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T R U M P A I 
Rašo, Dr. K. BĮ 

Nėra to blogo, kad į gerą 
neišeitų, sako priežodis. Dide
lė neteisybė padaryta Suomi
jai. Komunistinė Rusija užsi
geidė ja pavergti. Eina žūt
būtinė kova. Kasdien miršta 
tūkstančiai jaunų vyrų! Mir
šta suomiai, begindami savo 
laisvę, miršta Rusijos komu
nistai, panorėję snnaikyti 
Suomija. Visas pasaulis pa
matė komunistų veidmainys
tę. Pasipiktino jais į nusigrę
žia nuo jų. 

Ryt atvyksta Apaštališkas Delegatas 
RUSŲ ĮSIVERŽIMAS I MANNERHEIMO LINIJĄ 

r ^ m 

Amerikos mokslininkų ir 
bendrai apšviestųjų-inteligen-
tų tarpe prasidėjo naujas sąjū
dis. Europos karas, tautų pa
vergimas, baisios neteisybės, 
žmogaus teisių laužymai* at
vėrė proto akis tiems, kurie 
buvo pratę kaltinti už visas 
pasaulyje blogybes Kristaus 
Bažnyčią. J ie mato, jog beti-
kybiniai tautų vadai įklampi
no tautas į vargą: Amerikie
čiai jieško, ilgisi teisingos vi
suomeninės tvarkos. Ją mato 
Katalikų Bažnyčios princi
puose. Retėja *r beveik pasi
liovė Bažnyčios mokslo neap
dairus smerkimas. Buvusieji 
betifcybiniai ir .prieštikybi-
niai materialistai jieško dva
sinio idealizmą I r jį randa 
Katalikų Bažnyčioje. Galime 
laukti stambių atsivertimų. 
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TAIKA GALIMA TIK 
HITLERIO SĄLYGOMIS 

Taip pareikšta Berlyne prez. 
Roosevelto emisarui Welles 

Hemjeki i m 

BERLYNAS, kovo 3. — vyravimas jūroje. Vokietija 
Prezidento Roosevelto specia- pasiryžusi taip ilgai kariauti 

JE. ARKIV. CICOGNANI 
RYTOJ VAKARE BUS 
MARIJONU SEMINARIJOJ 
TREČIADIENĮ KETURIS 
SEMINARIJOS DIAKONUS 
ŠVENTINS KUNIGAIS 

I I •» 

lus pasiuntinys valstybes sek-( iki ta's britų vyravimas bus v a i 
Rytoj antradienį, 8:00 vai. 

> ~ \ ^ 

kare į Tėvų Marijonų semi-
retor.aus pavaduotojas Sum- j sutriuškintas. į ^ ^ Hinsdale, atvyksta a-
ner Welles vakar po piet at-| Vokietija turi atgauti prieš pastališkas delegatas J A 
' - 1 - ,M-A-A>rių Hitlerį ir a- j pasaulinį karą turėtas savo j Valstybėms, JE. arkivysku-

s valandos ture- kolonijas, kurių daugumą bri- r a s ATr<lptr t aUmfmmmĄ n ^ 
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Šiuo žemlapiu vaizduojama, kur raudonieji įsilaužę į Mannerheimo liniją, Karelijos sąs
maukoje, siekdami paimti Viipuri (Viborgą). (Acme telephoto). 

SUOMIAI SUNAIKINO 
BOLŠEVIKŲ BRIGADĄ 

2 , 0 5 0 rusų žuvo; suomiams 
teko dideli karo grobiai 

POPIEŽIUS MELDŽIAS 
UŽ TAIKĄ 

HELSINKIS, kovo 3. — 
minčių Vakar vakarą autoritetai pas-

kiekviena atskirai apsidirbo. 
Karelijos sąsmaukoje rusai 

nuostoliais 
veržias arčiau Viipuri. Viena 
suomių dalis atkakliai gina 
miestą, kita — pasitraukia 
vakarų ir pietų link į naujas 
pozicijas. 

Radio yra galinga 
pasidalinimo (priemonė. Radio kelbė platesnes žinias apie [ su milžiniškais 
išnešioja po visą žemelę gy- suomių svarbius laimėjimus 
vąjį žodį, muzikos garsus. J is Ladogo ežero šiauriuose, 
patarnauja visiems. Daug ge-į Suomiai ten sunaikino 34-
ro padaro geras žodis. D a u g ! a j a r u s ų tankų brigadą. 2,-
žalos gali padaryti neteisin- 050 rusų nukauta, 
gas žodis, pasakytas per radio. 
Amerikoje galima laisvai ats
kleisti savo mintis, galima jo
mis pasidalinti su nematomais t u r i u v a m z d ž i u priešlėktuvi

niai kulkosvaidžiai, 200 sun
kvežimių, 28 automobiliai 25 

Kur bebūdamas, stengiuosi | S u n k v e ž i m i a i s u ^ t u v ų kul-
sngauti lietuvišką žodį, skrie-, k o m i s ? g a l y b § s įvai r ios a m u _ 
jantį erdvėmis radio bango-' n i c i j o s i r k i t o s k a r o m e d ž k . 

VATIKANAS, kovo 3. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien Sv. Petro bazilikoje, kalus. 

Suomiams teko šis grobis: 
105 tankai, 12 šarvuotų S i m - !WELLES IŠVYKO ATGAL 
kvežimių, 6 patrankos, 5 ke- ŠVEICARIJON 

klausytojais. 

gos. mis. Miela ir gera išgirdus 
" D r a u g o " radio programa. | g b r i g a d a b i m > mfhtų 

Manau, būtų naudinga visų ^ s i ų s t a v a d n o t i ^naik in tą 
kolonijų lietuviams užkariau- 1 8 _ a j a d i v i z i j a B e t ^ n e p a . 
ti orą bent 30 minč ių gavai- s i s e k - t a s ž v f f i s ^ ^ b r i_ 
tėję. Tai daro kai kurios di
desnės kolonijos. Tik duokite 
visada gražiai paruoštą pro
gramą. 

gadą suskaldė į dalis ir su 

BERLYNAS* kovo 3. — 
Prezidento Roosevelto taikos 
emisaras Sumner Welles, at
lankęs dar keli's kitus nacių 
vadus, išvyko į Šveicariją. Iš 
tenai jis vyks į Paryžių ir 
Londoną. 

per pcmtifikttojamas iškilmin
gas Mišias, skiriamas savo 
miesto (Romos) gyventojams, 
meldėsi, kad Kristus Kara
lius grąžintų taiką pasauliui. 

Vakar popiežiui sukako 64 
m. amžiaus. Gimęs Romoje. 

DUBLINE SUSTREIKAVO 
DARBININKAI 

DUBLINAS, Airija, kovo 
2. — Dublino miesto savival
dybės 2,200 darbininkų sus
treikavo išsikovoti didesnį at
lyginimą. 

lankė diktator 
]>ie pusantros 
ta pasitarimai karo nutrauki- tai užgrobė ir savinasi. 
iiio ir ekonominiais klausi-1 Anglija ateityje neturi ka-
mais. ,: riniai kontroliuoti Gibraltaro 

Apie pasitarimus nepaskel- sąsiaurio ir Suezo perkaso, 
bta jokio oficialaus komuni- ' Ekonomikos klausimu, sa-
kato, bet pat ir ta šie faktai: koma, Hitleris teisino autar-

Prez. Roosevelto emisarui ' ehiją — tarptautines ekono-
Hitleris stačiai pareiškė, kad miko's socialę sistemą. 
Vokietija nesiveržia taikon ir sistemos pagrinde yra tas, 
taika galės įvykti vien Vokie- kad tauta darbuojasi mažiau-
tijos sąlygomis. sia visko importuoti ir ko-

Trumpai suglaudus Vokie- daugiausia visko savo pasi-
tijos (Hitlerio) sąlygos to- gaminti ir turėti. Žymieji e-

konomistai didžiai įvertina 
autarchijos sistemą. Šią sis
temą vykdant 'stiprinama tau
tos nepriklausomybė ir didi
nama savigarba. 

Vokietijoje autarchija vyk
doma. Tas gi netinka Ame
rikai, kuri norėtų plačiosios 
prekybos su Vokietija. 

Welles iš Berlyno išsivež 

kios: ' 
Vokietija turi vyrauti cent

rinėje Europoje, tai yra, po
litiniai dominuoti Bohemijoj 
ir Moravijoj, Slovakijoj, Len
kijoj ir Vengrijoj. Be to, An
glija ir Prancūzija neturi kiš
tis į Balkanų valstybių rei-

Visiems laikams turi užsi
baigti brįtų įsigalėjimas ir ' daug didelių įspūdžių. 

pas Aidėto Giovanni Cicog-
nani. 

Trečiadienio rytą apaštališ
kas delegatas kunigais šven
tins keturis šios seminarijos 
auklėtinius. 

Po šių iškilmių, Jo Eksce
lencija vyks į Chicagą, kur 
ketvirtadienį pirmininkaus 
JE. arkivyskupo Stritch in-
grese (instaliacijoje). 

Arkiv. Stritch iš Milwaukee 
atvyks Chicagon trečiadienį 
po pusiaudienio. Ingreso iš
kilmės katedroje bus ketvir
tadienio rytą. 

Ingrese dalyvaus daugiau 
kaip viena's šimtas arkivys
kupų ir vyskupų. 

PREZIDENTO VARDAS 
BUS BALOTUOSE 

SPRINGFIELD, 111., kovo 

BRITAI IR LIETUVOJE 

PRANCŪZIJA PADIDINO 
TURIMO AUKSO VERTĘ 

PARYŽIUS, kovo 2. — 
Prancūzijos vyriausybė karo 

BRUZDA PRIEŠ NACIUS vykdymui pasirūpino dau-

BERLYNAS, kovo 2. — 
3. — Vadinamas valstybinis [Ass. Press korespondentas 
užgirimų (certifying) boar-i randa, kad Vokietijos užs. rei
das vakar nusprendė, kad j kalu ministras Ribbentropas 
Chicagos "p r imary" balo-'prezidento Roosevelto emi'sa-
tuose bus teisėta pažymėti įrui Welles vakar taip kitko 
prez. Roosevelto pavardę. To 
būtinai reikalavo gubernato-

giau 

Boardui susirinkus svars-

SUBOMBARDUOTAS 
BRITŲ LAIVAS 

LONDONAS, kovo 3. — 
Britų admiralitetas pranešė, 

DĖL ANGLIŲ ITALIJA 
PROTESTUOJA 

ROMA, kovo 3. — Italija 
iškėlė protestą Anglijai dėl t v t l m m 

mašinos priešininkas/ gub. 
leitenantas Stelle, kurs neįt-

pareiškęs: 
Kaip ilgai Anglija savin-

rius Horneris, Chicagos bur- j s i s Gibraltarą ir kontroliuos 
mistras Kelly ir kiti demok- Suezo perkasą, pasauliui sau-
ratų partijos mašinos vadai. ga nebus užtikrinta. Anglija 

ekonomiško smaugimo meto-

siunčiamų Italijai anglių su
laikymo. 

MILICIJA INKORPORUO
TA KARIUOMENĖN 

Per katalikų valandą radio 
klausosi daugybė nekatalikų. 
Tai pastebima iš gaunamų lai 
škų. Msgr. Sheen pirmiau 
gaudavęs nuo nekatalikų į 
1000 laiškų savaitėje, o dabar 
—10 metais — jau gauna po 
6.000 j diena. Nekatalikai tei
raujasi tikėjimo dalykais. Ga 
lime įsivaizduoti, kiek jų 
klausosi, nes ne visi klausyto-1 
. . . . o omi atiduoda angliarukst|. 
jai kas savaitė rašo. 

St» klausimą, partijas į . t u r i .Pavergusi ir suklup-
dzrusi visą .pasaulj. Pnes tą 
metodą Vokietija šiandien ir 
kovoja. Tad: Vokietija tuobū-

rauktas į kandidatų sąrašą, ;J / . ,, 
, . . , . . : X 1- du civilizacijai pasitarnauja . 

nuvyko susirinkiman ir įske- u J r 

lė protestą prieš boardo sąs- Toliau Ribbentropas sakęs, 
tato neteisėtumą. i kad Vokietija tik dėl to Če-

Valstybės įstatymu n u r o d y - H . 0 ^ * '" L e n k i » ^ 
«^e i j v . . , , „ busi okupuoti, nes Anglija ir 

Dar vra 0.0* aitfiarilkStfeft.]™* D o l l i a l 5 - 1 0 ° keleivių I korporuota fa&stu 132 batali-jta, kad uzgmuu} boarda su- . į ^ &a} l a n a . 
labai 'luažasatuonijos kiekis.<*»&• Ijom, nūlfcija. .daro: gubernatorius valsty-
ir d r e b ė s i , b g s sekretorius ir valstybes 

į auditorius. Is jų ne vienas*, 
negali savo vietoje deleguoti J*" 
kito kokio asmens. Jei iš jų' 

j kuris 'serga, tai turi atsisa 

fondų. Susitarus $u 
Prancūzijos banko viršininku 
perkainavo aukso atsargų 
vertę padidinus auksui kainą 
net 22 nuošimčius. Tuo būdu 
žymiai padidintas karo išlai
doms fondas. 

Palyginus su Amerikos do
leriu, nauja prancūzų valiu
tos ratą yra 43J8 lrankai vie
nam doleriui. Pirmiau buvo 
35.8 frankai. 

Finansų ministras Paul Rey-
naud pareiškia, kad senoji ra
tą buvus žemiau tikrosios au
kso vertės. 

ro dalių v r a 79 vandenėlio da kac* angliškam są'siaury nacių j ROMA, kovo 2. — Paskel-
lvs ir beveik 21 deguonies lėktuvas subombardavo britų! bta, kad italų kariuomenėn in-

Jei būtų oras sudarytas is 
vandenėlio — visi uždustų, jei 
deguonies — visa greit sudeg
tų. Jei nebūtų angliarūkšties, 
— augalai neaugtų. 

Augalai atiduoda orui de
guonį, o paima angliarūkštį. 

I Gyvuliai kvėpuoja deguoniu, 

Naciai skridai šaudo 
belgu l ė t a s 

BRIUSELIS, kovo 3. —,— sunkiai sužeistas. 

vusios įsteigti savo karines ba
zes, nukreiptas prieš Vokieti-

i r 

Jei šiandien ta's okupuotas 
šalis naciai geležine ranka vai 

*"' 7 " v. Z'Jdo. tas vra dėl to, nes britai kyti nuo pareigų ir pareigas. ' . . , , ^ ^ ^ • T • I ir prancūzai kursto gyvento-
į. j u a i - . . F . v , . .... pavesti kitam asmeniui. 

Belgai jau junta Vokietijos 
nacių akiplėšiškumą. 

Belgijos provincijos Luxe-
| Viens ki to gyvvbei (patarraau- mburg padangėse vakar stai-

Radio yra ger a priemonė j ja. Vanduo tirštėja prie 4°C. ga pasirodė vokiečių bombo-
Dievo Žodžiui skelbti, tiesai,Šiltesnis — garuoja; šaltesnis nešis. ' 
pasakyti, žmones apšviesti, [negu 0°C arba+32°F. skečiasi. | Prieš jį tuojau pakilo trys 

— Ledas pasidaro lengvesnis už belgų lėktuvai. Anot belgų, 
Stebėtinai V. Dievas sutvar- vandenį ir pridengia upes, bombonešis tuojau ėmė šau

kė visatą, gamtą. Stebėtini y- vandenis, kad neišaltų žuvys, dyti į belgų lėktuvus. Du bel-
ra gamtai duotieji nuostatai, j Tą protingą tvarką padarė gų lėktuvai numušta. Vieno 

Pavyzdžiui, oras. B 100 o-! Kūrėjas — Dievas. Uėktuvo skridikas žuvo, kito 

kmai emąs pareigas asmuo 
Nacių bombonešis pasuko .. , .. ,. T. tada gali pavaduoti sergantį dingo . . . -u A minėtam boarde. pusėn ir Vokietijos 

dausose. 
Belgija tuojau iškėlė aštrų 

jus sukilti prieš Vokietiją. 
Anot Ribbentropo, Vokieti

ja patyrusi, kad britų agentai 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; vi
dutinė temperatūra. 

Saulė teka 6:21, leidžiasi 
5:43. 

Gubernatorius 
protestą Vokietijai dėl Belgi-'serga, liet jis eina savo pa-. t n a c i u g 

jos neutralumo peržengimo, jreigas, o vakar Į boardo su-
Iš anksto reikia spėti, kad' sirinkimą delegavo savo ad- Į tai atsižvelgus, sakė Ri-

belgų protestu įvykis bus už- ministratyvį padėjėją buvu'sį bbentropas Vokietija pasiryžu-
darvtas. Nes mažoii valstybė valstybės senatorių Wilsoną.;si kariauti iki Anglija busian-

_ _, , . . . i • V I • 1 • _ „ „ 1 1 ^ JX negali kuo nors "atsiteist i", Stelle nurodė, kad: tas prie 
didžiajai, o ypač įsikariavu- I šinga įstatymui. 
šiai Vokietijai, 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditoriam 
Van Buren & Ashland Blvd. 

H o r n e r k : ir Lietuvoje daug bruzda V * | B a l a n d ž i o 2 1 , 1 9 4 0 
kietijos negerovei kursto j Pradžia 5 valandą vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. Bet jo protestas paneigtas., kos vergovės. 

ti sutriuškinta ir pasaulis iš
vaduotas iš britų ekonomiš-
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M " D R A U G Ą S" 
Bendradaruiam* ir korespondentams raitų ncgažina, 

J«t nepraionia. tai padaryti i: nepnaiunOiama tani tik* 
lui pcūfcto lenkių. Kedakci^a pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti \u»ua prisiųstus raitus ir ypač korvspuu-
dencijas sulig savo nuožucros. Korespondentų prašo ra-
iyti trumpai ir aiškiai (jei galima raSomaja mašinėle) , 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
Uukraštin nededamos. 

Skalbimų kainos prisiunčiamos sareik alavus. 
E i u e n d as S«_cond-Cutsa Mait.tr March Si , 1916. at 

Chlcago. Illinois l 'nder the Act o! Mareli 3, 1S79. 

Šiandien sueina 456 metai nuo mirties Lie
tuves patrono ir vienintelio ligšiol pripažin
to iš mūsų tautos kilusio šventojo Kazimie
ro karalaičio. 

Sv. Kazimieras yra mylimas ir garbina
mas ne tik mūsų tautoje, bet visame kata
likiškame pasaulyje. 

Jau popiežius Leonas X 1521 metais pri
pažino šv. Kazimierą šventu, tačiau pačią 
kanonizacija mjęsė beveik visam šimtam 
metų. i l k IOOZ m. Vilniaus vysirjpas uene-
diktas ir jo Kapitula nusiuntė Kunon ka
nauninką aviencickį, pavesdamas jam rū
pintis sv. Kazimiero kanonizavimu. lov3 m. 
Kan. Sviencickis grįžo į Vilnių su popiežiaus 
Klemenso VIII rastu, nustatančiu įuetuvoj 
ir Lenkijoj šv. Kazimiero šventę, šventuoju 
paskelbimo arba kanonizacijos įsialmes įvy
ko 1604 m. gegužes mėnesyje. Ta proga šven
tojo kūnas ouvo perkeltas į koplyčios alto
rių, kuriame ir oabar tedera, TOS isKiimes. 
buvusios nepaprastos. Jos Vilniuje buvusios 
vieninteles, nes prieš tai tokių nebuvę. Ge
dimino miesto gyventojai isiaJmingai svei
kino Lietuvos šventąjį. Kitą dieną po iš
kilmingų mišių Vilniaus katedroje pirma 
kartą praskambėjo žodžiai; "šventasis Ka
zimierai, melskis ui mus!' Iškilmės pasi
baigė šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje ker
tinio akmens uždėjimu, šiandien toji bažny
čia yra puošniausia visame Gedimino mies
te. Ryšium su šv. Kaziaįjro kanonizacija 
buvo pei dirbta katedros ko^yčia, "kurioj ka
ralaičio kūnas buvo palaidotas. 

1621 metais šv. Kazimiero garbinimas bu
vo praplitęs visame katalikiškame pasauly
je. Lietuve j šv. Kazimiero garbei yra pa
statyta daug bažnyčių: žemaitrriemy (lobo* 
m.), Kamajuose (1650 m.), Lekėčiuose (1843 
m ) . Baltiškėse, Igliaukoj (1884 m.), o vė
liau — LipnišKiuose, Kučiūnuose, Medinin
kuose, Vileikoje, Aleksote. 

Ypač daug Amerikos lietuvių bažnyčių y-
ra pašvęsta šv. Kazimiero garbei: Cliicago 
Heights, LLL; Gary, Ind.; Pitteburgh, Pa.; 
Philadelphia, Pa; Pittston, Pa; Worcester, 
Massachusetts ir Patterson, Nevv Jersey. 
Be to, čia Amerikoje, turime taipgi šven
tojo Karalaičio vardu pavadinta lietuvaičių 
šv. Kazimiero Seserų Kongregacija ir akade
mija Daug mūsų organizacijų ir draugijų 
yra pasirinlrcsios šv. Kazimierą savo globė
ju. Jų tarpe: A L. R. K. Federacija, Lietu
vių R. K. Susivienijimas, Lietuvos Vyčiai. 

Paminėtina, kad prieš suvirs 25 metus 
Kaune įsisteigė ir sėkmingai veikia šv. Ka
zimiero draugija knygoms leisti. Tos drau
gijos nuopelnai tautinei sąmonei kelti ir, 
apskritai, kultūrai yra milžiniški. Vilniaus 
krašto lietuvių jaunimas yra susispietęs šv. 
Kazimiero vardo kultūros ir švietimo drau
gijoje. Ta draugija lenkų buvo persekioja
ma ir visai uždaryta, tačiau ji išliko gyva 
ir šiandien, Vilniaus kraštą atgavus, ji vėl 
gyvuoja ir kelia tautos ir jos globėjo garbę. 

Taigi, iš to galime suprasti, kaip mūsų 
tauta brangina ir garbina savo šventąjį Glo
bėją, šiandien tauta nuoširužiai džiaugiasi, 
kad šv. Kapimiero karstas sykiu su Vilniu
mi yra atgautas. Ir šiandien ypač yra rei
kalingas lietuvių pamaldumas į savo tau
tos patroną, kad jis save* užtarimu pas Die-
VT saugotų Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Šv. Kazimiero diena tebūnie visos mūsų 
tautos iškilminga šventė. Švęskime ją baž
nyčiose, rengkime iškilmingus pesėdžius sa
lėse, gilinkimės į šv. Kazimiero garbingą 
ir šventą gyvenimą. Kaip airiai švenčia šv. 
Patricijaus dieną, kaip kitos katalikiškos 
tautos garbina savo patronus, taip mes. lie
tuviai branginkime savo tautos globėją šv. 
Kazimierą ir švęskime kovo 4-tą dieną. 

Vysk. V. Borisevičius I ŠVENTAS KAZIMIERAS 
šeštadieny paskelbėme, kad Lietuva susi

laukė dar vieno vyskupo. Juo yra prelatas 
Vincentas Bcrisevicius, Telšių kunigų semi
narijos rektorius ir plačiai žinomas visuo
menės veikėjas Lietuvoje. 

Trumpoje kelių žodžių telegramoje nepa
sakoma, kokią vietą naujasis vyskupas už
ims. Galima tik spėti, kad vyskupas Bori
sevičius keliamas į Vilnių užimti neseniai 
mirusiojo vysk. Michalkevičiaus vietą. 0 ga
li būt bus paliktas Tęjšių vyskupijos sufra
ganu, nes toji vyskupija yra gana didelė. 
Bet, tikimės, už dienos, kitos gausime smulk-
meniškesnių žinių. 

Apie naująjį vyskupą teiravomės gerb. 
kun. Ig. Albavičiaus, Pasirodo, kad vysk. 
Vincentas Borisevičius yra jo seminarijos 
laikų draugas. 

Vysk. Borisevičius yra gimęs prieš 53 me
tus Šunskų parap., Suvalkijoj. Seminariją 
baigė Seinuose. Lankė Friburgo Universite
tą Šveicarijoj ir jį baigs teologijos daktaro 
laipsniu. Grįžęs iš užsienių, trumpą laiką 
vikaravo. Keletą metų profesoriavo Vilka
viškio Kunigų Seminarijoj. Vėliau persikė
lė į Telšių dieceziją, kur netrukus buvo pa
keltas Šv. Tėvo namų prelatu. 

Naujam Ganytojui linkime sveikatos ir 
pasisekimo sunkiose vyskupo pareigose! 

. 

Saulė savo gražiais spindu- ir dėjo į savo širdį visą tai, 
liais papuošė pasaulį. Nakties ką gera išgirsdavo. Jam pa-
tamsūs rūbai išnyko ir vėl augę jus į žmogaus protavi-
toji gaivinančia šviesa prane-1 mą, tapo išrinktas vengrų ka
sė žmonijai, kad atėjo ryto-' raliuni, bet karaliaus vaini-
jus, atnešdamas Unksmių ir ko nebrangino; jis mėgdavo 
skaudžių valandų; raginda- sakyti, jog visa tai niekas, 

Suomiu Rūsy Karas 
Jau ketvirtas mėnuo, kai milžiniškos So

vietų Rusijos karo jėgos bombarduoja ma
žytę Suomiją su tikslu ją pavergti. 

Nedaug kas tikėjosi, Kad s-u.miai galės 
atsilaikyti prieš gausingą bolševikų armiją. 
Pats Stalinas tikėjosi per kelias dienas Suo
miją užgrobti. Bet, štai, jau ketvirtas mė
nuo, o suomiai vis dar tebesilaiko. 

Nėra abejonės, kad suomiai, besigindami 
nuo užpuoliko, pakėlė didelius nuostolius. 
Bet dar didesnius nuostolius turėjo Sovietų 
Rusija Ji neteko kelių šimtų karo lėktuvų, 
daugybės tankų ir kitokios karo medžiagos. 
Karo laukuose žuvo šimtai tūkstančių bolše
vikų karių. Tačiau, reikia pasakyti, mora
liniai nuostoliai bolševikų ai buvo dar di
desni. Sovietų Rusija civilizuotojo pasaulio 

i yra prikalta prie gėdos stulpo dėl savo im
perialistinio žygio prieš mažąjį savo kaimy
ną ir dėl savo karo jėgų menkumo. 

mas žmoniją keltis iš miego 
ir stoti darban, garbinti Die
vą ir tvarkyti Jo sutvertus 

sulyginus su dangaus vaini
ku, kurio vieno trokštąs. Bū
damas turtingu, šventasi's la-

daiktus. Visur pasirodė judė- bai gelbėjo pavargėliams. Pas 
jimas ir žmonės stojo dar-1 jį į karaliaus rūmus, galėjo 
ban; vieni nuėjo į laukus ar- j ateiti vargdienis, kada tik 
ti, kiti prie kitų darbų, kad norėjo, o tarnams jis liepda-
galėtų užsidirbti • sau duonos. 
Vienu žodžiu, visi stojo dar
ban, pasirodžius saulės spin
duliams. Rodėsi, kad tie spin
duliai atnešė gaivinančią jė
gą žmonijai, kuri padarė žmo
niją darbščią ir uolią. 

Atkreipkim savo akis da-

vo, su elgetomis elgtis, kaip 
su laukiamais svečiais. Tas pa
rodo, kad šv. Kazimieras, 
kaip maldoje taip ir labda
ringame darbe, buvo 'stropus 
ir pasišventęs. Bet už vis la
biausia jis mylėjo skaistybės 
dorybę. Iš jojo lūpų daug kar-

Po Svietą Pasidairius 
Labs rytsl 

Šiandie tiesiu savo delną 
lietuviškiems "tautiečiams'' 
Amerike, ba išrodo, kad ant 
jų "aušra naujos gadynės te
ka," o gal "užšvis ir saules 
spinduliai." Iki šiol jie, Šliu
po prisaikdinti, visu kūnu ir 
dūšia buvo atsidavę nezaliež-
niems kunigams, biskupams, 
arcibiskupams ir primatams. 
Bet, štai, kaip perkūnas iš 
giedrios padangės, vienas 
"tautiškas" poperis "A. L.' 
parašė šitokį pirmą pamokslą 
"tautiškiems'' kunigams: 

"Yra dar Ir "tautiški" ku
nigai, kurie, mano supratimu, 
šventvagiškai dengiasi tautos 
vardu, kuriam jie nėra nieko 
davę nė už sulūžusį centą. 
Yra "arkivyskupas" su rau
dona krutinę, bėgiojantis gat-

vėmis ir ieškantis kasdieninės 
; duonos. Turėjo susiVerbavęs 
būrį svetimkalbių, kuriuo* jis 
vadino "misijonieriais," kada 
pas lenkus kampininkavo New 
Jersey valstijoj. Bet dabar 
turbūt duonelės pritrukus, vi
si išbildėjo į Cbicagą ir ten 
vargsta, 

"Bet visi tie kunigai, pra
dedant "prooasčiam" ir bai
giant "arkivyskupu," visi jie 
tautai bergždi ir tautą su
pranta tiek kiek ožys aksomo 
švelnumą. Tai kas kad kaiku-
ris iš jų kada kokiame susi
rinki me gražiai pakalba apie 
tautos reikalus ir mėgina nu
duoti patriotus. Bet kodėl tau
tos gerovei jie nė vienas ne
panaudoja bažnyčios sakyklą! 
Kodėl! Turbūt todėl kad jie 
dar tiki, jog vardas "tauta," 
tai pagonystės padaras. Neiš
manėliai . 5 > 

Naujos Masinos Atvaizdas 
bar į mūsų mylimą tėvynę j tų pasigirsdavo žodžiai, jogei 
Lietuvą; prisimindami tuos velytų mirti, ne kaip tą dory-
laikus, kada mūsų protėvių bę įžeisti. Jis taipogi rūpes

tingai saugojo savo kūno jaus 
mus, yipač aki's; jis daug pas-

šalis buvo didi ir galinga; 
kada Lietuvos kaimynai len
kė savo galvas, pripažindat- ninkaudavo, nešiodavo ašuti-
mi Lietuvą kaipo, galingiau- nę, miegodavo ant kietos že-

Ar ilgai suomiai galės atsilaikyti, sunku : s ^ t u j a į k ų g ĵį Į r g^ į pa_ inės. Savo maldose jis ypa-
yra pasakyti. Tai pareis nuo daugelio aplin-;sįrocĮ0 nepaprasta šviesa; ne tingai garbino Švenčiausią 
kybių. Bet, kaip ten bus ateity, dabar jau 
suomių tauta pasaulio akyse yra tikrų did 
vyrių tauta, mokanti aukotis ir galinti kar 
žygiškai kovoti dėl savo laisvės ir nepri 
klausomybės. 

Kontaktas su Visuomene 
"XX Amžius", rašydamas apie retkalin-

cun.ą Lietuvos vyriausybei kontakto su pla
čiąja visuomene, tarp kitko pastebi: 

"Vyriausybė nori būti nuolatiniam kon
takte su plačiąja Lietuves visuomene, Vy-
.•L:,LVO(" nori, kad plačioji Lietuvos visuo
mene apie jos darbus ir planus būtų nuolat 
ir teisingai painformuojama", kalbėjo mi
ni;-toris pirmininkas žurnalistams. -

Trumpai, bet teisingai pažvelgta. 
Teisingai, nes nuolatinis kontaktas tarp 

plačiosios visuomenės ir vyriausybės yra bū
tinas. Kol vyriausybė nebus atplyšusi nuo 
plačio'os visuomenės, kol apačias ir viršū
nes jungs l>endri siekimai, tol tauta bus gy
va ir atspari laisvei išsaugoti, tinkama nau-
jieii- kuriamiesiems žygiams. Žygiams — ir 
politiniams, ir ekonominiams, ir kultūri
niams. 

Teh-inga, sakant, kad kontaktas turi būti 
palaikomas su pačią ją.visuomene, o ne.su 
visuomenės mažuma. Tik jungtinės, sutelk
tinės, konsoliduotos, plačiosios visuomenės 
jėgos tegali būti pati tikroji atspara vyriau-
syl ės siekimams. 

Teisinga, kad plačioji visuomenė turi gau
ti tikslias žinias apie vyriausybės darbus bei 
sumanymus. Lygiai teisinga, kad vvriausvbė 
gautų tikslins žinias apie visuomenės nuo
taikai. Kada plačioji visuomenė žinos vy
riausybes nusistatymus ir kada vyriausybė 
ropfa*, atspės visuomenės nusiteikimus, į 
juos atsižvelgs ir suderins su savais planais, 
neabejojamai tarp vyriausybes ir visuome
nės bus glaudūs ryšiai'*. 

Visiškai teisingai pasakyta. 

saulės šviesa arba elektros 
bei mechaniška įtaisyta švie-

Mariją ir vadindavo ją ma
loniausia savo motina. Kas-

sa, bet šviesa vieno švento 'dien ją garbindavo ir visuo-
žmogaus. Mūsų širdyse džiaug 
smas kyla ir mes dėkojame 
Dievui už tą šviesą, kurią 
Lietuva, mūsų mylima tėvynė, 
gavo. Iš mūsų lūpų pasigir
do žodžiai: žodžiai, kurie mi
ni to [prakilnaus žmogaus var
dą — Šventas Kazimieras . 

Šventa's Kazimieras gimė 
kaipo Lietuvos sūnus; sūnus 
karaliaus. Jis atėjot į šį pa
saulį 1469 m. spalio mėnesy
je. Laikui bėgant pasirodė, 
kad šventasis gimė Dievo ma
lonėje. Nuo jaunų dienų bu
vo dievobaimingai auklėja
mas taip savo motinos, kaip 
ir kitų mokytojų bei auklėto
jų. Jam būdavo labai links
ma girdėti arba skaityti apie 
Dievą. Kaip bitelė peša mė

se reikaluose prašydavo jos 
pagalbos. Jojo visas gyveni
mas buvo pašvęstas malda ir 
meilės darbais. Ir atėjo toji 
diena, kuomet Dievas pašau 
kė šv. Kazimierą į savo ka 
ralystę, kur Jį garbintų pei 
amžius. Kaip saulė nusilei
džia vakaruose, taip ir šv. 
Kazimieras ramiai apleido šį 
pasaulį. Jis buvo palaidotas 
Vilniaus Katedroje. Tačiau 
šv. Kazimiero šviesa, jojo gy
venimo šviesa pasiliko žmo
nių širdyse. Ir šiandien toji 
šviesa pasiekia daugumą lie
tuvių žmonių ir rodo jiems 
kelią į amžinybę. Toji šviesa 
taip pat parodo mums, kaip 
savo Tėvynę mylėti ir kaip 

"Draugo" Spaustuvės 

dų į savo avilį, taip jis nešė ją ginti nuo pnesų 

Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdiei 
padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRATJ* 
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui y 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimai. Sio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama leisė laimėti šią De Soto 
lutomobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio 'Draugo" Spaustuvės Masinį 
Fondo prisirM pagal išgalės. 

"Draugo" Spaustuves Mašinų Fondas 
Kovo 4 d., 1940 

Mašinų Fonde buvo 
Lietuvos Ūkininko Draugija 

. . $1,340.00 
10.00 

Pinole, Cal. — Po smarkaus lietaus vanduo gatvėse siekia 
trijų pėdų. (Acme telcplioto). 

v 

Viso $1,350.00 
Ačiū Aukotojams už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 
KŲP. J. MAČIULIONIS, M. L C, 

'Draujro'' Administratoriui 
j '• -
i 

• 
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Motery Skyrius 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

PRIEMONĖS VAIKŲ AUKLĖJIMUI 
Vaikeliui Buvimas Namie Neturety Įkyrėti 

Motinos dažnai nusiskun-'.tai reiškia? Reiškia, kad te-
džia, kad vaikeliai namie bū
dami neturi ką veikti, nuobo
džiauja. Jie tik linksmi, kuo
met esti kitų vaikų draugys
tėj. Kada yr a reikalas na
muose pasilikti, jie klausia, 
ką man reikia daryti? Kokiam 
užsiėmime laiką praleisti, Pa
prastai, tarp savęs pradeda 
erzinimą ir didelę betvarkę 
sukelia namuose. 

Ką reikia daryti su vaike
liais, kurie dar nesupranta, 
ar nesugeba, užimančiai liuo-
są laiką praleisti? Kiekvie
nas sutvėrimas turi savai m i 
atrasti kas jam tinka, kas jį 
int<?resuoja, arba turi pasi
likti nepatenkintu, kartais ne
naudingu ir pragaištingu. Ta
riau tėveliai turi parūpinti 

—iš dalies, dalykus kuriuose jis 
gali save išsireikšti, tada jo 

Chicagos Civic Operoj 
Vyksta Kontestas 

Chieago Civic Opera atida-
veliai juo gėrisi, turi su juomlrė savo duris norintiems pa 
draugiškumą, su juo kalba, j mėginti ir parodyti gabumus 
skaito, simpatingi jam jo žai- operos srityje. Tarp pirmųjų 
dime; arba kartu su juo žai-1 kontestininkų atsirado tokių, 
džia, priima jį rimtai kaipo i kurios . tikėjosi tapti divo-
žmogu. Vėl reiškia, kad jis m i s ; kitos būtų patenkintas, 
susieina su kitais vaikučiais, kad ir su mažesnėmis rolė-

Mrs. (jerald F. Nye (dešinėje) su dukterim Marjorie. 
(Acme telephoto) 

nors be jų gali apsieiti ir ap
sieina. 

Antra, vaikeliui reikalingi 
įvairūs patyrimai. Pasvarstyk 
šį dalyką giliau. Kuo mažes
nis vaikelis, tuo mažiau jam 
reikalingi patyrimai, neskai-

mis. Daugelis prisipažino no
rintieji tik priklausyti prie 
didžiulio choro. "Pirmutine 
tokia proga, teikiama publi
kai,' ' pareiškė garsusis Hen
ry Weber, operos muzikos di
rektorius. "Mes vis turime 

Gardus Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaite 

tant namų. Pirmas ratelis jo j viltį rasti balsų, kurie Yerįįl Lietuvi*has Kugelis Laimi 
Autoriai Dovanų. pasaulio yra mažas, bet bėga- i a v i n i m o i r tobulinimo, galu-

lo jtemptas. Jo šuo, katinu-j t i n a i u ž i m t i n e t ž v a i f f ž ( 1 ė s r o . 
kas, kasdieninis pasivaikščio- i a >> 

i ic-
jimas, valandos ant žolės prie Tarp pirmutinių kontestan 

tų, pradedant nuo jaunos ste-
namelio, visi patyrimai. Ga
lima pridėti "motinos pagal
b a " arba pasidalinimas tėve- nografės, kuri baimingai sto-
lio keistu užsiėmimu. Į vėjo prie piano, radosi ir to-

valandos netaps nuobodžios, J Visai mažam vaikeliui ii- kių, kurie turėjo daugiau pri-
neramios ir neįvertintos. gas pasivaikščiojimas gatvė- tyrimo ir tobulesnį išsilavini 

Vaikeliui du dalykai rei
kalingi priduoti gyvenimui į-
domumą. Susiėjimas su žmo
nėmis, kurie juo interesuoja
si, ir įvairūs patyrimai. Ką 

1940 Elektrines 
L E D A U N Ė S 

mis arba parkuose, suaugusio mą. 
kompanijoj, tokio, kuris tur i , V i e n a ) m a i 0 I i a u s v e i d o > ž m o 
kantrybės jam dalykus aiš- n a v o k i e č io pabėgėlio, Mrs. 
kinti jo atydą atkreipti įvai- M a r i a A v e l L s k u r į p e r 1Q m ( V 
renybėma, tamp a p a r i m o t ų Berlyne mokinosi prie 
turtas. Prailgintos atostogos j Francillo-Kaufman, ir tik da-
prie vandenų, laivų, medžių, b a r j ^ p r o f e s i o n a ] § s ( l a r l ) (> 
gėhų, paukščių, yra kitas pa- •' s a k § . „ A § t u r i u r a s t i d a r b a 
tyrimas jį labai patenkinau- t u o j a u M a n o v y r a s ^ 
tis, dėl no artumo ,prie gam-1 a d v o k a t u Vokietijoje, bet tas 
tos ir dėl fizinės huosvbės, v. „ ,. ,, 
, . .. . v. J ' cia negelbsti/ ' 
k u n a jis jaučia. Deja, labai greitu laiku jis Kita, viltį turinti kandidatė, 

.siekia tolyn, mažojo pasaulio Leokadija Sutkus, dirba tei-
| ribas plėsti. Kelionė trauki- siu- o f i s e - " A š nemėgstu dirb-
!niu jį giliai sujaudina. Jis i n - . t į dieną," ji aiškino, " i * jei-
teresuojasi lokomotvvo išvaiz-! S u ^*ia nebūsiu priimta, vis 

Kelvinator, 
Norge, 

General Electric, 
Westinghouse, 

Cro&ley -

50 po$114 
Su pilna 5 metų garantija. 
LEKOfVI IšMOKftJIMAT, 

— 15 centų j dieną. 

Jos. F. Budrik. I K . 
Furtiiture 8C Radios 

3409-11 SO. HALSTED ST. 
T E L. TARDS 3088 

WCFL §70 k. radio programas 
•Kalios v»k. S:30 iki 6:JO P. M. 

da, jo paveiksluose ieš-ko iš
aiškinimo kiekvienos dalies, 
nori pakartoti kelione, va
žiuoti į stotis. Gyvulynas 
fZoo) per metų metus jį ste
bina. Arjvsakos apie gyvulius, 
jų paveikslai atranda iras jį 
realumo. Kiekviena kelionė į 
zoologiškas vietas turi savy
je galvbes naujų patyrimų 
jo mąstymui. 

Kad vaike1 is auga metuo
se, kiti patyrimai gali jo sie
kimu būti prieinami. Dides
nis miestas, prūdas, muziejus 
turi savo įvairumus. Pamies-
ciai su ūkiais, istorines vie
tos, knygos, muzika ir arki-
tektūra teikia įvairumo, kaip 
ir praktiškas dalvvavimas šei 
mvniškuose pasitarimuose. 

Daug galima išvardinti, ta
čiau dabar reikia suprasti j 
44dalykus, kuriuose jis gali; 
save išsireikšti". Vaikelis ma, 
tęs. girdėięs, jautęs šiuos pa-
tvrirmis savinasi, tampa, sa-' 
kvsim, jafe iperimtas ir tada! 
k v la noras save išsireikšti. 
Tada šie "reikalingi dalykai" 
p*r kuriuos savęs išsireiški-Į 
n a s panaujina pergyventus 
patyrimus, juose randa užsi
ėmimo ir liuosą laiką tinka
mai sunaudoja. I 

turėsiu anksti rytą keltis." 

SKĖLBKITĖS "DRAUGE n 

Į Chicagos Better Home-
making Institute Inc., "Fa 
vorite Recipe" kontestą sto
ja A. Putriene. Pasiunčia lie
tuviško kugelio recepte ir, 
štai, iš visų dalyvavusių, ir 
jų nemaža, ji gauna dovaną. 
Kontesto teisėjai gerai su
pranta kugelio vertingumą 
kaipo geriausio valgio ir to
dėl teikia autorei pirmą do
vaną. Laimėtojos, jA. Putrio 
nes, receptas: 

Sutarkuok 6 bulves ir nu
sunk dalį skystimo. Pridėk 
2 išplaktus kiaušinius. Su-
piaustyk ^4 svaro lašinių, su
kapok nedidelį svogūną ir 
pakepink. Nupilk taukus ir 
pridėk prie bulvių, kartu pri
dėk 3 šaukštus sviesto. Pri
dėk y% puoduko Smetonos ar
ba garuodinto (evaporated) 
pieno, druskos ir pipirų. Ge
rai išmaišius supilk į "cass 

Galima pagaminti visą val
gį vien iš daržovių ir, jeigu 
prieskoniai pritaikinti, ska
nesnio valgio nereiks ieškoti. 
Morkų bulkelė, ar žirnių kep
snys turi savo apetitingumą. 

Morkų Bulkele 

(Šešiems) 
IV2 puoduką žirnių, iš kenų. 
2 puodukus virtų kapotų 

morkų. 
% puoduko kapotų riešutų 

(walnuts). 
^ puoduko kapoto svogūno. 
1 puoduką minkštų duonos 

trupinių. 
1 puoduką pieno. 
3 išplaktus kiaušinius. 
l1/^ šaukštus tirpyto svie

sto. 
IV2 šaukštukų druskos. 
įl-8 šaukštuko pipirų. 
Sudėk viską ir įdėk į ištan-' j ^ 

kuotą blėtę. Kepk vidutinio 
karščio pečiuje vieną valan
dą. Duodant prie stalo duok 
sykiu tomačių sūrio dažalą. 

Žirnių Kepsnys 

(Šešiems) 
1 antro numerio keną žir-

mų. 
2 šaukštus sviesto. 
3 šaukštus miltų. 
1 šaukštuką druskos. 
*/4 šaukštuko pipirų. 

- 1 puoduką pieno iš keno. 
1 pirmo numerio keną grv-

bu. 
2-3 puoduko sviestotų"corn 

f lakęs." 
Ištarpink sviestą ir pridėk 

miltus su prieskoniais. Pri
dėk skystį, nusunktą nuo žir
nių ir pieną. Virk kol sutirš-
tės, maišydama. Pridėk žir
nius ir nusunktus grybus. Su
pilk į ištaukuotą blėtę ir ant 
viršaus apdėk sviestuotas 
"corn flakes." Kepk viduti- i 
nio karščio pečiuje 25 ar 30 
minutų. 

Svogūnų Kepsnys 

(Keturiems) 
2 puodukus mažų virtų 

svogūnų. 
4 šaukštus sviesto. 
i/į šaukštuko paprika. 
1 šaukštuką druskos. 
% šaukštuko celerių drus

kos . 

Aurora, DL — Miss Fran-
ces Feenan, keliamųjų metų 
(leap year) ugniagesių virši
ninkė. (Acme telephoto) 

ir virk kol sutirštės, vis mai
šydama. Pridėk sūrį ir mai
šyk kol ištirps. Sudėk svogū
nus į kepimui blėtę ir apipilk 
dažalu. Apdėk viršų sviestuo-

1 šaukštuką vartojamos . . . . . . ^ , . , .. 
J , tais trupiniais. Kepk viauti-

|iiio karščio pečiuje apie 20 
Į minutų, kol aprus trupiniai. 

muštardos. 
2 puodukus pieno. 
V2 puoduko tarkoto ameri 

koniško sūrio. 
Duonos trupinių (sviestuo

tų). 

Jeigu norite žinoti kaip ku
rį valgį gaminti, rašykite tie-

į-siog Skyriaus Vedėjai ir re-
Ištarpink sviestą viršuje ceptas bus parūpintas arba 

dvigubo puodo. Pridėk miltus pakartotas, jeigu jau sykį til-
ir prieskonius. Pridėk pieną po skyriaus pa'slapyje. 

Tomačių Sūrio Dazalan 

10 uncijų tomačių sriubos 
iš keno. 

^ šaukštuko druskos. 
2/4 šaukštuko paprika. 
1 puoduką tarkuoto, ameri

koniško sūrio. 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinj kabinetą, vėliausios mados akmenų, krosnis, ir 
caro kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

^ : S? 

Pašildyk sriubą dvigubam 
puode, pridek prieskonius, o 

e role," kepimui indą. Kepk sūrį įplak su dratiniu šaukštu 
45 minutas vidutinio karščio ar įrankiu. Dažalas pilamas 
pečiuje. ant morkų malkeles. 

K. 
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Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 

'V.V 

^ 

Pirmas ir vienintelis Chieago j lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo nauju. 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW e 

: • . . . 

-

I 

r? 

Mrs. Franklin D. Kocusevelt velykiniai dra bužiai. (Acme telephoto) 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

# 

Ši bendrovė, k»ip mfisą tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANI. ANT ILGŲ METŲ! 

sBr 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3 2 3 6 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 
Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 

Indeliai ktekTleno taupytojo apdrausti 
Iki $5,000.00 Federalinžje tsta%o|e. J 



DRIUGIB ^ i r i > i p i ; O M ; v y <w \ 

Vizitas Želigovskio Dvarui j 
Kumečiai Želigovskio statulą nutarė padovanoti 

kaip eksponate muziejui. Vilniaus krašte nu
savins per 300 dvarų. Vilniečiai patenkinti 
sveika ir neatidėliotina žemes reforma. Ka 
apie tai galvoja dvarininkai? 

(XX) Nedidutė išvyka į limasias apylinkėj pup^ako-
provineiję. Užsukame į Želi- ja, kad prieš karą cia, graiŲ 
govskio dvaru, netoli lurge- Tiškevičių pakviestas mcdiio-
iiu, kariame buvo palikta jo ti atvažiuodavęs pats rusų ca-
siuipatija. Dvarai dabar, kaip ras, kuris vasara važinėdavęs 
ir visa eilė kitų, nusavina- rog&Lis. Vietoj sniego rogia-
nias valdžios j Žemės refor-! kelis būdavo padaromas iš 
mos fondą. Bet kelionės tiks- druskos, kurios tekdavę su
las kitas: įdcora surasti imo- pilti geras sluoksnis. Kitapus 
nes, kurie nutari Želigovskio kelio, per ežerą, eina siauras 
statula paaukoti vienam Kau- takas, lyg ruožas, kuris, po
no muziejui kaip e&sponata į šakotojo tikinimu, esąs suneš 

u ,i 1040 

darytojai turi racijos. Juk ne j LIETUVIAI DAKTARAI 
vieni valdytojai ją dirbo... 
Žmogus turi pirmoj eilėj iš
gyventi iš to, ką jis pats tu
ri, t. y. iš galvos ir iš rankų. 

Aš nenusimenu, bet tėvai 
ir daugumas žemvaldžių ki
taip galvoja. 

Ir kažin kas sveikiau, rea
liau galvoja! Vr. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

H. Hooveris aiškina Kongreso komisijai apie Lenkijos ne.aiines. (Acine teleplioto) 

Vilniaus bylą. tas baudžiauninkų terbom's. 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipjri pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marquette Rd. 

Oli»o valandos: 
10—12 vai. ryte 

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitari us. 

gana apJei, Paabejojame pasakojimo tik- ? p s k ! l t a l . P8*'""8' b e n e d u i e ' n a l s u ^ P a z l n t l k°Wa P0™ sa-|tėję senų bajoriškų pažiūrų ir; 
tas, nekaip prižiūrima*. želi-'rūmu. tačiau gyventojai, ku- "* 1*""<:1U' n e b u v o ^ a l P " » » * * » PriEŠ prasidedant da-; tradicijų gerbėjai: nepripa-
govskU jų turėjo ne viena, rie prisimena senesnius lai- kiant pajėgūs ir pas,ekę a u k s - a t i m a m karui Monte Karle, Įžįsta jokios reformos, tai va
liavo paskleistos kalbos, kad'kus, patvirtina, kad su bau-| t ų z * n l ? s ū k l ° kul t f i,r<* la lPs" P61" š i e m e t t e n v y k u s i a tarPt-l«ina grobimu ete. Jos tėvų, 

n\. Dvarus Vilniaus krašte tu-Želigovskis per karą žuvęs, 
tačiau jos pasirodė nesančios jų 
teisingos. Dabar jis yra Pran- 'paskum pasrsnko istorijos ra-
cūzijoje, greičiausiai Paryžių-; tas į kitą pusę, ir tų pras-
je. Vilniaus lenkai, kaip pa-'matnių rūmų statytojai, tur 
dėką- už Vilniaus vad. "pu- būt, ne nesapnavo, kad kada 

nors po tas didžiules sale: 
laukiamuosius ir miegam uo-

džiauninkais tikrai ceremoni-. 
, , m *• I rėjo Pilsudskio gimines, pulk. 

nebuvo daroma. laciau . ° ' ** 
Koseialkovskis, pulk. A. Prys 
toras, visa eile buv. lenkų 
generolų, ministerių ir k. žy
mių pareigūnų. Dabar tie dva
rai, kurie turėjo daugiau kaip 
įstatymu nustatyta. normą, 

i nusavinami, gražią statula, kuri turėjo at- Į SIUS net antrame ar trečiame 
vaizduoti ją siekimus. Sąmy- i aukšte jodinės mužikų sūnūs. 

>» eą ir inkorporavimą jo jė
ga i Lenkiją, padovanojo jam 

šių metu Želigovskis ir jo ar-j Pilaitė buvo gyvenama dar 
timic'ji išnyko, bet-, toįi. Želi-; prieš 3 metus, bet paskum 
govskio katula taip ir liko jaunasis Tiškevičius išsikėlė į 
stovėti. Tada kai kurie vie
tos gyventojai, nors ir ne lie-

Kauną. Pilaitės langus ir dv 
ris apkalė lentomis. Sąmyšių 

tuviai būdami, ją " surėk vi- metu per karą juose buvo su-
zavo". Ėjo kalbos, kad sta- stojusios kariuomenė. Iraiti-
tūla nutarta padovanoti į ninkai marmuro laiptais u/ 
Kauną kaip Želigovskio sky-'lėkdavo net j pati viršų. Ii 
riaus vertingas duomuo, bet dabar darpaliktos karo žy-
kur ji iš tikro yra, taip ir ne- j mes. Senoji grafienė gyvenan-
pasiseke sužinoti. į ti menkesniuose rūmuose, k i 

studentų olimpiadą, kurioj: turto didžiojo dalis liko Sov. 
lenkų akademikų komanda Rusijoje ir vokiečių užimtoj 
prancūzų buvo ypač šiltai su- teritorijoj, tačiau ji per daug 
tikta. Ir visai neatrodė, kad nenusimena: 
toji išsyk pažiūrėti lengvata- __ N i e k o nepadarysi, • 

telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimą 

Tel Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadittiiais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieuias: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

sa-de mergaitė, taip pat "studen
tė, nors ir ne komandos da
lyvė, kuri j viską žiūrėjo dau
giau pro turto akinius^ da
bar, gyvenimo pamokyta, taip 
būtų pasikeitusi. 

Daugelis lenkų dvarininkų 
kaip buvo, taip ir liko sukie-

TeL Cicero 1484. 

OR. S. R. PALUTSIS 

Iš viso bus nusavinta per 
300 dvarų. 

Kai kur "žemės reformą" 
dar prie Sovietų valdžios jau 
buvo pradėję vykdyti paryš 
darbininkai ir kumečiai: at
simatavo po 6 ha, išsinešė kai 
kur inventorių, išsivedė kar
ves, avis, Tiškevičių garbia
jam karpių prūdyne išleido 
vandenį, o žuvis susigaudę Ashland Blvd. Auditorium 
išsikepė, etc. Paskiau toji pa- Van Buren & Ashland Blvd 
dėtis vėl buvo atstatyta, bet 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 

OFISO VALANDOS: ko. Jei butų buvusi refoiv N u 0 2 M 4 ^ £ ? £į a yak 

ma anksčiau protingai pra-1 ir pagal sutartį. 
•Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tel. Cicero 1484. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 rvte. 2-6. 7-U P. M. 
3147 S. Haisted St. Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

Valandos: 3—8 P. M. 
1—4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ves ta , gal ir dabar to, k a s į-
vyko, nebūtų buvę. Reformos 

AKIŲ GYDYTOJAS 

r«) CANaJ fiBflO 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
u v / r > y v m A . v l » OJBKttK.<tA> 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — t ir 6:30 — 8:30 vakao* 
ir pagal sutartį. 

D A I N Ų D3ENA 
Su Šokiais 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakart 

Taipgi pagal suta/.į-
Ofiso telefonas PROspott 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

Rl. YARD8 Sfi67 

DR. VAITUSH, OPT. DR. FRANK C. KVVINN 

— Statula tikrai buvo, — 
net parodo, kokio ji buvo dy
džio, bet kur dabar ji yra, 
nežinome, — trukčiojo pe
čiais užklausti darbininkai. 

• * • 

Mašina švilpia pro Lentva
rį į Trakus. Vingis į dešinę. 
Įvažiuojame į reto gražumo 
><*xlyba, kuri dabar, deja, ap
leista, nyksta. Tai Tiškevičių 
pilaite, nepaprastai gražiai 
pastatyta, supama ežero, va
sara skendint liepų kvape ir 
šimtamečių ąžuolų paūksneje. 
Į visas puses atsiveria tokie 
vaizdai, kuriuos matėme ne
bent filmoje "Bose Marie" 
iš Amerikos Laukinių Vaka
rų iyvenimo. Vaikščiojame ap 
linkui ir gėrimės. 

Šoferis, kuris dedasi viską 
žinąs ir yra iš įvairių vado
vų bei šiaip leidinių gerai iš
studijavęs tiek paties Vil
niaus, tiek jo artimąsias ir to-

ti menkesniuose rūmuose, k ;- ~~~« *v* "***v • - — v ^ ^ >~>. R«1««,(rfX:irk o i lOytr* 
u i - ^ i su rvventomis vis kildavo oa landZlO Z i , 1 9 4 0 

ne seniau buvo skirti dvaro I &u o ^ ^ u j a i b vis Aiauavo administracijai. 
Pilaite graži, net vanden

tiekis įtaisytas, gaila būt?], 
jei ji taip ir sunyktų. Nors 
remontas daug atsieitų, bet 
joje galėtų būti įtaisyta že
mes ūkio mokykla ar šiair 
kuri panašios rūšies įstaiga 
įkurdinta, 

Dar gražesni kitų Tiškev. 
čių rmrai yra prie Trakų e-
iero, vadin. Zatročeje, iš* kur 
į mėlynuosius vandenis ir vi
są lietuvišką apylinkes žemė-

| nemaža nesusipratimų, kai 
kur tarp jų net peštynių. Ku 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Sė}-gos Chieagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas' 

'i 

mečiai veik vienu balsu tvir
tina: mes šių žemę dirbom, 
dėl jos vargom, triūsėm - skietus jau galima gauti 
tad ji turi būti mūsų. Visa 
tai kaip pirštu prikišamai ro
do, koks aštrus Vilniaus kraš
te ^emes reformos klausimas. 
t>asitaik.ydavo kai kur net 
taip, kad pasiųsti tvarkos at
statyti mūsų pareigūnai turė
davo po pusvalandį ir dau
giau gyventojams sakyti pra
kalbų, aiškindami, kad žemes 

uDraugo" ofise. 

vaizdį atsiskleidžia nuostabūs \ reforma tikrai bus ir kokia 
reginiai. Į šį dvarą prieš ka
rą buvo sudėtos milijoninės 
rublių sumos. 

bus. 
Žinią, kad jau nusavinami 

pirmieji dvarai ir kad jų že-
Tačiau ne visi Vilniaus I me bus išdalinta bežemiams, 

krašto dvarai buvo tinkamai I mažaieaniams ir kolonistams, 
prižiūrimi. Nors agronomai ir 
žemės ūkio kultūrintojai sėdė-

vilniečiai sutiko su dideliu pa
sitenkinimu, galima sakyti, 

davo daugiausia miestuose ir [net su entuziazmu, 
dvarų centruose, tačiau jie su 
vadin. "kultūriniais ūkiais'\ 

Pere Westmore ir Uloria Diekson, kuri šiomis dienomis i 
buvo dingusi, (Acme teieplioto). 

Bet ir iš pačių dvarininkų 
tarpo pasitaiko tokių, kurie 
meka suprasti ankstesnes 
klaidas. Netikėtai susitikome 

• 

| ?u grafaite N., atkeliavusia į 
Vilniaus kraštą pas gimines, 
su kuria teko visai atsitikti-

iy TlakifUĮ ThcvdtAs 

iutqr JLu£ 'Baku 

^ r E C O N O M Y and 
SATISFACTION use 

Thukk Ikkd/Doub/eAcfion/ 
| f ^ BAKING 
I V V POVVDER 
„ S**MccTbd*y*s45\c*rsAfĮQ 

25ounces for254 l 

Full Pack - . No Slack Fill ind 
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEM 

USED BYOUR GOVERKiMEfiT 

SI'KOIAlilSTAS 
OPTOMETRICAIiliy AKIU 

LUETFV1S 
Huvirš 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas 
Palengvins akių {tempimą, kaa ea-

prieiaacimi galvos skaudėjimo, 
drvaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
rno. skaudama aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę-. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal 
Jas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyk i os vaikus Kreivos aky« atl 
taisomos. 

Valandos: DUO 10 iki 8 vai. trak 
Nedčliomja pagal sutartį 

Daugely ausitikunų aky t, atitaiso 
mos be akiniu. Kainos pigios katu 
pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YABda 1873 

M A C A R O N I -
,AND-CHEESE-

READY IN 9 MINUTES 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už fl.OC. Nauji 
tempeiiai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc'et 

JOSEPH F. BUDRIK 
F U R N I T U R E HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yarda 2151 

(KVH^OJLNSKAs) 
GYDYTOJAS IE CHIEUEOAS 

1651 West 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—&:30 Vakare, 
ir PaeraJ Sutarti 

OR. F. G. WiNSKUNAS 
PHYSICIAN and SUKGEON 
2158 VVest Cennak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2 - 4 ;r t—i-

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Canal 0402 

DR. P. J. BEINAR 
(BFHVARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Rea. — Yarda S95 h 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakar' 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 
4729 So. Ashland Av*. 

2-tros labos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

i Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
j vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. t 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte 

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

Tel STARds 0994 
rtez. TeL PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

M E M B E R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 

Rea. 6968 So. Tnunan A?a 
Hes. TeL GROvehlU 0617 
Offles TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 2--4 ir 7—9 vak. 
Ketr. ir Nedaliomis •saitarmi 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIK0L1S 
PsTYSIOIAH and SURGEOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak 
Nedaliomis nasrai tetarti 

Offiea TeL YARda 4787 
Vams TeL PROaveot IMt 

•«1 04Jla» «18S 

DR. BIEŽIS 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morg îčio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ W ST. A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O G I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 T. » 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaUfornia Ave. 

Telefonas REPnblio 7868 

I ei YARos 8881 
I ies KENwood 6107 

i DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Reaideacijoa tel BEVerly 8844 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1-^3 1P 6 - * : 3 0 P. I i 
Reaideaeija 

8988 So. Olaremoct Ara 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomia pagal •ntartj. 

Tol CANal 0867 
Bes. TeL PROipect 6668 

DR. P. Z. ZAUTORIS _ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Arteeian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 
TeL YARda 8846 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Astiiand Ave. 
arti 47th Street 

Tai : nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Rftradoi Daeal sutarti 

VaL: Pirm., Ketvlr., šešlad. S iki 8 v. v.; Ant r., Trečtad. » Utl 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U ž P A D E T U S PINIGUS] 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPLNIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fechral Savln^e and Loan Insurance Con>., Washln^ton, D. G. 

Offiee Phone Rea aad Offies 
PROapect 1088 8869 B. Leavitt B» 
V a): 2-4 pp. ir 7-B vak. CANal 87H 

| OR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 VV- 63rd St, Chicago 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Sotah Archer Av 
Tslefensi 

Antradi—iaia, 
Panktadiaaiaij 

4631 So. Ashland Ave. 
i Tel YARda 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniai! sj 
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4* 
KONSULO ŠALNOS KALBA BOSTONE 
(Vasario 18 d. pasakyta per S. Minkaus radio 

programą 16 Vasario proga) 
Sveikiname Lietuvos Res- metų, i r tai randasi žmonių, 

publika, dkižiai gerbiama U e Į kurie nesupranta arba nenori 
tuvos Prezidentų Antaną Sme- suprasti tikros demokratinių 
tona, ir Ministrų Kabinetą,) pamatų reikšmes. Tačiau at

siranda tokių žmonių, kurie 
negali suprasti ir pilnai įver
tinti Jūsų atliktų ir atlieka
mų darbų. 

Tiems, kurie supranta Res
publikos tvarkos ir valstybes 
tvarkymo įstatų reikšmę, y ra 
labai aiškūs Jūsų veikimo pa

švenčiant Lietuvos 22 metų 
nepriklausomybes sukaktį. 
Šiuo norime taip pat pasvei
kinti i r Vilniaus atgavimo 
proga. 

Sveika, Nepriklausoma Lie
tuva su sostine Vilniumi. 

1918 metų vasario 16 dienų 
Lietuvos Taryba, kaijp v ie - : s e k n »čs ir rezultatai. Mes, bū-
nintėlė Lietuvių Tautos atsto- d a m i į m i n ė s , galime didžiuo-
vybe, paskelbė pasauliui at- t i s , k a d J*« tokiomis neišpa-
>tatantį nepriklausoma, de- sakytai sunkiomis sąlygomis 
mokratiniais pamatais sutvar- |22 metų bėgyje galėjote išau-
kyta, Lietuvos val'stybę su g i n t į t ikrai pavyzdingų res-
sostine Vilniuje. Lietuvos Ta- publiką. 
ryba užbrėžtas darbas buvo Įvairiose veikimo ^srityse, 
nepaprastai sunkus ir reika- būtent, agrikultūroje, diplo-
lavo didelio pasišventimo, nes matijoje, moksle, mene, tech-
J ū s turėjote keliauti nenumin nikoje ir sporte, Jūs , ne tik 
tais keliais. Kelias buvo ne- atsilaikote savo pozicijose ly-
aiškus ir ateities nebuvo ga- gių tautų tarpe, bet viršijate " * • \ ausytojai patiekė Lie 
Įima numatyti . J u m s reikėjo ir pralenkėte kitas valstybes 
susidurti su nežinomomis ir!— senesnes i r didesnes už sa-
nepermatomomis aphnkvbe- ve. Jūsų dovanų ir pagyrimų \. * 

. .. , , ,v ' • • • •• . • *ito ko buvo klaus, 
mis. Kompaso ir kelrodžio įvairiose parodose gavimas i r 
Jū s neturėjote — apar t Jūsų įvairus lenktyniavimas, liūdi-

| Vietinė Moterų Sąjungos kun. Jonas Vaitiekūnas. Ar- Sadauskas, J . Pabarėius, J . 
kuopa, naujai įsikūrusi, da- monik a gražiai sugrojo Jur- Savickas, Mrs. Adams P . 
bar labai gražiai pradeda sa- gis Tamašauskas. Dargis, Edw. Sehultz, Mrs. 

jvo veikime. Į kuopą įsirašė Programos pertaukų metu Krikston, Jos . Tasmer, Mr. 
I apie šešiolika išmintingesnių, buvo renkama aukos Vilniaus Senulis, I \ Casper, F . Ra-
moterų reikalais susipratusių krašto reikalams. Surinkta gauskas. Ch. Laudanskis, H. 
moterų ir mergaičių. Klebono $42.00. Anksčiau yra pasiųs- A. Kapturauskas, J . Bartkus, 
lvdimos netolimoje ateityje;ta $105. Rap. Mrs. Pivaronas, B. Kolebal, 

~~ Mrs. Martin; po Q6e%: Mrs. 
L i e t u v e s G e n e r a l i n i o Dovidas, Mrs. Starolis;smulk. 
Koroulato New Yorke " $110°•> 
aukų pakvitavimas $6-75 tur{ita i M ' l n o ** lmro IV 

r^t 2 7 atsiųsta per A. Kuprį.) 
Baltimore, Md., šv . Alfou-

Manchester, N. H., liet. o?-- so parap. Vasario 1(> d. mi-
ganizac. ir atsk. asmenys . . . nėjime surinkta $150.00. 

•••* $148.54 (Surinkta $131.00 ir per-
(bi suma sudaryta šiaip: d u ( ) t a w i m p i l ( l v t a i k i $ 1 5 0 . 

D.L.K. Vytauto D-stės ir Jau- k u n d r M e n d e l i o < ) 

nų \ yrų Klubo surengtos va-

rengia Whist Party. J au tu
ri bilietėlius atsispausdinu
sios ir uoliai darbuojasi, kad 
šitas, jų pirmutinis parengi
mas sąjungos vardu, būtų iš 
visų atžvilgių pagyrimo ver
tas. Be to, narės nutarė šo
kių vakarėlį surengti tuojau 
po Velykų. 

Chicagos Vyčiy 
Pavyzdžiu 

Aurora, UI. — " L i p s t i e k " vyriausybes policininkės, vasa
rio 29 d., meta kalėjiman nevedusį vyra. (Acme telephoto) 

Atstatymo 
Bendrove 

PATER80N, N. J . — Per 
įvykusį parengimą, vasario 

tuvos Gen. konsulu* J . Bud
riui eilę klausimų, kuriuos 
jis išsamiai paaiškino. Tarp 

mas, kasš 
yra su Atstatymo Bendrove. 
J ta klausima konsulas atsa-

Nauja Draugija 

įvyko apskritie* susirinkimas 

.. . -A-i_--. i • -u • •*• r i j ta klausima konsulas 
pasišventimo ir pasitikėjimo, ja sveikas ir pagirtinas lietu-1* * * 
kad galėsite savo tikslą at- vių tautos ypatybes. Tai nuos- e * l a z a i l g **&' ~ 

tabu, kad tik po kelių metų ^™r}koS • * * ? « B w i n k o 

pratimo s.porto aikštėje, Lie- * * * k a P l t a 1 ^ be t> * * > S 
1 v . , . . v reikia skaitvh š^r'n -nkams 

tuvos krepšininkai perviršijo L . _ " . 
k i t a . valstybes ir tapo a n t m ' f ™ s i u - Nagrmėt . ha pne-
u ™ m. izastis p«er daug laiko u/imtu. 
kar tu Europos pirmenybių, , « T * 
I . _, . . ! K a d išgelbėti kapitalų icikė-

jo rūpintis anuomet a b tnt 
Diplomatijoje Jūsų atlikti p r į e š 15-16 metų. Dabar jau 

likti. 

Lietuvos valstybę J ū s at-
statėte ir sutvarkėte. Tame 
darbe mūsų, tai yra Ameri
kos lietuvių, dalyvavimas bu
vo mažas, sulyginus su Jūsų 
pasiaukaviniu. Didžiumas A- ' 
menkos lietuvių rėme Jūsų darbą i visam pasą uliui aiškiai p e r v g i u Įvyko .įsisenėjimo 
darbų medžiaginiai ir mora-j Rūdija, kad Lietuvos dlplo- ( laikas ir d ė f tų' likusią t iu
liai. Mūsų tarpe buvo ir to-1 matai y r a nepaprastai gabūs j p į n į ų s v e r t a aikvori em-rgi-
kių, kurie aukavo gyvybę ar- *r sumanūs. J a u nevienas at- j ^ D e t ta rp lietuvių įnešti 
ba buvo prisirengę ir stojo į sitikimas, k u r per Jūsų ga-
eiles aukoti gyvybes, esant i bumus buvo išvengta ne tik 
reikalui, Pasauliniam Kare. ' susirėmimų, bet i r karo. 

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvos Vyčių New York ir 
Ney Jersey apskritis minės 
savo organizacijos patrono šv. 
Kazimiero šventę kovo 3 d. 
Tų dieną Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje, Brooklyn, N. 
Y., 11 vai. ryte įvyko šv. mi
šios, kuriose dalyvavo Vyčiai 

iNliįVV J1AVJ1»JN, CONN. j r bendrai priėmė šv. Komu-
Vasario W d. sušauktas jau- n i j . ^ P o m i ^ ų įv y k o bendri 
nimo susirinkimas. Nors pa-: p u s r y ( ^ a į Apreiškimo parapi-
rapijej jau gyvuoja kelios j ^ s v e ta inė je . Po pietų 2 vai. 
jaunimo draugijos, sporto klū 
bai, tačiau pramatant, kad 
dar ne visas lietuviškas jau
nimas priklauso prie minėtų 
draugijų, nutarta įsteigti nau 
jų draugijų — Draugiškumo 
Draugijų (Sočiai Club). Val-
dybon išrinkta pirm. T. Moc
kevičius, vice pinu. O. Šidlaus 
kaitė, ižd. S. Navickas, sek r. 
E. Masiulytė, tvarkdariu J . 
Nahnas. 

Šio klubo tikslas — sutrau
kti visų lietuvišką jaunimą ir 
jį auklėti remiantis kataliky
bės ir dor6ves dėsniais. Kib. 

karienės pelnas — $82.54; au
kojo: Lietuvių R. K. Visų 
Šventųjų parap. — $20.00; 
D.L.K. Vytauto Dr-stė ir J . 
Vyrų klubas — $9.00; J . Ye-
vonis — $4.00; J . Vižinis, A. 
Kikutis, K. Simuntis --- po 
$2.00; A. ir V. Antanaitis -
$1.50; P. Bernotas, J . Vaičiū
nas, I). Taparauskas, A. Mik
šys, L. Šemežis, M. Kazlaus
kas, J . Razumas, J . Maciule
vičius, J . Krikščiūnas, J . La
zauskas, A. Petkus, V. Kerne-

(Bus daugiau) 

Bet tokia jau artistų dalia, 
savęs negailėk ir dirbk, kol 
turi jėgų! — F. Šdlinpinns 

f 

toje pačioje svetainėje. %. V. , zy t§> A - Zarembienė, J . Gobia, 
J . Sviatika, J . Sabanskis, V. 

pyktį. 
Reikia žiūrėti esmės ir tiks-

Įsikure Vy&Ų Kuopa 
LOWELL, MASS. — Lo 

\vellio iaunimao ilgai svajota 
L. Vyčių kuopa įsikūrė. Dė
ka, kleb. kun. P. V. Strakaus-

Gražiai Paminėta 
Vasario 16-ji 

PROVIDENCEį iR. I. — 
Vasario 18 d. Šv. Kazimiero 
parapijos auditorijoje, provi-
denciečiai iškilmingai minėjo 
Lietuvos 22 metų nepriklau
somybės sukaktį. 

Salė buvo pilnutėlė, kad net 
vietos nebuvo kur atsisėsti. 
Dalyvių tarpe buvo matyt ir 
iš toliau atvažiavusių svečių. 
Programą puikiai 'suruošė ne
seniai grįžęs atgal į Provi-
dence dain. A. Giedraitis. 

Programą išpildė Šv. Ceci
lijos choras, Mažojo choro 
mergaitės, Vaidylų choras, 

Benkunskienė, V. Peltak, N. 
Žukauskas, T. Vainilaitienė -
po $1.00; smulk. — $5.50. 
Prisiuntė komitetas.) 

Wilkes-Barre, Pa., Vasario 
16 d. minėjime surinkta 20.75. 

($14.00 surinkta aukų ir at
siųsta per J . Stanislovaitį. 
Misius, J . K. Mazukna, W. 

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę 

STACIJOS 
GRAUDŪS 

VERKSMAI 
ir 

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta iš maldakny 

ges "Ramybe J u m s " 

10c 
2334 S. Oakley Ave., 

DRAUGAS PUB. CO 
Chicago, Dlinois J 

^m «... w « i 

lo, o ne bylinėtis vi^n dėl for-
Vieni buvom eiliniai Jungti- j jurisprudencijoje mes taip-1 m a I u m i J - Per spaudą buvo pa- ko, vasario 4 d. sušauktas Mažojo choro bjerniukai, Šv. 
nių Amerikos Valstybių k a - , ^ g a l i m e pasididžiuoti Jūsų,'siūlymų kaip^sunaudoti liku- jaunimo susirinkimas, kurį a- , Kazimiero choras; dainavo 

sumanumu. reiviai, o kai kurie užemėm 
svarbesnias vietas. Kiekvie
nas, kuris turėjo tautiško su
sipratimo arba atjautė savo 
ryšius su Lietuva, stengėsi 
darbuotis i r kiek galėdamas 
gelbėti Lietuvos atstatyme. 

Demokratiniai pamatai ne
buvo visiems gyventojams ži
nomi. Tame nieko nuostabaus, 
nes čia, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ku r tie pamatai 
jau yra įgyvendinti virš 150 PLATINKITE " D R A U G Ą " 

Aš turiu mintyje ! s i kapitalų. Savaime tie pa
kelis Lietuvos laimėjimus ta rp siūlymai y r a geri, bet, deja 
tautiniame Haagos teisme. Jū
sų diplomatija, Vilnių atga 
vus, mus sužavėjo. Net svei
kai mųstą inteligentiški len
kai J-unis ta ip {pat pripažino 
išmintį. 

Žodį baigdamas, linkiu Lie
tuvai laimingai pergyventi 
karo sunkumus. 

jie neįvykdomi, n^s vieninte
liai šeimininkai, k ui i e galėtų 
tai nuspręsti, — šėc'.ninkai 
jau pasisakė, būtent bendro
vę likviduoti, o kiek liks iš
dalinti sulig šėrų. Konsula
tui patikėjo savo šėnvs1 apie 
aštuonių su puse tūkstančių 

tidarė pats klebonas, o susi
rinkimui vadovauti pakvies
ta J. Norkūniūtė. Kalbėjo 
Ant. Oaputis ir centro vice 
pirm. P. TJazvadauskas. Nu
tarus įsteikti kuopų, išrinkta 
ir valdyba iš šių asmenų: 
pirm. A. Versiackas, vice pir-
min. J . Jasinskas, nut. sekr. 
J . Norkfmrūte, fin. sekr. T. 

bei grojo solo< — V. Balkonis, 
B. Okulevičius ir duetų — 
Alicija Klimavičiūtė ir Ona 
Našlenaitė. Chorus dirigavo 
dain. Antanas Giedraitis. 

Kalbas pasakė — Stasys 
Vaičaiti'?, Antanas -Tamulis, ' 
Albinas Raneckis ir klebonas 

šėrų savininkai. Yra ir "kitų | Alikonytė, ižd. O. Ramanec-
stambesnio skaičiaus šėrinin-, kaitė, ižde glcb. S. Norkū-

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES(1360kU.) 
7:30 valandą vak. 

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bu* 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 730 v. vak 

nas ir S. Blaževičiūtė, tvark
darys O. Kučinskaitė. Kuopai 

I centras paskyrė numerį 115-jį. 
Po šio susirinkimo J . Nor

kūniūtė visus pakvietė pas 

• v I 

is 

kų įgaliotinių, su kuriais iki 
šiol Konsulatas veikė sutar
tinai 
masi, kad visi šėrininkai 
eitų vienodai: ar kas jų turi 
daug ar mažai. Kadangi vis- j s a v e j svečius. 
vien Šerai liko kaip ir bever
čiai, tai atsiranda žmonių, ku
rie juos siunčia Konsulatui 
kaipo aukas . Tekiu būdu at
stovaujamų šėrų skaičius au
ga ir per tai bus pagreit inta. 
ukvkia. iupi QUICK REL1EF F0R FEEf 

CUTS-BURNS-SCALDS 
Bhould be ąuiekly treated to r—vent hnd after-
iffecta as well as reheve pain. v>se OIL-ol-SALl. 
Wonderful too for sore t ;red feet. At your 
druggist's—money back it not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories, 215Soutb 
iftavitt Street, Chicago. 

A FLAV0R Ali 
ITS 0WN THAT 

MIIUONS mm 

^ ^ 
^ 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius; 

m 

* i D R A U G A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicfigo, 1 JI. 
i i 

" 

L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, Illinois. 

' /DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 
" A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 

" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas, 
tams $2.00. 73 East South St., VVilkes-Barre, Pa. 

Me- •• 

(< MOTERŲ D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro . 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chieago, Iliinois. 

" M U Z I K O S Ž I N I O S " — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chieago, 111. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Oliio. 

* 
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DRJUgSS Pirmadienis, kovo 4 dM 1940 

ūs atsiminimai ir SVEIKINU CICERO LIETUVIUS !ientik^ražūs 

Labai prašau Jiisu duoti j P. ir St. Balčiūnus ir jų jau-
vietos • ' D r a u g o " dienraštyje j nimą: Bronę, Elenytę ir Vla
d a m mano laiškui. 1939 m.fduka, nuoširdžiai dėkodama 
• •Draugo" Nr, 267 iš 13 d. jiems, kad užsakė ir siunčia 
lapkričio i r dar ankščiau 13 Į man į Lietuva laikraštį 
<L rugsėjo mėn. "Draugą / ' be- '••Draugą.'* Tiesa, prasidėjus j tik vargas, kad nevisoms I gyventojas, kad ir bežemis, 
skaitydama radau paminėta dabartiniam karui " D r a u g a s ' j įstengiau į laiškus atsakyti] dabar apseina be laikraščio, 

nes pasireiškia darbininkų 
iliuzijos. Bet gana svajoti, I stoka, kadangi daug darbiniu- j 
pabrėšiu žodelį — kita i r iš j kų sutraukta prie sausinimo 
realaus gyvenimo. Per ta 10 pelkių, tiesimo gelžkelių ir 
metų gavau iš draugių ame- j plentų; prie įvairių valdiškų 
rikiečių laiškų ir net dovanė-1 ir privačių statybų, o žiema 
lių, už ką esu labai dėkinga, | miškuose prie darbų. Retas 

Paulinos Kaziliūnaitės, t. y.: jau ne taip reguliariai lanko-: UŽ ta labai atsiprašau ir pa 
siteisinu, kad tas atsitiko ne mano vardą. Tai buvo man j si, kartais net kelių savaičių 

didelis sorpryzas sužinoti, Į ant kart ateina, kitų kartų 
kad, nepaisant 10 metų laiko
tarpio, nei to atstumo, kurs 
per tą laiką skyrė mane nuo 
Amerikos lietuvių, randasi 
asmenų, kurie dar nepamiršo 
manęs ir to idėjinio darbo, k»i-
rio talkoje ir aš turėjau lai
mės penkis metus Chicagos 
Ciceroje dalyvauti. Begalo 
malonu prisiminti t ie laikai ir 
asmenys, su kuriais tuomet 
dirbome idėjos darbe, bet at
stumas, laikas ir pačios gy
venimo aplinkybės neleidžia 
pasimatyti — asmeniškai sn-

visos savaitės numeriai pri-
būna percenzūruoti nebe visi, 
o kai kada ir visai neateina, 
t. y. kelionėj žūsta, bet tai 
karo pasekmės ir dėlto niekas 
nekaltas. 

Dainai svajoju. Čia tarsi 
tikrovėje matau gerb. kleboną 
kun. Vaičūną ir girdžiu malo
nų jo balsą giesmėje, pamok
sle, dr-jos subuvime i r asme
niškame pasikalbėjime, tik la
bai gaila, kad tai būna fan
tazija, o ne tikrovė. Būtinai 
atsilankau ir pas ponus J . ir 

iš apsileidimo, bet dėl stokos 
laiko, kurio Lietuvoje mote
rims labai maža lieka nuo 
ruošos ir ūkio darbų. 

Je i kam būtų įdomu žinoti 
apie mano gyvenimą Lietu
voje, čia paduodu kiek žinių 
apie save: 

Grįžus man 1928 m. į Lie
tuvą, po pusmečio ištekėjau 
už ūkininkaičio ir visą laiką 

daugumas ūkininkų išsirašo 
net po keletą laikraščių, pa
vyzdžiui Jasiuliškių k-mo sep
tyni ūkiai gauna 30 įvairių 
laikraščių* iš kurių 2 dienraš 
čiai. J a u ir kaimiečiai labai 
domisi vaistytas ir politikos . 
gyvenimu, tautinis susiprati- j 
mas žymiai pakilo ir kiekvie 
nas ryškesnis valstybės gyve 
nimo nuotykis įgavo i r kai
miečių susidomėjimo, pavyz
džiui: valdžios persitvarky-

sitikus pasikalbėti. Lieka tik! M. Vaičiūnus; ta ip rodos ir 
viena priemonė, tai svajonė matau jų vaikučius (dabar ži 
— lakūnėlė, kurios pagalba,' noma jau jaunuoliai), ponią 
pasinaudodama aš dažnai pa-1 Vaičiūnienę persiėmusią Mo- moję, dar auginant ketvertą entuzijazmo 
siekiu Dėdės Šamo Chicagą ir terų Są-gos rūpesčiais ir da- vaikučių, nei laiko, nei noro | kaimas. Tie 

iki šiol gražiai i r sočiai gy-Į mas iš tautininkų į konsolida-
vename. Vyro ūkis i?; 32 ha i cine kaimiečių labai prielan 
žemės darbo duoda nemažai, j kiai buvo sutiktas. Laimėtosios 
bet tiesą sako patarlė: darbas1 Kaune Europos krepšinio pir-
— laimės šaltinis. Visuome- j menybės taipgi buvo teigia-
niškame darbe jau mažai ten-1 mai kaimiečių įvertintos, o ką | 
ka darbuotis, nes gyvenant j jau bekalbėti apie sostinės, 
kaimo sąlygose, ūkininko š?i-| Vilniaus atgavimą, čia tiesiog i 

bangą pergyveno 
Tiesa kaimuose neda-

vaizdą teikiamą Lietuvai, 
svarbu ne patsai triukšmą vi -
mas, bet įsisąmoninimas. Nors 
paskutiniu laiku Lietuvoje ir 
kaimiečių nemaža palietė mo-
ralis pakrikimas, bet daugu
ma jų vis dar lieka moraliai 
tvirti ir pasitikėdami Dievo 
apvaizda. Lietuvos tikrųjų sū
nų aukštųjų pareigūnų švie
su protu vedami tikisi, kad 
mūsų brangi tėvynė Lietuva | 
iš dabartinio karo sunkumų i 
vėl bus išvesta į laimingą ir; 
šviesią ateitį. Baigdama šį sa-1 
vo minčių žiupsnelį rašyti, i 
reiškiu savo nuoširdžiausius 
linkėjimus visiems savo drau
gams ir pažįstamiems Ameri
koje. 

Su pagarba 

Paulina Kaziliūnaite --
Klingiene 

Jasiuliškiai -- Vabalninkas. 

Cicerą, o ten jau savo fantą- rosi nesmagu, kad negaliu aš 
rijoj aš darau visą eilę įdo- pagelbėti. Tai vėl dalyvauju 
miausių ekskursijų, pirmoje! šv. Grigaliaus chore, matau p. 
eilėje pas savo mylimuosius 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Juat bring out several vari-
eties of Kraft Cbeeee Spreada 
and crackers . . . and company 
refreshmenta are all ready! 
Thea© Spreada are grand for 
sandwiches, appetizers and 
aalada, too. Notke the amart 
new circle-dot deaign on the 
Swankytwig glaaaca Kraf t 
Spreads come in. ^ 

Mondeiką, jo malonią žmoną. 
Neaplenkia mano skrajūnėlė 
ir kitų Ciceros organizacijų, 
b^i JUJU vadij, kaip tai A.L.-
K. M. Są-gos Chicagos Ap
skričio, Ciceros Vyčių kuopos 
ir kitų. Labai malonu apsi
lankyti ir pas ponus Morkū
nus — gerąją Emiliutę, kuri 
mane ir Lietuvoje laiškais 
aplanko, — pas ponią Vaišvi
lienę ir jos linksmąją dukre
lę Izabelę, kuri apsilankė pas 
mane Lietuvoje, suteikdama 
dRug žinių apie Ciceros lietu
vių gyvenimą. 

Nuskrieju mintyje ir pas 
kitus ano laiko mano gerus 
pažįstamus ir prietelius, tik 
vargas, kad minties vizitas — 
tai ne asmenis: nei pasiguosi, 
nei mintimis pasidalinsi -

nei tinkamų aplinkybių dar
buotis nėra. Užtenka to, kad 
esu narė Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos Vabalninko skyriuje, 
skaitau dr-jos organą "Mote
r į " i r dalyvauju Mot. dr-jos 
sk. susirinkimuose. 

P e r tą 10 metų gyvenimas 
Lietuvoje padarė milžinišką 
pažangą, ne tik miestuose, bet 
ir kaime: susisiekimas žymiai 
pager intas ; tiesiama plentai, 
skersai ir išilgai Lietuvos kur
suoja moderniški autobusai, 
įvesta privalomas pradžios 
mokslas i r pristeigta per 3 
klm. viena nuo kitos pradžios^ 
mokyklų/ Ūkis labai progre- ' 
suoja: kur pirmiau buvo pel
kės, dabar auga įsetos kultū
rinės žolės, gyvuliai išlaikoma 
taip, kad iš pagrindų pakeitė 
pieno ūkį; 10 kartų padaugė
jo pienas. Daugumas ūkinin
kų darbus dirba mašinomis, 

ryta manifestacijų ir nekelta 
jokio triukšmo, tas lietuvio 
kaimiečio prigimčiai svetima 
ir neįprasta, jis ne tik liūde
sį, bet ir džiaugsmą reiškia 
ramiu būdu, pasidalindamas 
mintimis su aplinkiniais ir 
pareikšdamas padėką Aukš
čiausiajam už globą ir ap-

B U T K U S 
Undertaking Co., inc. 

\Villiam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir NaktJ. 
710 W E S T 18TH STREET 

T E L CAJSTAL, 3161 
,'t* 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Ba okte
tams. Laidotuvėm* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

She's prettg as 
a picture, 

but 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
. . . her closest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
t iey won't teU. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunitiea and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and ita 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
znacal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• (BAD BBEATH) *• 

• 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTĖS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J . P. KAVAL (Kavalauskas) , 
naujas pusininkas, šauki te — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

on't look 

OLDER 
an youpyearsJ 

Why be your age? Look younger than your y ears with 
Clairoled hair . . . with hair that U soft, coloriul. youth-
Iike! Those g ra y streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo O ii Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it T1NTS. 
See your hairdresset today and say: 

^yVcUot^aMu... tw//t 
Writo now for t:ee booklet and free advic« on your hair problem to 
/oan Clair. President. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. N«w York. N. Y. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio protrranio Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šalllniieru. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L A N b E DIENĄ IR NAKTĮ 

D V f A T KOPLYČIOS VISOSE 
I I V A l MIESTO DALYSE 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Plione YARds 4908 

I. J. Znlp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

M o n y B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas l7ARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Ladiaicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PIILlman 1270 

4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 6 2 0 W - 1 5 t h *** 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

file:///Villiam
file:///VHIP
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KAS GIRDĖTI 
Pavykęs Jubiliejaus 
Vakaras 

BK1UHT0N PABK. — Ne
kaito Prasidėjimo P. Sv. Mo 
terų ir Mergaičių draugijos 
sidabrinis jubiliejus praėjo 

šauni Puota 
Pavyzdingoj šeimoj 

Praeitą sekmadienį, vasario 
25 d., puikioj Povilo ir Leo>-
kadijos Krikščiūnų rezidenci
joj, 6601 So. Richmond Ave., 

dideliu pasisekimu. Jub i l i e - j 8 U g i r i n k o s k a į t i i n .g a s b u r y s j ų 

jaus dienos ryta. nares paai 
puošusios sidabrinėmis gėlė
mis ėjo **in corpore" bažny
čion. 

Vakare įvyko šauni vaka
riene su paįvairinta progra* 

draugų ir giminių į linksmų 
surpryzą; suruoštų Povilui 
Krikščiūnui jo gimtadienio 
proga. 

Retai kada pasitaiko daly
vauti tokioj iškilmingoj ir vai 

ma, ku r i , sumaniai vedS M . ; y n g o j ^ k a i p „ - d i a 

Paukštienė. Programoje d a i y - į t a v o ^anma perteklius j -
vavo: Kvietkaitės ir P * ^ v&irimsių v a ) g i ( j k ^ 
laite, kurios tikrai artistiškai. 
pašoko. Padainavo dalis Mo-
terų bųjungos 20 kj>. chore
lio vadovaujant S. Ivaškevi
čiūtei, kurios taip patenkino 
klausytojus, kad buvo iššauk
tos. Buvo ir trio iš Cicero: 
P . ir A. Jurgelaitis ir S. Gerd 
vilaits, o solo dainavo St. De 
ringis. Akompanavo V. Krau-
čiūnaite. Tarpais buvo kal
bos, kuriomis sveikino mūsų 
prieteliai: d-ras Dunduli?, 
klebonas kun. A. Briška, Mo
terų Saungos centro iždin. E. 
Statkiene. J . F . Eudeikiai ne
galėdami dalyvauti prisiuntė 
sveikinimų su $5.00, Moterų 
Sąjungos 20 kpi per pirm. U. 
Rastenienę. Nares išbuvusios 
10 ir 20 metų nesirgusios bu
vo apdovanotos. 

Į vakaro rengimo komisijų 
įėjo: A. Erčienė, Navickiene 
ir F . Vaikutiene. Virtuvėj va-

Be to dar puiki erdvi vieta 
ir smagus visų ūpas paliko 
kiekvienam atsilankusiam ma
lonių įspūdžių. Ypatingų kom
plimentų užsitarnavo suma
nios ir linksmos tos puotos 
iniciatores — Leokadija Krik
ščiūnienė ir Amelia Raymond, 
kurios kuo daugiausiai pasi
darbavo prižiūrėdamos sve-
cius. 

Tie kurie atėjo palinkėti 
Povilui Krikščiūnui laimes jo 
gimimo dienoj ir atnešė jam 
įvairiausių dovanų, tai jo ge
ri draugai ir gimines, būtent: 
Daunorai įr jų 'sūnus Ričar
das, Počulpai, F. Jurevičius, 
Krikščiūnų šeima iš Cicero ir 
daugelis kitų, kurių čia nėra 
galimybes išvardinti. 

Tenka pastebėti, kad Povi
las ir Leokadija Krikščiūnai 

Į yra sukūrę vieną iš pavyzdin
gi] ir pasiturinčių šeimų Chi-

dovavo O. Kazragiene. 
Ten Buvus c a & o s uetuvių tarpe. Kaij>o 

sėkmingi biznieriai jie yra 
c ^ - . labai populiarūs, daug pasi-
5>Or U l l C a g O r t . q *"tdarbavc lietuvybės labui, pri-
Zkiutes 

Vasario 25 d. plačiai žino
mi So. Chicago veikėjai Pet
ras ir Anastazija Snarskiai, 
610 E. 88th St., kuris turi 
savo puošnų namų, švente sa
vo septynių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta (proga 
artimieji draugai-es pasveiki
no veikėjus Snarskius. Anas
tazija Snarskiene yra įvairių 
kultūrinių draugijų ir orga
nizacijų nenuilstanti veikėja, 
gabi plunksnos vartotoja. Pet 
ras Snarskis yra So. Chicago 
bažnyčios komitete per dau
gelį metų jis visur prisideda 
darbu ir anka. Snarskiai yra 
labai malonūs žmonės; augina 
dvi gražias dukreles — Tere
sę ir Adelę. 

Linkime Snarskiams ir jų 
dukrelėms sulaukti daug links 
inų sukakčių. 

Elena Mažeikaitė žinomos 
veikėjos Snarskienės sesutė, 
buvo sunkiai ligos prispaus
ta. Dabar kiek jau pagerėjo 
ir gyvena pas sesutę Snars-
k ienį 610 E. 88th St. ČJali-
ina jų aplankyti. Rap. 

] klauso prie RK.S.A. Geras 
tėvų savybes yra paveldėję ir 
jų vaikai. Mažoji jų dukrelė 
Dolores yra labai gabi mok's^ 
le ir muzikoj. Vyresnysis jų 
sūnus Eduardas yra baigęs 
medicinos mokslus ir dabar 
praktikuoja savo profesijų 
New Yorke. Jaunesnysis sū-

Sumner AVells (kairėj) ir Vokietijos užsienio ministeris 
Joacbim von Ribbentrop konferencijoj Berlyne. Ribbentrop 
pasakę/s, jog "Vokietija turi sunaikint Angliju". (Acme te-
[ephoto) 

nus Povila's irgi siekia aukš- glų kalbomis. Beabejo visi 
tojo mokslo. Būdamas labai' jau žinote, kad New City Fur-
sekmingas muzikoj jis suor-'niture Mart baldų krautuvės 

Vieša Padėka 
Lietuvos Nepriklausomybės 

22 metų sukaktuvių paminėjį! 
mas vas. 4 d. Cicero Stadium 
Šamiiai pavyko. Publikos da
lyvavo 3,782. 

Šia proga norime padėkot 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šio parengimo. Dėkojame 
*' Draugui," " Naujienoms,'' 
"Sandara i ," "Vilniai," "Vy
čiui," "Margučiui," "Liet. 
Vedėjui" už talpinimų visų 
aprašymų. Dėkojame " Mar
gučiui ," kuris ypatingai daug 
laiko užleido savo radio va
landoj ir davė progų komiai-

Į jai prabilti į radio klausyto
jus; ačiū visiems radio pro
gramų leidėjams, kurie nesi
gailėjo laiko garsinimui šio 

j parengimo; dėkojame Maro-
,* zas Bake Shop už paaukavi-

mų duonos; dėkojame visiems 
biznieriams ir rėmėjams, ku
rie suteikė sveikinimus; dėko
jame Moterų Sąjungos 48 kp. 
ir 6v. Antano dr-jai, Cicero 
už pasidarbavimų; dėkojame 
Lietuvos konsului Chicagoje, 
Petrui Daužvardžiui, už jo pa
ramų ir dalyvavimų; dėkoja 
me visiems programos daly
viams; dėkojame Dariaus Gi
rėno ir Edison postams už 
dalyvavimų. 

Esame dėkingi Chicagos ir 
apielinkės visuomenei už to-

ganizavo savo orkestrų ir y-
ra jos vedėju. Toji jo orkes
trą linksmino svečius atsilan-
kusius į minėtų parę. HA 

R A D I O 
LITHUANIAN LEADEB 
PROGRAMA 

Jau kelinta savaitė, kai 
Liet. Vadas, dvi 'savaitinis 
laikraštis, leidžia įdomia ra
dio programų lietuvių ir an-

programos dalį, t. y. nuo 8:45 
iki 9-tos vai. Leader išpildo. 
Ypatingai svarbu, kad šį ant
radienį visi kiaušy tumėtės, 
nes teisėjas Jonas T. Zūris 
kalbės į lietuvių visuomenę 
labai svarbiu klausimu. 

Sftcratchine Relieve 
/tchfasi 

—„» W w . — ~ ~ - , *orMonqrSick 
Forąuickrelief from itching of eczema. pimples, 
athlete's foot, scabies, rashes and other ex-
ternally caused skin troubles, use vvorld-famoua, 
cooling, antiseptic, liquid D.D.D.PrescriptJon. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
«iuickly stops intense itching. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. O. PRESCRIPTION. 

0* 

^Itchinė CETRELIEF 
_ „ IhisF*$tWw 

^ • I b l I l I l C - o r M o o e r B a t k 
For quick relief from, itching of eczema, pimples, 
athlete's foot, scabies, rashes and other ex-
ternaUy caused skin troubles, use vvorld-famous, 
cooling, antiseptic, liąuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itching. 35c trial bottle 
proves it , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

\ m 

Plačiai žinomas žurnalistas 
A. Stelmokas praneš visas \ _ g 

vėliausias pasaulio ir Lietu-^ M I f i l i A V C Wn | C | 
voe žinias lietuvių kalba. J.) m U H v J J • _ • • • * • 
Juozaitis, sporto skyriaus re
daktorius, padarys sporto ap
žvalgų. 

Lietuviai, nepamirškite, kad 
šį antradienį stotis WSBC, 
1210 kil. transliuos šių radio 
programų. Laikas — 8:45 iki 
9-tos vai. vak. Klausytojas 

Člean Oul Acids 
Excess Acids and poisonous wastes in your 

blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or filters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oetting Up 
Nights, Nervousness, Lee Pains, Circles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
Bcription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palhative work of 
Cystez may easily make you feel likę a new 
person ln Just a few days. Try Cy»tex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfied. Cystex costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee protects you. 

^ 
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Minėjo gimimo dieną 
Plačiai žinoma visuomenes 

veikėja, Elena Gedviliene, va
sario 25 d., švente* savo gimi
mo dieną. Tų pači$ dienų jos 
marti Eleonora Gedviliene 
taipgi švente" savo gimimo die
nų. Abiems Gedvilienems bu
vo sudėta daug linkėjimų ir 
dovanėlių. 

Linkime Elenai \r Eleono
rai Gedvilienems dar daug, 
daug linksmų gimtadienių 
praleisti ( 

. 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

— R E N G I A — 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio "April 21 D., 1940 M. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Bupen St. ir Ashland Blvd. Chicago, III. 
Pradžia 5:00 vai. vakare panga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

TIPUETUS JAU GALIMA GAUTI «DRAUGO" OFISE. 

I 

kį skaitlingų atsilankymą. Be 
jūsų paramos šis parengimas 
nebūtų pavykęs. Jeigu atsira
do kokių nors kliūčių ar trū
kumų, atleiskite — kitų kartų 
dėsime dar didesnes pastan

gas visuomenę patenkinti. 
Lai sis parengimas būna 

pirmutinis žingsnis prie dides
nio pasidarbavimo tautiškoje 
dirvoje. 
iAm. Liet. Dienos Komitetas. 

"Draugo" Gavėnios Radio Programos 
Gavėnios metu pašvęsime 10 mlnutų išimtinai religijai. Girdė

site bažnytinių giesmių ir pamokslėlį pritaikintų Gavėnios 
dvasiai. Giesmes pagiedos sextetas: H. Lucas, E. Kan-
drataitė, I. Aitutytė. E. Nausėdaite, K. Balčiūnaite, ir O. 
Ū saite. 

Nepamirškite užsisukti savo radijo 1360 kil. antradie
nio 7:30 vai. vakare. 

VRML 

YVr/te for Free Book 
"A World of Comfort for Yo«r tyri' 

Night and Morning 
Dėl %kig pavargusią nuo tealėa, 
Vė#o ar Dulkia, vartokite keUs 1»-
%u» Molina: Palengvina o u vargt* 
šias aku. 
Saugus Kūdikiams ir Suauguidsma 
visose Vaistinėm 

MURINĘ COMPANY ,̂ \ \l\ 

AN URGENT MESSAGE 
to women who suffer 

F E M A L E VVEAKNESS 
Few women today are free from some sign 
of functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF gett ing restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
for y o u — 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to help ąuiet weary, 
hysterical nerves, relieve monthly pain 
(cramps, backache, headache) and weak 
dizzy fainting epelis due to functional ir-
reg^ilarities. 

For over 60 years Pinkham's Compound 
has helped hundreds of thousands of weak 
run-down, nervous "ailing" women to go 
smiling thru "difficult days." Why not give 
this wonderful "woman's friend a chance 
to help YOU? Try it! 

? KLAUSYKITE 

New City Furniture Mart 
R A D I O P R O O R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocydes. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška GmpS 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

ALEX ALESAUSKĄS & SONS 
WholesaIe Furniture Co. 

6343 So. Western Avenue 
EEPUBLIO 6051 

¥ m 

!*lllllllllfllM||||||||||||||||||l||||||i||ll|||||lHHIUIIIllllllllllUUIIIMIIIIMniHimtlllllllg 

î  SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČip 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statei 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3\% 

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakaro. 

j 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 1 
JOHN PAKEL, Prea. 

i CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
riiiii>iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinl 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 



BRitmss Pirmadienis, KOVO 4 d.. 1940 

Arkivyskupas Stritch • ir kultūra VISŲ tautu M 

Geriausias draugas visų ku-
v 4 I ni|PJ Milwaukee iodeezijoj yra 

P a v a r g ė l i Ų A p a š t a l a s arkiv>skuPas stritch. vienas 
Rašo STASYS PIE2A 

(« 

(Šis yra t m ' i a s J . E. arki
vyskupo Samuel A. Stritch, bi
ografijos skyrius. Naujasis Chi-
eagog arkivyskupas yra atviros 
širdies žmogus ir nenuilstas ir 
nuolankas Dievo tarnas.) 

Jis turi aukso širdį! Daž
niau j j matai, daugiau jį my
li ! " 

Taip pasakė monsinjoras 
M. J. Foley iš Quincy, 111. J is 
kalbėjo apie Chicagos naująjį 
arkivyskupą, Jo Malonybę 
Samuelį Alfonsą Stritch, D.D., 
kuris išbuvo Milwaukee arki-
dioeezijos galva per devyne
rius metus. 

Monsinjoras Foley sykiu su 
arkivyskupu Stritch 1925 ju 

Arkiv. Stritch ženklas 

kunigas šiam rašytojui išsita
rė: 

*'Žinoma, jis yra nepajudi
namas ir stropus. Bet tuo pa-
ui u kartu yra mums drau
gas . " 

Pabaigęs savo rytmetinius 
darbus, Jo Malonybę valgo 
pietus savo rezidencijoj kar-

i tu su kanceliarijos kunigais, 
(i ražus pasikalbėjimas, su ju
moru, pasmagina visuomet 
pietus. 

Jo nuolatinis paprotys — 
tai pasivaikščiojimas. Sykiu 
su kokiu nors kunigu, dau
giausiai su savo sekretorium, 
monsinjoru Roman R. Atkiel-
skiu, ir daug kartų vienas, 
kas vakarą po vakarienes išei-

biliejaus metais, važiavo Ro- ^ i r g r a i k l * ; ž i n 0 m a > i r na pasivaikščioti per miestą 
mon. Tuomet arkivyskupas 
Stritch buvo vyskupu Toledo, 
Ohio, kurią jis užėmė 1921 
metais būdamas tik tris de
šimts keturių metu. amžiaus. 

Kalbėdamas apie savo ke
lionės draugą, monsinjoras 
Foley išsitarė: 

" I s pirmųjų mes jį gerai 
pastudijavome. Paskiau jį 
pradėjom gerbti, o paskiau jį 
pamilom." 

^Arkivyskupas Stritch yra 
genijus draugų sudarime. Su 
juo tik reikia pasikalbėti, ir, 
rodos, jį jau nuo seniai pažį
sti. Kai jis kalba, jo žodžiai 
išmintingi ir nuoširdūs. Jo ran 

anglų. 
Arkivyskupas Stritch yra 

penkių pėdų ir šešių colių 
aukščio ir sveria apie 155 sva
rų. Jis paprastai yra tykus, 
kalbėdamas su moduliuojamu 
balsu ir vartodamas parink
tus, mokyto žmogaus žodžius. 

Jo raštinėj lankosi pašau-
j liečiai, politikai, diplomatai, 
prelatai ir beturčiai. Jis 
kiekvieną priima, su kiekvie
nu nuoširdžiai pasikalba. 

J is neina poilsio kol jo dar
bas neužbaigtas. Vieną naktį, 
arkivyskupas dalyvavo ban-
kiete ir pasakė prakalbą, pa
likdamas salę 11 vai. vakare, 

, . . . v JJ I nuvyko rezidencijon kur šį 
ka pasisveikinimas yra sirdm-j » ; J_ . gas ir draugiškas. 

Kaip jo draugiškumas pa
traukė net Šventąjį Tėvą, Po
piežių Pijų XI, papasakoja 
taipgi monsinjoras Foley. 

Jie buvo audiencijoj pas 
Šventąjį Tėvą, kuris kalbėjo 
italų kalba. Po gražios ir nuo
širdžios Šventojo Tėvo kal
bos, jaunasis vyskupas Stritch 
atsistojo ir visiems labai man 
dagiai išvertė Šventojo Tėvo 
kalbą anglų kalbon. Nustebin
tas monsinjoras Foley pasa
kė; 

"Mes visi atkreipėme akis 
į Šventąjį Tėvą bet jis 
nusisšypsojo ir palingavo 
galvą sutikdamas su vyskupo 
Stritch kalba." 

Arkivyskupas Stritch kalba 
keletą kalbų — j a s gerai su
prasdamas — kaip lotynų, 
prancūzų, italų, vokiečių, is-

vėlybą laiką laukė arkitektai 
su bažnyčios planais. Šiuos 

Kiekvieną vakarą išvaikšto 
penkias mylias. 

Kartais yra tokių atsitiki
mų : jis pasiima savo auto
mobilį ir išvažiuoja į kokią 
nors savo arkidiocezijos dalį 
ir praedda vaikščioti. Pama
tęs kokią nors kleboniją jis 
įeina pasikalbėti su klebonu. 
Žinoma, klebonas tuomet turi 
didį siurpryzą! 

Šis pasivaikščiojimo papro
tys su Jo Malonybe yra nuo 
jo studento dienų Romoje, kai 
su savo draugais, seminaris
tais, vaikščiodavo per Romos 
miestą. Jis tapo Romoj kuni
gu būdamas tiktai 22 metų 
amžiaus. 

Šis paprotys su juo ir už
augo. Bet dabar šiems pasi-

planus studijavo per valan- vaikščiojimams yra ir kita 
das. Bet arkivyskupas atsikė-j priežastis, kaip vienas Mil-
lė 7 vai. rvto ir atlaikė mi- j waukee kunigas man pasakė: 
šias 8 vai. savo rezidencijos 
koplytėlėje. 

" J i s vaikšto per miestą, 
kad būtų su savo žmonėmis; 

Maži vaikai jį labai myli, o1 ^ n o r i J u o s m a t y U > ? a č m P " 
jis juos. Jis su jais p a s i k a l J * u ž g e n i m o vibracijos ant 
ba, patapnuoja jų pečius ir! ^tvės. Jis , tadgi, žino gerai 
tuojaus tampa geri draugai. ; v i s » ™OIiix* S e r o v e s " ™r-
Jis taipgi vaikų paklausia. &us ' -
kaip jų tėveliai gyvena. Sugrįžęs namo po vaikscio-

Milwaukee diocezija, kaip $»">> »* P ^ e i d ž i a valandas 
Chicagos, yra kosmopolitiš- skaitydamas knygas. Jis vi

sai mažai rūko. 
Kaip dauguma, jis nežai

džia golfo. Jo mėgiamiausias 
sportas — vaikštinėjimas. 

Arčiausia jo širdies yra 

ka — joje gyvena visokių tau
tų žmonės. Kunigai kalba vi
sokiomis kalbomis savo žmo
nėms. Lingvistas ir natūralus 
žmonių vadas, jis kiekvienam 

L-i • .e-i *•• i „:«' Catholic Youth Organization patiko, nes jo filozofija, kaip Į ^ ~ ~ Į , _ 

SVEIKINAME! 

OHJ0Y! 
T i A 

jis pats pasakė, yra tekia: 
"Būk amerikietis, bet my-

lėk teisybę ir pagerbk laisve' šiandien, kova 4 d , sven-
į čiame Šv. Kazimiero globėjo 
| šventę. Šia proga sveikiname 
sekančius asmeni's, kurie ne-

,šioja šio garbingo šventojo 
vardą: Aušros Vardų parap. 
komitetus — Kaz. Saunorą, 
Kaz. Boguslovą ir Kaz. Kal-
nį, Jr . ; Marijonų klieriką Kaz. 
Stadalninką, Aušros Vartų 
par. mokinį Kaz. Kulbį, Jr., 
Kazimierą Bagdonaitę, Ka
zimierą Šliogerienę ir Kaz. 
Kalnį, Sr. Linkime jiems lai
mės ir pasisekimo visame. 

Rep. 

• joy to get relief fzoc> a ooc *h due to 
a cold. Get it with Simrh Lrc.s. Cofa^h l'*ops. 
Black ar Meothol, J*. Both taste uehcious. 
Smith Bros. Cough Drcps m ihe 
oaly drops containing YiTAMiN M 
Vitamin A (Caraceoe) raises the r^sissaae? of 

mucous membranes of now and throat to 
cold iniectioos, when -iacfc of resrst- tu 

<nre n due to ViramJn A del'r»er. i MARK 

YVOMEN! 
read how thousands have been able to 
GET NEW ENERGY 

IMPOITANT Ik to l Ttstt tmai WKT Fi Lyto E. fuklua's Vintam tom-
fm 9mJUt k CMtay! 

If yoo fed tired out. limp, listlesa, 
moody, depresaed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
loainc your boy friends to more at-
tractnre, peppy women—SN AP OUT 
OP IT! No man likęs a dull, tired, 
eranky woman. 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so try famoiu Lydia E. 
Pinkham'a Vegetable Compound. 
Let it stimulą te gaatric juices to help 

and asaunilate more wbole-

some food which your body uses 
direetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and give you 
joyful bubbling er.ergy that is re-
fleeted thruout your whole being. 

Over 1,000,000 woanen have re-

r>rted marveloua bcuefits from 
inkham's Compound. Results 

sbould deligh t you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

DAINŲ DIENA 
Balandžio 21, 1940 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 
Įžanga $100 — 75c — 40c 

Šokiams 35c 
"Rengia Lietuvių R. K. Choru 

Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraščius. 

NEURITIS PainlnFe* 

Rheumatism M--w 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Keuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaaion, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on ibis guarantee. 

Chicago, 111. — Walter H. Bradshaw (kairėj), kuri?_ suva
dinėjęs 5 metų Beverly Joan Frank (dešinėj) paslėpė savo 
•jjaražiuj. (Acme telephoto) 

— jaunimas bendrai. Apie tai 
jis pasakė,: 

"Ta i mano dešinioji ran.-
ka.M 

Kai jaunimo organizacija 
prasidėjo, tebuvo tiktai 2,000 
narių. Dabar Milwaukee CYO 
turi 30,000 narių! 

Vienoje savo kalboje apie 
jaunimo reikalus, arkivysku
pas Stritch šitaip pasakė: 

"Ta i Bažnyčios priedermė 
užauginti jaunime, tinkamai!' 

Tai tokio žmogaus — toki 
dvasios vado — Chicagos ka
talikai susilauks. Tai tikras 
ganytojas ir žmonijos vadas! 

(Kiek arkivyskupas Stritch 
yra nuveikęs jaunimui ir mok
slo plėtime, bus rytoj iš žy-
mojo arkivyskupo Stritch gy
venimo. Sekite rytojaus 
"Drauge.") 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir HollywoO' 
šviesomis. D a r b a . 
G a r a n t u o t a , s. 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 5840., 

Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Pančiakos, Pirštinės ir Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD I N N Prop. 
Svetainę renduojame susirinki 
mams, perems, vestuvėms ir 

šokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD S T R E E T 

Chicago, 111. 

vi-

CLASSIFIED 
RECYVERIŲ NAMŲ 

IŠPARDAVIMAS 
37 apartmentai. įplaukų $12,000 I 

metus. Reikia įnešti $8,000. įmo
kėti pinigai sugrįš j 2 metus. 
13-ka apartmentu. Rendu neša $450 
į m&nesj. Kaina $16.000. 

10 apartmentu. RendŲ neša $450 
metus. Kaina $18.500. 

9 apartmentai; rendu neSa } metus 
$4,200. Kaina $14,000. 

3 Storai ir 17 apartmentu. Rendu 
neša $5.000 J metus Kaina $20,000. 

6 kambariu mūrinis eottage, ap
šildomas, garadžius. Kaina $2.350. 

Storas su fletu viršui, mūrinis, ap
šildomas. Kaina $2,900. 

Išdirbtas biznis - groserne" su namu 
Ciceroje. Taipgi 2 fletų mūrinis ga-
radžius. Kaina $4.800. 

Mūrinis apšildomas 4 f let ai su Ta-
vernu. Salė šokiams. Kaina $6.500. 

4 fletu medinis namas, po 4 kamb 
Kaina $1,350. Už cash, arba mainy
sime. 

Turime ir daugiau gerų pirkiniu. 
Padarome pirmus morgičius ant 
*¥>%, be komišino. Teisingas patar

navimas. 

CHAS. URNICH ^Umikas), 
2500 W. 63rd St., 2nd PI., 
Rm. 4, Tel. Prospect 6025. 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMFT N II 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
. . . . . . . . . . K STOTIES 
PROGRAMŲ i « o KO. 

Žinių - Žineles 
KAUNAS. — Išeivijos tau

tinei veiklai derinti, centrali
zuoti, rūpintis užsieniuose gy
venančiais lietuviais, nustaty
ti sistemingo veikimo gaires 
prie DULR sudaryta specia
li komisija iš R. Skipičio, 
Kviklio, d r. Eačkaus ir Dauk
šos. 

10:00 VAL. RYTO W.H1P. 

PARDAVIMTT PIKNIKO DARŽAS 
13 akeru pikniko daržas, kampas 2 
išcementuotų vieškeliu: arti Chicagos. 
Tavernas su visais fiksčeriais; šokių 
sal5; garadžius; minkštu gSrimų 
krautuvė ir 5 kamb. mūrinis bunea-
low. Forklozuota nuosavvbS. Galima 
nupirkti už mažiau kai 10 nuoš. PP-
nos kainos ir dar išmoVg.iim«•<««. 5W»\ 
Taimnn. v^natinis agentas, 407« W. 
2flth St., Cliicago. 1 1 . Rookwell 1907. 

.RENPON KAMBARYS 
Re n don gražus, šviesus kambarvs 
vaikinui ar merc-inai. Visi natoeru-
mai. Norint, ealės pats taisvti val
gį. 7130 S. Maplewood Aveime. 

PLATINKITE " D R A U G 4 " 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

• e s tuvėm, Krtkštynom Ir Kito 
klem Banktetam Suteikiam P » 

tarnarlma. 

Į J r t — • • Patarnavimas Tlidenu 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav 

Tel. Victory 9670 

Benkite LUtuviAką 
tyduką 

JTathan Kante* 
MUTUAL UQUOB 

CO. — Wholesal« 
4707 8. Halsted 81 

TeL Boulcvard 0014 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rūšies naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
koj imu. Darau visokį taisymo dar* 
bą be jokio cash įmokė j i mo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gerlaiisį atlyginimą 1; 

Fire Insurance Kompanijų dėl tai' 
symo apdegusių n a m ų ) . Daraor 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kivip-
kitos prie: ' 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

MKTTTVTfiKAS DVARAS 
?00 a k e m ūkis "VVisconsine, su une-
Hu. be skolos. Cementuota daržine 
3 5 T 7 2 , plieno ramstis: 5 metu se
numo 5 kambarin namas su visais 
rakandais 13 melžiamu karvi". bu-

I liūs. 11 tolvčių. 2 arkliai, vištos ir 
visos mašinos .reikalingos farmeria-
vlmui. Našlė pavMė mums iSmal-
pvti ant namo Phicagole. ftkin'"kA 

15vo?iuoia nirmadipnio vakar*1. Sku
bėkite atsišaukti nng J T*. S»anko-
rricr and Co.. 4706 Soutb "Western 
Avemie, tel. IiAFayette 5407. 

:•: 
i Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 ' 
- * $ 

Listen to 

PALAMECH'S 
YBSOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
Announced in English 
Featuring a Program of 

CUSSICAL AND FOLK MUSIC 

ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% •& I^1-

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOCIATIOI 
O F CHICAGO 

JTJSTUi MACKIEWICH, ] 

Chartered by U. S. Government 
SAVTNGS FEHDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUB 

VAL.: 0 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12.00 p. 

« -

. — i 
fieštad.: 9 iki 8;00 • . • . 

-~* 

SVARBFS KKSTKA! 
Prieinamomis sa.lve'omln pallma per
imti taverna «u 4 pagvvenimnl kam
bariais Atsišaukite: SS942 W. Per-
shing Road, tel. IiAFayette 8108. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Pigiai parduodamas naujas 5 kam
bariu bunealow Maro u ette Parke. 
Žemas nuoSimtis, lengvi iKmokStl-
mai. Turime ir kitokiu pigiu bie-
nlavu namu ir rezideneiiu. Taipgi 
ir geru lot" Marąuette Park kolo-
niioie. J ViUma*. 6800 So. Maple-
wood Ave.. ChicAGsrv 

t< 

Pendon 6 dideli kamb. 2-rame auk-
Ste — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — garadžius, dide
lis "poreb". arti Kataliku Bažnyčioa 
ir mokvklos. 

v. sAurroRis 
11116 So. Spanldfng Ave. 

Cedarcrest 29S3 

PARDAVIMUI VAlT^fi 
Pardavimui S-fetu namas Bridge-
porte. Atsišaukite t Kazimieras l a u 
pius. 2830 South Wallaoe Street. 

PARDAVIMUI NAMAS — 
4 fletu. 2 — 4 ir 2 — 3. mfirinis. 
su stea,m heat, Marąuette Parke. 
Prieinama kaina. Savininkas ant vie
tos. P. Tubutls, 7029 So. Falrfield 
Ave., Chicago. 

PARDAVTMII TAVERNAS 
|Parda\1mui pilnai irenirtaa tavernas 
'Ir namas. Parduosime arba mainvsi-
me ant pHvatISkn namo Atsišaukite: 
8258 So. Fmeirald Avenn^. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IAMOKCJIMAI8 

Barskis Funniture House, Ine 
i f D H O H I OF i i m P D B H 1 T O B I " BFVCK 1904 

1748-50 W . 47th St. Phone Yards 5069 | 

NAMU KAINOS IR RENDOS 
KĮLA; PIRK NAM4 
DABAR — LAIMĖSI. 

i fl. moderniškas miirlnis namas 
Ir mfirinis garadžius. Randasi prie 
pat Marouette Parko. Kaina grei
tam pardavimui — tik $12,500. 

Mfirinis biznio namas. 2 krautu
vės ir 11 kamb. f lėtas, garu apšil
domas, randasi arti Sv. Jurgio b«ž-

Įnvčios. Tinkamas visokiam bizniui, 
j Kaina tik $6.300. Tmokėti $2.500. 

Biznio namas, dideig krautuvė, 
'fleto* vir*ui. gani anšild^mas ra-
radžius. Gera. vieta bizniui. Kaina 
tik $fi.800. Tmokėti $2.000. 

9 fl. apartmentinis namaa. apš'l-
domas. eera transportarija. Rendu 
neša $4.200 I metus Kaina ereltam 
nordavimui tik S14.800. Tmokėti 
$4.000 arba daugiau. Spekulantu 
kąsnis. 

Jeigu Tamsta nerasi šiame garsi
nime kokio namo norite, tai malo
nėkite pa.šauktl mus per telefoną 
arba atvažiuokite i mūsų raštine, o 
me« tikrai parodvsime toki na«>a 
Ir tokioje vietoje, kur jums patiks 

K. J. MACKE—MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2ros lubos, 

Tel. PROspect 3140 


