00 — aldermonas J. 
Egan, Marijona Brenzaitė.

Po $10.00 — Vincas Birge- 
lis, Barbora Naujokienė, ark. 
M. Žaldokas.

Po $5.00 — Dievo Apvaiz
dos parap. kleb. kun. I. Alba
vičius, kun. S. Gaučius, gerb. 
Chicagos konsulas, P. Dauž
vardis, adv. J. Grisius, dr. P. 
Atkočiūnas, dr. Kliauga, dr. 
Lauraitis, Agota Balsienė, Ju
lius Barčius, Antanas Janelio- 
nis, Barbora Lindžienė, A. Ro
kas, Jonas Stankevičius, S. 
Šambaras.

Po $3.00 — Šv. Petro ir Po
vilo parap. kleb. kun. A. Lin-I 
kus.

Po $2.00 — Visų Šventų par. 
kleb. kun. J. Paškauskas, V. 
Doveikienė, Ona Kukienis, O- 
na Paukštienė, B. Rokaitienė, 
L. Slienis, Ona Yanchus.

Po $1.00 — E. Andreliūnie- 
nė, P. Armonienė, P. Bagdo
nas, O. Balnis, P. Bardauskas, 
S. Bartkaitė, p. Bartis, J. Be
rtulis, A. Beinoraitė, B. By
tautienę, J. Bimba, A. Bud
rys, J. Buivydienė, F. Burba, 
K. Čapienė, J. Čepulienė, O. 
čemauskienė, V. Dambraus
kienė, F. Dargila, P. Drukte
nis, D. Drungelienė, J. Galin- 
skas, J. Garuckis, O. Gaspe- 
rienė, J. Gedvilas, A. Graibie- 
nė, p. Gristaitis, M. Gumalau- 
skas, p. Jonaitis, M. Jonės, S. 
Junokas, M. Jurkienė, p. Ju- 
rodeikis, A. Juška, K. Juva- 
nauskas, E. Karlovicz, F. Ka
valiauskas, p. Kavai, A. Kie-

Po 50c — J. Kabelis, p. Ka
linauskienė, L. Vilecka.

Mielieji mūsų geradariai, uz 
visų malonumų, kurį mums su
teikėte savo palankumu, dos
numu, — tūkstantį kartų dė
kojame ir meldžiame Gėrybių 
Viešpatį, kuris 'mato Jūsų kil
nų širdingumų, suteikti paža
dėtų šimteriopų atlyginimų.

Šv. Kazimiero Seserys

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Dr- 

stės Saldžiausios Širdies V. 
J. No. 1 susirinkimas }vyks 
kovo 5 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Nepamirškit atsivesti ir nau
jų narių, nes dabar eina va
jus. Galima įsirašyti be įsto
jamojo mokesčio. Pasinaudo
kite vyrai, gera proga. Tų pa
čių dienų eisim su Lietuvos 
Vyčiais in corpore prie šv. 
Komunijos 18:30 vai. ryto.

Nut. rašt. G. Pakeltis

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
klūbo mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Ip vai. dienų.

Helen Chapas, rašt.

Dora spauda — laimės šviesa.

ATHOL, MASS., kun. P. 
Juraičio klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 13—19 — kun. 
Adomas Morkūnas, MTC.

WESTFIELD, MASS., kun.
O. Puidoko klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 20—26 — 
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BROCKTON, MASS., kun.
J. Švagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27.—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETH, N. J., kun. 
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Jančius, M. 
I.C.

MONTREAL, CANADA, į 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

PITTSTON, PA., kun. J. 
Kasakaičio klebonaujamoje ba 
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės 
atlaidai — kun. P. Malinaus
kas, MIC.

DETROIT, MICH., kun. J. 
Čižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun.
S. Yunkerio klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 7—9 — 
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andriuška, MIC.

PROVIDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
I. C.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—12 — 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Misiaus klebonaujamoje ba
žnyčioje balandžio 10—16 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

Išbandyk m (Įsi, mokslišką 
"\cw Life” galvos gydymą nuo 
pleiskaną, nuo sausumo lr nuo 
taukuotumo odos Ir plaukų. At- 
nauink savo plaukus ir prirengk 
Juos pavasariniam sugarbinla' 
vimul.

Kaina 95c. — Tik šią savaitę.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

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

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Turtai virt 
62^00,000.00

Reserve
6220.000.00

CUTS-BURNS-SCALDS
should be ųuickly treated to prevent bad after- 
effecu aa well aa relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too (or tore, tired feet. At your 
druggist's—money back if not aatisfied. For 
freesample wnteMossoLaboratories,215Soutb 
Leavitt Street, Chicago. *

QUICK RELIEF FOR FEET

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Radio Program

PLATINKITE “DRAUGĄ”

~CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Mūrinis namas, 1-mas aukštas —* 
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus “lucky bargain”. 63-čios 
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
te: 5811 VVest 64th Place. Klaus- 
kite antrame aukštyje, užpakalyje.

PARDAVIMUI NAMAI 
6241 So. Talman Avė., pulkus 2 Go
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių 
fletai. Ąžuolo grindys lr {taisymai. 
Karšto vandenio šiluma. 2-karų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.

Vakarytlnis kampas 64-tos ir Camp
bell Avė. Pulki 7 kamb. rezidencija, 1 
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji' 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys lr 
Įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.

NORMAN GEYER & CO., Ine. 
4801 So. Ashland Avenne,

Tel. YATLIs 0200.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokia 
nuosavybę bile kar, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią, nuosavybę prel- 
51an ir geriau. Atnaujinklt savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap- 
d raudos policy.

CHARLES URNICH 
(Kazys Umikas)

2500 VVest 6»r<l St. Antras aukštas
Durys nuo Campbell Avė, pusės

' . NORT MAINYTI
Mainysiu mano taverną ir na

mą ant privatiško namo. Atslšau-k 
kitę: 4035 South Wood Street.

NEURITIS
BILIIVI PAIN IN FIW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago ln a tfu minutes, get the Doctor’B formula 
NORI TO. Dependable—no opiates. no nar- 
eoties. Does the work ąulckly—mušt relieve 
«orst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don't 
auffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

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

HE IWFUL PRICE YOU PH FOR HUNE

NERVOUS 4%

Check Below And See If Yon Have 
Any Of The Signs

you of good health, good times and iobs.
Don’t let youraelf "go” likę that. Start 

taking a good, reliable tonie—one made «spe- 
tiaUt for vooun. And eouid you ask for any- 
ihlng whose beneflta have been better proved 
than world-fsmous Lydia E. Pinkham’a
Vegetable CompoundT 

Let the wholeeome herbą and roots ot
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your shrieking nervea, tone up your system, 
and help leeaen dlstress from female (uno- 
tional dinordera.

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

srithout fail from your druggist. Over a mil
lion aromen have written in letters reportlng 
vonderful beneflta.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham s 
Vegetable Compound has helped grateful 
somėti go ‘‘smiling thru” trying ordeala. 
Why not let lt help YOU?

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

Išmokčjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičiu
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

nų, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAOO
JUSTIN MACKTEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIyėTTTm DABAR! — fiAuKITU 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE EB 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ..................................................- $6.66
NUT ............................................... ie.ee
BIG LUMP ........................................ $e.oe
MINE RUN .................................. $6.75
SCREENINGS ................................... $5»«

Tel. ARDmore 6975

AAilIions prėfer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite Sį naujų Salad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,

PAR MORE-OP THE COSTLY INGREDIENTS!

UTILITY LIŪUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel, Prospect 9745-0746
Whole«ale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pm mui galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. DclmldM 

Savininkai

TIK $42-00
OHIOAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
76-čla gat. tr OaUfornla Avė 

Dn Mokat nno Marųuette Pk.
Mūriniai, Inaluluotl namai 6 
lr e kambarių, bu betamentu. 
lotaa 10x126 p«dų gu visata 
Jtaieymala.
Namo kaina $5,000.00. Mažas 
pradinis JmokBJlmaa, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 J 
mėnosj fll suma padr-ngria
nuošlmt), taksus apdraudę lr 
mSnealnę dalj paskoloa

Namai statomi po priežiūra 
F. H. A.

Pamatykite, o stehBsitSa. 
Ofisas prie 72-člos gatvės lr

California Avenue.


