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Jis yra Eugenio kardinolas Pacelli, 
popiežiaus valstybinis sekretorius

Popiežium išrinktas 3-uoju 
kardinolų balsavimu

VATIKANAS, kovo 2. —
.To Eminencija Eugenio kardi
nolas Pacelli šiandien išrink
tas 262-uoju Popiežium. Pa
sivadino Pijum XII.

Išrinkimas supuolė su jo 
gimtadieniu. Naujas Šventa
sis Tėvas gimęs 1876 metais 
kovo 2 d.

Kardinolų konklava buvo 
trumpiausia Bažnyčios naujo
je istorijoje. Vakar kardino
lai užsidarė Į konklavų rinkti 
Popiežių. Šiandien priešpiety 
jvvko du balsavimai, kurie ne 
davė teigiamų rezultatų.

Vakare turėjo įvykti taip 
pat du balsavimai. Šį kartų 
kaip 5:30 ,(Romos laikas) kar
dinolai pirmuoju balsavimu 
padavė reikalingų balsų skai
čių už kardinolą Pacelli. Su
deginus baliotus iš Vatikano 
specialaus dūmtraukio, kurį 
tūkstantinės minios nuolat ste 
bėjo, pasirodė balti dūmai. 
Tai buvo naujo popiežiaus iš
rinkimo ženklas.

Tik praėjus pusvalandžiui 
minioms ir pasauliui paskelb
ta, kas išrinktas Popiežium. 
Paskiau paskelbtas naujo Po
piežiaus pasirinktas Pijaus 
XII vardas.

Naujas Šventasis Tėvas Pi
jus XII yra nuodugniai susi
pažinęs su Bažnyčia J. A. 
Valstybėse. 1936 metais rude
nį Amerikoje lankėsi.

Vatikano autoritetai spren
džia, kad išrinkto Popiežiaus 
vainikavimas įvyks šio kovo 
12 d. Tačiau vainikavimui lai- 

paskirs pats naujai išrink-
Fsis Pijus XII.
Prieš kardinolų konklavų 

buvo spėjama, kari kardinolui 
Pacelli teks būti Popiežiaus

NAUJAS POPIEŽIUS

NAUJO POPIEŽIAUS PI
JAUS XII DIPLOMATINIS 

AKTIVUMAS

1876 m. kovo 2 — Eugenio 
Pacelli gimė Romoj.

1901 — įšventintas kunigu.
1912 — Paskirtas popie

žiaus valstybiniu pasekreto- 
rium.

1917 — Paskirtas apaštališ
ku nuncijum Bavarijai.

1920 — Paskirtas nuncijum 
naujai Vokietijos respublikai.

1929 — Padarė konkordatų 
su Prūsija ir šiais pačiais me
tais paskirtas kardinolu.

1930 — Paskirtas popie
žiaus valstybiniu sekretorium.

1933 — Padarė konkordatą 
su nacių Vokietija.

1936 — Atlankė J. A. Vals
tybes.

1939,-kovo 2 — Išrinktas 
Popiežium ir pasivadino Pi
jus XII.

PAD6KONES PAMALDOS

Cliicagos arkivyskupijos 
daugely bažnyčių vakar įvyko 
Padėkonės pamaldos išrinkus 
naujų Šventąjį Tėvą Pijų XII.

62 kardinolų procesija kovo 1 d. Vatikane. Kardinolai eina į konklavą rinkti popiežių. Procesijos priešakyje eina Po
piežiaus valstybinis sekretorius ir kamerlingas Jo Emin. kardinolas Pacelli, kurs vakar išrinktas Popiežium.

(Acme radio telepboto).

Šventasis Tėvas Pijus XII
(Kardinolas Pacelli.)

PO KARDINOLŲ TRECIO
JO BALSAVIMO

VATIKANAS, kovo 2. — 
Kardinolų konklavos trečiuoju 
balsavimu išrinkus kardinolų 
Pacelli popiežium, trys kardi
nolai nuėjo priešais sėdintį 
savo soste išrinktų jį ir lotyniš 
kai jo klausė, ar jis sutinka ir 
kokį vardų pasiskiria.

Gavus teigiamus atsakymus, 
kardinolai pasitraukė į savo 
sostus. Konklavos vedėjas pre 
latas Respighi po to paskyrė 
du kardinolus dijakonus nau
ją Popiežių nulydėti į Sistine 
koplyčios zakristijų ir tenai jį 
aprengti popiežiaus rūbais. 
Pijų XII rengiant koplyčioje 
pas altorių paruoštas sostas 
Evangelijos šone.

Naujas Popiežius atlydėtas 
iš zakristijos užėmė paruoštų

Pijaus XI įpėdiniu. Popiežiui, &ost^ Dabar visi kardinolai
mirus kardinolas Pacelli laiki paeiliui prįe pijaus XII arti

LENKAI SU ITALAIS 
SUTARIA DRAUGINGAI 
BENDRADARBIAUTI
VARŠUVA, kovo 2. — 

Prieš pat Italijos užsienių rei 
kalų ministrui Ciano aplei- 
siant Lenkijų išleistas bend
ras lenki} italų komunikatas. 
Pažymima, kad Lenkija su I- 
talija sutarusios draugingai 
bendradarbiauti politiniais rei 
kalais ir Lenkija remianti Ita
lijos politinius troškimus ir 
siekimus.

Aiškinama, kad Lenkija re
mianti Italijos pastangas lai
mėti prancūzų valdomas teri
torijas.

Kalbama, kad ministras Ci
ano nekalbinęs Lenkijos prisi
dėti pri© antikomunistinio pa
kto ir Lenkija ir toliau pasili
kusi nuošaliai.

Naujas popiežius Pijus XII yra 
Kaktyte tyras, diplomatas, linpistas

Devynerius metus buvęs 
valstybiniu sekretorium

ROMA, kovo 2___ Naujai
išrinktas Popiežius Pijus XII 
(kardinolas Pacelli) gimęs 
Romoje 1876 m., kovo 2 d. Į- 
gijęs teologijos daktaro ir 
kitus aukštojo mokslo laips
nius buvo paskirtas diploma
tiniu profesorium Pontifikinėj' 
Bažnytinėj akademijoj. Popie
žiaus valstybiniu sekretorium 
paskirtas 1930 m. vas. 7 d.

Kardinolas Pacelli buvo 
taip pat bažnytinių reikalų 
kongregacijos sekretorium ir 
pontifikinės komisijos kodifi
kuoti kanonų teises sekreto
rium.

1917 m. gegužės mėnesį kon 
sekruotas tituliniu Sardi vys
kupu ir pasiųstas į Bavarijų 
apaštališku nuncijum. 1920 
metais nukeltas nuncijum į

konkordatų. 1929 metais pas
kirtas kardinolu ir sekančiais 
metais — popiežiaus valstybi
niu sekretorium.

1934 m. Popiežius Pijus XI 
jį pasiuntė į Buenos Aires, 
Argentinoj, savo atstovu gar
siam Eucharistiniam kongre-

KARUI KINIJOJE
JAPONAI NESIGAILI 
DIDELIĮĮ IŠLAIDU
TOKIO, kovo 2. — Japonų 

vyriausybė apskaičiuoja, kad 
ateinančiais administraciniais 
metais — nuo 1939 m. kovo 
31 d. iki 1940 m. kovo 31 d., 
karo vedimui Kinijoje kas
dien priseis išleisti po 4 mili
jonus dolerių.

Kariuomenės ir laivyno de- 
partamentai apskaičiavo, kad

se. 1935 metais buvo pasiųs- 1939.40 metų karui numatoma
tas į Londonu taikos reika
lais, o 1936 m. rudenį lankėsi 
J. A. Valstybėse. Ten jis ap
lankė visus didesniuosius ka
talikybės centrus. Aplankė ir 
prezidentą Rooseveltą Baltuo
se Rūmuose Washingtone. 

Pijus XII yra ne tik žymus

apie pusantro bilijono dol. iš
laidų.

Šios išlaidos vadinamos ne
paprastu biudžetu, Be to, rei
kalingos dar priedinės sumos, 
kurias nurodys patsai impera 
torius ir reikalaus parlamento 
pripažinti. Kaip įprasta, im-

nai tvarkė Bažnyčios reikalus. 
Spėjimas .šiandien virto tikro
vė. Kardinolai trečiuoju bal
savimu ant jo uždėjo naštą — 
šiais nepaprastai audringais 
laikais Bažnyčios valdymų.
Po įvykusių rinkimų ir trum

pų bažnytinių ceremonijų nau 
jas Šventasis Tėvas Pijus XII 
iš Šv. Petro bazilikos balkono 
suteikė minioms savo pirmųjį 
apaštališkų palaiminimų.

Apie 300,000 minia bazili
kos aikštėje griausmingomis 
ovacijomis pasitiko ir sveiki
no naujų Kristaus Vikarų.

nosi. Kiekvienas atsiklaupęs 
bučiavo popiežiaus žiedų ant 
rankos piršto. Popiežius kiek
vienų kardinolą apkabino ir 
bučiavo į veidų. Tuo būdu 
kardinolai pareiškė ištikimy
bę naujam Kristaus Vikarui.

Po to Popiežius procesiniai 
nulydėtas į bazilikos balkonų.

Berlyną. Su Vokietija padarė'bet ir lingvistas.

valstybės vyras ir diplomatas, peratoriaus nurodymai negali 
bet lingvistas.

Kalba; itališkai, lotyniškai, 
prancūziškai, angliškai, ispa
niškai, portugališkai, vokiškai

Chicagos 20 wardo aldermo- 
nas W. V. Pacelli yra naujo 
Popiežiaus Pijaus XII gimi
naitis. .r .

GRIPO EPIDEMIJA 
CHICAGOJ

Chicagos sveikumo departa
mento pranešimu, vasario mė
nesį mieste gripu sirgo 1,220 
asmenų ir iš to skaičiaus 82 
mirėf

Plaučių liga ištiko 1,565 as
menis, iš kurių 358 mirė.

Pažymima, gripu susirgimų 
skaičius mažėja.

PALESTNNOS ŽYDAI RA
GINAMI GRIEBTIS

SMURTO

JERUZALE, kovo 2. — Iš 
kažkokios slaptos radijo sto
ties Palestinos žydai ragina
mi griebtis smurto priemonių 
kovai su savo priešais ginti 
žydų “nepriklausomų valsty
bę”.

Žydų priešai yra ne tik aro- 
bai, bet ir patys britai. Pas
kutiniais laikais Britanija pra 
dėjo planuoti Palestinų pakei-
sti arabų valstybę, visiškai ig
noruojant žydus

SKAITYKI* TIEK KATA 
LTKIBKUA KkAIKRAMTOS

Kiek anksčiau buvo praneš
ta, kad apie 200 asmenų žuvę.

Hirakata yra miestelis neto 
Ii nuo Osaka ir Kyoto miestų.

NORI PERTAISYTI 
“NAVY PIER”

Chicagos viešųjų darbų de
partamentas turi sumanymų 
pertaisyti “Navy pier” ir

būti neigiami.

Kaip sakyta, minėtos karo 
išlaidos yra nepaprastos. Tai 
gi, parlamentas turės skirti 
kariuomenei ir laivynui pap- 
rastas išlaidas.

Mokesčių našta gyvento
jams kaskartas didinama. Bet 
šalis nuo tos naštos dar neklu 
mpa. Daug kas spėjo greitų 
japonų suklupimų. Vargiai 
tas įvyks nuolat didinant im
perijos ribas.

NACIAI SIEKS 
GALINGOS VOKIEČIŲ 
IMPERIJOS
BERLYNAS, kovo 2. — Mi

nint keturių metų “vokiečių 
orinių karo pajėgų dienos” 
sukaktuves, oro laivyno minis 
tras fieldmaršalas Goeringas 
pareiškė, kad vokiečių tauta 
nuo 80 milijonų turės būti pa
didinta iki 100 milijonų gy
ventojų.

Anot jo, 100 milijonų yra 
galinga fizinė jėga. Ji yra bū
tina galingai nacių Vokietijos 
imperijai. Tokia gausinga 
tauta duos daugiau narsaus 
jannimo kariniam oro laivy
nui, kurs turi būti nenugali
mas, kurs galėtų sunaikinti 
kiekvienų pakilusį Vokietijos 
priešų.

Jis ragino jaunimų mielai 
aukotis tautos ir tėvynės tar
nybai aukštosiose dausose. A- 
not jo, dausose skraidymas y- 
ra pavojingas, bet garbingas.

Prie tos progos jis Hitlerį 
vadino didžiausiuoju vokiečių 
tautos herojum, kokio tauta 
niekad neturėjusi. Anot jo, 
Hitleris yra Vokietijos “išva
duotojas nuo kruviniausios pa 
šaulio istorijoj Versalio su
tarties”.

ŠIMTAI ŽUVUSIŲJŲ 
JAPONŲ MUNIGIJOS 
FABRIKUOSE
TOKIO, Japonija, kovo 2.

— Karo departamentas šian
dien paskelbė, kad municijos 
fabrikuose Hiragata per įvy
kusius sprogimus nežinomas
skaičius asmenų žuvo. Praneš šiam reikalui miesto tarybos 
ta, kad 472 asmenys sužeista finansinio komitėto prašo pa- 
ir apie 800 gyvenamų namų skirti 185,000 dol. 
sunaikinta. 8,313 asmenų nete

PARYŽIUS, kovo 2. — Pran 
cūzija savo atstovu Ispanijos

ko pastogės.

Pažyma, kad dėl darbininko 
neatsargumo ugnis palietė pa frankistų vyriausybei paskyrė 
raku ir akimirkoj viskas pra- ir pasiuntė maršalų H. Petain,
dėjo lėkti į padanges. Verduno karžygį.

HALIFAX, N. S., kovo 2. 
— Sudegė Queen viešbutis. 
Žuvo daugiau kaip 20 asmenų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - De- 

besuota ir šilčiau.
Saulė teka 6.-22, leidžiasi 

5:42.

MAJORAS KELLY FLORI

DOJ ILSISI

Laimėjęs politinę kampani
jų Chicagoj majoras E. J. Ke
lly su savo politiniais bendra
darbiais išvyko į Floridų ilsė
tis.

Deja, neužilgo turės grįžti 
ir vadauti naujai politinei 
kampanijai. Balandžio prad
žią įvyks majoro rinkimai.



v *•
. ■■e^» m>—■ m ftPA fiiiftA §.

qnr>

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Ave., Chicago, Illinois
Publlshed Daily, Kxccpt Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00; Six Months
— >3.50; Three Months — >2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — >7.00; Six Months — >4.00; 
Oopy — .03c.

Adverusiug ln "DRAUGAS” brlngs best results.

“DRAUGAS”
Ifieina Kasdien išskyrus sekmadienius.

PREiNUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Melams — >o.0o; Pusei Metų — >3.50; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mėnesiui — ,75c. Kitose val- 
siyuese prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų
— >4.00. Pavienis num. 3c.

Saeloimų karnos prisiunčiamos parelkalavua

APŽVALGA
Jie Visur Įlenda

Jr

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, 
jei neprašoma tai pauuryli ir nepiisiunčiaina tam tiks
lui pašto zenkių. Rnlakei ja pašilai k o sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikrašlin nededamoa

Entered as Second-Class Matter March 31, 19X6, at
Chicago, Illinois Under the Act of March 3, 1879.

Nepakeliui Su Jais
Komunistai kelia triukšmą, dėl sudarytojo 

Lietuvių Dienos Komiteto New Yorko Pa
saulinėj Parodoj. Jie pyksta, kad į tą komi
tetą nepateko komunistų organizacijų atsto
vai. Tuo reikalu rašę laišką Lietuvos Gene
raliniam Konsului J. Budriui ir komitetui. 
Toji korespondencija paskelbta komunistų 
laikraščiuose.

Ne visiems dar suprantama, kodėl komu- 
nisveu šiandien veržte veržiasi ne vien į New 
sforKO t'arodos lietuvių komitetą, bet apia- 
mai į visą lietuvių tautinį veikimą? Mat, vi
si Ue, kurte atsimena tiesiog išgamiškus ko
munistų žygius prieš Lietuvą tuomet, kuo
met ji vecte mirtiną kovą su priešais už savo 
laisvę ir nepriklausomybę, negali tikėti taip 
staigiam lietuvių komunistų “atsivertimui”. 
Matyti, kad tam netiki ir Lietuvių Dienos 
Komiteto nariai. Mes jų ne tik nekaltiname, 
bet džiaugiamės tokiu jų nusistatymu. Ne
galima būtų nė įsivaizduoti katalikų ir kitų 
tautinių grupių žmonių bendrą darbą su tais, 
Kurie taip neseniai smaugė Lietuvą; kurie 
vedė į Lietuvą Rusijos bolševikų armijas, 
kad pasmaugti tik ką užgimusią Lietuvos 
nepriklausomybę, kurie fet, Amerikoje, vis- 

‘ ką darė, kad trukdyti visą lietuvių visuo
menės darbą gelbėti Lietuvai gintis nuo už
puolikų; kurie agitavo nė cento Lietuvai 
neduoti ir šlykščiausią kokoj o visus tuos, 
Kurie Lietuvai dirbo. Ar ne keista, Kad jau 
daoar jie norėtų bendrai dirbti su tais, ku
riuos anais laikais jie šmeižė.

Tų laikų mes niekuomet neužmiršime. Ne
užmirš ir mūsų tauta. Ims daug laiko, kol 
komunistai nuplaus savo nusikaltimus prieš 
tautą. Bet, būkime atviri: pasisakykime, kad 
tunų laikų nesulauksime. Tik tie, Kone sa
vo laisvu noru, pamatę savo klaidas, išsiža
dės komunistinių idėjų, gali tapti gerais lie
tuviais, pamilti savo tautą ir Lietuvą. Kol 
Lietuvis yra komunistu, jis negali būti geru 
lietuviu, nes jis su kūnu ir dvasia yra atsi
davęs ateistiniam komunizmui, atsidavęs Ma
skvai, atsidavęs darbui ir kovai prieš kiek
vieną tautą, prieš kiekvieną valstybę, kuri 
nėra komunis t Ji e, kuri nepripažįsta Mask
vos, kaipo savo sostinės.

Yra ir daugiau priežasčių, dėl ko nepa- 
sitirima komunistų “atsivertimu”.

Rusijos žmonės yra spaudžiami kruvinos 
bolševikų diktatūros, kurią taip stipriai, be 
jokių išimčių palaiko Amerikos lietuviai bol
ševikai. Sovietų Rusijoj Stalino diktatūra 
yra net baisesnė, nega nacių ar tazmą dik
tatūros. Nežiūrint to, mūsiškiai bolševikai, 
ttih.ctttę savo akis, didžiausiu įnirtimu gina 
Stalam kruviną diktatūrą, tačiau organizuo
ja bendrus frontus gynimui demokratijos Iri- 

s tose
veidmainiavimas!

Specialiai susidariusi komisija tyrinėti di
ktatūrų šalininkų veiklą Amerikoj, surado, 
kad net Amerikos Advokatų Gildijoje ko
munistai sėkmingai varo savo propagandą. 
“Vienybė” apie tai rašo;

“Šios komisijos tikrinimus patvirtina šio 
mis dienomis įvykęs skandalas Amerikos 
Advokatų Gildijoje. Reikia pažymėti, kad 
šią juristų organizaciją sudaro visos Ame
rikos žymiausi advokatai ir teisėjai, ji tū
ri 3,400 narių. Vienok šioj organizacijoj 
nedidelis būrelis komunistuojančių juristų 
pajėgė įsigauti į svarbias vadovybės pozi
cijas ir jų pastangomis neseniai įvykusia
me gildijos pildančiojo komiteto susirinki
me atmesta rezoliucija, kuria buvo siūlo
ma pasisakyti prieš komunistų, nacių ir 
fašistų diktatūras. Šituo gildijos pildan
čiojo komiteto žygiu pasipiktino griežtes
nio demokratinio nusistatymo teisėjai ir 
advokatai ir paskelbė viešai, kad jie pasi
traukianti iš gildijos narių tarpo, uudijos 
viršininkai stengiasi prie šio skilimo ne
prileisti, 'bet ar pavyks to išvengti, tik 
ateitis parodys”.

Taigi, net žymius šio krašto juristus dik
tatūrų propagandistai paveikia. Tau, neten
ka stebėtis, jei jiems vyksta šiaip jau visuo
menę klaidinti. Anot “V-bės”:

“Juo mažiau tenka stebėtis, kad komu
nistai prisidengę demokratija ir kitais vi
suomenės branginamais principais įlenda į 
lietuvių draugijas ir organizacijas ir jas 
užvaldo. Lietuvių komunistų persivertimas 
į tas pozicijas, kurias jie vos trys metai 
atgal nežmoniškai niekino ir smerkė, aiš
kiai parodo ir viso Amerikos komunizmo 
“sudemokratėjimą” ir “supatriotėjimą”, 
kad galėjus atlikti jam pavestą paskleidi
mui komunistinės propagandos Amerikos 
gyvenime. Amerikos lietuvių gyvenimui fa
šizmas ir nacizmas yra svetimi izmai ir jo
kios žalos padaryti negali. Bet Amerikos 
gyvenimui ir šie izmai yra lygiai pavo
jingi, kaip ir komunizmai”

Toliau laikraštis sako, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė turėtų pasimokyti, kokio 
atsargumo reikia laikytis prieš komunistinę 
propagandą, kuri pajėgusi pasiekti net žy
miausių Amerikos jūristų organizaciją. “V- 
be” primena ir komunistų tikslą: užvaldyti 
arba sudraskyti kitų srovių sukurtas ir val
domas organizacijas.

Mūšis Ar Rungtynes

1$ MOŠŲ VENMO CENTRO
(H Federacijos centro raštinės —■ 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, Illinois)

%

Sv. Kazimiero dienos 
minėjimas

Kovo 4 d. yia šv. Kazimiero 
diena, kurią mes, lietuviai, pri 
valome švęsti, nes šv. Kazi
mieras yra mūsų tautos glo
bėjas.

Mūsų tauta ne vieną kartį 
yra patyrusi šv. Kazimiero 
globą ir pagalbą sunkiose jos 
gyvenimo valandose. Tų sun
kumų mūsų tauta ir dabar tu
ri daug. Daug ji turi ir pa
vojų: iš lauko pusės prieši
ninkai tyko ją užgrobti, vidu
je visokio plauko nedorėliai 
stengiasi ją nukrikŠčioninti, 
pavojingomis tautos gyvybei 
nedorybėmis užkrėsti. Dėl to 
šiais laikais ypatingu būdu 
turime prašyti šv. Kazimiero 
globos, švęsti jo dieną ir kar
štomis maldomis prašyti, kad 
jis saugotų mūsų tautą nuo 
pavojų.

Daug ir atskirų mūsų orga
nizacijų yta apsirinkusios ŠV* 
Kazimierą savo globėju: Ame
rikos Lietuvių R. K. Federa
cija, Lietuvos Vyčiai ir kitos. 
Tad, ypač šios organizacijos 
su savo skyriais ir apskričiai* 
turėtų minėti savo šventojo 
globėjo dieną. Geriausias to
kio minėjimo būdas: tą dieną 
užprašyti šv. Mišias, in cor
pore eiti prie šv. Komunijos, 
surengti bendrus pusryčius, 
dieną ar vakare surengti pas
kaitas apie Šv. Kazimierą są
ryšy su šių dienų aktualiais 
lietuvių tautos Veikalais. Šį

jau atsiliepė — prisidėjo prie 

Federacijos, sumokėdamos me 

tinį mokestį. Laukiama, kad 

ir kitos draugijos jų gražų 

pavyzdį pasektų.

Šio vajaus metu veikėjai y- 
ra prašomi visose kolonijose 
surengti prakalbas ir išaiški
nti žmonėms, ką ištikrųjų rei
škia Katalikiškoji Akcija, 
kaip svarbu yra mums lietu- 
viaans katalikams, būti stip
riai organizuotais ir priklau
syti prie Federacijos.

Su šv. Kazimiero diona pra
deda savo vajų ir didysis Lie- 
tttvių R. K. Susivienijimo A- 
tnerikoj, kuris šiuo laiku
gražiai auga ir kapitalų

Po Svietų Paftdairius tų geras, jei kas prie jo pri
prastų. Atsimenate Lietuvoj

Šiuo Čėsu žmonės serga vi- pirtis ir prie jų iškastas kud- 
sokiom kvarabom. Daktarai ras. žiemą vyrai išsivanoję 
bizi, drugštoriai nespėja re- pirty išbėgę ant ledo — šilukšt 
ceptų pildyti. j\ ienas mano į kūdrą pro eketę, paskui 
tavorščių, A. P., nori ateiti į vėl į karštą pirtį. Po tokio re- 
pagelbą ir paduoda receptų eepto ne vienas basas per 
nuo kaikurių slogų. Štai, tie sniegą pabėgdavo namo ir 
receptai: *>ia ‘nepagaudavo” šalčio. Mies-

Beoeptas „uo /(«:’ , ir *** žmo
v . nės šaltį pagauna.

Reikia kvortą snapso sumai
syti su pante munšaino, galio-
niu vyno ir banką naminio a- 

ir lauš ir viską ant syk išgerti.
Ant rytojaus kiekvienas jau
sis lyg apčystytas, lyg naujai 
užgimęs.

Receptas nno dantų 
skaudėjimo:

Reikia gauti stirnos koją. 
Nesant stirnos, galima naudo
ti avino koją. Ta koja*t»l mus 
ti per skaudamą dantį, kol na- 

Danties

narių skaičiumi. Visi Federa
cijos veikėjai turėtų padėti 
LRKSA kuopoms šį vajų pa
daryti sėkmingu, nes, supran
tama, kuo gausingesnis bus 
mūsų Susivienijimas, tuo sti
presnė bus lietuvių katalikų 
vienybė.

Neatsilieka ir kitos mūsų
centralinės organizacijos. Pa- gai atšils if nupulB. 
skelbė savoivajų A. L. R. K. daugiau neskaudės.

Receptas šalčio nebijoti: 
Šalčiausią žiemos dieną nu

eiti į pirtį ir išsišutinti iki 
raudonumo. Paskui prisilei
dus viedrą šalto vandens užsi 
pilti ant galvos taip, kad per
bėgtų per visą kūną. Užtikri
nu, šalčio nebijosi.

Moterų Sąjunga, Lietuvos Vy- Į 
čiai, Katalikų Studentų ir Pro 
fesionaiių Sąjunga, L. R. K. 
Darbininkų Sąjunga, L. R. K. 
Labdarių Sąjunga. Šios visos 
organizacijos mums yra nau
dingos ir labai reikalingos. 
Auginkime jas ir palaikyki
me. Darbuokimės, kad nelik
tų Uė vieno lietuvio kataliko, 
kuris nepriklausytų bent įprie 
vienos katalikiškos organiza-

Labas Rytai
Rašo Jonas Skelly

Viena madni leidukė kaž ko 
kiam magazine rado parašyta, 
kad dantims šveisti ir juos 
sveikais palaikyti geriausias 
būdas yra medžio anglies mil
teliai. Todėl prieš eisiant nu
ėjo į beismoną, paėmė iš pečio 
geroką nuodėgulį, prisitrinė 
miltų ir jais ištepus dantis at 
sigulė.

Pareina gerokai įsikaušęs 
jos Vyras. Palengva atsiraki
nęs duris ir nusiavęs šiusus 
stypčioja į bedrūmą. Įėjęs ta
čiau nustemba. Žmona, kai už 
mušta, knarkia, o iš jos bur
nos karts ntto karto pasirodo 
juodos putos. Nudžiugęs vy
ras sako:

Dyvai, kad šiandie ji nepik-

Proį. Kampininko prtdeČkas. ta, nes ne baltos tik juodos 
Pastarasis receptas tikrai bū- 'putos pasirodo iš burnos.

gražų minėjimo būdą Lietuvos C1JOS

Vyčiai kai kuriose kolonijose 
vykdo. Tai palengvina kitoms 
organizacijoms: joms tenka 
tik prisidėti prie Vyčių. Žino
ma, kur nėra jų skyrių, tepa
ima iniciatyvą Federacijos 
skyriai ar kitos draugijos.

Neužmirškime ir to, kad 
mes, lietuviai, turime ir gan- 
sihgą, gražius darbus dirban
čią vienuoliją Šv. Kazimiėro 
vardu. Tai Šv. Kūrfimiero Se
serys, kurios užlaiko dvi vi
durines mergaičių mokyklas, 
mokytojauja keliose dešimty
se parapijinių mokyklų, veda 
dvi ligonines, keliolika jų y- 
ra išvykusias į tolimus’ Vaka
rus su misijomis tarp kita
taučių. Reikia žinoti, kad tie
ms darbams reikia tinkamo

tuvių Žinias”, “Vytį”,
' terų Dirvą”, “Laivą”, “Stu-

Spaudoe reikalai , dentų Žodį” — platinkime

Šiuo metu ypatingo dėme- juos. Jie visi yra lietuviški, 
šio tenka kreipti į platinamą katalikiški. Įsitėifiykime, kad 
katalikiškos spaudos. Nekartą Amerikos vyskupai iškėlė šfl-

“Mo- bams šv. Kazimiero dienoje 
pasiprašykime savo Šventojo 
tautos globėjo pagalbos.

Leonardas Simutis,
ALRKF sekretorius

buvo nurodyta, kad veltui kį — bent viehas katalikiškas
steigsime organizacijas, užlai- laikraštis kiekvienoje katali- 
kysime mokyklas, statysime viškoje šeimoje. Tol nesusto- 
bažnyčias, jei nesirūpinsime kime dirbę, kol tas Šūkis ne
katalikiškos spaudos išplati- bus įgyvendintas.
nimu ir jos užlaikymu, visos 
mūsų pastangos, kad ir ge
riausios, bus tuščios. Turime 
“Draugą”, “Darbininką”, 

‘Garsą”, “Ameriką”, “Lie-

Darbo yra daug. Dirbkime 
vwi daug ir vieningai. Gavė
nia taim yra patogus laikas
Visiems šiertis kilniems dar- lio sulauksi.

... br skraidymas

AHKSO CftMJELIAI
Jei nori sulyg tikėjimo gy

venti, bukie išmintingas ir at

sargūs. ✓

Jei visuomeninė diria atsa
kančiai dar neprirengta, ne- 
perkokio ir derliaus iš pasė-

Klaipėdos lietuvių dienraštis “Vakarai” 
straipsnyje “Mūšis ar rungtynės?” pasisako, 
koks kovos pobūdis ir priemonės turėtų vy
rauti kovoje tarp dviejų tautybių Klaipėdos 
krašte. Kad tarp šių tautybių kova vyksta 
ir ateityje vykis, yra realūs faktas, rašo lai
kraštis, kurio neužliūliuos jokie gražūs žo
džiai apie gerą tarpusavio sugyvenimą. Ta
čiau kovų esama visokių. Vienose kovose 
vyrauja priešingos pusės neapykanta ir sie
kimas kitai pusei pakenkti, o kitose — prie
šingos pusės džentelmeniškas respektavimas 
ir siekimas savo jėgomis įrodyti savo pra
našumą. Pirmu atveju kova yra mūšis, antru pasiruošimo, daug darbininkių 
— rungtynės. Todėl ir Klaipėdos krašte abie- įr daug lėšų. Dėl to, minėda- 
jų tautybių tarpusavio kova turėtų būti ne ŽVv Kaaįmie^ di^ kaė 
mūšis, bet rungtynės, kuriose būtų siekiama ... ..
kultūringomis priemonėmis, be neapykantos , & ’ . .
ir Užgauliojimu, įrodyti savo jggu pranažu- te",K >"«*“»«■”«• P**™**- 'N 
mą. Tam tikslui pirmoje eilėje reikia stip- r^n^,i3’3 draugija csstru 
rinti pajėgumą. Yba dar nemaža lietuviškų Chicagoje tuo laiku pradeda 
pajėgų išblaškytų ir nepanaudojamų, nors vaŽQ- Pasidarbuokime kilšiZm 
rungtynių konkurencijoje ir labai reikalingų, reikalui, 

ie salyse Juk čia yra žemiausios rūšies j gurįnkimas ir sujungimas turi būti arti- vm
idmaiuiavmuu! ntiau.ios rtpesti. Fodemcųo, » kTO v«.i j

------------------- — ----——•----- --------- - Dienraštyje * Draugė ’ ‘ Da-Atsižve’gdami į tą visą, eiti į bet kokį ben
drą darbą su komunistais nėra galima. Per 
daug yta aišku, kad jiems yra Maskvos įsa
kyta kristi Bavo taktiką, eiti į tautinius dar
bus bendrai net su katalikais, kad tuč būdu 
katėtų daugiau progų nuodyti visuomenę ko- 
munistiškais nuodais ir tuo pačiu silpninti 
tautos pajėgumą, kad ji greičiau pasiduotų 
komunizmui ir, išsižadėjusi nepriklausomy
bes, pultų į Sovietų Rusijos glėbį.

Lietuviams, kurie yra sąmoningi lietuviai 
ir tikrai myli Lietuvą, su komunistais nepa
keliui.

Sv. Kazimiero diena prasideda vajai bė- tbiniūke’’, “Garse’’’, “Ameii- 
vrik visų lietuvių katalikų oentraRMų orga- koj’’’ ir “Lietuvių žiniose” 
nizacijų. Kartu bus vedamas ir katalikiškos >jau buvo paskelbta, kad šv.
spndo, vaja*. Kiekvieno RBtoniBjt lietinio Kažkniero dienoj' prasite A. 
pareiga yra Visomis galnnyMmis stiprinti , „ K p.d_rBfite, v,iu,
katalikttkas crgmiiftnljem ir platinti kate- . .. , ... ..dkiika spaudą ku™ lęsls s'guK:' ""*•

. *■ pradžios. Sekretoriatas Vajaūs
Prezidentas Rooseveltas šankia darbininkų re5kalu l8^w?h^0

unijas į vienybę. Reikia tikėtis, kad tas pre- kunigams klebonams tt jratN
ridento balsas bus išklausytas, nes kova uni- Prasant dėtis prifeiAū-
jų ir jų vadų tarpe daug kenkia darbininkų Akinto centro, prie Fede- 
gerovei. tacijos. Keliolika draugijų

r-
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taipgi parodyti ką gero jie y- 
ra padarę, kad įtikinti pilie
čius, jog juos išrinkus nebus 
pakartoti tie patys nemalonu
mai. Geri darbai save rekla
muoja. Peikimas kitų lengvas 
būdas įsigyti reklamos, bet 
išmintingas žmogus neklausys
tokiu kalbų pirm rinkimo be *«» ™5g8*er“ pavalgyli,
apgalvojimo, nes nevienas iš 
mūs nesam be kokios nors 
kaltės.

KUOMET PERSIVALGĘS 
GAUNI VIDURIU ‘

Užkietėjimą
PASILENGVINK ŠIUO PA
PRASTU ŠVELNIU BŪDU!

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTES PROGA
Kovo 4 d. šv. Kazimiero, 

Lietuvos Šventojo šventė.
Šv. Kazimiero vardu mūsų 

tautoje yra pavadinta daug
įaigų: parapijų, mokyklų, a- 

lemijos. Šv. Kazimierų ir 
mūsų jaunimas pasirinkęs pa
vyzdžiu bei globėju.

Kovo 4 d. visam katalikiš
kam pasauly yra minimas šv. 
Kazimiero, jo vardu laikomos 
šv. Mišios. Kodėl taip yra? 
Man rodos todėl, kad šv. Ka
zimieras ištikimai tarnavo Die 
vui ir savo tėvynei, kurioje 
jis gyveno.

Šv. Kazimieras atsiminė Die 
vo pareikštą tiesą: “Kas Die
vo yra atiduok Dievui, o kas 
tėvynės — ciesoriaus — yra 
atiduok ciesoriui’’. Šv. Kazi
mieras Dievą mylėjo pilna to 
žodžio prasme. Jaunutis buvo. 
Žemiškų gėrybių kūnui (patai
kauti nieko netruko. Jis ga
lėjo puotauti ir vien žemiš
kose linksmybėse, laiką pra
leisti. Vienok, to nedarė, že
miškas garbės neieškojo. Jis 
atsiminė Dievo žodį: “Ką ge
lbės tau, žmogau, jeigu ir vi
są pasaulį pelnysi, o savo ne
mirtingą sielą pražudysi”.

Kuomet jo draugai ėjo puo
tauti, šv. Kazimieras ėjo į 
Dievo namus melstis. Nekar
tą esant uždarytoms bažny
čios durims ant laiptų atsi
klaupęs meldėsi, kalbėjosi su 
savo Sutvėrėju ir Išganytoju. 
Šv. Kazimieras, kaip ir šv. Po
vilas, sakė: “ Dievu je galiu 
viską, nes Jis mane stiprina, 
be Jo gi nieko”.

Skaistybė ir klusnumas bu
vo kilniausios šv. Kazimiero 
gyvenime dorybės. Kuomet 
net artimiausi jo draugai, gi
minės gundė jį vesti žmoną, 
jis atsakydavo: “Dievas yra 
mano sužiedotinis”.

Šv. Kazimieras visa širdi
mi mylėjo Mariją. Jis Jai net 
himnus yra parašęs. Vienas tų 
himnų, kurį, sakoma, šventa
sis parašė, kad, jam mirus, 
būtų įdėtas į jo karstą, yra 
šis: “Omi die dic Maria mea 
laudes anima”. (Kiekviena 
dieną garbink Mariją”.

Šv. Kazimiero nuolankumas, 
klusnumas buvo toks didelis, 
kad visi sakydavo: “karalai
tis, bet nuolankus, klusnus, 
kaip prasčiokėlis, elgeta”.

Lietuvos Vyčiai išmint ngai 
daro kas met minėdami vie
šai šv. Kazimiero švente. Y- 
pač Vyčiai duoda gražų pa
vyzdį kuomet sekmadieni po 
kovo 4 d., bendrai eina šv. Mi
šių klausyti ir šv. Komuniją 
priimti.

Brangus jaunime, Vyčiai! 
Šiemet parodykim dar Uoles
nį pasiaukojimą, dar sk|itlin- 
giau rinkis prie Dievo Stale. 
Savo globėjo dvasia persiė
męs, dar uoliau dirbk j savo 
organizacijos ir viso lietuviš
ko jaunimo gerovei.■ ’ • *

Sveikinu visą Lietuvos jau
nimą, ypač Vyčius, Vytės, ku
rie šį sekmadienį bendrai eis 
prie Dievo Stalo.

Sveikinu visus Kazimierus 
ir siunčiu nuoširdž’us linkė
jimus. Kun. Vaičūnas

Bostono kardinolas O’Connell atvykęs į Vatikaną. Kadan
gi vėliausia atvyko, neturėjo laiko nė pasilsėti, nes po kelių 
valandų turėjo vykti į kardinolų konkliavą naujam Popie
žiaus Pijaus XI įpėdiniui rinkti, (ši nuotrauka iš Vatikano 
į Ameriką atsiųsta Acme’s radio ir teleiphoto).

žiausią bažnyčią. | vitčiams, gimdamas juos nuo
1905 m. liepos mėn. 18-20 d. neteisingų vokiečių valdžios

Joniškyje įvyko didelės de- išnaudojimų. Jis išaiškino vo-
monstracijos prieš rusų vald
žią. Demonstravo lietuviškas 
jaunimas, reikalaudamas dau
giau laisvės savajame krašte. 
Per susirėmimus prie švento
riaus keturi lietuviai buvo už
mušti ir keliolika sužeistų. 
/Klebonui teko sužeistuosius 
priglausti ir paslėpti nuo žan-

Dėdė Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Karo Stovis Europoj

Žmonės vieni kitų klausinė
ja: ar bus šiemet karas. Gu
dresnį tik galvas papurto ir 
atsako nežiną. Daugelis poli
tikos žinovų sako: karo dar 
nebus, nes Vokietija pradėjo 
abejoti kai sužinojo, jog Ame
rika pardavinėja prancūzams 
karo lėktuvus. Dėlto nerodo 
geležinio kumščio pasauliui. 
Visgi galima tikėtis, kad len
kams nebus smagu, nes Hit
leris kreipia dėmesį į rytus ir 
į Dancigą. Mat, iš tos įpusės 
nėra smarkios jėgos, o žemės 
ir ten randasi. Diktatorius Hi
tleris žino diplomatinę takti
ką, supranta, kada reikia pa
silsėti ir kada veikti. Tokio 
supratimo Italijos Mussolini 
dar neturi, nes, kai norėjo pa
grobti žemes nuo Prancūzijos, 
rado tiek pasipriešinimo, kad 
tikslą neatsiekė. Karo, gal, 
nebus šiemet. Bet jam rengia
masi ir tos nelaimės greičiau
sia neišvengsim.

Lietuviams geriausia patar
navo dabartinė demokratų va
dovybė Chiagoje. Turime savo 
miesto teisėją, iparkų atstovą. 
Su tokia pradžia ir kiti lietu
viai pradėjo pasidrąsinti ir 

‘dabar didesnis skaičius tau
tiečių siekia valdiškose įstai
gose vietų. Senesnio amžiaus 
lietuviai neturėjo nei supra
timo apie politiką, nei reika
lingos drąsos ir jiems kartais 
nesmagu matyti jaunesnius 
siekiant tokių vietų, kurių jie 
per metus negalėjo išsikovo
ti. Jauni turi būti dėkingi se-

me, kai persivalgome maistingi;, pa
vardytų valgių, o tas dažnai suke
lia užkietėjimų.
Kas sykj kaip tik Jūsų viduriai už
kietėja, tai bandyk F,x-Lax. Jis jums 
padarys, kas reikia, išvalys vidurius 
Ir neišves iš normalumo Jūsų vidu
rių.
Ex-Lax gerai veikia, švelnus ir leng
va jį imti. Jis taip gardus, kaip ge
riausias čokoladas. Visose aptiekose 
gaunamas dežut6se po 10 ir 25c.

SAI'GOKITfcS PAMfcGDZIOJI.MŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama vienas tikras Ex-I,ax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt g-eras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-I-ax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CMOCOLATED LAXATIVE

pavydėti jaunesniems. Su to
kiu supratimu mes, lietuviainesniems už praeities pastan- 

gas, o senesni piliečiai neturi dauSiau i8ko''°‘i-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — k 
Sekmadieniais —

Nuo 7 iki 8 v. v.

\ ~ ■ .III _______________&
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Rinkimo Dienos Politikoj

Prieš rinkimus kandidatai

MIRĖ ŽYMUS ŠIAURĖS LIETUVOS KULTŪRINTO JAS 
IR ŠVIETĖJAS KAN. LIUDVIKAS ŠIAUČIŪNAS

kSausio 15 d. Linkuvoje, ei-

kiečių vyresniesiems, kad Lin 
kavos apylinkės žemė yra kie
tas molis, ją ariant reikia gi- į viens kitą peikia ir rodo pub- 
liau leisti plūgą, o tam reikia 1 likai, kaip silpnai piliečiai y- 
daugiau arklių. Vokiečiai pa- ra įstaigose atstovaujami. Čia 
tikėjo ir Linkuvos apylinkės ’ taksai pakilo> ten vagystė pa-
apie 200 arklių liko vokiečiui ri-* , » A , r * *‘ 1 didėjo, ten žmones badauja ir
nesurekvizuota. Tik Kan. L. | . . . ,. . _ ..... . . .-. v. i* , - • 'pinigai dingsta. Politikieriai,_______ r___r.________Šiauciuno dėka apylinke pasi- j

darų. Už tuos įvykius buvo ap liko mažiau nuniokota, kaip ^u,',e lo^° k>tų kandidatų sil- 
kaltintas Kan. L. Šiaučiūnas; kitos vietos. Čia sparčiai buvo jpnumus, pamiršta, kad turi 
jis dėka savo didelės įtakos ir varomas švietimo ir kultūrini-
sumanumo nuo bausmės išsi- mo darbas. 1915 m. jo pastan- 
suko, bet rusams reikalaujant gomis įsteigiama Linkuvoje 
tuojau buvo iš Joniškio iškel- lietuviška pradžios mokykla.

Taip pat 1918 m., išsirūpinęs 
iš vokiečių leidimą, įsteigia 
Linkuvoje lietuvių gimnaziją, 
kuria rūpinosi iki suvalstybi-

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vlo Jaknia, ■*▼.

ramas 77 metus, mirė buvęs 
ilgametis Linkuvos parapijos 
klebonas Kan. Liudvikas. Šiau 
čiūnas. Parapija neteko žmo
gaus, kuris čia per 30 nenuils
tamo darbo metų kultūrinio ir 
švietė tą apylinkę.

Kan. L. Šiaučiūnas gimė 18-
62 m. Ragaišių km., Debeikių 
parapijoje. Baigęs Svėdasų 
pradžios mokyklą ir Liepojaus 
vokiečių gimnaziją, įstojo į 
Kauno Kunigų Seminariją, 
kurią baigęs, 1886 m. buvo pa
skirtas vikaru į Linkuvą, jia 
daug dirbo šviesdamas žmo
nes ir žadindamas lietuvišką 
dvasią, dažnai riziJcuodamas 
net savo laisvę.

Mokytojai su tuo kovoti buvo 
bejėgiai.

1891 m. buvo perkeltas į Jo
niškį. Pastebėjęs, kad čia nė
ra nė vienos lietuvio laikomos 
krautuvės, ėmė raginti suma
nesnius imtis prekybos ir juos, 
rėmė. Po kelių metų lietuviai 
prekyboje įsistiprino. Kan. L. 
Šiaučiūnas įsteigė vartotojų 
bendrovę ir ant bažnyčios že
mės pastatė tai bendrovei na
mus. Kai kam tas nepatiko ir 
buvo įskųstas dvasiškai vy
riausybei. Norėdamas pakelti 
tautišką susipratimą, jis Zi- 
niūnų ikan. surengė pirmutinį 
lietuvišką vakarą su vaidini
mais ir kalbomis. Dalyvavo 
per 500 žmonių. Dėl to vaka-

tas.

1914 m. vėl grįžta į Linku
vą klebonu. Mokėdamas gerai 
vokiškai ir sugyvendamas su 
vokiečių aukštesniais valdinin
kais daug gero padarė liuku-

l

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc ?

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

S

nimo’.

Do vour eyes burti—teel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyea red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co.. Dept. MF ■ Chicago, IU.

įro buvo įskųstas Šiaulių pro- 
Važinėdamas po kaimus įti-, kur oru i. Taip pat čia įkūrė 

kino tėvus, kad jų vaikai ne-į pirmąją slaptą lietuvišką mo* 
imtų į rankas graždankos. Tai kyklą. Ypač rūpdnosi spaus
tam visur pasisekė padaryti. dintu žodžiu, organizavo kny- 
Vaikai, jiems išdalintas gražr. gnešius ir juos rėmė. 1895 — 
dankas, palikdavo mokykloje. Į1901 pastatė Joniškyje gra-

9 —

Lili Dache, viena žymiau
sių nustatytojų madų mote
riškoms skrybėlėms, grįžusi iš 
Europos sako, kad ateinantį 
pavasarį visos Amerikos mo
terys bus “erazy” apie tokias 
skrybėlaites, kokią ji turi už
sidėjus. (Acme photo)

PAMINKLINIAI TILTAI 
LIETUVOJE

KAUNAS (,VI)V). — Ku
dirkos Naumiestyje per Šešu
pę ir Žaliojoje per upę Šven
tąją pastatyti nauji, gražūs, 
geležies betono tiltai. Tiltas 
per Šešupę pavadintas Dr. V. 
Kudirkos vardu, o tiltas per 
Šventąją Tumo-Vaižganto 
vardu. Šiuose paminkliniuose 
tiltuose bus bareljefai, skiria
mi šių didžiųjų lietuvių atmi
nimui. Kaip žinia, Kudirkos 

Į Naumiesčio kapinėse, prie Lie 
tuvos — Vokietijos rubežiaus, 
yra ir tautos himno “Lietu
va, Tėvynę mūsų” — auto
riaus Dr. Vinco Kudirkos ka
pas. Kan. Tumas-Vaižgantas 
palaidotas Kaune, Vytauto Di 
džiojo bažnyčios sienoje.

PLATINKITE “DRAUOA”

A-
lOnod Mo<>(r krrpirg IĮJRIVL ( 

U:: E Ves C/can ’rs. 
S o<» t H e s'

AT ALL DRUG STORES

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth film
OkO UMflC. You’d never belleve hoir (tat 
the NKW Llaterine Tooth Pašte cletns 
and polishes teeth. Its new, mlracle-clca»- 
Ing ingredient, Luster-Foam detergent, 
vhlska, away ūgly aurfacedepoalta ln a jlffy.

TheTnstant brush and sali va touch amnz- 
ing Luster-Foam detergent. it surges Into 
a roam of tiny, active bubbles, srhich sweeps 
Into and cleans pits and eraeks so minute 
ei en water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tlngllng with llfo . . . 
starta your teeth sparkllng wlth new luater.

Oet the big 25f tube, or better štili, the 
double-size 4(W tube contalning more than 
M pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
luperdtarged with

LUSTER-FOAM
j uiiittuo\\\s

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRI PSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijai? 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 Ave. Tel. Canal 7790
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THE GOOFUS FAMILY

’^i

VMELL, IM
AFRAlD bOME 
ONE NEARTO 
yOU 15 GOlNfl 
"TO BE VERY 

CHSAPfOlNIEO

By H. T. Elmo
tamentas. Departamentas jau 
išsiuntė dvi vandens instrukto 
rių ekspedicijas Zarasų ir U- 
tenos apskričių ežerams tyri
nėti. Netrukus dar viena gru

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Šventadieniais: II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

i DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
V--------  - ____ _________________ ,

tė visa energija dalyvavo vei
kime: L. Vyčių 11 kp. per ke
lis metu« ėjo fin. rašt. parei
gas, priklausė prie LRKSA 
38 kp., Tautos Fondo, vėliau 

i įsirašė j Moterų Sųjungos 34
4 kp. ir metus ėjo centro rašt. 

parūpiu, Paliūnų kaunu į pareigas. Kelis metus lnokino 
Homestead, Pa. Pirmiausia į- vaikus gy Petro ir povi|o 

parap. mokykloj, Hoinestead,

EAST SIDE
Veikli Darbuotojų 

Medonių Šeima

Petras Medonis atvyko 
Lietuvos 1910 m. iš Seirijų į 

Paliūnų kaimo

IF

sirašė į Šv. Cecilijos chorų, 
Šv. Petro ir Povilo parap. Vė
liau prisidėjo prie organiza
vimo L. Vyčių 11 kp., kurios

Pa. Susituokus su Medoniu 
1917 m. vėliau atvyko į De
troit ir čia nepaliauja dar-

buvo pinu., ižd. ir daug vei- buotis Sus m0 m kp buv0 
kė įvairiose komisijose. Taip 
pat įsirašė į LRKSA 38 kp.
tr ėjo fin. raštininko pareiga/. 
Daug veikė Tautos Fondo rei
kalais. Per 15 metų Home- 
stead, Pa., Petras Visur pavy
zdingai darbavosi.

Atvykęs į Detroitu 1925 m. 
tuojau prisidėjo prie veikimo. 
Persikėlęs į LRKSA 171 kp. 
ėjo finansų raštininko parei
gas. Priklausė prie Šv. Jur
gio parap. choro. Dalyvauda
vo vaidinimuose. Žodžiu, tur 
lik buvo koks svarbesnis rei
kalas, visur prisidėjo darbu 
bei pinigine parama.

P. Medonis yra geras šmul
ių išdirbėjas. Jo padirbtomis 
muikomis griežia daugelis ne 

lik lietuvių, bet ir žymių sve
timtaučių smuikininkų.

Petronėlė Medonienė (Viso- 
Jriūtė) gimusi Skriaudžių pa
rapijoj. Maža, sykiu su tėvais, 
atvyko į Homestead, Pa., lan
kė Šv. Petro ir Povilo parap. 
mokyklų. Baigusi 8 skyrių, 
vakarais lankė aukštesnę mo
kyklų. Būdama veikli lietuvai-

fin. rašt., Moterų Sųjungos 54 
kp. iper kelis metus taip pat 
ėjo fin. rašt. pareigas; priklau 
so prie Lietuvos Dukterų dr- 
jos ir du metus International 
Institute buvo perkalbėtoja.

Gyvendama Homesteade da
lyvaudavo seimuose ir tarpe 
jaunimo visu atsidavimu dar
bavosi.

Medoniai augina keturis sū
nus: Petrų, Vincų, Raimonda 
ir Edvardų. Petras dalyvauja
Šv. Jurgio parap. chore ir vai B. Brazis.

Petras Parimsiąs, jaunas, 
energingas studentas, lankus 
Detroito universitetų ir sie
kius mokytojo laipsnio, šiais 
metais išrinktas L. Vyčių 102 
kp. pirmininku. Nuo pat jau
nystės dalyvauja vaidinimuo
se. Vas. 19 i^., Lietuvos ne
priklausomybės paminėjime, 
vaidino svarbių rolę.

Parimskų šeima yra pavyz
dingi katalikai.

Visos pasiryžę darbuotis per 
vajų, kad padidėtų narių skai 
čius.

Sėkmingos darbuotės.
Vasario 14 d. M. S. 04 kp. 

buvo surengus Onos Šimonie
nės namuose kauliukais loši
mų ir mergaičių kaukių vaka
rų. Narių dalyvavo skaitlin
gai. ; i ,

Gražiausia ir juokingiausia 
pasipuošusios mergaitės, na
rės, gavo po dovanų, kuriomis 
begalo džiaugės. Pramogėlės 
rengėja visas pavaišino.

Tų vakarų įsirašė dvi nau
jos narės: Josopliine Sakalau
skienė ir Kotrina Merkienė.

Sųjungietės ilgametei kp 
pirm. Onai Šimonienei dėkin
gos už pasidarbavimų. Tai e- 
nergingoji 64 kuopos veikėja. 
Linkim ir toliau jai taip dar 
buotis organizacijos naudai.

lės parapijos, Alaviniškių kai
mo. Šioj šaly išgyveno 25 me
tus. Detroite 22 m. Priklausė 
prie Šv. Jurgio dr-jos ir Šv. 
Petro parap. choro. A. a. An
tanas buvo duosnus parapijos 
reikalams, turėjo daug drau
gų, kurie, parodydamį savo 
meilę, suaukojo daug nevys
tančių gėlių — šv. Mišių. Ve
lionis labai mylėjo sa*o mo
tinų ir jų dažnai atmindavo. 
Prieš mirtį prašė brolio: 
“Juozai, neužmiršk motinos“, 
kas šiais laikais jau retenybė. 
Velionis su Adomaičiu laikė 
alinę. Laidotuvėms patarnavo 

• grab. I). B. Brazis.

M. ir J. Kairiūnai susilaukė 
sūnelio, kuriam tuojau buvo 
padaryta dvi operacijos.

Sųjungietės giliai atjaučia

dinimuose; turi gražų tenoro 
balsų. Jauniausias Edvardas 
jau nuo seniai platina “Drau
gų“ prie Šv. Jurgio bažnyčios 
ir net po namus išnešioja; da
bar pardavinėja visus katali
kiškus laikraščius. Būdami ne
nuilstanti darbuotojai ir dide
li lietuvybės mylėtojai bei 
spaudos rėmėjai tėvai padeda 
ir vaikams spaudų platinti pa
raginimais bei patarimais.

Gerb. Medoniams ir sūne
liams linkime sveikatos, kad 
ir toliau sėkmingai darbuotis 
viešame veikime. Koresp.

WEST8IDE
Jonas, Marijona Yurkūnai, 

vas. 14 d., minėjo 25 metus 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Vedę New Britain, Conn., ir 
ten per keletu metų darbavę- 
si Šv. Andriejaus parapijoj. 
Priklausė prie Šv. Jurgio dr- 
jos, buvo jos rašt.

Į Detroitu atvyko 1922 m. 
ir nuo to laiko priklauso prie 
Šv. Antano par. ir dr-jos, 9
metus ėjo parapijos komiteto De 
nario pareigas ir buvo nutar. 
rašt.

M. Yurkūnienė priklauso 
prie Moterų Sųjungos 64 kp. 
ir, sulyg išgalės, darbuojasi.

Yurkūnai augina 4 sūnus, 
visi lankė Šv. Antano moky
klų. Yurkūnams, sulaukusiems 
laimingos sukakties, linkimo 
dar ilgai gyventi.

pė bus išsiųsta į Alytaus aps
kritį. Pirmiausia tyrimo dar
bai būsiu baigti per 3-4 me
tus.

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

144d So. 49th Court, Cicero
Aatradietuais, Ketvirtadieaiau ir 

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. 1L 
3147 S- Halsted St, Chicago 
Pirmadieaiais, Treciadieaiais ir

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

OR. P. J. BEINAR
(BE1NARALSKAH) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3956
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

LIETUVIAI daktarai
Telefonas HF.lflock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—11 vaL ryte
2—4 lz 0—9 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniam
Sueitarias

Ofiso TaL OANal 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Ree. TeL OANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI! 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lnboa 
CHICAGO, ILL 

Telefonas HIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

Detroite žiema labai nepa
stovi. Vienų dienų lija, kitų 
— šalta, vėl sniego pusnis su
neša. Dėlto labai daug žmo
nių serga slogomis, kurios iš
sivysto ir į rinitų ligų.

Mūsų parapi jonas ip. Vasi
liauskas, Chambelain Bakery 
sav.. pagerino duonos kepyk-

žiaus kapuose. Paliko nuliu-, motįnos širdies skausmų ir lų ir nupirko naujų trokų, sa- 
dime žmonų ir du brolius. U®1". Jįjjki sūneliui greit pasveikti. Į savo kostumeriams greičiau 
dotuvėms patarnavo grab* D. gų koresD A. A. patarnauti. Vasiliauskai yra

“Draugo“ skaitytojai ir re
mia kat. spaudos reikalus. Ge
ro pasisekimo Vasiliauskams.

Jonukas

A. a. Rapolas yra daug dir- Sveikiname 
bęs prie Lietuvių svetainės ir 
nemažai pinigų yra pridėjęs.
Buvo draugiškas žmogus, au
kodavo parapijai ir draugijo
ms. Koresp.

Iš Sę-čiy Susirinkimo
Vasario 10 d. M. Sų-gos 64 

kip. įvykusiam susirinkime, ku 
rį atidarė pinn. O. Šimonienė, 
nutarta peržiūrėti kuopos fin. 
knygų, gauti reikalingų lapų 
iš centro raštinės ir viskų per
tvarkyti. Po to, sekė eilė nau
jų sumanymų ir pasitarimai 
vajaus reikalu. Nutarta suren
gti du vakarus. Į kuopų pri
imtos dvi naujos narės: Anna 
Keršulienė ir Grasilė Šilaikie- 
nė.

Sųjungietės Marijonų ir jos 
vyrų Jonų Yurkūnus minint 
25 metų vedybinio gyveninio 
sukaktį, sveikiname ir linki
me sveikatos sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

64 kp. sųjungietės

ŠVENTO PETRO 
PARAPIJA

A. A. Antanas 

Stankus
Vas. 22 d. plaučių uždegimu 

mirė a. a. Antanas Stankus, 
41 m. Po atlaikytų gedulo 
Mišių Šv. Petro bažnyčioj pa
laidotas vas. 25 d., Šv. Kry-

LIETUVOS EŽERŲ TYRI
NĖJIMAI

KAUNAS. (VDV) — Ne
priklausomos Lietuvos dabar
tinėse ribose yra keli šimtai 
didesnių ir mažesnių ežerų. 
Daugelio ežerų dar neištirtas 
gilumas, plotas, augmenija 
bei gyvūnija ir kita. Iki Šiol 
ežerus tyrinėdavo kai kurios 
organizacijos bei šiaip mėgė
jai. Dabar ežerai pradedami 
tyrinėti valstybiniu mastu, ir 
šito darbo imasi miškų depar-

Tel. Pullman 7236

Rengiamai St. Valentine 
pramogėlei, vasario 14 d., O. 
Valaitienė paaukojo pirmų do
vanų gražiausia pasipuošusiai 
mergaitei. Kitų dovanų juoki-

žiaus kapuose. Kleb. kun. V. Ees- Puliman 0263 
Masevičius pasakė pamokslų, 
apibudindamas velionio pavy
zdingų darbuotę katalikų nau
dai.

D R. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

Paliko nuliūdime broij Juo-
ngiausia pasipuošusiai skyrė zų ir brolienę Onų. Lietuvoje

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgiuia 1116 4070 Archer Av*

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyras Seredą 

Seredomis ir NedčL pagal sutartj
Sekmadienį ausitarius

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YABds 0994 

Re*. TeL PLAza 2400
VALANDOS:,

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vek 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Avė. 
nes. xei. unovsaul 0017 
Oilice l'el. KEMiock 4o48

DK. J. J. SIMONAITIS
gydyto jas ir chirurgas 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct.
Subatomis uuo 7—0 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DR. SIRllUL’IS ___
4645 bo. Ashland Avenue"

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 n- nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutari).
Offiso Telef. Boulevard 7820 
Namų Telef. FROspect 1930

Tek YARda 6021
Rea.: KENvrood KLOT

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiso vaL nuo 1—3: nuo 6:30—8:3C
756 West 35th Street

TeL OANal 6909

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 0:30 — 8:30 vakar*
ir pagal satartį.

TaL OAUbmI 1974
OFISO VABANDOG

0 vai. ryta iki B s. vakare, UririH 
sakins disaias ir trafiadieaim

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

Ofiao TaL VIRginia 0034 
Reaidencijos TaL BEVerla;

DB.T. DUNŪUUS
GYDYTOJ AB II 0MIBŪBGA1

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ir 0—8 P. M,

Paul Pierce “dingęs“ In
diana valstybiniam kalėjime, 
Michigan City, Ind., kalinys. 
Kalėjimo vadovybė jo nė vi
duje neranda, nė neranda žy
mių, kad būtų pabėgęs. Pierce 
buvo uždarytas kalėjiman už 
žmogžudystę. (Aotne telepho-

pramogos rengėja O. Šimonie- senų motinų, seseris Elzbietų 
'ir Veronikų. Paėjo iš Veduk-

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

Tel OANal 6122.

OR. S. BIEŽIS
GYD V TUJAS IR UHHtURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7860

<980 Bo. Olarenumt Ava. 
Valandos: 9—10 A. 1L 
Nedaliomis pagal, sutartį

Tai OANal 9267
Ras. TaL PROapect 0080

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

Rezidencija 6000 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryta iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL ytkOta

LIETUVIAI ADVOKATAI

A. a. Rapolas Kundrotas 
staiga mirė vas. 15 d. Po ge
dulo pamaldų šv. Antano ba
žnyčioj palaidotas Sv, &rj-

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA .......................................... 05c
B. Skurkis, TIKIU aaa *• ••o• • • • •v • • • • • 05c
LIETUVOS KARALIENE............................................ 05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................ 05o
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ.................. 05c
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA ............... 05c
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO ................„............30c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA............................... 50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... 11.60

Su ulaakymais kreipkitės į

"DRAUGO” KNYGYNĄ 

2334 South Oakley Avė. Ghicago, IIL

YABds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAI 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. RockweH Street 
Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
UBTUVIAI ADVOKATAI 

6322 Sa W estern Avenue

Office Phone Rea and Office 
PROapect 1088 2369 S. Laavitt 81
Vai: 3h4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0700

DR. J. J. KO W AR
( KO W ARSKAS)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
BedUiom Ir TrečiadieniaisPWMl

TaL YABda 2240

DR. C. VEZEL’IS
4645 Sa Aatatead Avenue 

arti «7tk Straat 
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Seredoj pagal rotartį

Utaraiake ir Ketverge 
1 iki 9 vai. vakare.

toj ir PltuyOtoj — 2 iki 0 v. v. 
Subatoj uuo 12 iki 6 v, &

Yri. Prospect 1012 
Beu Tai RapubUa 6047

TeL LAFayctte 0018

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

■> Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 
____ figui Butartį.___

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFeyette 3880

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tri. YARda 0094

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

Neieškok malonumų, baimė 
bkaubmy pranyks.
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ŽINIOS1$ROCKFORD,ILLINOISJ
KUN. KAZIMIERAS JUOZAITIS, O.S.A.
Kun. Kazimieras J uozaitis 

gimė Chįcagoje spalių 5, 1905.
Čia jis lankė viešų mokyklų,
Armour School. Aukštesnę mo 
kyklų ‘baigė Lindblom High 
School. Nors ir negavo pro
gos lankyti katalikiškų mo
kyklų, bet vis svajojo būti 
vienuoliu. Taigi, nepaisant 
daug keblumų, kurie norėjo 
užstoti Kazimierui kelių, įsto
jo pas Augustijonus 1927 me
tuose.

Gyvendamas tarp svetim
taučių jaunam vienuoliui pri
siėjo užmiršti savo kalbos. Ta 
čiau jo širdyje vis plakė tau
tos 'meilė. Taigi, kaip tik ta
po įšvęstas kunigu, 1935 me
tais kun. Kazimieras dėjo pa
stangų, kad vėl išmokus savo

ir naujos svetainės fondas. 
Kun. K. Juozaičio pastangom 
jau gauta dykai daug plytų 

mylimų kalbų ir dar taisyk- jr reikalingų daiktų sta-
lingai. Trumpu laiku padarė 
didelę pažangų.

Gegužės mėnesį, 1938 me
tais, viršininkai paskyrė jau
nų darbštų kun. Kazimierų 
klebonu Šv. Petro ir Povilo 
parapijom Čia darbuodamas 
pirmiausia įgijo visų parapi
jonų pasitikėjimų. Per pasta
ruosius du metus, pagalba pa
rapijonų, kun. K. Juozaitis 
daug gero nuveikė parapijos 
labui. Jo rūpesčiu atnaujintas 
iš lauko ir vidaus seserų na
mas. Išmalevota klebonija, mo 
kykla ir įrengti reikalingi pa
taisymai. Nupirkti liturgiški 
bažnyčios drabužiai. Bažny
čios apylinkė pagerinta išve
dant cementinius takus. Šie
met atmokėta tūkstantis do
lerių skolos ir visi nuošim
čiai. Mokykloje įtaisyti nauji 
suolai vėliausios mados. Auga

tybai.
Prisiartinus mūsų gerb. kle

bono vardinėms mes Šv. Pet
ro ir Povilo parapijonai, kad; 
pagerbus mūsų mylimų klebo
nų, rengiame bankietu jo var
do dienai, kovo 5. Tų vakarų 
parapijonai suteiks gerb. kun. 
K. Juozaičiui didelę dovanų 
— Studebaker automobilį.

Taigi, mes visi parapijonai 
linkime klebonui linksmų var
dinių, daug gerų pasisekimų

nių, o 1938 m., jausdamies ga
lingesniais, privertė Lietuvų 
prie užmezgimo santykių. O 
Vilnius taip ir liko jų ranko
se. Dabartiniai Vilniaus val
dovai turėtų atminti, kad uies 
Vilnių skaitome savo tautos 
išrinktu imies-tu. Kiekvienas 
lietuvis, kur negyventų, už 
Aušros Vartus, Gedimino Pilį 
ir Vytauto grabų pasiryžęs ko
voti iki galo.

Kiek istorijoj yra buvę tau
tų padalinimų, bet panašaus 
į šį, kad vienos tautos sosti
nė, liktų kitos tautos provin
cijos miestu, tai, tur būi, nė
ra buvę. Šiuom padalinimu Vi
lniaus gyventojai yra nepa
tenkinti. Juk jie ne iš gero 
šaukiasi į mus: “Duokite mu
ms duonutės, laisvės ir švie
sos”.

Nėra jokia (paslaptis, kad 
Vilniaus lietuviai yra iki kak
lo apkrauti valdžiai mokes
čiais. Lenkijoj ir jos valdo
mose svetimų šalių (plotuose 
naštų didelių mokesčių suda
ro užlaikymas didelės kariuo
menės. Daviniai rodo, kad Le
nkija užlaiko kariuomenę net 
5 kartus didesnę už Amerikos 
Jungtines Valstybes.

LIETUVOJE STEIGIAMA 
AUKŠTOJI AMATŲ

MOKYKLA

KAUNAS (VDV). — Lie
tuvoje dar trūksta amatinin
kų. Pastaraisiais laikais įstei
gus eilę amatų mokyklų, jau 
paruošta gana daug amatinin
kų smulkesniems amatams bei 
darbams. Bet jaukiamas dar 
didelis amatininkų specialistų 
daugeliui pramonės įmonių, 
kuriose iki šiol neapsieinama 
be užsieniečių specialistų.

Todėl nuo ateinančių moks
lo metų pradžios ruošiamasi 
įsteigti aukštųjų amatų moky
klų. Jojej būsiu daugiausia 
dėmesio kreipiama Į tekstilės 
(audinių), popieriaus ir stik
lo dirbinių specialistų paruo
šimų, nes šiose pramonės ša
kose labai stinga savų specia
listų. Vėliau mokykla bus ple
čiama, steigiant naujus sky
rius.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

Prancūzų jumoristų karika
tūros: aukščiau Mussolinio, 
žemiau Hitlerio, dėl kurių Pa- 

Lenkija nėra neturtinga ša- ryžiaus policija turi daug va
lis. Kadangi gyventojai turi rgo. Karikatūros buvo iška-' 
užlaikyti tokių kariuomenę tai, bintos vienoj paveikslų gale-
suprantama, jie yra apkrauti 
dideliais 'mokesčiais. Lenkijai 
toji annija reikalinga tam, 
kad kardu palaikius tvarkų, 
nes Lenkija, kokia ji dabar

rijoj. Policijai įsakius jas pra
šalinti, karikatūros iškabintos 
kitoj vietoj. Ir taip, prašali
nus jas iš vienos vietos, atsi
randa kitoj. (Acme photo)

visuose darbuose, ir kad ilgai yra, susideda ne iš didžiumos
gyventumėt mūsų tarpe taip lenkų, bet didžiumos kitų tau gsis, nes Vilnius atgaus savo 
kad su Dievo pagalba ir jūsų I tų gyventojų. Juk pamename,: genųjį prestyžų, paliks Lietu- 
gražiais patarimais ir pamo- kada Lenkijoj buvo išrinktas vos sostinė. Kaipo tokis pa- 

pirmas prezidefctas, tai buvo, gyvės, net šimteriopai, nes jiskinimais galėtumėm daugiau 
darbų nuveikti Dievui ir Tė
vynei. Širdingai dėkojame 
jums už jūsų didelį pasišven
timų link mūs. Linkime ilgiau
sių metų!

Skaitytojų Žodžio Aikštė
SKJUTYTSję BALSAI

Vasario 16 atgadsiai
Vasario 16 dienų pas kiek

vienų lietuvį užsidega patrio
tiniai jausmai. Ir yra ko džiau 
gtis. Nes, Vasario 16 diena 
įamžinta Lietuvos istorijoj (die 
na. Tai diena, kurioj Lietuva 
numetė vergijos jungų, kuris 
jų siėgė per šimtmečius.•

Ištiesų, Vasario 16 d. yra 
mitsų dižiaugsmo diena. Bet 
tas džiaugsimas nėra pilnas. 
Jis būtų daug pilnesnis, jeigu

Klvin Wood, farmerys ne
toli Morris, III., policijai pri
sipažino nužudęs savo drau

gu turtingų kaimynystėj gy 
Vėnantį farmerį Abner Nel- 
aon pasipelnymo tikslu. {Acme 

photo)

Lietuvai nebūtų padaryta Vi
lniaus žaizda. Mes džiaugia
mės tų dienų, vienok iš mūsų 
krūtinių veržiasi šauksmas: 
“Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim!”

Istorijos laikotarpiais yra 
buvę tautų .padalinimų. 1795 
metais įvyko taip vadinamas 
paskutinis Lietuvos padalini
mas. Tuo padalinimu didesnė 
Lietuvos dalis pateko po Ru
sijos jungu, 0 mažesnė po Vo
kietijos letena.

Pastarasis karas buvo va
dinamas karu už mažųjų tau
tų apsisprendimų, arba mažų
jų tautų savęs valdymųsi. Tas 
mums visioms labai gražiai 
skambėjo. Mes, savanoriai, sto 
jom, kad ir Amerikos kariuo
menėn, kad tik kovoti už gra
žius principus.

Bet kas atsitiko! Ugi kaip 
tik spėjo sustoti ūžę (patran
kos k<wo laukuose, tautos ir 
tautelės, gavusios apsispren
dimo laisvę jau pasistatė sau 
už principu kad ne teisybėj 
y fa galybė, bet galybė yra sti

prybėj-

Štai, kad ir Lietuvos kai
mynai lenkai. Kaip greit jie 
pamiršo, jog Visai neseniai ir 
jie nešė tuos pačius vargus. 
Jie laitai greitai pamiršo mūs 
tautiečio Tado Kosciuškos žy
gius if, trk pasijutę laisvi, 
apgaulingu būdu išplėšė iš 
Lietuvos jos širdį, sostinę Vii*

išrinktas ne lenkas, bet lietu
vis Naruševičius. Jis neilgai 
prezidentavo, nes lenkai, ne- 
pakęsdami į antrų, ar į trečių 
dienų, jį nušovė.

Kada vienų gražių dienų le
nkai susipras, Vilnių tikriems 
jo šeimininkams gražins, tada 
visi džiaugsimės. Lenkams bus 
džiaugsmas, kad jie atitaisė 
skriaudų, atsimokėjo Lietuvai 
skolų kų jie dabar yra pavo
gę. Vilniaus gyventojai džiau-

dabar Lenkijos yra skaitomas 
kaipo bereikšmis vienas iš Le
nkijos provincijos 'miestų. 
Mes, viso pasaulio lietuviai, 
vasario 16 d. džiaugsimės pil
na to žodžio prasme.

Viktoras Balanda

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 3 Diena

“Norime, kad kiti būtų aš
triai perspėjami, o patys per
spėtais būti nenorime

Nepatinka mums kitų pa
geidimai, tačiau patys nenori
me, kad mums kas nors būtų 
uždrausta.

Norime kad kitus varžytų 
įstatymai, o patys jokių suvar
žymų nukęsti nenorime.

Iš čia matyti, kaip retai 
artimų sau lygiu laikome”. 

I (Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius XVI, 3).

Kas aria ir sėja širdį pakel
damas prie Dievo, išprašys 
[pintį derlingų.

t
A t A

IGNACAS DACIOLA
Mir© Kovo 2 d., 1939 M..

4:65 vai. po pietų, sulaukęs 
puses amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, l’anevėžlo 
apskr., Šeduvos parap., Genbo- 
galos kaime.

Amerikoj išgyveno 4 9 metua.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motorj Oną, po tėvais Armoia- 
vlčlutė, tris sūnus: Joną, mar
čią Stanislavą, Antaną, marčią 
Marcelę, lr Kazimierą, ketu
rias dukteris: Sesuo Maria A- 
deletią (Kazimierietė). Oną, 
žentą Antaną Valonj, Stanisla
vą, žentą Joyce Ir Anelę ir 
žentą Ziką, seserj Elzbietą Ko- 
dienę, sesers dukterę Sės. Marią 
Klemenclją (Kazimierietė), du 
brolius: Joną ir Juozą Dačlolą 
ir ke<urius anūkus, o Lietuvo
je keturias seseris ir vieną bro
lj lr daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavl- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Pi. Laidotuvės jvyks plrmad., 
Kovo 6 d., 1939m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vartų Pan. Švč. parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, daugus-ges ir pažjeta- 
mus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sesuv*. duk
terys, sūnai. Žentai, Marčios, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių dir. Lachawicz ir 
Sūnai, tel. Canal 2515.

TA. A A
KAZIMIERAS RUNA VIČIUS

šiuomi pranešame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
mūsų mylimas brolis, Kazimie
ras Runavičius, persiskyrė su 
šiuo pasauliu antradienio va
karą, vasario 28 d., 10:00 vai., 
sulaukęs pusės amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoje. Še
duvos mieste. Sūnus velionių 
Adomo ir Karolinos (Mikutavi
čiūtės) Runavičių. 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 jvyks šeštadienj, 
kovo 4 d., 9:00 vai. ryto. Po 
pamaldų šv. Jurgio bažnyčioje, 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Giliai nuliūdę —
Sesuo ir švogeris: Antani

na ir Izidorius Nmtsėdal ir Jų 
valkai Felicija Ir Edvardas, lr 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. F. 
Mažeika, tel. YARds 1138.

laidotuvių dkbcforius

GENEVIEVE OŽALAS
Mirė kovo 2 d., 1939 m., 2:- 

15 vai. ryto, sulaukus 22 metų 
amžiaus.

Gimus Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Veroniką, tėvą Vincen
tą Bilkį, du brolius: Alfonsą 
ir Lawrence ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 44 E. 108th Sl.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 6 d. Iš koplyčios 8:30 va
landą ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionė® sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lado- 
tuvėse. . ,

Nuliūdę:
Motina, Tėvas. Broliai 

ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lacha- 
wicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

A. t A
MARIJONA GRIGALIENĖ

kuri mirė vas. 24 d., 1939 m. 
ir tapo palaidota vasario 28 d., 
1939, o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdami atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinirną iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. J. 
Šaulinskui, kuris atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą ir 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, Šv. Kazimiero Dr-jai, 
Labdarių Są-gai, Ag. Huffman, 
Mrs. Mag. Mousfield, Rutkaus
kai, Gedvilai, Walter Grigai, 
ir Tretininkų Brolijai. Dėkoja
me Šv. Kazimiero Seserims už 
gražų altorių papuošimą. Dėko
jame gėlių aukotojams ir taip
gi Liudvikui ir Emilijai škiml- 
lanis, kurie daug prisidėjo prie 
suteikimo vaišės per tą laiką. 
Dėkojame graboriaūns Lačha- 
wicz ir Sflnams, kurie savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amši- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms, 
0 tau, Marijona, lai Dievas su
teikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka:
Duktė ir žentas — Jonas 

ir Marijona Gedvilai.

padėkos ŽODIS
Mano motinos tėvas, mano 

bobutės vyras, ir mano tėvukas 
Pranciškus šukunas, ištarnavo 
žmonijai virš septyniasdešimta 
metų. Jo tarnavimas buvo nau
dingas Amerikoje, religijoje, lr 
Lietuvai tėvynei. Neoūdamag 
profesionalu arba taip žymes
niu Lietuviu veikėju, nabašni- 
kas šakunas turėjo labai daug 
draugų, ir Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia bnvo ganė
tinai pilna, nepaiSlant, kad O- 
tas šaltas, vėjas žiaurus, lr 
rodės kad sulaikys dalyvius nuo 
laidotuvių. Labai yra linksmu 
matyti, kad nabašniko Pran
ciškaus Ša k u no draugai nepai
sė gamtinių sunkenybių tr su
teikė paskutinį patarnavimą.

Bažnytinėm ceremonijom už
sibaigus, ruošėmės prie palydė
jimo į amžiną atilsį mano 
brangauus tėvuko. Palydėt susi
darė didelė minia žmonių lr pra
dėjome važiuoti į Šv. Kazimie
ro kapines. Kapinėse vėjas Ir 
šaltis buvo laimi žiaurus, bet 
galinga saulutė švietė ir rodos 
kad viliojo visus palydėtojua a- 
tlduotl pagarbą Ir paskutinį 
patarnavimą nabašntkul tėvu
kui, o Jis atsisveikino ant vi
sados su šiuo pasauliu lr su vi
sais artimais lr draugais.

Dėkuoju gerb. kun. Briška! 
ui tokį įspūdingą ir graudingą 
pamokslą, kadangi mačiau sa
vo akim kaip nabašniko senu
ko giminės lr draugai verkė 
klausydamles Juo. Dėkuoju po
niai Btežlenel už tokią tinka
mai pritaikintą ir gražiai at
giedotą giesmę, kuriuos klau- 
sėmies šv. Mišių laike. Dėk Mo
ju ponui Morkūnui Ir poniai 
Htaškunienel, kad atvažiavote 
iš tolimesnio miesto, kad pri
buvus pagraban.

Brangūs palydėtoje! mano 
nabašniko tėvuko, kaip aš ga
ilu atsilyginti jums už tokią 
didelę užuojautą ir nuoširdžius 
patarnavimus Jeigu būsime 

gyvi, aš visados jausiuos jum 
skolingas fr būsiu pasirengęs 
patarnauti, kaip tik Jūs mane 
šauksite į pagelbą. Lai mūsų 
draugiškumas ir lietuvybė nie
kados nemiršta, širdingai ačiū 
visiem. Dr. S. Jskubs.

John F. Eudeikis LAIlOTOViy
ŪMIAUSIA n DID8IAŪ8IA LAIDOJIMO JNTAI1A

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 174M742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

_______________ Tel, LAFAYETra 0727

n V V A I *oplyflo« vteose 
JLz X J\. X Chicagos dalyse

Į

OMsyklto Lietuvių radis protraati Mtedianio vakarais, 
7:00 raL vakaro tt WHT0 ctoties (1488 K.) — Pranėtf jas 

p. saltuheras

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUIIN 

Geriančiu patarnavimai — Moteris gataraanja 
Phone 0000 080 W. ISth Ata*

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ tB WAKI?
KOPLZDIA DYKAI

2025 W. 51rt St TeL YARDS 1278

■
Res. 4543 South Paulina Street

r
L

n i DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDII1 A II P C PATARNAVIMAS n N D U L R H u t dieną ir naktį

DV V A T KOPLYČIOS visose 
I A n i ŠUESTO DALYSE

L Petkus
6834 So, Westera Avfc. 

GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 

CICero 2109
2314 West 23rd Place

Lataicz ir Sūnai &c<iN4'a«.LU«nuin«b h ww pįjUmftp 1070

4348 So. California Avė.1. Lidem

ę D M07fulfQ 3319 Lituanica AvenneO. la HHIAblIul Phone VARds 1138-1139

AštanasM. DhlllinC 3307 Lituanica Avė.1 lUllIUd Phone VARds 4906

LI1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone VARds 0781-0782

AltertV.PoflfHO 4704 S. Western AvenuebllMlU Tel. LAFsyette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas VARds 1419P. I. Ridikas
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CHICAGO LIETUVIŲ SUSIDOMĖJIMAS
LIETUVIŲ SKYRIUM PASAULINĖJ 

PARODOJ NEW YORKE
Sudarytas Komitetas Lietuvių Skyriui Garsinti 

Ir Atvykusiems Iš Lietuvos Svečiams Priimti
Kovo 1 d. Lietuvos konsu

lato patalpose įvyko skaitlin
gas organizacijų ir spaudos 
atstovi) susirinkimas, kuria
me, konsului P. «Daužvardžiui 
padarius platų pranešimų a- 
pie Lietuvos vyriausybės ren
giamų Lietuvos Skyrių Pasau
linėj Parodoj, New Yorke, A- 
merikos lietuvių chorų vainų 
Dienų, kurioj dalyvaus ir at
vykęs iš Lietuvos universite
to- studentų choras ir kuris 
ta pačia proga žada atlankyti 
didesnes Amerikos lietuvių kO 
lonijas, nutarta sudaryti ko
mitetų svečiams priimti. 
komitetų įėjo: pirmininku ko- 
mpoz. A. Pocius, vice pirmi
ninkais: M. Vaidyla, K. Ste
ponavičius ir S. Sakalienė, se- 
kret. A. Vaivada, fin. sekr. 
I. Pakeltytė, ižd. mįiz. A. Mo- 
ndeika, iždo globtais P. Či-

Nauji Ligoniai Šv. 
Kryžiaus Ligoninėje:

Stefanija Česokienė iš Šv. 
Antano parapijos.

Mikalina Jakubonienė iš 
Gimimo Panelėj Šv. parap.

Jonas Kass iš Nekalto Pra- 
aidėjimo Panelės Šv. parap?

Hazel Simons iš Šv. Jurgio 
parapijos. Š.K.L.

Town of Lake Žinutės
ARD 1 skyr. dvasinė puota 

bus kovo , d. Šv. Mišios rė
mėjų intencija bus laikomos 
15 min. iki 8. Visos narės tu
ri susirinkti 7:30 į parapijos 
svetainę.

žanskas ir O. Pužauskienė. Ko 
initetui palikta numatyti, ko
kių reikės dur komisijų, nu
žiūrėti joms tinkamus asme
nis, taip pat sudaryti veikimo 
planų ir patiekti kitam susi 
rinkimui.

Susirinkime, be skaitlingos 
katalikiškųjų organizacijos re 
prezentacijos (per virš 30 at
stovų), dalyvavo socialistų, 
tautininkų ir sandariečių gru
pių atstovai, kurių trys Vai
vada, Steponavičius ir vaidy
la išrinkti valdybon. Chicagiš- 
kis komitetas sudarytas iš at
stovų tų organizacijų, iš ku
rių yra susidaręs ir centraii- 
nis New Yorko lietuvių komi
tetas. Chicagiškio komiteto 
centras, girdėjome, bus Beet- 
boveno muzikos konservatori
joj. Rap.

West Pullmano 
Naujienos

Kovo 5 d. 7:30 vai. vak. 
parap. salėje įvyksta nepa
prastai gražus koncertas su 
vaidinimu, kuri išpildys Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr. 
choras, vadovaujant muz. d. 
Sauriui.

Programa bus labai graži 
ir įvairi. Bus vaidinimas, so
lo, duetų ir daug kitokio pa- 
marginimo. Be to, didžiulis 
Vyčių choras gerai išlavintas 
padainuos gražių dainų. Vi
sus kviečiame atvykti — ne
sigailėsi t.

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
valdybos pagalba. Visų pra-1 Meilė veržias į aukštų, bet 
soma atsilankyti ir paremti 'visuomet pasirengus nužengti

Iš Marijonų Rėmėjų 
21-mo Skyriaus 
Susirinkimo

rone randasi tokių nuoširdžių 
ir darbščių Marijonų Rėmėjų 
ir “Laivo” skaitytojų, ir jų

vakarų.
Stella Wodman, koresp.

West Side Žinelė
Ignacas Dačiolas, žymus

lig apačios.

Kovo 12 d., parap. salėje, 
ARD skyrius rengia vakarie
nę su gražia programa Šv. 
Kazimiero Vienuolyno naudai. 
Visi prašomi dalyvauti ir pa
remti kilnių įstaigų.

2 vai. popiet, parapijos sve
tainėj įvyks ARD 1 skyr. su
sirinkimas. Visos rėmėjos pra 
somos dalyvauti. Turime pri
sirengti prie vajaus vakarie
nės, kuri įvyks kovo 19 d., Pereitų savaitę į parapijos
parap. svetainėj. Pirm. J. Če- jubiliejinį fondų po 25.00 dol.
pulienės pasidarbavimu, gau- prisidėjo šie: Jonas ir Barbo- 
ta amžinų narių: Vietienė ir ra Kapočiai ir Adomas ir O- 
Juozapas ir Elena Gedvilai, na šlušai. 
kurie iper daug metų/ buvo A
RD paprastais nariais. Pirm. 
Čepulienė yra visų širdį įdė
jusi į rėmėjų veikimų. Džiau
giamės turėdamos jų savo ta-

“Draugo” No. 49 Trano 
Tverkaus, a. a. Antano Tver
kaus brolio, tilpo atsakymas 
AVest Pullmano raporteriui.

rpe. Rėmėja Atsiprašau, p. Pranai, tamsta

vf
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Skidmore kolegijos, Sarato- 
ga Springs, N. Y., studento 
Millicent Artliurso žiemos ka- 
rai valui iš ledo padaryta skul
ptūra, už kurių laimėjo kole
gijom pirmų dovanų. (Acme 
photo)

iškreipei mano žinutę. Ne aš, 
ne mūsų parapijos žmonės pa
vadino a. a. brolį ubagu, bet
ten, iš kur buvo laidojamas.• • •
Aš gi ir pabrėžiau žinutėje, 
kad a. a. Antanas buvo visų 
laikų ištikimas ir daug prisi
dėjęs ir pasidarbavęs mūsų 
parapijai. Tad mes ir pikti
namės, kad kiti jūsų a. a. bro
lį pavadino ubagu, nes mes 
jį visados laikėme ir laikome 
garbingu buvusiu parapijie-
v*c.iu.

Štai, Katalikų Bažnyčios 
griešti įstatai dėl laidotuvių:

“The church to wich the 
body is to be taken is by lav 
the church whicli was the pro- 
per parish church o f the de- 
ceased, unless the deceased 
legitimately elected another 
church for his funeral”. (Ca
non 1216). Rap.

Telšių Bendro Klubo 
Pramoga

Telšių Bendro Klūbo bunco 
ir kortavimo pramoga įvyks 
sekmadienį, kovo 19 d., Laka- 
vičių namuose, 2314 W. 23rd 
Place, ipopiet.

I
Girdėjom, kad bus gerų do-

CICERO. — Kovo 1 d. pa
rapijos mokyklos kambary į- 
vyko Marijonų Rėmėjų Drau
gijos 21-mo skyriaus susirin
kimas, į kurį narių atsilankė 
ne per dangiausia. Susirinki
mas buvo trumpas. Apkalbė
ta vakaras, kuris turės įvykti 
kovo 19 d. parapijos naudai, 
bet galutinai reikalas nebaig
tas. Vakaro reikalu rūpinasi 
Ona Rimkienė, Barbora Kau- 
lienė, Adomas Stulginskas, So
fija Ališauskienė. Joms pasi
ryžę daug gelbėti Domicėlė 
Jaukštienė, p. Jonsonienė ir 
p. Rašinskienė.

Dėlei svarbių priežasčių ne
atsilankius valdybai, susirin
kimui vadovavo p-nas Stulgin
skas.

Turiu pastebėti, kad Cice

Šv. Antano parapijoj yra ga- West Sidės gyventojas mirė
na daug, tik nežinia dėlei ko
kios priežasties neatsilanko į 
šaukiamus susirinkimus. Tu
riu pasakyti, kad susirinkimai 
lūna trumpučiai, ne ilgiau po
ros valandų, rodos, būtų daug 
gražiau matyti, kad šaukiami 
susirinkimai būtų skaitlinge- 
sni, ir daugiau dėmesio į juos 
kreipiama.

Kita proga tikiuosi, kad ci- 
ceriečiai Marijonų Rėmėjai 
reikalų supras ir gausingiau: 
atsilankys, ypač svarbu dabar, 
kada rengiamasi prie vakaro, 
kuris turės įvykti kovo 19 <1. 
parapijos naudai. Čia reika
linga jūsų, brangūs rėmėjai, 
talka, kad vakaras visais at
žvilgiais pavyktų ir gražios 
naudos parapijai suteiktų.

Buvęs

Pagerbs Klebonų Ir
Pagelbininku

IND. HARBOR, IND. — Ko 
vo 5 d. Ind. Harbor, East Chi
cago ir Calumet City lietuviai 
rengiasi prie varduvių dienos*, 
iškilmių bankieto dvasios va-

Kovo 2 d., 1939 m. Randasi 
Lacbavičiaus koplyčioje, 2314 
West 23rd Place, Chicago, III. 
Apie laidotuves bus vėliau 
pranešta. Rap.

Laimė ar nelaimė, dažniau
siai nuo tavęs paties pareina.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — aRD 2 

skyriaus susirinkimas įvyks 
penktad., kovo 3 d., mokyklos 
kambary, tuoj po pamaldų. 
Visos ir visi rėmėjai prašomi 
atsilankyti ir pasiimu bilietų

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS 

VERKSMAI x 
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c,
DRAUGAS PUB. CO,

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois

dui kun. K. Bičkauskui ir; metinės vajaus vakarienės, kū
jo ipagelb. kun. K. Malakaus- i ri įvyks kovo 12 d. Išbuvusios 
kui pagerbti. J1® metų be pertraukos ręmė-

Programų išpildys mokyk- į jomis, prašomos įpriduoti sa
los vaikai, vad. seserims Ka-1 vo mokesčių knygutes rašti- 
zimierietėms, taipgi parapijos niobei. Tos narės bus pagerb-
choras.

Iškilmės bus parapijos sve- 
tainėje. , L.1Jj

tos per vakarienę.
Kovo. 12 d. skyrius in cor

pore eis prie šv. Komunijos 
7:30 vai. Mišiose. Visos pra
šomos susirinkti 7 vai. ryto, 
mokyklos kambarin, su ženk-

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 

A. A. NORKUS, savininku 
Tel. Victory 9670

Vyčių 55 kp. narių skaičiu
mi aukštai pakilo, pasidėko-
jant kleb. kun. K. Bičkaus- lėliais. Kurios neturi ženkle-
kui ir jo pagelb. kun. K. Ma
lakauskui, kurįe per pamoks
lus ragina jaunimų priklau
syti prie Vyčių organizacijos. 

Pas mus daug yra jaunimo,
vanų. šiam vakarui rengti ko-, kuris nepriklauso jokiai ka- 
misija susideda iš: Kūnickie- talikiškai organizacijai, 
nės, Sandui ienės, Balčiūnienės J Sekmadienį Vyčiai eis prie 
ir Kalnienės. Visi kviečiami Komunijos, o po Mišių turės 
atsilankyti. Telšiškis bendrus pusryčius. Į puotų

pakviesta ir Št. Vardo drau
gija.Chicago Heights 

Žinios
Užgavėnių balius vasario 19 

d., parapijai davė $91.20 pel
no.

1938 metų pabaigoje susi
organizavo “Young Married 
Ladies Club” tikslu pagelbėti 
klebonui parapijos darbuose. Į 
klūbų įsirašė rinktiniausios 
paraipijoj jaunos moterys. Jų 
susirinkimai įvyksta kas ant
rų penktadienį mėnesio. Klū
bo valdybų sudaro: pirm. — 
G. Trumpickienė, vice pirm. 
S. Bartuševičienė, rašt. M. Za- 
rankienė, ižd. B. Lileikienė. 
Klubas jau buvo surengęs sė
kmingų “Rummage Sale”.

Kovo 5 d., ARD 13 skyrius 
rengia vajaus vakarų, bunco 
ir card party, parapijos sve
tainėj. Kovo 5 d. rėmėjos tu
ri užsiprašiusios šv. Mišias ir 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos. Rap.

Jei nori, kad būtų ramybė 
tavo darbuose, ištikimai dar
buokis žmonijos naudai.

Išbandyk mūsų mokallSka 
“Ncw hite” (aivos gydymą nuo 
pleiskanų, nuo sausumo ir nuo 
taukuotumo odos ir plaukų. At- 
naulnk savo plaukus lr prirengk 
juos pavasariniam sugarblnia- 
vlmul.

Kaina 95c. — Tik šią savaitę.

BERNICKS BEAUTY 
SHOP

1725 WBST 47TH STKEBT 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from I—2 P. M,' 

Folklore

ARE YOU ONLY A. 

THREE-OUARTER WIFE?

MEN, because they are mea.can 
never underetand a three- 

ąuarter wlfe—a (rife vho le all love 
and kindneae three veeka ln » 
month and a heli cat the net cf

SKAITYKITE VIEN KATA- i 
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

No matter hov your back achee 
—hov your nervee scream—don’* 
take lt out on your husband.

Fbr tbree generations one vomar 
has told another hov to go "smh- 
ing thrpugh" vith Lydia B. Piak- 
hagn'a Vegetable Compound. It 
helps Nature tone up the System, 
thus leesening the diseomforts from 
the functional disorders vhicb 
vomen mušt endure in the three 
ordeals of Hite: 1. Tuming from 
girlhood to vomanhood. 2. Pre- 
paring fbr motherhood. 3. Ap- 
proachinv "mldaie age. '

Don’.*be a three-ųuarter srifb. 
take LYDIA B. PINKHAM'S 
VBOBTABLB COMPOUND aad 
Go "amiling Through."

CLASSIFIED
lių, galės tų rytų įsigyti pas 
raštininkę.

Kovo 12 d. metinė vajaus 
vakarienė prasidės 6 vai. vak. 
Bus ir graži programa. Komi
sijoj veikia darbščios narės su

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

1UICK RELIEF F8R FEET

Tarta, virt
es^oe,eee.ee

Reserve PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mas aukštas — 
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas plr-

' kėjas gaus “lucky bargain". 6 3-čios 
' gatvėkariai priveža arti. Atsišaukl- 
!te: 58PI WesV «4th Place. Klaus- 
klte antrame aukštyje, užpakalyje.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokią 
nuosavybę bile kur, uS mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar 18- 
rrtalnytl bile kokią nuosavybę grel- 
Slau ir geriau. Atnaujlnklt savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų rastinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi Išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos polley.

CHARLES URNICH 
(Knzyo i'mikas)

8500 West OSrd St. Antras ankštas 
^urys nuo Campbell^ve;^pusės

4%

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną Ir na

mą ant prlvatiško namo. Atsišau
kite: 40S5 South Wood Street.

Cbeck Below And See If Yoo Have 
Any Of The Sigita

Oulvering nsrves esto make you old and 
haggard looking, eraaky and hard to Uva 
srith—ean keep you avake nights and rob 
you of good health. good tlmea and Jobe.

Don't let youreelf ”go" likę that. Start 
taklng » rood, raUabld tonic—one made šape* 
rieUy for wom«n. And eould you aak for any- 
thing vhose beneflte have been better proved 
than vorld-famoua Lydia B. Pinkham'a 
Vegetable CompoundT

Let the vholeeotrie herbe and roote of 
heip Nature ealm 
>ne up your ayatem, 
from (emale funo-

Pinkham’s Comp 
your shrieldng i 
aad heip leaeen , 
tional dMordera.

Make a notė NOW to get a bottle of thla 
time-proven Pinkhsm's Compound TODAY

vithout fsfl from your druggist. Over a mfl- 
lion voimn have vritten ln lettera reporting 
wonderful beneflta.

For the past 60 years Lydia B. Ptnkham’a 
Vegetabk Compound haa helped grateful 
vomen go "amiling thru” trying ordsala. 
Why not let lt heip YOU?

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa
tai pinigai apdrausti įki

$5,000.00 ’
Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutei Galima 

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

nų, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S i LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

NEURITIS
RUIIVI PAIN IN M

f 88 A
'o relieve th. torturing t 

natiam, Neuralgia or 
mlnutaa, g«t the Doetor’a 

ITO. Dependable—no opietea. bo nar- 
Doea the work ąuiekly—<auet relieve 

pain, to your aattafeetkm in ■ few

Rheuma'
jf&lITf 
coClc*- 1
woret pain, to your aatiafaetion in n few 
minutes or money beak at Druggiete. Don't 
suffar. Uae NURITO oa tMa guarantee today.

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

Dressing., Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriaa- 

sių medfiagų.
_

* MIRACLE WM1P CONTAINS MORE—, 
PAR MORE—OP THE COSTLY INGREDIENTSI

fcs ***£

MOVING 
Anglys Malkos

JUOZAPAS MOCKUS 
2358 So. Leavitt-Street

Trokų IšnnomtrojanM Pik
nikams ir Visiems Kitiems 

Reikalams

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Chily

5931-33 So. Ashland Ave.

%

Pas mus galima gauti tikrai Li** 
tuvllką Importą Valstybinę Deg

tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. lr M. Dzlmidas 

Savininkai

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PULKITE DABAR! — iASSTR 
DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIE8TB XB 
PBIEMIESOIUOSB. *

HOO
NUT 
BIG LUMP 
MTNF RUN . 
HCRERNINO8
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