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PIJAUS XII VAINIKAVIMO IŠKILMES KOV012
tvotasis Tėvas Pijąs XII vakar per 
radija laimino pasauli - visas tautas

Visas tautas ragino taikon, 
visus žmones kvietė brolybėn

4 ' ’ ‘
kovo 3. —
Pijus XU

VATIKANAS, 
Šventasis Tėvas

visa žmonija turi persiimti 
Dievvo meile, brolybe ir steng

savo vainikavimo iškilmes nu- tis išlaikyti pasauly ramybę, 
skyrė kovo 12 dienai. Suvažia Sakė, kad dėl tos ramybės at- 
vę svetimų šalių kardinolai siekimo Jo Šventenybė mel- 
tik po vainikavimo iškilmių- sis, kad Dievas padėtų tai vi-
gaus progos 
savo Šalis.

kas sau grįžti į

VATIKANAS, kovo 3. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien po iškilmių Si.s tin e 
koplyčioje pirmųjį kartų per 
radiją kalbėjo visam pasau
liui. Kalbėjo apie penkias mi- 
nutas, lotyniškai. Po to Po
piežiaus kalba atpasakota ki
tomis keliomis kalbomis.

Šventasis Tėvas pareiškė sa 
vo gilios meilės kardinolų ko
legijai. Laimino vyskupus, ku
nigiją, misionierius vienuoles 
ir vienuolius, kurie yra Šv. So 
sto bendradarbiais ir darbuo-

sa atsiekti — visų pasaulį pa
sukti į gerovės ir pažangos 
kelių.

Pijus XII pirmųjų popiežia 
vimo dieną parodė daug jud
rumo ir budėjimo pasaulio ra 
mybės reikalais. Kai kas tad 
ir sako, kad Pijus XII seks 
savo pirmtakų Pijų XI, kurs 
vadinamas taikos popiežium.

Popiežius šiandien asmeniš
kai telegrama padėkojo Itali
jos karaliui už sveikinimus ir 
pasiuntė apaštališkų laimini
mų karaliui, karalienei ir vi
sai karališkai šeimynai.

Per valstybinį sekretorijatų 
padėkojo ministrui pirminin
kui Mussoliniui ir suteikė a-

Šventasis Tėvas Pijus XII po išrinkimo popiežium iš Šv. Petro bazilikos balkono laimina 
suplūdusias į ruimingų aikštę nepaprastai gausingas minias. (Acme telephoto).

--------------------H-------------------- - ---------------------------------------------

jasi Kristaus Bažnyčios gero
vė. Laimino vlsar iaba —Skų lalminfm# Jdh vy-"

Prancūzija uždaro visus savo uostus 
Ispanijos raudonųjų naudojiimisi

Iš uostų neišleidžia jokių 
raudoniesiems skirtų siuntų

PARYŽIUS, kovo 3. — Sa-žrinti fraakigtų. vyriausybei.

sas tautas, šeimas, kaip kata
likus, taip ir visus kitus. Ir 
visus iki vieno kvietė taikon 
ir ramybėn.

Jo Šventenybė pareiškė, kad

riausybei ir italų tautai. 
Sistine koplyčioje kardino

lų kolegija ir šiandien pager
bė Pijų XII ir pakartojo savo 
ištikimybę ir klusnybę.

NACIAI NESITENKINA 
NAUJAI IŠRINKTU 
POPIEŽIUM PIJUM XII
BERLYNAS, kovo 3. - Na 

eių vyriausybės sluoksniuose 
reiškiamas nepasitenkinimas 
kardinolo Pacelli išrinkimu 
nauju Popiežium. Pareiškia
ma, kad nėsama vilties Vokie
tijai draugingai subūti su Va 
tikanu, kadangi naujas popie
žius lygiai kaip ir Pijus XI 
esųs nacių rasinės doktrinos 
priešas, sako naciai.

Kai visas pasaulis, katali
kai ir nekatalikai, ovacingai 
sveikina naujų popiežių, na
ciai vieni išsiskiria lygiai kaip 
koki Afrikos raistų gyvento
jai. Nacių vadai užmiršta, 
kiek daug gera' yra padaręs 

i Vokietijai nuncijus arkivysku 
pas Pacelli pokariniais lai
kais, kai reichas politinio per 
versmo buvo sukrėstas.

AIRIJOS PREZIDENTAS 

SVEIKINA NAUJĄ 

POPIEŽIŲ

DUBLINAS, kovo 3. — Nau 
jam popiežiui Pijui XII svei
kinimų pasiuntė Airijos pre- 
zidentas dr. Douglas Hyde, 
protestantas.

Airijos ministras pirminin
kas de Valera nusprendė vyk
ti į Romų dalyvauti Pijaus 
XII vainikavimo iškilmėse.

vo atstovu Ispanijos frankistų 
vyriausybei Prancūzija siun
čia maršalų H. Petain ir, be 
to, uždaro visus savo uostus 
Ispanijos raudoniesiems.

Iš Prancūzijos uostų nebus 
siunčiamas maistas, arba kari 
nė medžiaga raudoniesiems ir 
uostuose jų esami laivai in
ternuojami. Paskiau bus grų-

BAŽNYČIOSE RINKLIAVA 
MISIJOMS

Rytoj visose Chicagos arki
vyskupijos bažnyčiose įvyks 
rinkliava šventoms misijoms.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - De

besuota. nepastovus oras; po
piet gali būti lietaus.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
5:43.

KARALIUS IR MUSSOLINI 
SVEIKINA POPIEŽIŲ 

PIJŲ XII
ROMA, kovo 3. — Italijos 

karalius ir ministras pirminin 
kas Mussolini naujam šventa
jam Tėvui Pijui XII pasiuntė 
sveikinimų telegramas.

POPIEŽIUS PIJUS XII VA
ŽINĖJO AUTOMOBILIU

VATIKANAS, kovo 3. — 
Popiežius Pijus Xn šiandien 
gavo valandėlę pasitraukti 
nuo sunkiųjų priedermių ir ko 
kį laikų automobiliu važinėjo 
Vatikano sodo abejomis.

BUVĘS TEISĖJAS TRAU

KIAMAS TIESON

NEW YORK, kovo 3. — 
Prieš mėnesį atsistatydinęs fe 
deralinis teisėjas M. T. Man- 
ton traukiamas tieson. Federa 
line “grand jury” jį įkaitino 
papirkimų ėmimu.

AUSTRIJOS ŽYDAI VER
ŽIAS I AMERIKĄ

VIENA, kovo 3. — Dau
giau kaip 130,000 žydų čia 
kreipės į J. A. Valstybių kon
sulatų gauti sau vizų vykti į 
Amerikų.

Iki šioliai jau daugiau kaip 
100,000 žydų gavo amerikoniš 
kus vizus.

Prancūzijos vyriausybė 5- 
mėsi šio žygio priversti Mad
rido raudonųjų vadus pasiduo 
ti frankistams ir uždaryti ka
rų.

Marselio 'civilinis teismas 
autorizavo frankistų atstovus 
konfiskuoti vietos uoste rau
donųjų karinę medžiagų 
maistą.

Trdemokratai ima
PRIEŠINTIS PERDAUG
DIDELĖMS IŠLAIDOMS

ir

PANAIKINO BAŽNYČIŲ 
MOKESTIS

BURGOS, Ispanija, kovo 3. 
— Frankistų vyriausybė išlei
do dekretų, kuriuo visas baž
nyčias išitna iš valstybinių mo 
kesčių (taksų).

NEĮSIREGISTRAVf 
PILIEČIAI TURĖTŲ 
TUOJAU REGISTRUOTIS

Cooko apskrities teisėjas 
Jarecki kviečia Chicagos pi
liečius, kurie pakeitę gyveni
mo vietas, arba sukakę 21 m. 
amž., įsiregistruoti, kad turė
tų progos dalyvauti majoro 
rinkimuose, balandžio 4 d.

Įsiregistruoti galima asme
niškai šiandien, rytoj ir pir
madienį nuo 9.00 ryto iki 9:00 
vakaro rinkimų komisionierių 
raštinėse — City Hali.

KAIP PRALEISTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ KAUNE
KAUNAS. — Lietuvos Ne

priklausomybės 21 metų su
kaktas Kaune buvo minima
taipt ’ - ------ — -——

1. Išvakarėse, vas. 15., ligi 
19 valandos įstaigos ir įmo-
nės iliuminavo savo pastatus 
ir papuošė prekilangius.

2. Tų pat dienų 18 vai. or
ganizacijų vėliavos su paly
dais ir centro valdybų pirmi
ninkai susirinko Vienybės ai
kštėje ir iš ten išvyko pasvei
kinti respublikos prezidentų.

3. Organizacijų daliniai 18 
vai. 30 min. organizuotai susi
rinko į Nepriklausomybės aik
štę eitynėms su deglais. Eity
nės pražygiavo pro respubli
kos prezidentų. Jas tvarkė L. 
Šaulių sąjunga.

4. Vasario 16 d. 7 vai. iškel-

RAUDONŲJŲ SRITYSE 
ISPANIJOJ SIAUČIA 
NETVARKA, TERORAS
BURGOS, Ispanija, kovo 3. 

— Žiniomis iš Madrido ir ki
tų raudonųjįj valdomų sričių, 
ten visur kilusios suirutės ir 
teroras.
Daug žmonių iš Madrido pa

bėga frankistų pusėn. Jie pa
sakoja apie vykdomų ten ir 
kitose srityse raudonųjų tero
rų. Gaudomi frankistų šalinin 
kai ir įtariamieji žudomi.

Raudonųjų karo laivų keli 
viršininkai sušaudyti tik už 
tai, kad jie pasipriešinę rau
donųjų viršininkams karo lai
vuose įsitaisyti savo raštines.

Guadalajara, Toledo ir Mu- 
rcia provincijose anarchistai 
plėšia ir degina užsilikusius 
namus. Įtariami politiniai va
dai žudomi.

KONGRESAS PRIPAŽINO 
KARINI BILIŲ

WASHINGTON, kovo 3. — 
Kongreso žemieji rūmai pra
vedė karo departamento, bilių, 

.^kuriuo nustatyta apie pusė bi 
lijono dol. išlaidų — 499,857,- 
936 dol.

RUMUNAI SU LENKAIS

BUKAREŠTAS, kovo 3. — 
Į Varšuvų išvyko rumunų už
sienių reikalų ministras Gre- 
gpr Gafenco. Rumunija su 
Lenkija bandys sudaryti vie
ningų frontų prieš Vokietijų.

WASHINGTON, kovo 3. —
Pagabau ir patys žymesnieji 
kongreso atstovai demokratai
ima priešintis tolesniam besai to’ ™,iavos

kiam demokratų administraci- 
jos išlaidumui, kurs k rašt, kilm“808 pamaldos arkikated 

ros bazilikoje.

5. 10 vai. 30 min. buvo iš-

PULK. ŠKIRPA PAS 
HITLERĮ

BERLYNAS. — Vasario 28 
d. naujai paskirtasis Lietuvos 
atstovas Vokietijai pulkinin
kas Kazys Škirpa įteikė Rei
cho kancleriui Hitleriui 
demcijalus.

kre-

veda į finansinį suirimų.
Senato finansinio komiteto 

pirmininkas senatorius Pat 
Harrison, dem. iš Miss., pir
mutinis pakyla reikalauti nu
traukti išlaidumų, toliau nedi
dinti nacionalinių skolų, suma 
žinti kai kurias mokestis ir, 
kas svarbiausia, nustatyti na
cionalinių skolų didinimui ri
bas.

Tik tuo keliu, sako senato
rius, bus laimėtas biznio pasi
tikėjimas ir patsai biznis gaus 
progos pakilti iš sustingimo.

IŠ UPES IŠVADAVO VYRĄ

Nuo Wabash avė. tilto u- 
pėn įšoko Alex Lutka, 43 m. 
amž., bedarbis, tikslu nusiskan 
dinti Jį prieš jo norų iš upės 
ištraukė Pehr Boming, 19 ro. 
amž., kurs vasarų buvo gyvy
bės sargu parkų distrikto.

Iš ledinio vandens nėra juo 
kai vaduoti žmogų.

6. 16 vai. 30 min žuvusieji 
pagerbti prie Nežinomojo Ka 
reivio kapo, uždedant vaini
kus, dalyvaujant organizacijų 
vėliavoms ir visuomenei.

7. 17 vai. 30 min. įvyko iš
kilmingas aktas karo muzie
jaus salėje; dalyvavo resp. 
prezidentas.

8. Iškilmingi aktai įvyko ki
tose miesto dalyse.

9. 20 vai. iškilmingas kon
certas valstybės teatre.

— Netoli Šiaulių (inž. Pet
ravičiaus ūkyje) vienų dienų 
iš netolimo miško atėjo vilkai 
ir užpuolė šunį. Kitų dieną vii 
kai savo “vizitų” pakartojo 
ir, įlindę į daržinę, papiovė 
ten buvusius triušius. Inž. Pe
travičiaus ūkis nuo Šiaulių tė 
ra tik 4 kiro., todėl toks vilkų 
drąsumas stebina vietos gy
ventojus. >

VĖLIAUSIOS IS 
LIETUVOS

LIETUVOJE PAMINĖTA
ESTIJOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ŠVENTĖ

KAUNAS. — Vasario 24 d. 
visoje Lietuvoje iškilmingai 
paminėta Estijos Nepriklauso 
mybės šventė. Kaune ir pro
vincijoje namai buvo pasipuo
šę Lietuvos ir Estijos tautinė
mis vėliavomis.

GENEROLAS LAIDONE- 
RIS APDOVANOTAS VYT.

DIDŽIOJO ORDINU
TALINAS, vas. 28. — Lie

tuvos kariuomenės vadas ge
nerolas Raštikis Estijos Ne
priklausomybės proga vasario 
23 ir 24 d. viešėjo Taline ir į- 
teikė Estijos kariuomenės va
dui generolui Laidoneriui Vy
tauto Didžiojo ordinų. Grįž
damas generolas Raštikis va
sario 28 ir 27 d. buvo susto
jęs Rygoje.

MIRĖ PROFESORIUS
LIUDAS VAILIONIS’ • ' - •

KAUNAS. — Vasario 27 A 
mirė Vytauto Didžiojo uni
versiteto gamtos-matematikos 
fakulteto profesorius Liu
das Vailionis. Velionis buvo 
gimęs Dzūkijoje 1886 ut, o 
universitetų, baigė Krokuvoje 
1911 metais. Iki mirties buvo 
aktyvus šaulys. Savo laiku y- 
ra buvęs Šaulių sųjungos pir
mininku.

LIETUVA PRIPAŽINS 
FRANCO VYRIAUSYBĘ

KAUNAS, vas. 28. — Kaip 
patirta, Lietuva artimiausiu 
laiku pripažins Franco vyriau 
sybę.

ENDRIEJAVAS. — Vals
čiuje bei miestely kasmet bū
va po keletu gaisrų. Jų prie
žastys gana įvairios: žaibas, 
neatsargumas, netvarkingi ir 
neprižiūrimi dūmtraukiai, pa
degimai ir tt.

Šio mėn. 2 d. apie 21 vai. 30 
min. kilo gaisras arti mieste
lio esančioje Miko Kavolio so 
dyboje.

Gaisrai kilo tvarte, kurį vi
siškai sunaikino, o kartu su 
juo 1 arklį, 2 karves, 8 avis, 1 
kiaulę (2 kiaulės išgelbėtos), 
5 vištos ir apie 3 vežimai šie
no. Dalis šių gyvulių ir paša
ro buvo kaimyno Domo Ža- 
deikio.

VALSTYBĖS IR BAŽNY
ČIOS SANTYKIŲ SURE

GULIAVIMAS

KAUNAS, vas, 25. — Už
sienių reikalų ministras Urb
šys tarėsi su Vatikano atsto
vu monsinjoru Burzio valsty
bės ir Bažnyčios santykių su
reguliavimo reikalu, Pasitari- 

• rnuose išlyginamos abipusės 
1 nuomonės.

VIENIJASI LIETUVIAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

KLAIPĖDA. — Vasario 26 
d. uia įvyko Visuomenės sų
jungos suvažiavimas, kuriame 
nutarta steigti vienų bendrų 
visų Klaipėdos krašto lietuvių 
organizacijų. Tos organizaci
jos įstatai jau ruošiami.

ANGLŲ LAKŪNĖ IŠRINK
TA LIETUVOS AERO KLŪ

BO GARBĖS NARE

KAUNAS, vas. 27. — Ne
seniai Lietuvoje lankiusis gar 
šioji Anglijos lakūnė Jean 
Batten išrinkta Aero Klūbo 
garbės nar?.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
LIKIiKUfl LAIKKAlflHB
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Popiežius Pijus XII

rinktas toks vyra*, kokio šiais laikais ir rei
kia. Laikai yra nepaprasti, sunkūs, audrin
gi: karo pavojai dideli, neteisėtumai, perse
kiojimai, išnaudojimas siaučia daugelyje kra
štų. Katalikų Bažnyčiai vis didesnių apsun
kinimų yra daroma. Plinta ateistiškasis ko
munizmas ir pagonizmas. Ir vienas ir kitas 
stengiasi nugalėti religijų, pavergti ir išnau
doti žmogų. Jei kada buvo reikalingas dide
lės išminties, didelio takto ir energijos Ka
talikų Bažnyčios valdytojas, tai šiais laikais. 
Ačiū Dievui, Bažnyčia tokio Popiežiaus su
silaukė. Pijaus XII viešpatavimas Bažnyčiai 
žada šviesių ir laimingų ateitų.

Mūsų Konferencija
Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų or

ganizacijos ir draugijos kasmet siunčia sa
vo atstovus į konferencijų, kuri geriau yra 
žinoma Vakarinių Valstybių Lietuvių Kata
likų seimeliu, šiemet tas seimelis įvyks ko
vo 5 d., būtent — rytoj.

Konferencijos rengimo komisija keliuose 
savo rašiniuose, paskelbtuose mūsų dienraš- . , .
tyje, gražiai ir aiškiai nurodė konferencijos vaikscl0Ja tamsybėje . 
tikslų. Visai įtikinančiai įrodė, kaip svar- Į Kuomet iš taip išauklėtų

Kovo Mano Yra KataHkrskos Španto
Hm

Katalikiškoji spauda turi Jis auklėja mūsų jaunimų ir 
begalo svarbių reikšmę asiue-' rodo jam tiesos kelių, sekti 
ns, šeimos, draugijos ir tau-- Kristaus gyvenimų. O sekda- 
tos gyvenime. Katalikiškoji
spauda kiekvienam žmoguje 
auklėja Dievo ir artimo mei
lę, mokina jį kaip atskirti 
gera nuo blogo. Katalikiškoji 
spauda mokina, kaip ir dėl 
ko reikia gerbti autoritetų:
Dievų, tėvus, draugijų išrink
tų valdybų, miestų valdybas, 
visos tautos autoritetų ete.
Katalikų spauda atsimena 
Kristaus pareikštų tiesų: Aš

fteš‘adienis«. kovo 4 d.. 1939

Po Svietą Pasidairius
Grotuota iš Pūadelpijos

Prieš lęelet^. dienų dar buvęs kardinolu Jo 
Eminencija Eugenijus PadeilA šiandien jau 
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, visos 
Katalikų Bažnyčios galva.

Naujojo popiežiaus išrinkimu džiaugiasi ne 
tik virš trijų šimtų milijonų katalikų, bet 
visas krikščioniškas pasaulis. Net ir nekri
kščionys reiškia didelį pasitenkinimų, nes 
naujasis popiežius- jau plačiai yra žinomas ir 
savo darbais įrodęs, kaipo didelis taikos ša
lininkas ir jos vykdytojas.

Tiesa, naciai ir Koinuiustai nepalankiai su
tiko naujųjį šventąjį Tėvų. Nepalankiai su
tiko jį vien tik dėl to, kad jaučiama, jog 
Pijus XII, valdydamas Katalikų Bakny&ų, 
eis savo pirmtakūno popiežiaus Pijaus XI ke
liais.

Kaip visi gerai žinome, nei komunistams 
nei vokiečių naciams nepatiko, kad Pijus XI 
griežtai stovėjo už pasauiio taikų, aad jis 
ii visų savo jėgų gynė teisingumų, teisėtu
mų, aad jis gynė Komunistų, nacių bei fa
šistų perseKiojamus katalikus, protestantus 
ir net žydus. Pijus XI nepasidavė diktatorių
užgaidoms bažnyčių nųvm-gi^^o taksiams. { 
Dėl to, jausdami,’fį Įfal jaikyšis 
to paties nusistatymo, diktatoriai, * kad ir 
netiesioginiai, vis dėlto reiškia savo nepasi- 
temznpmų, kad nauju, popiežium išrinktas 
Karuinolas Eugenijus Pacelii

Visi žmonės, kurie nori taikos, socialinio 
teisingumo ir teisėtumo valstybių santvar
kose, džiaugiasi vien tik tuo faktu, kad nau
jasis Bažnyčios galva pasirinko Pijaus XIX 
vardų, jnes tas daug pasako ir primena bu
vusįjį popiežių.

• Pasaulis mylėjo popiežių Pijų XI, kaipo 
nepaprastai šviesų, energingų vadų, kuris be 
j akių kompromisų smerkė kiekvienų pasaulio 
taikos ardytojų, smerkė visokį smurtų, žmo
nių išnaudojimų ir persekiojimų, nepaisyda
mas kurioj valstybėj tai vykdavo. Kai pa 
saulis sužinojo, jog ir naujasis popiežius, 
daug metų dirbęs drauge su velioniu popie
žium, laikysis tos pačios, krypties, džiaugiasi.

Spauda labai aukštai stato ir giliai ver
tina Popiežiaus Pijaus XH asmenybę. Mat, 
jis yra didelis mokslininkas, begalo šviesaus 
proto vyras, didelių gabumų diplomatas, ne
paprastai maldingas. Būdamas popiežiaus 
valstybiniu pasekretorium nuo 1912 iki 1917 
pi., apaštališkuoju nuncijum Bavarijai nuo 
1917 iki 1920 m., nucijum visai Vokietijai, 
popiežiaus sekretorium nuo 1930 iki 1939 m., 
įgijo didelio patyrimo, padarė daug vertin
gų pažinčių. Pijus XII gerai pažįstą ne tik, 
Europos valstybių politinį, ekonominį ir re
liginį gyvenimų, bet yra puikiai susipažinęs 
ir su Amerikos padėtimi. Jis važinėjo ir Pie
tų ir šiaurės Amerikoje. Jungties Amerikos 
Valstybes lankė 1936 metais, Čia Jis aplan- 

. kė daug miestų ir nuodugniai studijavo ne 
tik Katalikų Bažnyčios padėtį, bet akylai 
domėjosi visų žmonių ekonomine ir socia
line būtimi. Tai pirmas popiežius, kuris taip 
plačiai susipažino su šio krašto gyvenimu, 
kuris vaikščiojo ir važinėjo Dėdės Šamo 
žemėje ir net lėktuvais skraidė Amerikos 
padangėse.

St. visu pasauliu kartu šiandien džiaugia
si tr mūsų tauta, nes Popiežiui Pijui XII y- 
ra artimai susipažinęs lr su jos reikalais. Bū
damas popiežiaus sekretorium nuo 1930 me
tų iki dabar, turėjo progos pažinti mūsų 
tautų ir joe aspiracijas.

lodžiu, Katalikų Bažnyčios valdytoju iš-

bu yra draugijoms -prisiųsti į konferencijų 
savo atstovus, kad bendrai pasitarti aktua
liais katalikiškojo ir tautiškojo veikimo rei
kalais.

Konferencijoj, kiek teko girdėti, Dus iškel
ti geresnio susiorganizavimo, platesnio lietu
vių katalikų veikimo ir labdarybės * klausi
mai, kuriems nušviesti yra paruošti atitin
kami referatai. Neabejojame, kad jie bus 
rimti ir mums visiems, ypač draugijų va
dams ir veikėjams, naudingi.

Berods, ir priminti nereikia, kaip yra rei
kalinga būti stipriai organizuotais šiais vi
sokių netikrumų, visokių izmų, religijai ir 
lietuvybei pavojų laikais. Kaip kitaip susi
organizuosime, jei nesusirinkdami į pasita
rimus, į seimelius? Dėi to mes taip jaučia
me, kad rytoj visų mūsų organizacijų, drau
gijų, skyrių, chorų ir klubų atstovai turi 
dalyvauti metinėj konferencijoj.

A.L.R.K. Federacijos apskritys, šaukda
mas konferencijų, tikisi, kad ji bus gausin
ga, kad visi rūpimi dalykai bus tinkamai
išaiškinti, kad ji daug padės labiau sucemen- 
t&oti ir’ išjudinti katalikiškųjį ir tautiškąjį 
veikimų Chicagos apylinkėse.

Mūsų Tautos Globėjo Diena
Šiandien šv. Kazimiero diena.

mi Kristų nei vienas neapsi
viltame. Todėl, meskime iš 
savo namų bedieviškų, arba 
net indiferentiškų spaudų, nes 
tai yra mūsų gyvenime, tau
toje užkrečiamoji liga. Kiek
vienas lietuvio kataliko na- 
mas, ir pavienių asmenų ka
mbariai, turi būti tik katali
kiškos spaudos namai. Lauk 
iš savo namų visa, Kas yra 
bedieviška! Skaitykime ‘Drau

esu gyvenimas,- tiesa ir ke- gų’, “Darbininkų”, “Ameri- 
lias; kas mane seka, tas ne- kų”, “Garsų”, “Lietuvių Ži

nias”, “Vytį”, “Moterų Dir
vų” ir kitus katalikiškus lai
kraščius bei knygas. Daryki
me tikrų Kristaus vardu vie
nybę, o nepralaimėsime: bet 
padėsime šeimoms auklėti jau
nimų, save šviesime, Dusime 
Dievų ir tėvynę tikrai mylin
ti vaikai, savo sielas vesirne 
į laimingų ateitį. Kristus sa-

žmonių susidaro šeimynos, 
draugijos ir tautos ir jų gal
vos, vadai ir valdžios laikosi 
Katalikų Bažnyčios dėsnių, 
pasaulyje žydi gerove.

Po pavienio žmogaus, šei
myna lošia svarbiausių rolę 
šiame gyvenime. Šeimyna yra 
lopšys, kuriame supama, mai
tinama ir mokinama žmogus. 
Šeimyna yra pati svarbiau
sioji mokykla. Yra sakoma: 
“Koks 'mokytojas, tokie ir 
mokiniai”. Jeigu į šeimynų 
pareina bloga spauda, laikra
štis ar knyga, jeigu tėvai skai 
to bedieviškų spaudų, jų vai
kai taip pat bus bedieviai. Nes 
bloga spauda rašo prieš tikė
jimų, prieš Dievų, prieš visų

ko: “Kas 
prieš mane, kuris nerenka su 
manim, barsto, eikvoja, mė
to”.

Kai kada žmonės sako, kad 
bedievių spaudoj yra daugiau 
žinių. Žinios žinioms nelygios 
Pelų galima daug į aruodų 
pripilti, bet kas mėgsta pelų 
duonų, tas savo sveikatų silp
nina jų bevalgydamas. Netie
sos žinių ir tuščių žodžių

Lietuvos laikraščiuose skun
džiamasi, kad prieš karų mūsų 
poezija buvo daugiau vertina- 

Godotinas drauge prof. Kam ma, .negu dabar. Sakysim, Mai
pininke; __ ronio poezija. Šviesuomenė ir

Danešu tau vožnių naujynų, prastuomenė ne tik ja žavėjo- 
kad pastaruoju čėsu pas mus, Rb bet atmintinai mokinosi ir 
Piladelpijoj, dabar dainuo ja-1 kad dainuodavo, tai net girios 
ma “Judošių Kvarteto” dai-!ir laukai skambėdavo. Gi da- 
na. Prašome draugo prof. baltine poezija nieks nesido- 
Kampininko tų dainų išdrūka rai ir nesimokina. Mano del-
voti ant savo vožnaus delno, 
kad ir kiti tavo tavorščiai, jei 
tik jiems patiks, galėtų dai
nuoti.
Želigovskis ir Plečkaitis, 
lr Pilsudskis, tas žemaitis,
O dabar jau ir Pajaujis,
Kurs prieš Lietuvų nūn’ “kau

nas rodo, kad taip yra dėl to, 
jog dabartinė poezija didžiu
moj ne tik žmonėms, bet ir pa 
tiems autoriams nesupranta^ 
ma. Daugelis rašo patys neži
nodami kų. Mat, juo nesupran 
tamesnė poezija, tuo slaunes- 
niu save figieriuoja poetas.

■^acių mokslu sužavėtas -
jas M

ne su manim, tas -ai Juuošių yr’ kvartetas.

autoritetų ir tautos ir Bažny-Į daug galima pridėti, bet tie- 
čios. Kalba taip pat bus to-' sa yra pareiškiama tik keliais 
kia, kokia kalbės tėvai savo žodžiais. Skaityk Evangelijas,
namuose. Vaikai girdi ir mo
kinasi iš savo tėvų (priešta
rauti Dievo ir artimo meilei. 
Štai, iš kur įeina į gyvenimų, 
į draugijas, į valdžias ir tau
tas betvarkė ir .visokios ne
laimės. Štai, iš kur ir darbi
ninko žmogaus pradžia' visų 
nelaimių.

Užkrėsk šeimynų 'bile ligos 
perais - bakterijom, nuo jo< 
užsikrės ir visa apylinkė, vi
sas miestas ir visa tauta. O 
kų daro šeimyna, bei miestas, 
kad išsigelbėjus nuo limpan-

Šv. Kazimieras — Lietuvos karalaitis, vie
nintėlis mūsų tautos šventasis ir globėjas.

Lietuvių tauta stebuklingu būdu išliko gy
va. Per šimtmečius ji buvo didžiųjų valsty
bių pavergta, prispausta, persekiojama ir 
mirčiai pasmerkta. Jos vardas buvo išbrauk
tas iš žemėlapio, iš istorijos knygų. Čia Lie
tuvos jau nebuvo. Buvo tik “Severo Zapad- 

nyj krST^'tfijlp vadinama Rusijos imperijos 
dalis.

Ta “Rusijos dalis” — Lietuva buvo pa- čįog ngos1 gaukia gydytojų, 
smerkta ne tik tautiniai mirčiai, bet ir su- ' 
pravoslavinimui. Kam nežinoma, kad ne tik 
tautiniai lietuviai buvo persekiojami, bet ir 
katalikybę iš mūsų stengtasi atimti.

Tačiau, nežiūrint tos žiaurios ir didelės 
priespaudos Lietuvoje, lietuviai iškovojo sau 
ir spaudos ir šiokių tokių veikimo laisvę, di
džiojo karo metu buvo sunaikintas Lietuvoj 
ūkis, žmonės suvarginti, vargšais paversti, J 
tačiau iškovota laisvė ir nepriklausomybė, 
atstatytas ūkis.

Nėra jokios abejonės, kad Lietuva liko gy
va ir šiandien džiaugiasi laimėjimais, nes jų 
globoja šv. Kazimieras.

kuris įsako užlipdyti duris, 
kad sveikieji saugotus tos vie
tos; duoda vaistų, kad viduj 
sulaikytų ligos epidemijų. Me-

Taip pat netenka abejoti ir apie tai, kad 
šv. Kazimierui globojant mūsų tautų atva
duos ir Vilnių, kur ilsisi jo paties kaulai, 
kad Lietuva bus apsaugota ir nuo kitų pa
vojų, nuo kurių ji nėra laisva.

■ '; Globos šv. Kadimieras ir mus, Amerikos 
lietuvius, jei tik jo klobos prašysime ir jei 
tos globos būsime verti. aug

Kardinolas Baltijos Kraštams
Rygos latvių laikraštis “Riti” lš getai in

formuotų sluoksnių tvirtina, kad šiais mė
nesiais popiežius išspręsiųs klausimų dėl kar
dinolo paskyrimo Baltijos kraštams. Sis 
sprendimas būsiąs padarytas, kai Lietuvos

o rasi, kad įkristus keliais žo
džiais pareiškė tiesų. Farizie
jai daug kalbėjo, bet Kristaus 
tiesa pasiliko tiesa, o farizie
jai tapo tamsybės apaštalais.

Katalikiškoji spauda popie 
ros lapų turi mažiau, bet pa
mokinimo ir tiesos daug dau
giau, negu bile bedieviškas 
laikraštis.

Todėl, prenumeruokime tik 
savo spaudų.

K. Jeronimas

POPIEŽIAUS MIRTIES 

ATGARSIAI LIETUVOJE

KAUNAS (VDV.). — Ži
nia apie Popiežiaus Pijaus XI 
mirtį Lietuvoje pasklido labai

ta sudeginimui net tuos įran-1 greitai, dar tos dienos laikraš
kius, kuriuos ligoniai sergan
tieji limpama liga vartojo.

Nėra didesnės pasaulyje e- 
pidemijos, kaip ardymas vie
nybės, santaikos tarpe žmo
nių ir kėlimas neapykantos 
tarp artimo. O tai daro be
dieviškoji spauda. Ji ardo ta
rpe žmonių vienybę, artimo, 
Dievo ir tėvynės meilę.

Gyvenimas mums liūdija, 
kad be tikėjimo žmogus nega
li būti nei geras gydytojas, 
nei geras pilietis. Jis yra siau 
ras žmogus, ‘ ‘ nedakejKas ’ 
kaip lietuviai sako.

Mes, katalikai, turime savo 
spaudų. Katalikiškas laikraš
tis turi daug gerų ypatybių.

čiams nepasirodžius. Tuojau 
miestuose prie visų namų (net 
ir žydiškų) buvo iškeltos tau
tinės vėliavos, perrištos juo
dais kaspinais gedulo ženklan.
Popiežiaus nunciatūrai (pa
siuntinybei) pareiškė užuo
jautų Respublikos Preziden
tas (per savo kanceliarijos 
viršininkų Dr. Bielskų), mi- 
n istras pirmininkas VI Miro
nas, Užsienių reikalų minis
tras J. Urbšys, vyskupai, dip
lomatai ir kiti. Ijaikraščiai į- piliečių skundų, tkurie ginčvjo 
dėjo ilgus straipsnius, kuriuo- rinkimų teisėtumų. Skunde bu

Jie už maišų sidabrinių 
Parduotų ne tik tėvynę,
Bet ir tėvus ir tų vietų,
Kur jie užgimė ant svieto.
Jei kas grašių tik jiems teiktų 
Jie ir prieš save net veiktų: 
sidabrinių maišų gavę,
Net pakaiti leistų save.
Kaip Jogaila, lenkų raugas, 
Mūs Kęstutį kad pasmaugė.
O už lenkės aukso krūvų 
Geidė pasmaugti Lietuvų. 
Tokie yra tie “didvyriai”, 
Cicilistų pravadyrai.
Jie už grašių šimtų, kitų — 
Velniui save užrašytų.

Kauno Padauža

Didesnei garbei tų, kurie sa 
ve figeriuoja labai gerais dai
nininkais, dedu ant delno vie 
nų posmų G. Meškelevičiūtės 
dainos (iš “K.”):

Kam likimas davė
Lakštingalos balsų,
O aš nors dainuoju,
Manęs nieks neklauso.

Sis posmas tinka taip pat 
ir tiems daininkams, kurių re 
pertuare figūruoja vis ir vis 
tos pačios dainos ir vis mes 
turime jų klausytis.

asmeniškai buvęs ir pažįstas 
Lietuvų. Radiofonas tuojau 
pakeitė programų, pašalinda
mas lengvųjų muziką ir pan.

Labas Rytai
Ražo Jonas Skelly

— Jis man nedūda dūdų!
— Kaip jis tau dūs dūdų,

kad nedūda.

— Kuomet du ir du ne ke
turi?

— Tuomet, kuomet yra dvi 
dešimts du.

— Aš turiu tris 
pasigyrė Viktukas.

-— Govan! Na, pasakyk, kas 
ir kokie tie tavo tėvai?

— Tikrasis tėvas, krikšto 
tėvas ir difhiavonės tėvas.

tėvus,

Kalėjimo užvaizdą pasišau
kia nesenai pristatytų kalinį 
ir sako;

— Šis kalėjimas tau gali 
būti nuobodus. Bet tai ne ma
no kaltė. Aš kaliniams duodu 
daug laisvės ir privilegijų. 
Tat, jei turi kokį mėgiamų už 
siėmimų ar amatų, gali čia 
juo užsiimti.

— Aš labai mėgstu peteliš
kes gaudyti, — atsakė jam ka 
linys. — Taigi, tik duok man 
sietelį joms gaudyti, o aš tuo
jau atsidursiu miške.

Magistrato įstaigos ilgai ty 
rinėjo, ar tikrai tokie asmenys 
rinkimuose dalyvavo. Išaiškin 
ta, kad skunde minimų atsiti-

Visų Lietuvos bažnyčių var- kimų būta visai maža. Skun- 
pai skelbė liūdnų žinių apie,das su surinkta medžiaga bus
katalikų bažnyčios galvos mir
tį.

ATMESTI SKUNDAI DĖL 

KLAIPĖDOS RINKIMŲ

KLAIPĖDA (VDV). — 
Klaipėdos miesto magistratas 
Klaipėdos krašto Seimelio rin 
kimų komisijai grąžino kelių

se aprašomas Pijaus XI gyve
nimas, darbai ir mirties ap
linkybės. Tai buvo bene vie-

vo sakoma, kad rinkimuose da 
lyvavo žydai, kurie iš Klaipė
dos yra išsikėlę ir todėl rinki-

nintėlis Popiežius, kuris yra muose negalėję dalyvauti.

vyriausybė išspręs dar kai kuriuos ligi šiolei rimų Baltijos kraštams. Pagaliau, jei savo 
nesutvarkytus klausimus su Vatikanu. Esu laiku kardinolo skyrimo klausimas išsiristų 
neatmetamas galimumas, kad popiežius kar- teigiamai ir jei kardinolu būtų pasiirtas 
dinolų galįs pasirinkti ir iš aukštųjų Latvi- latvis, tuo būtų užduotas antausis Lietuvos 
jos dvasininkų tarpo. tautininkų vyriausybei, kuri trukdo katali-

Bet Popiežiaus Pijaus XI mirtie sutrukdė kų veikimų Lietuvoj ir nežinia kodėl vis 
ir Lietuvos santykių au Vatikanu aunorma- delsia atnaujinti valstybės santykius su A- 
vimo klausimų ir* žinoma, kardinolo sky- paštališkuoju Sostu.

. /•r-

persiųstas rinkimų komisijai, 
taigi paliekamas be pasekmių.

Martha Tibbet, operos arti
sto Lawrence Tibett brolio du 
ktė, neužilgo ištekėsianti už 
John M. Al din, iŠ Los Ange
les, ęal. (Acme photo)'
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Iš Tėvynės Lietuvos
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 

vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 
universitete.

— ■■■ ..

Grįžtu... i

Seniai jau dalinuosi savo 
įspūdžiais su maloniais skai
tytojais. Tariu ačiū ir tiems, 
kurie mane ragino, prašo ra
šyti. Tad man dabar atitrau
kus valandėlę nuo poilsio vėl 
grįžtu prie rašymo.
Gražus pavasaris...

Kad pavasaryj gražu, mes 
visi žinome, bet savotišką pa
vasario grožį Lietuvoje ne vi
siems išeiviams tenka pajus
ti, dažnai vien atsiminimuose 
jo paieškoti. Ir tiems, kurie 
lavasarius sutiko savo tėvy
nėje, pasakojant kaip ištikro 
gražu čia yra, ne vienam to 
nemačiusiam kyla abejonės. 
Pereitais metais teko išgirsti 
patvirtini'mo žodį iš lūpų tų, 
kurie pirmą kartą praleido 
pavasarį ir dabar leidžia va
sarą Lietuvoje. Saulutė gaivi
nančiai sveikino žemę savo 
spinduliais, žalsvu kilimu puo- 
puošiantys laukai viliote vilio
ja į laukus. Žydinčių alyvų ir 
žydinčių sodų kvapas sklido 
plačiai po apylinkes. Ir Kau
ne, Laisvės Alėjoj, nežiūrint, 
praūžiančių autobusų ir rie
dančių automobilių, jauti, kad 
vėjelis neša vis naujus gėlių 
kvapsnius. Tai ne mūsų did
miesčių dūmų ir gasolino sklei 
stas kvapas — tvankumas, ka 
rtoja ne vienas atvykėlis. Pa
prastas žemelės kvapymas ir 
tas jaučiamas, taip, kad ne’ I I I
veltui mūsų poetai iškėlė ir

; apdainavo Lietuvos gamtos 
grožį.
Stipendininkų ‘ ‘ penktukui ’ ’ 

privilegija...

Su gražiomis pavasario die
nomis, baigėsi ir mūsų moks
lo metai Vytauto Didžiojo u- 
niversitete. Šį pavasario se
mestrą į stipendininkų “(pen
ktuką”, kaip mus čia pra va
dino, buvo atkreiptas dėme-. 
sys, suteikta veik negirdėta' 
privilegija, būtent, universite
to profesoriai, be bendrai skai 
tomo kurso, dėstė mums pen
kiems specialų kursą. Specia-,
liai, atskiromis valandomis teko dalyvauti toie ekskursi- Žiulis, moderniškas autobusas, graži. Nemuno pakrantės sa-'
skaitė p-nia Čiurlionienė —
Lietuvių kalbą, Istorikas Jo- 
vynas — Lietuvos Istoriją!
Doc. Mykolas Biržiška - Tau laikraščių atstovų, raporterių.
tosaką; Baldauskas — Tauto
sakos pratybas; Maciūnas — 
Literatūrą. Darbo turėjome 
užtektinai, bet visi stropiai ir 
su malonumu dirbome, nau

Čia buvo “Liet. Aidas”, 
“Liet Žinios”, “Dvidešimtas 
Amžius” ir kt., buvo net ir 
žydų laikraščių atstovai. Ke
lionė į tą pusę buvo labai man

dojomės kaip sugebėjome tą i^^mi, nes pirmą kartą. Visą 
brangią progą: įgyti daugiau I lftlką per autobuso langą ste-
žinių, susipažinti su mūsų tau 
tos praeitimi, jos kultūra ir t.t.

Atostogos viliojo mus kaip 
proga aplankyti dar nematy
tas Lietuvos vietas, bet jau 
gegužės mėnesyj teko daly
vauti ekskursijoj.
Ekskursija į Dzūkiją...

Lietuvos Turizmo Dr-ja 
Kaune suruošė spaudos atsto
vams ekskursiją į Alytaus ku 
rortą. Dėka Turizmo S-gos 
pirmininko Barkausko, man

bėjau besikeičiančius vaizdus 
Dangus buvo apsitraukęs pil
kų debesėlių ir lig ko gailė-

dirbančių darbininkų dėmesį 
visad patraukdavo mūsų did-

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
Furniture Mart 3417-21 So. Halsted St.
3409-11 So. Halsted St. Yards 3088

SENA KRAUTUVĖ PERKELIAMA Į NAUJĄ KRAUTUVĘ

Perviršis rakandų, pečių, ir radijų išparduodamas už stebėtinai 
žemas kainas.
Lietuviški rekordai, 75c vertės, tiktai ...............................

'Adatų pakelis ........ ..................................................................
Gera maliava, verta $1.50 gal., — už gal............................

elektrikinės ledaunės, vertos $150.00, tiktai . $7900
Geri vatiniai matrasai, po ............. .......... ...................... $3.95

Krautuvė atdara sekmadieniais iki 4:00 valandos popiet.

DBTTTOSB
▼

Būdingas Lietuvos gamtos vaizdelis. Prie ežerėlio stovi malūnėlis. (VDV).

joje. Iš Kauno išvykome ga- (Taip po nuotaikingos kelio- votiškai viliojančios, aplinkui 
na modernišku autobusu, ku- nės pasiekėme Alytaus mies- dideli gražūs pušynai. Teko 
ris pripildytas buvo įvairių tą, dabar smarkiai padidėju- , pravažiuoti kareivines, kurios 

sį, bet kartu turintį ir seną labai pasakiškai slepiasi tarp
praeitį. Tingiai išsitiesęs Ne
munas dalija miestą į dvi da
lis.

Ekskursantus ties miesto 
valdyba ipasitiko pats komen
dantas ir kiti aukšti valdinin
kai. Dalyviai likome iš auto
buso perkelti į atskirus auto
mobilius ir taip teko apvaži- 
nėti žymesnes miesto dalis, su-

įvairiausių medžių. Karts nuo 
karto susidurdavo akys su 
moderniškai pastatytais vasar
namiais, kurių skaičius sako
ma kas met žymiai auga. Ir 
nestebėtina, matant tokias ža
vingas apylinkes — senus, iš
didžius miškus — kuriuose 
slepiasi ne vienas mūsų istori
nis įvykis, dar ir dabar užsi-

damas ašarojo, bet važiuotojų J sipažinti su kurortu, kuris likusiuose piliakalniuose, kal- 
nuotaika buvo lietuviškai gie-« kasmet didėja ir dėl gražios' niukuose. Pasidžiaugę gražia 
dri. Lengvu pasikalbėjimu te- į gamtos pritraukia
mas pakeisdavo sutartinai už
trauktos dainelės. Plentas iki 
Alytaus lygus, geras, gražus ir

vis dau- gamta, patraukėme į Savival- 
giau vasarotojų. 'dybės 2 aukštų modernišką,

Pats Alytaus miestas su Piln» to žodžio Prasnie> “8°-
________  kurortu turi dabar apie 9,(XX, C,a vietos daktarai* mus

iš abiejų pusių dailiai nuso-! gyventojų. Reikia prisiminti, | ma'on'a* ^*^0 ir supažindi
dintas medžiais. Laukuose be-ikad prieš karų čia buvo vien,”0 su Pac,a lgpn'"c ’r J°J<'

mažytis nuskuręs miestelis su esama ,t';arlia-,Pastatas ”au 
3,000 gyventojų.

Pirma mūsų sustojimo vie
ta tai Karininko Juozapavi
čiaus gelžbetoninis tiltas, ju-

jas, didelį?, bet jau perpildy
tas. Viskas įrengta sulig pas
kutiniais reikalavimais ir kuo 
didesniam ligonių patogumui.

j ilgias dvi miesto dalis , vienų. iSvara ir tva,ka Pttdar5 nePa- 
' Tiltas 20 metr. aukščio, pas- Prastal !sPadi: rodos ra‘

domės staiga kur Paryžiaus 
ar Berlyno didžioj ligoninėj. 
Taip, ir tai visa buvo Alytaus 
miesto ir apylinkių nuosavy
bėje, pačių lietuvių patarna
vimui.

(Bus daugiau)

tatytas 1937 met. netoli to se-
| nojo tilto, ant kurio žuvo pir
mas karys dėl Lietuvos lais
vės.

Apžiūrėjus tiltą ir išklau-
; sius ipąsakojimų, kodėl jis 
taip pavadintas, būtent Juo
zapavičiaus tiltu, traukome į 

j Alytaus muziejų, vadinamą 
| Dzūkų muziejus. Pats namelis 
nėra naujas, bet jame sukrau
ta būdingi to krašto žmonių 
vartoti reikmenys. Dėl vietos 
stokos daugelis įdomių daly
kėlių bus perduota V. D. Mu
ziejui Kaune. Bet vis tik mu
ziejus talpins šiuos skyrius: 
namų ruošos; ūkio padargų ir 
įrankių; įvairių iškasimų iš 
praeities laikų. Įrašę savo va
rdus ir atstovaujamas vietas 
į Muziejaus svečių knygą, ke
liavome atlankyti Kar. Juo
zapavičiaus kapą. Kar. Anta
nas Juozapavičius buvo nu
kautas bolševikų 1919 met. ir 
gyventojų slaptai palaidotas, 
tik vėliau jo kūnas liko per
keltas į Suvalkų Alytaus pa
rapijos kaipnes, šventoriuje. 
Kapas gražiai prižiūrimas, pa
statytas įdomus pasminklas, pa 
puoštas gėlėmis. Ten pat teko 
atlankyti ir mokytojo Blozne- 
lio kapą kurį nužudė lenkų 
partizanai: tam irgi pastaty
tas gražus paminklas, Šie ka
pai matyt lankomi visuomet 
atvažiavusiųjų svečių.

Tęsėme savo kelionę toliau 
— ir taip aplankėme Alytaus 
kurortą. Gamta nepaprastai

ARE YOU SUFFERING FROM

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

Do your eyea bum—feel
tired, uncomfortable? Try
Murinę. It containa 7 help-
ful ingredienta which
eleanae and clear eyea red-
dened from fatigue—make
your eyea feel clean. freah,
alivel Much (nore effective than boric acid. 
Senei for triai bottle. Mail 10c (įtampa 
or coin) with your name and addreaa to Tbe 
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, IIL

URINL IOo< «1 Houirkrrpi/ig I

& EYES
7A

AT ALI DRUG STORES

Sweeps away surf ace deposits ... 
breaks ap dūli, ūgly tooth filiu
likę magic. You'd never bollere hoir faat 
the NKW Uatertne Tooth Paate clerea 
and pollahos toeth. Ita new, mJracle-cloa įa- 
lng ingredient. Luater-Poam ak-tergent, 
įrhliks airay ūgly aurfacedepoalta ln a Jlffy.

The Irietant bruah and aaliva touch amna- 
ing I.uater-Foam detergent. lt aurgea Into 
a roam of tlny, active bubhlca, whlch swerps 
Into and cleana plta and eraeka eo minute 
ei on vator may not enter them . . . leevee 
your whole mouth tlngling wlth llfo . . . 
atarta your teeth aparldlng wlth nev luatcr.

Oet the big 2.M tube, or better atlll, the 
double-alae tube oontalnlng more than 
W pound at any dmg oounter. Lambert 
Pharmacal Co.. St. Loula. Mo.

THlNfWrORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
V tuperehargtd wlth

g'LUSTER-FOAM'|l'>'

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA
KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA

Parakė

KUN. JURGI8 PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto įmonių gyvenimą, papročius 
h* daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė,, Chicago, III.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1420 K.) 

Šeštadieniais — )
Penktadieniais — Nuo 7 ild 8 v, v.
Sekmadieniais — j

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas^

Pečiams
• «\

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

viri eer.
C _ * »

2335 South Westenn Avenue
: TELEFONAS OANAL S7M

______
1 1

r* ...... ------ >1

Tiesiogine Ekstaraja i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU

“ G R I P S H O L M ”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma-T
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to, “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičrausia.

“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
J?
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARU2ISKIS)

SKYRIUS XXII

Savo Gyvenimo Mylėjimas 

Ir Neapkehtimas

“Išliek savo meilę, kaip 
upės tėkmė, eikvojanti savo 
vandenis per amžius deginan
čiomis smiltimis, kurios neat
moka davėjui; tylėdamas ar
ba dainuodamas tu jūrų arti
niesi.

Mokytojo gyvenime. Brangio
ji sėkla krito į žemę ir apmi
rė, bet ji ipakilo garbingoje 
gyvybėje. Jei Jėzus būtų ap
saugojęs savo gyvybę nuo 
kryžiaus, Jis gal būtų išgy
venęs iki senam pribrendu
siam amžiui, padarydamas vi

siems, kad Jo žemiška mirtis 
buvo liūdnas pasauliui nuos
tolis, kuo brangiausios gyvy
bės tuščias išeikvojimas. Bet 
jis nebuvo nuostoliu, tuščiu 
išeikvojimu. Jis prarado savoj 
gyvybę, bet ji paliko pašau- tojo 
lio vilties ir džiaugsmo sėkla.
Mes tai dabar suprantame. 
Krikščionystė yra to tuščio 
išeikvojimo paseka. Dangus 
yra Atpirkėjo aukos vaisius.

Iš to yra dar daugiau pamo-

ART GARSŲ ŽEMAIČ’D “SVIETO LYGINTOJA” 
BLINDĄ

Luokė — garsiojo žemaičių 
razbaininkėlio, “svieto lygin- 

Tado Blindos tėviškėlė 
ir jo amžinos ramybės vieta.

Kazbaininkėlis Tadas Blin
da vis dar neužmirštamas.

Būdamas Luokėje pasišoviau 
surasti kapą to garsiojo že
maičių “svieto lygintojaus”.sus savo metus taip puikius,

kaip tuos tris arba keturis, •kinimo- Ji neša sayyje gyvy- Salia senųjų Luokės kapinių 
kuriuose Jis dirbo tarp žmo-*bės įstatymą mums visiems. • yra akmens tvorele atskirtas 
nių. Bet nebūtų buvę jokio| Jėzus tolinus sakė, “Kas my |nešventintas kampelis vaxlina-

Skleisk savo gyvenimą kaip kryžiaus iškelto patraukli vi-|U sav0 gyvybę, tes Praras ją pu “Blindos kapai’’. Čia laido 
ir kas nekenčia savo gyvybės ja nekrikštytus kūdikėlius, pa 
šiame pasaulyje, išlaikys ją karuoklius ir šiaip “nuogiui

vasaros lietaus pilimą! Kas, 
jei joks paukštis neskrenda 
per perlinį lietų ? Kas, jei joks 
žiedas nežiūri aukštyn garbin
damas? Žiūrėkis to gyvenimo 
kurs buvo tau gausiai duotas! 
— Rožė Tesry Cooke.

Mūsų Viešpaties mokinimas 
vra, kad tiktai ta gyvybė, 
turi meilėje prarasta, yra ti
krai apsaugota. Šis paveiks-

sus žmones prie jo meilės ga
lybe. Nebūtų buvę jokio šal
tinio atidaryto, prie kurio že
mės atgailaujanti milijonai 
galėtų ateiti su jų suterštu 
gyveniniu apvalymą rasti. Ne
būtų buvę jokio atiteisimo už 
žmogišką kaltybę, jokio Die
vo Sūnaus mirties paragavi
mo už kiekvieną žmogų, jokio 
Dievo Avinėlio pasaulio nuo-

amžinajani gyvenimui” (šv? sinerčia mirusius’

^ln?*nJĮr'»)ic Vnvn 4- H 100(1

mėlius liuob pareiti, bizūną už ties dvyliktoj ir bepareinąs
aulo užsikišęs...

Tai vieną karią vyrai sus
toję prie Blindos namų su šer 
mukšniniais vėzdais ir laukią 
pypkes rūkydami. Žiūri, nak-

LIETUVIAI DAKTARAI

Blinda j Kinčulius savo baisų 
bizūną už aulo užsikišęs. Tai 
vyrai jam ir saiką:

(Tęsinys 6 pusi.)

las randasi mažame kviečių (dėmės panešimo. Nebūtų buvę 
grūdo prilyginime. “Jei kvue- 
■ių grūdas nekris į žemę ir nik
ius apmiręs, jis pasilieka vie-

Jono XII, 25). Visas tikras 
gyvenimas turi turėti kryžiaus 
ženklą. Jei mes mylime savo , 
gyvybę ir stengiamės ją ap
saugoti, ją prarasime. Jei su
silaikysime nuo sunkios tar
nystės arba daug atsieinan
čios aukos, prie kurios parei
ga mus šaukia, mums gali iš

ims, o jeigu jis bus apmiręs, 
jis neša daug vaisiaus” (Šv. 
Jono XII, 24). Šis mokinimas 
yra labai aiškus ir paprastas. 
Jūs galite užlaikyti savo gė
lių sėklas ne žemėje, apsau
goti jas nuo puvimo; jos bus 
švarios ir gražios, bet niekas 
iš jų neišeis. Jos bus tiktai 
gėlių sėklomis. Jei, tačiau, jūs 
įdėsite jas į žemę, jos, rodos, 
žus, bet neužilgo išlys iš ne
gyvų sėklų meilūs augalai, ku
rie su laiku bus apkrauti įnei-

jokio sutriuškinto kapo su jo rot,5,ti’ kad tuo 'f*'"0™- -Mes 
pergale ant mirties ir jokio *>»«
amžino gyveninio visiems, ku-, vargo. Mes turime daugiau 
rie tikės. laiko lengvumui, liuosiaikiui,

smayumui. Mes turimo Lan’ Išrodė tuščias labai bran
gaus gyvenimo išeikvojimas, 
kuomet Jėzus mirė taip jau
nas ir tokioje gėdoje. Be abe
jonės, Jo prieteliai drauge ka
lbėjo tose dienose, kuomet Jis 
kape gulėjo, apie tą didelį 
nuostolį pasauliui, kuriuo bu
vo Jo mirimas. Gal jie manė, 
kad Jis buvo neatsargus ir 
nerūpestingas — beveia su
naikindamas savo gyvybę. Pe
tras gal prisiminė tą laiką,

liais žiedais, kurie orą pripil- kuomet jis taip uoliai kalbė- 
dys savo kvapsniu. Į j0 gav0 Mokytojui, maldau-

koje pinigų, kuriuos būtume 
galėję išmokėti kitų gelbėji
mui. Mes apsaugojome savo 
pačių gyvenimą. Taip, bet tai 
apsaugojimas, kurs yfa prara
dimu.

Yra lengva surasti prilygi
nimo prasmę paties didžiojo

KID5

damas Jį neiti į Jeruzalę mir
ties sutikti. Išrodė jiems vi-

I5NT OOr I ŠHOOLP 5Ay 
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Sutikau seną Luokės ubagė
lę prie vartų besėdinčią.

— Bobut, rasit, žinai, kur 
čia Blindos kapas ?

— Oniženatilsį, duok, Pon- 
diev, dūšelei šveisybę, — atsi
duso ubagėlė. — Ne kožną už- 
kabavojo, ale nuo bagočių ė- 
mė. Bažnytėlei neskūpavo, a- 
na, eh dabar tebeir razbainin- 
įkėlio fundacijos aukso mons
trancija...

Nusivedė į “Blindos ka
pus”. Kampe tarp aukštos žo
lės apgraibė žemėn visai sus
megusį, apsamanojusį akme
nėlį:

— Tata, šie po ton kūleliu, 
omženatilsalis, nusispakajo... 
Tegu pąsigail Viešpats bėdnos 
dūšelės...

— Tai kodėl po akmenėliu?
— fik, balandėli, juk neturė

jo pakajaus kapuos, — išsi
gandusį sako uliagėlė. — Kas 
naktį į Kinčulius, į savo nu-

Erskine Caldwell, autorius 
scenos veikalo ‘Tobacco Road’ 
kuris daugely miestų doros 
atžvilgiu buvo uždraustas vai
dinti, susituokęs su viena to 
veikalo artiste. (Aeme photo)

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1-50, knygomis, ku
rie tuo jaus atsiųs į “Draugo’’ administraciją $6.00 prenumeratą 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940- metus tuojaus, 
ga« dovanų $4-00 knygomis.

lyiėjaa U IflHUiU UlipLuai uo

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOclONAS
DANTI8TA8

1446 So. 49tn Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
3147 S- Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI 

Telefonu HEMlock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—18 vaL ryto
2—4 lr 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieninis 
Susitariąs

Ofiso TaL OANal 2346

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ros. TeL OANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. P. J. BElNAR
(BElNAKAUSkAS) 

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 sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL. 

Telefonu MlDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
Sl’ECIAI,ISTAS 

OPTOMETItICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų Jtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, 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 J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigias kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

OR, A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

VIRginia 1116 4070 Archer A»<

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

Seredomis ir Nedėl. pagal šutau
Sekmadienį susitariu*

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

i Rei. TeL PLAza 2400 
VALANDOS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR1A>
bL YARda 6921 
m.: KENvvood 6107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

OR. GEOKGEI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ii Sekinadteuiau 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Avė. 
iv.es. xei. URO vemti 0017 
uiitce rei. HKttUocfc 4o48

UK. J. J. SIMONAITIS
GzDStTOJAS IR CHIRURGAI} 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. u* Nedėliomis susitarus

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

756 VVest 35th Street
TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 

i — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

TaL OALumI MT4
OFISO VALANDOS 

t vai. ryto iki 8 v. vakare, iiakinaat
tt trečiadieaina

DR. A. P. STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.Office Hours 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suudays by Appoiutment

UK. SlRlMIL’IS _
4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 įki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėlioinis pagal sutarti.
Offiso Telef. Ru Ule v ar d 7820 
Namų Telef. PKOspoct 1930

Ofiso TaL VIRginia 0036
Reaideacijoa TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB 0HIBUBGA8

4157 Archer Avenue
op—» vak: 2—a u 6—o P. M.

___  Residenoija
8888 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal zntartį

VALANDOS:
Panedėl, Utaraiake ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.

6 v. ■>
UIS

TaL Republio 5047

Tai OANal 6IM6.

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAIS IR OHUtURGAR

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—B v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Tel OANal 0257švė. Jėzaus širdies Intronizacija 
Tarptautinis Encharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......................................... l.OO
Adoracijos Vadovėlis ............................................................................ 40
Sielos Takai Tobolybėn — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.25
Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
Malda oš Jaunimą — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C........................... ........................................ 10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, 1O.C....70 
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.00
Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ...............10
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.........1.25
Išsipildė — vertė K. Giedrutis ........................................ .. .75
Sv. Teresės Vaikelio Jėeana — parašė Kun. Padolskis........ 75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Dnrickas .......................... 75
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 

Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K.
Lietuviškos Pasakas — parašė J. Basanavičius .................. 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C.... ..35 
žmogaus Tikslas — parašė Kan. P. Jakštya
Iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO

TeL PROspect 6658

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

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

6 iU 8 vaL vakaro

?ullman 7235 
Pullman 0263

A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

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

STUV1AI ADVOKATAI 

one YARda 1001

OSEPH J. GRISH
UVIS ADVOKATAS

463 V So. Ashland Avenue

15 S. Rockvvell Street 
phone REPnblic 9723

M AtliT 
'0RFUL

CONCEITEP

COHCCITCP. 5rtt 
TMINH5 Yri A T 
VVORPS ONCV]

5PtLT MFC. J
---------

/

iNTtR COKTOOM CO %

& ZARETSKY
ADVOKATAI 

6322 fco. VVestern Avenue

sereaoj i retnycioi —
23M So. Oakley Avė. Chicago, Illinois *»b

Offioe Phone Ree and Offioe 
PROapect 1028 S359 8. Leavitt 8t.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN ai U7O6

DR. J. J. KO WAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliosi lr Trečiadieniai! 

Pagaal Batorų.

TeL LAFayettc 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto aki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir TrečiadieniamSttUitį, _ __

TeL YARAi 8246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nao 8 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal zntartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tel. YARda 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
ŠeStadieniais

Neieškok malonumų, baimk 
i&kAiižma pranoks. ?|J>. J,

V )
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NISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Šaunios Jurgaičių 
Sidabrinės Vestuvės

RACINE. — Vasario 19 d.,

šė N. Gutuuskaitė, R. Petkiū-
tė, L. Dokšaitė, H. Vasiliaus
kaitė, L. Gutauskaitė ir jubi
liatų marti Dolores Jurgaitie- 

Šv. Kazimiero parapijos įžy- nė. I
mus parapijonai Amilija ir Po puotos griežiant gerai 
Adomas Jurgaičiai minėjo 25 orkestrai, šokta lietuviški So
mėtų vedybinio gyvenimo su- kiai. . B. V.
kaktį. Ta proga užsiprašė šv. ---------------------
Mišias, kad padėkoti Dievui Statys Nauję Klebonijų 
už laiminga gyvenimą ir pa-iprašyti palaimos tolimesniam' SHBBOYGAN, W1S. - Me 
gyvenimui. Pamaldose dalyva- tlnia'“ susirinkime,
vo giminės ir draugai. Aito-! saus,° 29 d - vienbalsiai nutar-
riai buvo puikiai papuošti gė
lėmis.

Po .pamaldų parap. svetai
nėj buvo viena šauniausių puo 
tų, kurioj dalyvavo virš 200 

^svečių.
Per puotų kalbėjo kleb. kun.
S. Martis, A. Vasiliauskas,

ta šiemet statyti naujų klebo
nijų. Nėra abejonės, kad nu 
tarimas bus pilnai įvykdytas. 
Dabartinės klebonijos namai 
buvo nupirktas prieš 30 me
tų tikslu jį nugriauti ir toj 
vietoj pastatyt atatinkamų ku 
nigui gyvent namų. Toks ipla-

B. Vaiskus, J. Jurgaitis, ju- naa buv° sudarytas čia kle-
biliatų sūnus advokatas. Sve
čių buvo daug ir svetimtau
čių iš Milwaukee ir Madison, 
Wis. Jubiliatalms suteikta da
ug brangių dovanų, mat, kai-

bonaujant a. a. kun. A. Balin- 
skui. Bet po to, kun. Balins- 
kas buvo iš čia iškeltas ir su
manymas atidėtas.

Kadangi dabar bažnyčia y-
po biznieriai, turi plačių pa- ra pilnai atremontuota, įspuo- 
žintį ne tik tarp lietuvių, bet šta, gerieji parapijiečiai užsi-
ir svetimtaučių. brėžė aprūpint ir kunigų ge-

Jurgaičiai yra seni para pi- resne klebonija. Yra nutarta, 
jonai. Kaip tik nupirko lietu- kad kiekvienas parapijonas 
viai bažnyčių, nuo to laiko ir mokėtų ekstra statymui ne- 
jie priklauso prie parapijos ir, mažiau $10.00. Tuoj atsirado 
kaipo biznieriai, nuolat jų re- ir stambių aukotojų. Ado'mas 
mia ne tik aukomis, bet ir Marijona Jekinevičiai au- 
darbu. Yra begalo draugiški kojo $500.00. Šie biznieriai vi
su žmonėmis. Išaugino du sū
nus. Vienas adv. Jonas jau ve
dęs ir gyvena St. Paul, Minn., 
o Kazimieras dar eina moks
lus Marąuette universitete,

Seselės Pranoiškietės labai 
gražiai buvo papuošusios al
torius ir vaikučius prirengu
sios prie procesijos. Klebonas 
kun. Pranciškus Skrodenis, M. 

I.C., dėkingas seselėms už pa
sidarbavimų.

suomet stovi pirmoj vietoj pa 
rupijos geradarių tarpe! Šv. 
Onos draugija praeitam susi
rinkime nutarė duot $100.00. 
Reikia tikėtis. ka‘d

Milwaukee, Wis. Pažymėtina, aukotojų bus ir daugiau iš 
kad sūnūs seka tėvų pėdoatfis, pavienių kaip ir iš draugijų

1NIHAN l.ranu zINUDS 1
V—- - - - - - - w »

——-——_—r

Kenoslia ligoninėj sunkiai 
serga P. Fabijonaitis, iš Auš
ros Vartų (We8t Side) para
pijos, Chicago. Jisai yra Ke- 
noshoj gyvenančios Šaulienės 
brolis.

Trumpai sirgęs plaučių už-

Prie Ko Priveda

Bedievybė
INDIANA HARBOK. — 

Harboriečius labai sukrėtė ir 
papiktino dviejų bedievių du
kterų pasielgimas su savo mi
rusia motina.

Vasario 27 d. mirė M. S. 
(našlėk _ kuri priklausė Šv. 
Pranciškai^ parapijai įT bu-

degimu,, vasario 27 d. aprū- vo pavyzdinga, praktikuojanti 
pintas šv. Sakramentais mirė1 katalikė ir gyva būdama dar 
Petras Jasiūnas. Palaidotas bavosi bažnytinėse draugijose, 
kovo 2 d. Šv. Jurgio kapuose. Velionė turi dvi dukteris, ku- 
Laidotuvėms rūpinosi graJbo- rios gyvena Chicagoje ir yra 
rius N. P. Mischler. aršios bedievės. Veliouė tai

----------- žinodama, prieš mirtį pareiš-
Gavėnios metu mūsų bažny- kė į savo artimus draugus, 

čioj trečiadienio vakarais gie- kad jr palaidotų katalikiškai.
dama Graudūs Verksmai, o 
penktadienių vakarais einama 
Kryžiaus Keliai (stacijos)»

Sekančios draugijos laikys 
susirinkimus kovo 5 d.: S.L.R. 
K.A. po sumos; sodalietės po 
pirmųjų šv. Mišių ir Gyvojo 
Ražančiaus popiet.

Kovo 5 d., kaip ir kitais 
metais šios parapijos Kazimie
rai su komiteto nariais ren
gia bankietų Kazimierams ir 
Kazimieroms pagerbti. Šiemet 
kvietiniai nebus dalinami. Vi
si, vienu žodžiu, kviečiami da
lyvauti 12:30 vai. popiet. Ska
niai pavalgysime ir sykiu sma 
giai laikų praleisime. Likęs 
nuo .parengimo pelnas bus pa-

stambių skirtas bažnyčios vidaus grin
dų išklojimui. Tam tikslui į- 
steigtas ir fondas.

tarpo.
Minėtam susirinkime išrin

kta parapijos valdyba. Beveik 
visi pasiliko senieji. Pranas 
Vrubliauskas išrinktas rašt., 
Alfonsas Radzevičius, iždin., 
Ant. Čižauskas, Petras Noris 
ir Vik. Radzevičius nariais. 
Bažnyčioj kolektoriais: Juo-'

nes yra geri katalikai.
Bizn. Jurgaičių šeimyna tu

ri gerų vardų tarpe racinie- 
čių ir pagarbų pas kaimynus.
Su visais gražiai sugyvena,%
dėl to ir Dievas jiems pade
da.

Mums, lietuviams, reikia 
kuo daugiausia tokių šeimy
nų, tada bus daug lengviau zas Kaltauskas, Petras Kar- 
ir vadams vesti tautos ir Ba- ! čiauskas, Viktoras Vitkauskas 
žnyčios reikalus ir visuome-į ir Juozas Cenelis. Parapijos 
nei bus geresnis ir 'malones- darbuotojomis: Ona Simony- 
nis gyvenimas. nienė ir Bronė Dau/brauskiūtė.

Linkiu jubiliatams ilgiausių --------------
metų ir Dievo palaimos. Beje, Vasario 19 d. Šv. Vardo 
puotai valgius gamino: O. Ju- draugija turėjo bendrų Komu- 
dickienė, D. Miškinienė, O. nijų ir pusryčius. Buvo atvy- 
Dumskienė, B. Sirtautienė ir kęs iš Milwaukee kalbėtojas 
A. Vasiliauskienė. Į stalus ne- Mr. Peter Sampon, kuris pa- 

------------------ ——------------- 1 sakė įdomių kalbų aįpie ka-

Nuo pradžių šių metų se
kantieji aukojo anglims pirk
ti: po $2 Elz. Valentinas ir A- 
ntanas Beitas, po $1: Antanas 
Borden, P. P. Karaliūnas, J. 
Andrekus, M. J. Donahue, Sta 
sys Ališauskas, Uršulė Vitkus, 
Emilija Jasiūnienė, Kaz. Ši
manskis, Elz. Valentienė.

Bažnyčios grindų išklojimui 
aukojo $10.00 Antanas Bei
tas. Kenoshietė

mus, bet bedievių šildys žmo
niškumo neturi. Jo vietoje 
žiaurumas ir prievarta. Jei 
gyvai esant negalėjo atitrau
kti nuo tikėjimo, tai bent mi
rusiai išplėšia kryžių iš ran
kų. Koks tai žemas ir žvėriš
kas pasielgimas.

Šitas ir kiti panašūs gyve-

Kas išmeta iš savo širdie* 
Dievų, tas įsileidžia j jų šėto
nų, kuriam jis tiki ir tarnau
ja ir jo darbus dirba. K. M.

vota Olesko koplyčioje, tai ko
plytėlę papuošė kryžiumi, ir į 
įnirusios rankas įdėjo rąžan
čių.

Atvažiavę velionės uuaters
ir pamatę kryžių šalia karsto nimo pavyzdžiai rodo, koki be 
tuoj jį numetė šalint iš mirų- dieviai yra tamsūs ir fanatil 
sios rankų išplėšė rąžančių ir kai. Jie netiki į Dievų, tai jie 
net nuo žvakių nuskuto kry- tiki, kad galima nesiskaityti

Bet, bedievės dukters to pa
skutinio motinos prašymo ne
paisė ir neleido palaidoti ka
talikiškai.

Kuomet velionė buvo pašar-

žius. Tai matydamos moters su kito įsitikinimu, kad gali-
ėmė drausti dukteris, šaky- ma pamįntį žmoniškumų ir ti,ei 
damos, kad motina taip nore-
jo ir kad toks pasielgimas y- 
ra neleistinas, bet apakusios 
bedievybėje dukters nepai.se ir 
net negražiais žodžiais mote
ris išplūdo pareikšdamos: ‘kad 
kaip motina gyva buvo tai ji 
darė kaip ji norėjo, o dabar 
jos daro kaip jos nori’.

Štai kokios žiaurios širdys 
tų, kurie išmeta iš jų Dievų. 
Jau žmoniškumas reikalauja 
išpildyti paskutinę mirusio va 
lių ir pagerbti kito isitikini-

sų.

AUKSO GRŪDELIAI
Dievas kantrus, bet nemar

šus.
Koks žmogus, tokia turi 

būti ir kalba.

Svečių valgis iki vartų.
Jei nori išvengti įžymių klai

dų, klausyk patarimo už tave 
doresniųjų žmonių.

Geriau kitam auoti, nei ki
to prašyti.

BEAUTY PAKABI

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makes you look old and feel old. 
Try the Modem* Method for Col- 
ortng Hair . . . CLAIROL. You'U 
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching reąuired to 
aoften the hair when you uaa 
CLAIROL. You'U love the reaulta 
on your hair — beautiful, natural- 
looking color that defiea detection. 
Saa youraelf aa you would likę to 
be. See your hairdresser today or 
aend this coupon NOW.

Naturally ...with

le Mre (• RmJi Fo. (M< merk •/ 
GINUIHt Cliinl »n tfi. bottlo.

e The porfoct eombinatien of rich oil, fino 
ooap and Miete color that can’t bo ccpied 
... a blond that only Clairol contoina.

— — — — — — — —
JOAM CIAlt, CIAiaOl, Ine.
1S2 Woat Mth St.. Hew York. M. Y.
•and RUt boakloO, advico and anolytla

Kam

Stato n

My autician

Mirė Knygnešys Jonas 
Kemėza

VILKAVIŠKIS. — Sausio 
29 d. Vilkaviškyje mirė mūsų 

į spaudos draudimo laikų knyg-
talikiškų akcijų. Nutarta re- nešys Jonas Kemėža, 74 metų 
ngti kortų vakarų ir daryti
naujų narių vajų, kurio sek
mės jau pradeda rodytis. Pra
eitam C. Y. O. susirinkime į- 
stojo 10 naujų bernaičių. Kal
bant apie C. Y. O. ratelį, rei
kia pažymėt, kad atletikos ir 
dramos kontestuose mūsiškiai i 
yra pirmųjų eilėse. Draugijos 
ir klebono pastangas yra, kad 
kiekvienas vaikinas ir mer
gaitė parapijoj turėtų tapti 
Katalikų Jaunimo Organizaci
jos nariu. T.P.

amžiaus.

A. a. J. Kemėža lietuviškos

Savaites Kronika
KENOSHA. — Praeitų sek. 

Šv. Petro parap. bažnyčioj iš
kilmingai baigti 40 vai. atlai
dai. Bažnyčia buVo pilna žmo
nių. Daug buvo svečių kuni
gų. Pritaikintų pamokslų pa
sakė kun. J. Martis iš Mil- 
waukee, Wis.

sjiaudos iš anapus sienos ga
benimo darbų pradėjo vos 16 
m. amž. bebūdamas ir tuomet 
Išgyvendamas K. Naumiesty
je, kol išvyko Rusijon, atlikti 
karinę prievolę. Iki tol jis šį 
darbų dirbo kartu su savo bro 
liu Juosu, kuris vėliau, rusų 
žandarų persekiojamas, turėjo 
pabėgti į Amerikų, o dabar 
jau taip pat yra miręs. Kny
gas jiedu iš Prūsų nešdavo 
per “Slapiųjų” sienų ties K.

Paul Brand su žmona, farmeriai netoli Edinrburg, Ind., 
kuriuos šiomis dienomis nužudė pasamdytas ūkiui dirbti dar
bininkas Clifford Raymond. Apačioj Brandų vaikučiai, ku
rių vyriausių mergaitę, tėvus nužudęs, piktadarys buvo 
kriminaliai užpuolęs. Žemiau atvaizdas to baisaus piktada
rio. Policija jį suėmė ir perdavė į teisingumo rankas. (Acme 
telephoto)

fiheketyeare

New York, N. Y.—The woman with the perfectly round 
face is often inclined to disparage her type. She Iooks in her 
mirror, pouts at the circular outiine, says, Tm a moonface,” and 
desperately tries to counteract it by doing all the wrong things. 
And then she sighs when she sees herself becoming rounder and 
rounder. Yet, to my mind, no other facial type is so easily made 
youthful, charming and distinctive. O --- ■«“ — 1 ..
Here’s one method of making the 1
round face effective, suggested by 
Pere Westmore, Warner Brothers’ 
makeup vvizard.

Wear your hair in soft, large waves, 
keeping the forehead clear. Keep the 
fullness of the hair high above the 
ears, tapering down behind the jaw 
line at the back. No dips or bangs, 
for these shorten the face Avoid 
eurves in makeup lines, by arching 
your brows only very slightly. Mas- 
cara only the outer lashes. Lipstick 
moderately, making the lips wide as 
possible, so as to make the cheeks 
seem oval. Don’t ūse a pale face pow- 
dfcr as this refleets light and thrours 
a circular aura about the face A 
darkfr powder base on the outside 
of Jie face with a faintly lighter tone 
in tbe center will give a flattering 
illusibn of length to the fcaturej.

MEST MARGO
I did lašt week. And tbe charnring 

Star of "Winterset’’ and “Lošt Hori- 
zon” afforded me a most charming 
two hours. She used to be a dancer, 
you know, one of the best, until the 
Mage and Hollywood claimed her re- 
markable dramatic talents. She štili 
retains the slender figure, the charm 
»nd grace with which she fascinated 
audiences at the Waldorf-Astoria and 
Los Angeles* Coconut Grove, būt it 
is her alive, interesting faoe that cap-

taigoje gavo neetatinę “paš- 
talijano” tarnybų. Nuo to lai
ko J. Kemėža, bevežiodamas 
“neliečiamojo” pašto siuntas 
iš Vilkaviškio K. Naumiestin 
ir atgal, pasidarė jau nebe 
knygnešiu, bet knygvežiu.

Šį garbingų, bet ir pavojin-
. v. v . ga knvgnešio darbų J. Kemė-N aunu esčių, o perneaę jas ati , ,. . ... .. . 57 j.’ . 1 za dirbo iki 1903 metų, kol neduodavo jau kitiems Naumies 

tiri iš toliau atkeliavusiems 
knygnešiams, kurie jas nuga
bendavo į tolimas Lietuvo? 

vietas.
Grįžęs iš rusų kariuomenės 

J. Kemėža 1891 m. apsigyve

no Vilkaviškyje, kur paštą įs-

teko tarnybos. Tačiau dar ir 
vėliau J. Kemėža savo namuo 
se laikydavo draudžiamų kny- 

!gų sandėliukų, iš kurio dalį 
knygų perdavinėdavo paštinin 
kui Kižinaičiui, kuris iš Vilka
viškio vežiodavo pašto siun
tas į Marijampolę.

M ARGO t -MODKRATION “

youthful. We traded biograpbles and 
hers is striking. She was bred of a* 
strange a vintage as one can find— 
and sūrely as rare. Her Spanish 
father, Dr. Bcjado, and her Irish 
mother “blessed evented” in Mexico 
City, where Marguerite made her 
dancing debut at tbe age of six- Then 
tlicy whisked her off to Spain, where 
she continued her dancing studies. She 
was rising to great fame as a dancer 
when Ben Hecht discovered her as a 
potentially great actress. She has 
realized that promise and today she 
prefers dramatic work to terpsichore.

GROOMING THE HAIR
The new spring coiffure, featurmg 

bangs in bonor of Queen Elizabeth’s 
visit, will probably draw much atten- 
tion to praper hair grooming. And we 
can be thankfal for anything that dori 
that. Spring fashions will feature an 
abundance of oolors, too, and «rr 
crowning glories will certainly havw 
to keep pace. lf your hair is stubbofn, 
suHen-kioking, or if it fails to gladdcn 
your eye every time you look in the 
tpirror, here are two reasons for 
action. And that doesn’t mean to drop 
iuto a chair and wring your hands. It 
means to take yoursclf to your local 
beauty shop and consult yoor beau- 
tician. He has the best perspective to 
discover what is at faolt, and is best 
equippcd to remedy it Maybe it’s a 
shampoo you need, or the proper 
cdor-accenting that wi,1 brtng out 
your hair’s natūrai highlights, over- 
tones and sparkle. This treatment, 
skillfully applied, can work wootlers 
for your appearanee and marvels for 
your well-bcing. It will ipiickly dw- 
pense gloom togelhcr with the drab- 
ness, the faded look, that is quite pos- 
sibly your trouble. And then a new 
hairdo will sėt you right for your 
spring ootfit Būt the secret is, go 
today, because tomomnr youll have 
just lošt needcd time. L

TR1CKS AlfD TMlfDS
Blestil art those who caa be 

caagbt aapping for tbey nefnsb 
tbeir daps ... it you can anutcA 
a 6/teeB-mimtte saoote at aaid- 
dap, do ao Pp all toeaas, and uiti 
practica jrotfll bo ablt to doep at
oilh...

tivates me. Her secret of tovetiness is 
the šame as that concealed m tbe plot 
of “Lošt Horizon." "Moderatran,” she 
explained, "was the theme sonjr of the 
inhabitants of the Tibetan lamasery, 
Shangri-La, and it gavę them their 
extremely long life and pleasant liv- 
ing. Thus, James Hitton, the aųthor,

Slemonstrated that while I, as Maria, 
ived there, I remained indefinitely 
young and appealing. When I went 

beyond the walls, hovvever, I tnrned 
kaliow, ūgly, unshapely. He meant 
that avoidance o f excess in living 
would do more to perpetuate lovc- 
liness than any other means.” Marję, 
therefore, follows a moderate rtgi- 
men. She gets her eight hoars of sleep 
cach night, seldom smokes, rarely 
(trinks a eoektail, walks enoogh, rests 
enough, and, she told me, "I worry 
moderately and laugb moderately, 
redueing to a minimum the possibility 
of worry lines and laugh įmes." She 
needn’t worry moderately over either. 
Her aUractive face i* lineless and 

ia«

ingdėbt aro i■ aro sporte
hair ribbons agaia. Paritdaa do- 
t'gaors bave produced aa alumi- 
aoai fabric for eoektail and din- 
aor gowns, so if you špili that 
drink it just bounces off you liko 
saater off a duck's back. .. . Dry 
your stockinga quickly by wrap- 
piag tbom around a lampsbado 
skeleton and turuiag oa tbo figbt.

Doa’t totą out tbe lašt bitą 
of toifkt aoap... drop tbom into a 
i ar of wator and produea liavd 
soap for amooth laring. Tbo Jaa- 
uary salos brougbt out tbo moot 
oaguiaito f urs l‘vo ovor sooa .. • 
particalarly glaraorous is tbo Sn- 

capo dosigaod by 
Doiu Baebot of Tbo Waldorf.... 
Tbo Wbite Rusaite ermine akina 
aro worked la a aunburst design 
tad daro to a sridtb of 142 ineboa 
at tbe bottoaa. Tba 00 e ršia od aaad 
and frou of a bet tritataod saftb 
tara love-birda aro of tilver foa..» 

He^aoan Fulum, ba.

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

Su užsakymai* kreipkitės į

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

nepai.se
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16-to Vasario 
Minėjimas

Vietiniai klefbonai 16-to Va
sario minėjimu surengė tą 
pačią dieną — vakare, šv. 
Andriejaus parap. svetainėje, 
o “Lietuvią Muzikalio Namo” 
korporacija Port Riclimonde 
minėjimą, aplinkybių privers
ta, surengė 26 d. vasario. Ir 
vienoj ir kitoj vietoj žmonių 
prisirinko, nors 16 vasario čia 
buvo labai šalta, o 26 d. lijo. 
Be kitko, svarbiausiu kalbė
toju abejose vietose buvo prof. 
Alfredas Sennas, šveicarietis, Į 
bet kalbantis lietuviškai kuo 
puikiausiai. Jis Muzikalėje 
svetainėje per prakalbas ragi-1 
no visus, įsigyti ir naujai iš
leistą lietuvišką knygą ant- 
galviu: Kas Tu Esi, Lietuvi? 
(AS, rašantis tuos žodžius, pri
tariu jam — kiekvienas lietu
vis privalėti} perskaityti tą1 
knygą, kad pamačius, ko jis 
— lietuvis yra vertas).

Pinigą pas andriejiečius su
rinkta daugiau, nes buvo įža
nga, o pos ričmondiečius — 
Muzikaliame name, buvo vien 
tik laisva kolekta.

Koncertas
Pasidėkojant kun. Bagdonui 

K. Žadeikai, jaunam Sirata- 
vičiui ir dar kitiems, vasario 
21 d. Šv. Jurgio svetainėje 
įvyko koncertas naujai suor
ganizuoto vaikučių beno nau
dai. Koncertas, taip morali
niu, kaip ir finansiniu atžvil
giais gerai pavyko. 
Philadelphiečiams žinotinas 
dalykėlis

Pastaruoju laiku Čia įga
liotas Kazys Vidikauskas už
rašinėti taip vietiniams, kaip 
ir apylinkės viengenčiams ‘Pa 
šaulio Lietuvį’. Tačiau jis no
riai patarnaus užrašyme ir 
kitų gerų laikraščių, kaip 
“Draugas”, “Garsas” ir jie
ms panašius. K. Vidikausko 
adresas yra toks: 2833 Living- 
ston St., Philadelphia, Pa.

■MMMMnnnSMIHHBli

Šv. Petro aikštė, Vatikano mieste, kur susirinkusios tūkstantinės minios triukšmingu 
džiaugsmu sutiko žinią, pranešančią apie kardinolo Pacelli išrinkimą Šv. Tėvu Popiežium 
Piju XII ir nepaprastomis ovacijomis pasveiki no naują Popiežių išėjusį į balkoną ir sutei
kusį palaiminimą. (Acme radiophoto)

FL€XST€€L
LIVING ROOM SUITES

Neapribolai garantuojami 25 metams! Tiktai Flexsteel 
drįsta duoti šį netikėtu pasiūlijimą, nes tiktai Flex- 
steel suburia ilgam laikui stiprumą ir teikia pato
gumą.

Iš priežasties ją smagumo ir puikumo, Flexsteel spring- 
sinės kėdės buvo įrengtos į Milwaukee linijos geriau
sią traukinį, Hiawatha. Mes esame išskirtini dealeriai 
šių puikiausių iš puikių rakandų.

$90. iki $500

APIE GARSŲ ŽEMAIČIŲ
“SVIETO LYGINTOJĄ” 

BLINDĄ
(Tęsinys iš 4 pusi.)

— Kas tave, Tadaušai, čia 
vedžioja, ar tu kapuose vietos 
neturi?... Rasiek nori gauti ir 
dabar “šermukšninės košės”?

O Blinda jiems atsakęs:
— Vyrai duokite man paka- 

jų nors po smerčio...

Kitą dieną vyrai užritinę 
ant jo kapo didžiausią akmenį.

— Ar po to Blinda nebevai
kščiojo Kinčulius? — klausiu 
ubagėlės.

— Kor beišeis, balandėli... 
Ale nuožmiai čia baidė dar 
šmotą laiko... Regėjau pati 
save akelėm ugninius ratus... 
Kelias naktis bova atjoju sep
tyni vaitai be galvų, ale akme
nį atriste nebegalieje...

Laikas sunaikina viską. Ak
muo žemėn susmego, išnyko 
kapas. Nurimo Blinda amži
nai tame nešventintų kapų 
kampely, seniai nebelanko ka
po pakaruokliai, nei septyni 
raiti vaitai be galvų mėnesie
nos naktim...

Vienas senas luokiškis papa 
šakojo apie paskutines “svie
to lygintojo” dienas.

Blinda pirm buvęs doras ir 
visų gerbiamas žmogus. Tat 
jis ir buvo išrinktas Luokės 
“vaitu”. Būnant “vaitu” pri

kamaras ir žalias, dideles 
skrynias, pasitaikydavo atras
ti ir auksinių pinigėlių. Kelis 
kartus “nušvilpė”, mat, taip 
darydavę ir stražninkaį... 
Ir taip bavaitaudamas, Blin
da išmoko “svietą lyginti”...

Paskui jis su savo vyrais 
siautė po visą Žemaitiją. Tur
tingos klebonijos ir dvarai an
ksti užsidarydavo savo duris... 
Blinda buvęs labai stiprus vy 
ras ir nežinojęs, kas tai yra 
baimė. Eidamas plėšti neimda 
vęs jokios šaudyklės, tik savo 
nuožmųjį bizūną...

Kai rabavojo Žemalės kle
boną, paliegęs zakristijonas 
varpais naktį sukėlęs visą 
miestelį, bet geležiniai Blin
dos vyrai bizūnais sau kelią 
sieidavo su stražninkais ieško 
ti rekrutų. O jų beieškant po 
prasiskynę...

Prieš pusę šimto metų Blin 
da paskutinį kartą atėjo Luo- 
kėn į Šv. Jurgio kermošių ir 
daugiau gyvas į namus nebe
grįžo. i

Išvakarėse Blinda plėšė vie 
ną dvarelį ir buvo kulipkos su 
žeistas j koją. Negalėjo įmau
ti į batą, o ir šiaip namiškiams 
skundėsi, kad kaž ką negero 
nujaučiąs Luokėje. Bet žmona 
sakė:

— Tadaušėli, koks gi ker
mošius bus be tavęs...

Blinda apsiavęs naginėmis,

Reikalaukit Matyt
Pamatykite kodėl šis būdas padirbimo yra geriausias. 
Kiekvienas silpnumas senos mados coil springsų iš
dirbystės panaikintas. Nėra galimybės, kad nutruktų 
šniūrai, kad įlinktų sėdynė arba, kad išsikištų spring- 
sai, kada turi Flexsteel išdirbystės
rakandus. Jų atvira išdirbystė pa
naikina pasislėpimo 
vietas kandžiams, dul
kiems ir gemalams.
Reikalaukite matyt vi
dų seto, kurį jūs per
kate. Setus galite gau
ti dideliame pasirinki
me madų, spalvų ir 
audeklų. Jūs rasite, 

kad ši kombinacija 
tinka jūsų puošimo
plane. Visas medis yra kieto riešu
to. Flcxsteel springsų išdirbystė 
garantuoja smagumą ir pastovumą.

Garantuojama 25 metams.

Metų Garancija

ALEk ASAUSKAS & SONS
6343 S. Western Avė.

CHICAGO, ILLINOIS
TELEFONAS REPublic 6051

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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persikabinęs per pečius savo 
bizūną ir išėjęs.

Užėjo miestelyje į savo, va 
dinamąją ‘ ‘ Blindos karčia- 
mą” ir atsisėdo už stalo. Vi
sa karčiama tuoj nutilo, o 
Sorkė senu papratimu paklau
sė:

— Ui, Tadauš, kon gersi?
— Nieko! — atsakęs Blin

da.
Tada prie jo pradėjo kibti 

išsįgiėrę dikčiausi miestelio 
bernai. Blinda kaip susiautė 
bizūnu, tie trilinki pro duris 
išsiritę... [f

Paskiau visas kermošius su 
sibuntavojo mušti Blindą. O 
jis įsikibo į karčiamos duris 
ir nesidavė išvilkti gatvėn. Tik 
kai dalgėmis pradėjo piaustyti 
jo rankas, paleido. Tuomet 
Luokės žemaičiai surengė bai
sų linčo teismą: visas jomar- 
kas, vyrai ir moterys, mušė 
“svieto lygintoją”, kas kuo 
turėdami rankose...

Kaž kas pranešė klebonijom 
Žmonės, pamatę ateinant ku
nigą su Švenčiausiuoju, nuti
lo ir nusiėmė kepuręs. Kuni
gas paklausė Blindą, ar nori 
jis dabar susitaikinti su Die
vu?

Tadas pakilęs svyruodamas, 
visas kraujuose paplūdęs, ir 
paskutinį kartą pagrūmojęs 
visiems savo bizūnu...

Tuomet žmonės dar baises
niu įnirtimu puolę jį mušti 
vėl. Kunigas sušukęs:

— Liaukitės krikščionys! 
Juk kad ir razbaininką užmuš 
ti, vistiek yra nuodėmė mirti
na!

Žemaičiai šaltai ir ramiai 
savo prabaščiui atsakę, jog tą 
“griekelį” jie pasidalysią visi 
po lygiai, tai kiekvienam išeis 
po dulkę, o dėl tiek dangaus 
nenustosią..., :

Blinda atsiduso ir nukeliavo 
į anąjį svietą...

Tai tokios buvo paskutinės 
gyvenimo minutės garsaus že
maičių razbaininkėlio ir legen 
dinio “svieto lygintojo”...

Al. Banis. (“L. d.”)

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

Melskis, kariaukie, darbuo
kis, nes tai priedermė kiekvie
no kataliko.

Jei nori prakilnesnį darbą 
atlikti, žinok, kad reiks ir nu
kentėti, pavargti.

MALDAKNYGES
Jėsus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis................... $2.50
Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais...............................$3.75
Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais.......................................................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paaukuotais lapų kraštais..................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš.............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais.................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais........... .60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš......... .................... J5c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS 1938 METAIS
KAUNAS (VDV), — Užsie 

nio prekyba kiekvienam kraš
tui yra labai reikšminga. Kie
kvienas kraštas eksportuoja 
tas prekes, kurių jis turi per
teklių, o iš svetur atsiveža 
jam trūkstamų gaminių. Su
prantama, kad tas kraštas, ku 
ris mažai ką turi parduoti, ma 
žai gali ir nusipirkti jam rei
kalingų dalykų. Taigi, užsie
nio prekybos dydis, jos kili
mas ar smukimas, yra kartu 
ir krašto ekonominės gerovės 
kilimo ar smukimo rodyklė.
Svarbu taip pat, kad užsienio 
prekyba būtų išlyginta, kad 
netektų pirkti žymiai daugiau, 
negu parduodama. Tuo tikslu 
dabar beveik visos valstybės 
vienaip ar kitaip užsienio pre 
kybą reguliuoja: rūpinasi par 
davimus suderinti su pirki
mais. Geriau, kai pavyksta 
daugiau užsieniams parduoti, 
negu pirkti.

Pernai Lietuva su užsie
niais prekiavo gana gerai.
Buvo į užsienius parduota į- 
vairių prekių už 233,2000,000 
liti}, o pirkta už 223,700,000 li
tų. Tokiu būdu vadinamas už
sienio prekybos balansas buvo 
aktyvus (Lietuvos naudai) 9,- 
500,000 litų. Lyginant su 1937 
metais, eksportas padidėjo 25 
milijonais litų, o importas H 
mil. litų. Per paskutinį dešim
tmetį mažiausias Lietuvos ek
sportas buvo 1034 metais, o 
importas 1935 metais. Lygi
nant su tais metais, pernai 
eksportuota 58% daugiau, o 
importuota 74% daugiau. Tai
gi nuo krizės metų užsienio 
prekyboje jau toli pažengta 
pirmyn.

Kaip anksčiau, taip ir per
nai, didesnę eksporto pusę su T ,
, . ... i »v • I ptuvės Londone. Viršui slėp-dare gyvulių ir paukščių ūkio . . v

vus, sėklas ir linus gauta 41 
mil. litų, už mišką ir jo dirbi
nius 32 mil. litų. Daugiausia 
importuota: mašinų ir automo 
bilių — 30 mil. litų, ketaus ir 
geležies — 17,5 mil., verpalų 
ir siūlų — 18,5 mil., audinių 
— 17 mil., anglių — 11 mik, 
trąmų — 11 mil. instrumentų 
ir aparatų 10 mik, žibalo ir 
benzino — 7,3 mik litų ir kitų 
prekių už mažesnes sumas.

Matome, kad Lietuva dau
giausia eksportuoja savo mai
sto produktų perteklių, o im 
portuoja tokias prekes, kurios 
eina šalies kultūrinimo reika
lams.

Laikinos nuo oro bombų slė-

produktai — 125 mil. litų, ar
ba 54% viso eksporto; už ja-

tuvių stogas lyginamas su že
mės paviršium, o apačioj slė
ptuvės vidus. (Acme photo)

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę
STACIJOS

GRAUDŪS
VERKSMAI

•ir
Gavėnios Giesmės 

Atspausdinta 18 maldakny
gės “Ramybė Joms” 

10c
DRAUGAS PUB. OO, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Ulinois

I

Amerikos legijono suvažia
vimas šiemet bus Chicagoje. 
Mrs. James Morris iš Bis- 
marek, N. D., prezidentė mo
terų auxiliary, jau gamina pla 
nus moterų posėdžiamas.

(Acme photo)
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KAS GIRDĖT WAUKE6ANE
Sutkai Iškilmingai Minėjo Sidabrinį Jubiliejų

■»WBW

Antanas J. Sutkus su žmona, įžymūs Waukegano gyven
tojai ir veikėjai, vasario 26 d. iškilmingai minėję 25 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. Prie šimtų suplaukusių svei
kinimų, ir “Draugas” sveikina jubiliatus, linkėdamas svei
katos ir toliau darbuotis lietuvių katalikų visuomenėj. Ju
biliatas Sutkus yra “Draugo” atstovas Waukegane.

DmAŪGAS

laukus 3 savaičių). Jubiliatai 
didesnę pusę savo gyvenimo 
praleido čionai, WauRegone.

A. J. Sutkus yra gana pla
čiai žinomas lietuvių visuo
menei, kaipo nenuilstantis da
rbuotojas ir organizatorius, 
didelis rėmėjas kauuikiškoa 
spaudos. Yra buvęs pirminin
ku LRKISA. Jam pasidarba
vus, suorganizuotu upae 2U 
naujų kuopų. Dabartiniu laiku 
eina finansų raštininko parei
gas 177 kp. ir narys Centro 
Statutų, Komisijos. 1908 me
tais suorganizavo vietinę Sv.
Antano draugijų ir yra buvęs 
jos viee pii'm. ir pirmininku, 
daug pasidarbavęs organizuo
jant vietinę lietuvių koopera-' mėjais ir prieteliais.

VIETINĖS ŽINIOS
Jaunimo Šventė

tencija. Visos rėmėjos turi 
susirinkti 8:30 vai., į mokyk
los kambarį su ženkleliais. Ku 
rios neturi ženklelių, galės į-

. . „ sigyti mokyklos kambaryje.
Rytoj mūsų jaunimo šven

tė. Tai šv. Kazimiero šventė. E. D.
Vyčių 36 kuopa kviečia visas Į--------------------------
Chicagos Vyčių kuopas ir vi- Bunco Ir Card Party 
sas kitas jaunimo draugijas
dalyvauti su mumis dvasinėj 
puotoj kovo 5 d., 9 valandų, 
šv. Mišiose, Nek. Pras. Pane
lės 6v. bažnyčioj, prie 44-tos 
ir Fairfield Avė.

Po šv. Mišių komisija ren
gia svečius pavaišinti para 
pijos svetainėj. Pasitikime su
sitikti ir su visais Vyuių rė-

KASDIEN SU KRISTUMI
verti

Kun. Ant. M. Karužiškis

.t.

Vasario 19 d. Antanas ir O- kun. V. Urba, V. Mickus, švo- 
na Sutkai, įžymūs šio zniee* gėris, Laura Mickus, sesuo, 
telio gyventojai, iškilmingai dr. Bosvvorth, pirm. Demokra- 
minėjo vedybinio gyvenimo 25 tų partijos iš Lake Co., Ona 
metų jubiliejų. Kasdalevičienė ir Pranas Ka-

Sv. Baltramiejaus bažnyčioj sdalevičius, kun. Petras Cini- 
suma buvo laikoma jų inten- kas, adv. Joseph Jadrich, Leo 
cijų. Mišias šv. laikė senas Dailey, A. Miller, Jonas Las- 
Sutkaus draugas, kun. J. Paš- kis, Al. Jankauskas, P. Šal
kauskas, klebonas Roselando timieras, adv. Dubickis, S. Pi- 
parapijos. Asistavo kun. V. chen, Mr. Wittenberg, John 
Urba ir kun. P. Cinikas, MIC. Flood, Pr. Dapkus, adv. Wm.
Iškilmei pritaikintų pamokslų Schaufel, Ona Petrošienė, F. 
pasakė irgi kun. Paškauskas. Sedaravičia, Ass’t. Attorney ! įg^įg^

tyvę bendrovę ir Lietuvių Bu- 
davojimo ir Paskolos bendro
vę ir iki šiai dienai yra na
riu. 9 metus buvo Assistant 
Supervisor iš Lake County. 
Yra pirmininku Šv. Baltramie
jaus draugijos, narys xyuxi- 
liary Democratic Central Co- 
mmittee, Precinkt komitete, 
taip pat priklauso prie Aloose 
ir Eagles draugijų ir Šv. An
tano. Buvęs narys ir rėmėjas 
komisijos statymo naujos Šv. 
Baltramiejaus bažnyčios. Da
bartiniu laiku Sutkus užsiima 
real estate ir apdrauda, taip 
pat eina Illinois valstijos alie
jaus inspektoriaus pareigas.

Ponia Sutkienė yra gera na
mų šeimininkė ir pavyzdinga 
motina. Ju/biliatai yra stam
būs rėmėjai katalikiškų įstai
gų, kaip Šv. Kazimiero vie
nuolyno, ir amžini nariai Ma-j 
rijonų Kongregacijos ir kitų

Sophie Gimbutas,
Komisijos pirmininkė

—

ARD 8 Skyriaus 
Dvasinė Puota

BRIGHTON PARK. — AR 
D 6 skyrius sekmad., kovo 5, 
eis in corpore prie šv. Komu
nijos per 9 vai. šv. Mišias, ku
rios bus laikomos rėmėjų in-

NORTH SIDE. — Šv. My
kolo parapijos choras rengia 
bunco ir card party sekmad., 
kovo 5 d., parapijos salėje. Į- 
ėjimas 25c. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

Bus daug gražių dovanų, 
taipgi bus kelios įėjimo do
vanos (door prizes). Per šį 
vakarų taipgi bus traukimas 
dėl “cocktail tažble”, kurio 
choro nariai pardavinėjo ti
kietus.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Komisija

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKIŠKUS LAJUUUKKUS

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

4. Į A 
MARIJONOS MIKOLIUNIENĖS

Bažnyčia buvo gražiai išpuoš
ta palmėmis, gėlėmis ir pilna

Gen. Jorn Noll, Pr. Bujanaus 
kas, Gustas, G. P. Bukantis,

parapijonų' bd^janjnųjų^^r^į galop sveikino savo tėvelius 
timų draugų ir giminių. Labai sūnus Leonas ir Albertas Sut- 
gražų įspūdį darė, kai ne vien • kai ir dukterys Lucija ir Flo- 
jubiliatai, bet ir jų du sūnūs rentina. Atsakydami į visus 
ir dvi dukterys ėjo prie Die
vo stalo. ; taip pat ėjo ir ar
timi giminės. Gerb. kleb. kun.
J, J. Cužauskas pažymėjo, jog 
per praeitus 25 metus pp. Su
tkai ne vien buvo ir yra pa
vyzdingi katalikai, bet ir sta
mbūs parap. rėmėjai ir auko
tojai. Įspūdinga taip pat bu
vo matyt jubiliatų senus tėve
lius dalyvaujant iškilmėse. Šv.
Baltramiejaus choras, varg. S.
Žyliaus - vedamas, giedojimu 
papuošė apeigas. Solistė buvo 
Ona Žylienė*

Bankietas

Po apeigų bažnyčioj, Lietu 
įvių Auditorijoj surengtas vie 
nas didžiausių bankietų, ku
riame dalyvavo apie 525 žmo
nės. Svetainė gražiai buvo iš
puošta. Stalai gėlėmis papuo
šti. Ant vidurinio stalo sto
vėjo didelis vedybų pyragas 
(keksas).

Atvykus “jaunavedžiams” 
if visai “gvodbai”, bankieto 
rengėjai, Jonas Malela ir Ste
ponas ir Ona Buikai, pakvie
tė visus pietų. Į stalus patar
navo Nek. P. P. šv. draugijos 
mergaitės. Po pietų programos 
vedėjas Jonas Jakutis, pakvie 
tė gerb. kleb. kun. J. J. Cu- 
žauskų, kuria, pasveikinęs ju
biliatus, nupiešė Sutkų dar
buotę ir linkėjo ilgiausių me
tų. Iš eilės kalbėjo kun. J. 
Paškauskas, Vincas Zupkus, 
Sr., tėvas, Antanina Zupkie* 
nė, motina, V. Andrulienė, se
suo, Juozapas Andrulis, žvo- 
geris, Vincas Zupkus, urolis,

sveikinimus, Ona ir Antanas 
Sutkai dėkojo rengėjams ir 
visiems dalyviams už vaišes 
ir brangias dovanas. Įteikta 
sidabro setas nuo dalyvių, nuo 
sūnų ir dukterų sidabro vaza, 
gi didelis radio nuo Zupkų, 
tėvų, brolio Vinco ir švogerių 
pp. Mickų ir Andruliu, taip 
pat ir daug kitų brangių do
vanų.

Be to, gauta visa eilė svei
kinimų iš kitų miestų ir vieti
nių telegramomis: J. Micke- 
liūnų, A. Vasiliauskų, J. P. 
■Varkalų, Jono J. Saučiūno, 
Šv. Baltramiejaus dr-jos, V. 
Kvietkausko, sek. LRKSA, ma 
joro Mancel Talcott ir Onos 
Malusis. Laiškais sveikino: 
pralotas M. L. Krušas, Šv. Ka
zimiero vienuolyno seserys at- 
siųsdamos brangių rankų dar
bo dovanų (paveikslų), sesuo 
M. Vincenta, kun. J. J. Ču- 
žanskas, sesuo M. Virgilija, 
teisėjas John T. Zūris, vieti
nės Šv. Kazimiero seserys, Juo 
zas ir Ona Šaliūnai, Dorothy 
Carroll, Povilas ir Eugenija 
Moliai, Jurgis C. Venslovas, 
Ona Laskas, IL D. Claussen, 
Vladas Juškevičius, švogeris. 
Juozas Puriskis, V. Mikutis, 
Grudis šeima, Glozerių šeima, 
Jonas Skruzdis, Pr. Norkus, 
Pearl Gregorzewski, Marcelė 
Venckienė, Bronislova ir Mo
nika Andruliūtės ir Ed. Dur- 
kin šeimos.

Sutkai yra plačiai žinomi, 
kaipo pavyzdinga šeima. Už
augino dvi dukteria ir du sfl- 
nus. (Pirmoji duktė mirš gu*

Negaliu praeiti nepatėmijęs 
Bernice Maleliūtės, kuri savo 
gražių 'soprano balsu žavėjo 
publikų. Bankietas baigtas lie 
tuviškais šokiais ir žaidimais.

Prie progos noriu priminti, 
kad kai kur, gal, toks įvykis 
yra menkniekis, bet pas mus, 
mūsų kolonijoj, tai pirmas 
toks ir tikrai buvo naujany-
bė. įjagBl

. , . ■* •‘■■i
Baigdamas noriu palinkėti 

Sutkams daug dar metų žy
dėti taip, kaip tos rožės per 
jubiliejaus bankietų.

Šv, Baltramiejaus ir Šv. Juo 
zapo draugijų auditorijos ko
misijos susirinkime, praeitų 
sekmadienį, apsvarsčius audi-' 
torijos reikalus, išrinkta ko
misijos valdyba: B. Mačiulis, 
pirmininku, Gus, Augustavi- 
čia vice pirmininku, Pranas 
Bakšys kasininku, M. Mali
nauskas rašt., Pranas Alekna 
svetainės užvaizdą. Direkcijos 
nariai: Jonas Junčius, Pranas 
Rumšą ir Jomis Urbaitis.

Kovo 5 d. Lietuvių Audito
rijoj 7 vai. vakare, katalikiš
kos draugijos, minės Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų su
kaktį ir Šv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo dienų. Rengia
ma įvairi programa. Dalyvaus 
Sv. Baltramiejaus parapijos 
choras, mokyklos vaikučiai. 
Bus vietos ir svečių kalbėto
jų. Įėjimas nemokamas. Visi 
kolonijos lietuviai kviečiami 
dalyvautu

Vėųausia gauta žinia, kad 
Lietuvos 21 metų nepriklau
somybės paminėjime kalbės 
adv. K. Česnulis iš Chicagos, 
gerb. kun. «L J.. Cužauskas ir 
kiti. Enrikas

kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu Kovo 7 d., 1938 m., o pa
laidota Kovo 11 d., Švento Ka
zimiero kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Vincentą Mikoliūną, duk
terį Julijoną, sūnų Edvardą, 
seserį Oną Klimavičienę ir jos 
vaikus Amerikoje, o Lietuvoje 
du brolius ir tris seseres.

Kilo iš Lietuvos, Jutainelių 
kaimo, Ramygalos parap., Pa
nevėžio apskričio.

Jau vieni metai, kaip mes 
liūdem jūsų, brangioji moteri, 
lr motinėle ir laukiam sugrįš- 
tant, bet jūs nebesugrįštate. 
Bet mes ankščiau ar vėliau pas 
tave ateisime.

Ilsėkis, mūsų brangioji, šal
toj žemelėj ir lauk mūsų atein
ant.

Pamaldos atsibus Kovo 7 d., 8:00 vai. ryto, Šv. Juozapo parap. 
bažnyčioje, South Chieagoje.

Nuliūdę liekam; VYRAS, DUKTĖ, SŪNUS IR GIMINĖS.

LAIDOTUVIŲ DI

John F. Eudeikis
■mauna n didhaubia laidojimo prana

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

________________Tel. LAFAYETTE 0727________________

V V A T koplyčios visose 
JLz A IV / a JL Chicagos dalyse

Kaulykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakaran, 
7:00 vaL vakaro U WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai 

P. SALTIMTEBAS
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•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIAI DYKAI

2025 W. 51it St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

Kovo 4 Diena
Saugokis jų nesilaikyti, kad 

nebūtumei pagautas ir taip 
napražūtuniei. Tebūnie tavo 
mintis su Aukščiausiuoju ir 
tavo malda pasigailėjimui nu
kreipta į Kristų be perstoji- 
mo.

Jei tu negali apmųstyti au
kštų ir dangiškų daiktų, sil- 
sėkis Kristaus kančioje ir no
riai apsigyvenk Jo šventose 
žaizdose.

Kovo 5 Diena
Nes jei tu dievotai bėgsi į 

žaizdas ir brangius Viešpa
ties Jėzaus ženklus, tu jausi 
didelį suraminimų prispaudi
me; ir tu daug nepaisysi žmo
nių užgavimų ir lengvai pa
nėši apkalbos žodžius.

A. A A
IGNACAS DAČIOLA

Mirė Kovo 2 d., 1939 m.,
4:66 vai. po pietų, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Šeduvos parap., Uenbo- 
galoa kaime.

Amerikoj išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną, po tėvais Armola- 
vičiute, tris sunus: Joną, mar
čią Btamsiavą, Antaną, marčią 
Marcelę, ir Kazimierą, ketu
rias dukteris: Sesuo Maria A- 
deleną (Kazimie rietė), Oną, 
žentą Antaną Valonį, Stanisla
vą, žentą Joyce lr Anelę ir 
žentą Ziką, seserį Elzbietą Ko- 
dienę, sesers dukterę Sės. Martą 
Klemeuciją (Kazinuenelė), du 
brolius: Joną ir Juozą Dačlolą 
ir keturius anūkus, o Lietuvo
je keturias seseris ir vieną bro
lį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 28rd 
PI. Namų tel. Canal 7657. Lai
dotuvės įvyks pLrmad., Kovo 2, 
1939. Iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų P. 
Švč. par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, daugus-ges ir pažįsta- 
tnus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sesuo, Duk

terys, Sūnai, žentai, Marčios, 
Anūkai lr Giminės.

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

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

24 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 Lachavvicz 
koplyčioje, 44 E. 108th St.

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 
velionės sielą. Po pamaldų buk 
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
vvicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

AGOTA
KASMAUSKIENĖ
(po tėvais UrbuLaitė)

Mirė kovo 2, 1939, 4:25 vai. 
popiet, sulaukus 60 met. amž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Gaurusų mieste.

Amerikoje išgyveno 36 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Antaną, dukterį Mortą 
Caineron, brolį Antaną Urbutį, 
du švogerius: Antaną Kasmaus- 
ką ir jo šeimyną ir Bonafacą 
Rekašų lr jo dukterę vienuo
lę — Sesuo Melanią, ir gimi
nes. Lietuvoje paliko seserį Ci
ną Urbutaitę ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas -koplyčioje 
1646 W. 46th Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., ko- 
yo 6 d. Iš koplyčios 8 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Bro
lis, švogeriai, Sesuo ir Giminės.

Laid. direkt. Leonardas Ež
erskis, tel. YARda 127 8.

LAIIOTIIVIŲ flSh DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A U P C PATARNAVIMAS ARlDULAIibL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkus
LaMcz ir Sn
J. Liulevieius
S. P. Mažeika

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

4348 So. California Ava.A5
>72Phone LAFayetto 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antanas H. Philliiis 3307 lituanica Avė. 
Phone YABds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

Aftert V. Petkos 4704 S. VVestern Avenue 
Tel. LAFsyette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419
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RYTOJ KONFERENCIJA KATALIKŲ 
BENDRAM FRONTUI SUSTIPRINTI

J Konferenciję kviečiami visų draugijų atstovai, 
visuomenes vadai ir gerb. dvasiškija

8®$ u

Bi

Rytoj, kovo Nekalto
Prasidėjimo Panelės šv. para
pijos salėj, prie West 44 ir 
So. Fairfield Avė., įvyksta Fe
deracijos Chicago apsarities 
Šaukiama Chicago ir apylin
kių. lietuvių katalikų konfere
ncija visai eilei svarbių klau
simų aptarti ir bendram dar
bui ir veikimui planus suda
ryti. Netenka čia išvardinti 
visus tuos klausimus, kurie 
bus konferencijoj iškelti ir 
svarstomi. Tai parodys dieno

tvarkė ir kilę iš konferenci
jos dalyvių sumanymai. Iš to 
aišku, jog darbo konferencija 
turės nemažai ir dėl to bus 
naudinga kiekvienam daly
viui.

Taigi, rytoj visi keliai iš 
Chicago ir apylinkės lietuvių 
kolonijų visus gyvuosius lie
tuvius katalikus teveda į Bri
ghton Park — į metinę kon
ferencijų. Konferencija pra
sidės lygiai 2 vai. po pietų.

P. čižauskas, Kom. narys

5w,. «
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Misijos
ROSELAND. — Sekmadie 

nį, kovo 5 d., 7.30 vai. vaka
re, visų Šventųjų parapijos 
bažnyčioje prasidės lietuviškos 
Misijos. Pamokslai bus sako
mi 9 vai. ryto ir 7.30 vai. va
kare. Misijos baigsis sekma
dienį, kovo 12 d. Misijas ves 
misijonierius Tėvas Bonaven
tūras Pauliukas, dominikonas.

Visi Roselando ir apylinkės 
lietuviai kviečiami lankyti mi
sijas, atlikti velykinę išpažin
tį ir naudotis 'misijų atlaidais.

Kun. J. Paškauskas, kleb.

ARD 8-to Skyriaus 
Bendra Komunija

MARĄUETTE PARK. —
ARD 8 skyrius iš priežasties 
savo globėjo, šv. Kazimiero, 
šventės, eis bendrai prie šv.
Komunijos sekmadienį, kovo AuJro$ Vartų Parap.

Jei tau kas darbuojas už 
du, pasirūpink, kad už keturis 
dirbtų, ir vis su geresne in
tencija.

5 d., 9 vai. ryto. Visos narės 
prašomos susirinkti svetainėn 
8:30 vai .ryto.

Mėnesinis skyr. susirinki
mas įvyks tų pačių dienų 1 va
landų po pietų parapijos sve
tainėje.

Tų patį sekmadienio vaka
rų, skyrius rengia vajaus va
karų su gražia programa ir 
daugybe laimėjimų. Vakaras 
įvyks parapijos svetainėj 7:30 
vai. vakare. Įėjimas 35c. Visi 
kviečiami dalyvauti. Sekr.

10 M. SUKAKTUVJU
IŠPARDAVIMAS

A

Norge Rollator 

Refrigeratorius, 

10 metų 

Warranty -

$149

2 šmotų parlor setas, mūsų pačių dirbtuvėje 
padirbtas. Pilnai garantuotas,

tiktai- $49a50 

Puiki dovana duodama su kiekvienu pirkiniu
per šį 10 metų sukaktuvių išpardavimų.

Roosevelt Fumiture Go.
2310 W. Roosevelt Road

Chicago. TeL Seeley 8760

i pietų. .Visos rėmėjos prašo- Sveikina Kazimierus 
Į mos susirinkti, nes yra daug 
svarbu) dalykų svarstymui.
Taipogi visos prašomos susi. 
rinkti sekmadienį, 7 vai. ryto 
į mokyklos kambarį, iš kur ei
sime in corpore prie šv. Ko
munijos 7:45 vai. šv. Mišiose.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Mo- 
terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis susiripkimas įvyks ko. 
vo 5 d., 1 vai. popiet, 'mokyk- 
los kambary. Visos sujungia 
tės prašomos susirinkti. Ne
pamirškite ir naujų narių at 
sivesti. Vaidyba

Simano Daukanto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 5 d., 12 vai. dienų Chi
cagos Lietuvii) Auditorijos sa
lėje. P. K., sekr.

Naujas Šv. Tėvas Popiežius Pijus XII ir J. E. kardinolas Jurgis Mundelein. Šį nuo
trauka padaryta 1936 m., kuomet, tada dar kardinolas Pacelli, lankėsi Amerikos Jungti
nėse Valstybėse ir buvo svečiu J. E. Chicago kardinolo. (Acme telephoto)

Jubiliejine Vakariene
Lietuvos Konsulas Garbės 

Svečias

Daug kas net nustebo, kad 
Aušros Vartų parapija jau 35 
metus gyvuoja. Pačioj parapi
joj nedaug žmonių beliko, ku
rie atsimena, kaip 1904 me
tais uolesni katalikai būrėsi 
organizavosi ir visokias pas
tangas darė, kad įsikurtų čia 
Dievo ir Dievo Motinos gar

, bei šventnamis su aukurais.
•

Pažymėtina, kad dabar Chi
cagoj Švč. Marijos vardu jau 
yra trys parapijos: Aušros 
Vartų, Nekalto Prasidėjimo ir 
Užgimimo arba Šiluvos; bet 
prieš 35 m. nebuvo nė vienos 
iš tų trijų ir Aušros Vartų Šv. 
Marijos bažnyčia buvo pirmuo 
ju išreiškimu lietuvių meilės 
prie savo dangiškos Karalie
nės ir Globėjos.

Rytoj Aušros Vartų parap., 
6 vai. įvyks vakarienė, per 
kurių senesni parapijos žmo
nės ir dabartiniai ir buvusieji 
savo kalbose primins, kaip jie 
darbavosi anais laikais Mari
jos Garbei.

RADIO
“PROGRESS” RADIO 
PROGRAMA

Pranešimai
WEST SIDE. — Šv. Kazi

miero Akad. Rėm. 10 skyr. eis 
prie šv. Komunijos in corpo
re per 8 vai. šv. Mišias, kovo 
5 d. Visos narės malonėkite 
dalyvauti.

Susirinkimas bus kovo 7 d., 
7:30 vai. vak., mokyklos ka-

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks kovo 5 d., 1 vai. 
popiet, parapijos svetainėj. 
Narės malonėkite atsilankyti. 
Išgirsime baliaus raportų.

A. Laurinavich, rašt.

Primintina, kad rytoj, 11 
valandų prieš piet iš stoties 
WGES, eis reguliarė sekma
dienio radio programa, kurias 
per daug metų leidžia Prog- , . ,T _
ress bendrovės krautuvė, 3224 P?8om“

So. Halsted St. Jose visuomet 
dalyvauja žymūs dainininkai- , 
ės, muzikai,,kalbėtojai ir t.t.

žinti vajaus tikietus arba pi
nigus. Valdyba

pavydėti jaunesniems. Su to 
kiu supratimu mes, lietuviai 
galėsime daugiau iškovoti.

Panevėžiečių choras savo 
skambančiu pasirodymu pa
įvairins programų.

Lietuvos konsulas p. Petras 
Daužvardis taipgi žadėjo da
lyvauti vakarienėje. K. M. U.

Ir ryt dienos programoj da
lyvaus rinktiniai talentai: O- 
na Skeveriūtė, Jonas Roma
nas ir kiti. Be to, bus daug 
įdomių žinių ir pranešimų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rap. J.

Sekmadienį nuo 5:30 iki 
6:30 vai. vak. tęsis Budriko 
graži programa iš stoties WC 
FL, 970 k. Dalyvaus Budriko 
simfonijos orkestrą, Jadvyga 
Gricaitė, Ona Juozaitiene, du 
broliukai, Čapas ir kiti. Taip
gi bus įdomus ir juokingas 
dialogas — Kepalas ir Plepa
las. Bus daug gražių duetų ir 
geros muzikos. Ši programa 
ketina būti daug gražesnė ir 
įdomesnė u’ž buvusias. Taigi, 
nepamirškite pasiklausyti. J.

TOWN OF LAKE. — Šv 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 5 d., mo
kyklos kambary, 2:30 vai. po

■REUMATIZMAS . 
Z SAUSGELE ;
■ Nesikankykite savęs skaus- H
_ mals: Reumatizmu, SausgSle, ■
™ Kaulų Gšlimu, arba Mėšliun- ■
■ giu —- raumenų sunkumu, nes 

skaudėjimai naikina kūno gy- ®
■ vybę ir dažnai ant patalo pa- m
m guldo. —

CAPSICO COMPOUND mos- ■
■ tis lengvai prašalina viršminė-
_ tas ligas: mums šiandien dau- ■ 
B gybė žmonių siunčia padėkones m 
H pasveikę. Kaina 50 centų. Per

paštų 55c. arba dvi už $1.05. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA-
_ TOS”, augalais gydytis — kaina ■ 
™ 50 centų. g

■ Justin Kulis J
■ 3259 S. Halsted Street, a

Chicago, Illinois ■

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininku 
TeL Victory 9670

Draugo” agentas West 
Pullmane ir apylinkėj K. Rai
ta, sveikina savo kostumerius 
Kazimierus: Peleliūnų, Aivin- 
skį, Bimbų, Cicėnų, Tarandų, 
Kleinų, Stasiukaitį, Lapį, Ki
lų ir visus kitus, kurių negalė
jo atsiminti ir išvardyti. Vi
siems linki sveikatos ir kuo 
geriausio pasisekimo gyveni
me.

Meilė veržias į aukštų, bet 
visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

Netinginiauk, o darbas tau 
nebus baisus.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAtftRAŠČIUS

Turtą e viri 
U3M.000.M

Reeerve

V’"

Išbandyk mūsų. moksliškų 
“New Life” galvos gydymų nuo 
pleiskanų, nuo sausumo ir nuo 
taukuotumo odos ir plaukų. At- 
nauink savo plaukus tr prirengk 
Juos pavasariniam sugarbinla- 
vimui.

Kaina 95c. —■ Tik šių savaitę.

BERNICE S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

Klausykite 

PALENDECH’S TRAVEL 
BUREAU

Every Sunday. from 1—2 P, M 
Folklore Badlo

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Puikus 2-fletų- mūrinis namas — 
S kambariai į fletų. Geras barmen
as. Atsišaukite: 2S3« W. Jted PI.,as. Atsišaukite: 2S3«k. *»*,

- PARDAVIMUI " 
Mūrinis namas, 1-maa aukštas — 
5 kamb, J-tras 4. -Greitas pir
kėjas saus, "lucky bargain”. CS-Ctoa 
gatvekarta.1 -privdfah- arti. Atsišauki
te: MII Wpst «4th Ptaw». Klaua- 
kite^^ntrajne^aukšijJs/jožpnjtąĮyJe^

Katalikiškosios Akcijos 
Komitetas

BRIDGEPORT. — Pastaro
mis dienomis čia susiorgani
zavo Katal. Akcijos Komite
tas, kuris žada daug pasidar
buoti katalikybės labui.

Savo darbų komitetas pra
dės pasiprašęs Dievo palaimos 
per šv. Mišias, kurios bus lai
komos sekmadienį, kovo 5 d., 
11 vai. ryto. Per tas šv. Mi
šias choras giedos giesmę į 
šv. Kazimierų. (Žodžiai kun. 
F. B. Serafino, muzika prof. 
A1. Pociaus), Nugirdęs

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Below And See If You Have 

Any Of The Signs
Oulvering nervas ean make you old and 
fceggard looking, tnnlcy and hard to live 
arlth—ean keep yeu atrakę nighta and rob 
you of good health, good timee and lobą.

Don’t let youraau "go” likę that. Start 
taking a good, reliable tonie—one made aape- 
riafly /or women. And eould you aak for any- 
Ihlng whoee beneflta have been better proved 
than vorld-famoua Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound?

Let the vholeeeme herbe and roota of 
Pinkham’a Compound help Nature calm 
your ahrieking nervea, tone up your ayatem, 
and help leeeen dletrees from female funo- 
tlooal dbordera.

Make a note NOW to get a bottle of thle 
time-proven Pinkham’a Compound TODAY

arlthout fail from your druggiat. Over a mfl- 
lion women have vrritten in lettera reporting
vronderful beneflta. _

For the peat 60 yeara Lydia E. PInkham s 
Vegetable Compound haa helped grateful 

go “amillng th(u'* trying ordeala. 
t let it I ’Why not

thru" 
; help YOU?

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Esat Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokėjom 
Už padėtos

pinigas
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dežntee Galim* 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per miis , galite pirkti Mie koki* 
nuosavybe blle kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi raute parduoti ar iš
mainyti bile kokių nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujlnklt savo bai
giančių apdraudų (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi Išmokėjimai. Naudingos do
vanas duodamos su kiekviena ap
draudos policy.

CHARLES URNICH 
(Kazys Umikas)

I5M VVest tSrd St. Antras ankštas
Durys nuo Campbell Avė, pusės

NORI MAINYTI
Mainysiu mano tavern* Ir na

mų ant privatlško namo. Atsišau
kite: 4«»8 South Worxl Street.

NEURITIS
IIHIVf PAIN II 

To relfcnre i
minate., _
----- Depen<

eetics. Dam tho t

MW MINUTIt
mia of NoarM*. 

. Lambeeo ia a 
Doetor’eformatą

nM 1_  __
soih, to your antfefsction in a few 

minutes or money back at DruggfaU. Don’t 
aaffer. Uee NURITO oa this guarantee today.

work I

f

Jeigu nemoki patraukti ki
tų, kaip-gi nori, kad kas stotų 
po tavo vėliavai

Jei visuomeninė dirva atsa
kančiai dar neprirengta, ne- 
perkokio ir derliaus iš pasė
lio sulauksi

htaildbetnfcU
•ffectaasvellM
Konderful too

m ųuACKiy ireHTpn to t 
" faltovepato.!

aftar- 
I-SALT. 

At your

AAiilions prėfer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Ralad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

^'V'fffyrT

* MIRACLE WHIF CONTAINS MORE—, 
FAR MORE—OF THE COSTLY INGREDIENTSI

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS
Tel. Prospect 0745-0746 

Wholeeale Only 

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai ZA*> 
tuvllka Import* Valstybinę Deg

tinę.

Mae tr VU Mūsų Darbininkai 
Ustuviai. pp. P. ir M. Dslmldas

Savininkai

I toprorgotbm 
ita. UeeOIL-of 
, Und bet. A 
if aot gstafic 

. Itonmlevril -----
Leovitt Street,

QUICK REUEF FOR FEET

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

FIMOT DABARI — 1AUDT1 
DUOTĄ AB KAKTĮ

niSTATTICAS 1CE8TB IB 
nmoBsainosa.

..................................... m ••••
. ....................................... i«.eelump ............................ i c.ee

MINK RUN................................. i ATS
aCPRKNINOS • 1 f *

Tel. ARDmore 6975


