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Pijus XI kriptoje susijungė su pranokėjais
Trilypis karstas su kinai padėtas greta
Pijaus X ir Benedikto XV sarkofagu

KARPATŲ UKRAINA
YRA MAŽA, BET SVARBI
VISOS UKRAINOS DALIS

Kardinolai, prelatai ir
diplomatai buvo laidotuvėse
VATIKANAS, vas. 14. —
Šiandien vakare mirusio Šven

tojo Tėvo Pijaus XI kūnas
palaidotas Šv. Petro bazili
kos požemiuose, kur palaido
ta eilė buvusių Popiežiij ir ki
tų garbingi) Bažnyčios tarnų.
Pijaus sarkofagas yra šalia
Popiežių Pijaus X ir Benedi
kto XV. Prieš keletą, metų
Pijus XI nurodė vietą, kur jo
palaikai turi būti sudėti.

ROMA, vas. 14. — Ateinan
tį penktadienį oficiali Italija
pagerbs mirusį Šventąjį Tė-I
vą Pijų XI. Tai dienai bus
paskelbta tautinis gedulas. Įvvks gedulo pamaldos — Mi
šios. Pamaldose bus karalius
su namiškiais, ministras pir
mininkas Mussolini su visais I
kabineto nariais, kiti aukštie
ji valdininkai ir akredituoti
Italijai diplomatai.

Šiandien pusiaudienį bazili
kos durys uždarytos publikai.
Laidojimo ceremonijos prasi
dėjo 4:00 popiet. Publika į
bazilikos vidų neįleista. Da
lyvavo tik kardinolai, arkivy
skupai, vyskupai, kunigai,
Vatikano personalas, diplo
matai, Popiežiaus atžymėti
asmenys, Romos aukštosios
kilmės asmenys (patricijai),
Bažnyčios organizacijų ir vie
nuolijų atstovai ir kiti žymie
ji asmenys. Ceremonijų eiga
Vatikano radijofono buvo
transliuojama visam pasau
liui.

Iš ryto bazilikoje šiandien
buvo laikomos trečios iškil
mingos gedulo Mišios, daly
vaujant visiems Romoje esan
tiems ir iš svetur jau atvykusiems kardinolams. Bazilika
buvo kupina tikinčiųjų.
4:00 popiet Pijaus XI kū
nas iš Švč. Sakramento kop
lyčios nukeltas į pačią bazili
ką ir įguldytas į trilypį kars
tą — kedro medžio, švino ir
skirpsto medžio. Švininio kar
sto antvožas aplinkui užlietas
ir užantspauduotas. Ir taip
trilypis karstas įleistas į ba
zilikos požemius — į grotą po
Iki šiandien pusiaudienio didžiuoju altorium.
išstatytą viešąjai pagarbai
Liūdnos laidotuvių ceremo
Pijaus XI kūną atlankė apie nijos tęsėsi ilgiau kaip pus
pusantro milijono žmonių.
antros valandos.

RADIJO

IS

PROGRAMA

LIETUVOS

Rytoj, vasario 16 dieną,
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės proga iš Lietuvos bus
PRAHA. — Apie Karpatų transliuojama radijo progra
Ukrainą jau rašyta ir kalbėta ma. Chicagoje bus girdima
daug. Juo toliau nuo Karpa 11:30 vai. ryto iš stoties
tų, juo įvairesni, platesni, ir WGN.
fantastiškesni buvo tie gan
dai, berods, nepasibaigę ir da
bar, kai Karpatų Ukrainos mi
nistras pirmininkas A. Vološinas aiškiai pasakė, kad “mū
sų kraštas toks mažas ir ne
turtingas, kad jis turi pir
LONDONAS, vas. 14. —
miausiai rūpintis savimi, ven
Filipinų salų prezidentas Qugdamas visokios aukštosios po
ezon keliems tūkstančiams žy
litikos”.
dų bėglių iš Vokietijos siūlo
Toks atsakingo už Karpatų Mindanao ežeringos salos plo
Ukrainos likimą veikėjo pa tus. Bet žydai ten turėtų už
reiškimas turėjo, rodosi, visai siimti žemės įdirbimu.
išblaškyti gandus apie Karpa
tų Ukrainos vaidmenį vyk Tai iškėlė tarpvalstybinis
dant Didžiosios Ukrainos kū bėglių komitetas, iš kurio
pirmininkas amerikietis Geo
rimo planą.
rge Rublee atsistatydino pa
Bet tie gandai nenutilo ir reiškęs, kad jis užbaigęs $u
kažin ar artimiausiuoju laiku nacių Vokietija žydų bėglių
nutils, nes Karpatij. Ukrainos reikale pasitarimus.
likime yra nemažai to, 'kas ne Jo vietoje išrinlrtas kitas
priklauso nuo vietos valdžios pirmininkas.

VOKIETIJOS ŽYDAMS

SIŪLOMA FILIPINŲ
EŽERINGA SALA

MIESTELIO PRIE EŽERO ŽIEMOS VAIZDAS LIETUVOJE
ŠIANDIEN

MALDOS

GEDULO

PA

Komunistas Brandais įvertina prez.
Reosevelta Maskvos laikraštyje

PARAPIJŲ

BAŽNYČIOSE

Chicagos arkivyskupijos vi
■y
sų parapijų bažnyčiose šian
dien 9:00 ryto įvyksta gedulo
Anot jo, komunistų šūkiai
pamaldos — Mišios mirusio
Amerikoje kaskart stiprėja
Šventojo Tėvo Pijaus XI pa
Ko-. lemta ginti Panamos perkasą ir kas susieta su bendrais Eu
garbai ir atminimui. Pamal MASKVA, vas. 14.
Anot Rublee, nacių autori
organe nuo fašistų.
partijos
ropos rekonstrukcijos projek- tetai pripažino šias sąlygas:
dose bus parapijinių ir kitų munistų
Browderis apgaili, kad A- tais.
“Pravda” padėtas J. A. Vai
mokyklų mokiniai.
Nuo 150,000 iki
stybių komunistų partijos se merikos respublikonai ir konPati savaime Karpatų Uk
kretoriaus E. Browderio ra- servatorhj srovės demokratai raina per daug maža ir skur- nų žydų, tinkamų uždarbiau
šinys. Jis sveikina prezidentą spaudžia prez. Rooseveltą^i, kad galėtų suvaidinti svar ti, bus leista iš Vokietijos iš
Rooseveltą, Kubos diktatorių kad jis būtinai išlaikytų drau bų materijalinį vaidmenį vyk keliauti svetur. Jie paskiau
pulk. Batistą ir Meksikos gingus santykius su Berlynu, dant planus, liečiančius Di savo pastangomis iš Vokieti
prezidentą Cardeną. Pažymi, i Roma ir Tokio.
džiosios Ukrainos kūrimą. Kar jos ištrauks savo senesniuo
• •
kad šie visi trys demokrati-Į Browderis giriasi, kad J. patų kraštas ir geografiniai sius namiškius. - ••
FERPIGNAN, vas. 14. — jos vadai yra griežtai nusis- jA. Valstybėse komunistvj par
daugiau linksta į vakarus, nei Vokietijoje esamiems
priešbažnytinę audrą. Katali Frankistu kariuomenės ap tatę prieš fašistų agresyvu- tijos skleidžiami šūkiai kas- į rytus, nes rūstūs ir aukšti
dams bus duota progos pasi
kų persekiojimų ir plintan siaustos raudonųjų brigados mą ir jiems visiems trims bus kart labiau “stiprėja”.
Karpatų kalnai sudaro jam daryti gyvenimą,
I Xčios nepažabotos nacionalybės ties Pirenėjų kalnais Katalo^
natūralinę sieną, skiriančią prieš juos nebus išleidžiami
laikais reikalingas
didelės nijos fronto centre, keletą pa POLITINE KAMPANIJA
nuo Galicijos ir nuo sovietų varžantieji įstatymai.
PAČIAM ĮKARŠTYJE
drąsos ir nepaprastos ištver rų kovojo su frankistais atsi
Ukrainos. Tokiu būdu, Kar
Žydų savasčių lėšomis bus
sakiusios pasiduoti. Pagaliau
mės Popiežius.
patų Ukrainos fizinis svoris
Chicagoj politinė kampanija
ROMA, vas. 14. — Palaido
sudarytas trustinis fondas,
išblaškytos dūmė į kalnus ir
nežymus. Bet negalima never
pačiam įkarštyje. Šio vasario
jus taikos ir ramybės apašta Popiežiaus rinkimas nutar
kuriuo bus šelpiami reikalin
kai kurios dalys jau atbėgo
tinti jos moralinio svorio: šiuo
mėn. 28 d. įvyks “primary”
lą didįjį Popiežių Pijų XI, ta pradėti, kaip tik atvyiks Agi šelpimo žydai iki pasibai
Prancūzijon.
balsavimai — bus skiriami BURGOS, Ispanija, vas. 14. metu tai tikrai vienintelis že gs žydų emigracija iš Vokie
kardinolų kolegija dabar už merikos kardinolai, kurių vi
Tarp atbėgusiųjų pirmuti kandidatai į majorus.
imta svarbiausiuoju reikalu sų tikimasi iki vasario 28 die
— Frankistu vyriausybė, nu mės plotelis, kur ukrainiečių tijos.
nis yra tų raudonųjų vadas Be to, tą pat dieną įvyks matydama greitą visos Ispa politinis žodis gali reikštis vi
— naujo Popiežiaus išrinki nos sulaukti.
pulk. Įeit. Marąuez. Jis tvir aldermonų rinkimai.
mu. Popiežiaus rinkimas ne
nijos išlaisvinimą iš raudonų sai nepriklausomai. Karpatų
KAMPANIJA PRIEŠ
tina, kad jo “korpusas”
puri nieko bendra su politika,
jų žabangų, iš anksto išleido Ukraina įeina, į čekų-slovakų
NEPILIEČIUS
“tvarkingai” susimetė į kal DAUGIAU AUTORITETO dekretą, kuriuo nužymi, kad federaciją. Bet šiuo metu ir
lis yra glaudžiai susijęs tik
nus ir veikiai pasieks Pran
su Bažnyčios ateitimi ir jos
naujos Ispanijos valstybės čekų ir slovakų įtakos Karpa VVASHINGTON, vas. 14. —
cūziją.
gerove, Kristaus karalystės
VVASHINGTON, vas. 14. — priešai, jei toki rastųsi Ispa tų krašto teritorijoje menkos. Pradėjus balandžio 1 d. bus
vykdymu žemėje ir sielų išga I VVASHINGTON, vas. 14. — Anot jo, bėgdami raudonie Senatorius Thomas, dem. iš nijos ribose ir būtų sugauti, Galima net su visu įsitikini patikrinta apie 3 milijonų Wnymu. Tad kardinolai, rink Valstybės sekretorius Hull ji atlieka “didvyrišką” dar Utah valstybės, įteikė bilių bus baudžiami pilietybės tei mu sakyti, kad tų įtakų Kar- PA darbininkų pilietybė.
dami iš savo tarpo naują Baž pareiškia, kad J. A. Valsty bą — sprogdina likusią mu- pataisyti šalies neutralybės sių netekimu, arba ištrėmimu. Patų Ukrainoje visai nėra, ne koma, nepiliečiai darbininkai
Išlaisvintoje ir atstatomoje paisant, kad kariuomenėje ir bus atleisti iš WPA darbų.
nyčios galvą, nustumia į šalį bės yra palankios ginklavi niciją ir patrankas,* kad prie aktą taip, kad tik preziden
mosi
mažinimo,
arba
nusigin

Kongresas to reikalauja.
nacionalybę ir viską ir rūpi
tas vienas tegalėtų spręsti, Ispanijoje, pažymima, visi pi- policijoje Karpatų Ukrainos
šas negalėtų pasinaudoti.
------ - ........ . klavimo
konferencijai,
bet
vieni
nasi tik Bažnyčios dalykais.
kuri valstybė yra agresyvė ir 1 iečiai turi susiburti prie dar teritorijoje tėra beveik
pinigų, bet, svarbiausiai, iš
čekai.
Daug kas klausia, kokiais laukia progos, kuomet būtų
kurią galima remti, arba ne bo. Kurie to nenorės ir bus
galima tai sėkmingai įvykdy
priešingi, jie bus išskirti ne Karpatų Ukrainos atsakin misti per žiemą ir pavasarį.
sumetimais dažniausia Kris
remti.
Dėlto, vyriausybės nariai
ti. Šį kartą nėra tos progos.
tekę pilietybės teisių.
taus Vikaru išrenkamas italų
gi valstybės darbuotojai moka
Vološinas ir J. Revajus
Laukiama kitų valstybių ini
tautybės kardinolas. Yra dvi
sąlygas realiai įvertinti, —jie
Chicagoj plinta gripo epi žino, kad artimiausias Ukrai pareiškimuose spaudai kalba
svarbios priežastys. Italų tau ciatyvos.
demija. Sveikumo departamen nos vyriausybės uždavinys — mažiau apie politiką,
tybės Popiežius geriausia su
NUSPRENDĖ SLĖPTI
tas tiria, kaip daug gripas iš išmaitinti nuskurdusius, kalnų giau apie ekonomiką.
geba išlaikyti Bažnyčios val
LĖKTUVŲ REKORDUS
tikęs mokyklas. Jei kaip, tai gyventojus, kurie chroniškai
džios neutralumą. Antra —
tik italų tautybės Popiežius VVASHINGTON, vas. 14. —
SPRINGFIELD, III., vas. | kalavimui. Jis argumentuoja, gali būti uždarytos kai kurios badauja ir kurių medžiaginė
būklė žymiai pablogėjo, kai
gali sėkmingai apginti Baž Senato karinių reikalų komi 14. — Legislatūros respubli- kad (as galima daryti tik gu mokyklos.
nauja siena atkirto derlingas
nyčios reikalus pačioje Itali teto daugumas narių demo konai atstovai reikalauja pa-, hernatoriui esant namie, šiaip
sritis. Dėlto Ukrainos vyriau
joje, kur Bažnyčios pozicija kratų nusprendė nieku būdu tikrinti valstybės demokratų gi, esą, galima tik pailginti
sybė Rumunijoje perka javus
turi būti stipriausia.
neiškelti aikštėn prezidento administracijos išlaidas, ku
gubernatoriaus ligą.
CHICAGO SRITIS. — De ir kukurūzą, dėl to, ji skuba
šį kartą naujo Popiežiaus Roosevelto rekordų — kari rios niekam nežinomos.
Nežiūrint
to,
legislatūros
derėtis dėl ukrainų darbinin
besuota ir šalčiau.
rinkimas yra nepaprastai nių lėktuvų pardavimo Pran Gubernatoriaus pareigas ei
atstovų
rūmai
73
balsais
prieš
J
Saulė teka 6:46, leidžia- kų siuntimo į Vokietiją, kur
svarbus. Reikia atsiminti šian cūzijai ir kitoms demokrati nantis J. Stelle griežtai prie
72
nutarė
patikrinti
išlaidas.
|
ai
5:23.
jie galėtų netik uždirbti kiek dalį.
dien
pasaulyje siaučiančių nėms valstybėms.
200,000
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Knyga Apie Pijų XI
Kol Lietuvų buvo po svetimu jungu ir
kol lietuvių spauda buvo draudžiama, tai
katalikybė pas lietuvius negalėjo sąmonin
gai reikštis ir bujoti. Nebuvo galimybės ta
da įvertinti ir visuomenei atvaizduoti Baž
nyčios vairuotojus. Kai Lietuva atgavo lais
vę, kai ten apsireiškė kūryba visose šakose,
tai ir Bažnyčios galva susilaukė prideramo
įvertinimo.
Amerikos plačioji visuomenė žino apie ve
lionio popiežiaus Pijaus XI-tojo nuopelnus
iš aprašymų ir žinių katalikiškuose laikraš
čiuose. Bet svarbu žinoti, kad Lietuvoje 1935
metais buvo išleistas didelis veik 400 pusi.
veikalas — PIJUS XI. Veikalų gamino žy
miausieji Lietuvos katalikų rašytojai — prel.
Dambrauskas, vysk. P. Būčys, vysk. T. Ma
tulionis, kun. Dr. V. Brizgys ir kiti. Veika
las gausiai iliustruotas. Tai pirmutinis savo
rūšies veikalas lietuvių kalboje.
Tai lietuvių įvertinimas velionio popiežiaus
Pijaus XI, kurs tiek nusipelnė lietuvių tau
tai, Bažnyčiai ir visai žmonijai.

kinkė. Bet bestatant prie darbo gamto3 jė
gas, nei nepajusta, kad ėmė stigti darbo
žmonėms.
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)
Tai ar išradimų darymas ir jų pritaikymas
praktiškame gyvenime buvo klaidingas ir
“Jie niekad pilnai mūsų ne
žmonijai pragaištingas? Visai ne. Dėl išradi
Skyrius XIX
apleidžia, tie mūsų prieteliai,
mų kilo bėdos tik dėlto, kad kartu su išra
Kaip Jie Pasilieka Su Mumis.
dimais nėjo reikalingos reformos ekonomi
kurie perėjo per mirties šešėniame ir socialiame gyvenime.
“Taip arti randasi dangus, Hus j saulutės šviesų aukšDiktatoriškosios valstybės — Rusija, Ita kad kuomet mano regėjimas čiau; tūkstantis meilių atsilija, Vokietija, sako, kad nedarbo klausimų yra aiškus, aš manau kad aš minimų laiko juos drūčiai prie
išrišusios. Tik to negalinčios padaryti per matau spindantį krantų; aš vietų, kurias jie palaimino jų
savo ištižimų demokratiškosios valstybės. Di žinau, aš jaučiu, kad tie, ku
akyvaizda ir meile.
ktatoriškosios valstybės nedarbo klausimų iš
Darbas, kurį jie paliko ir
rie iškeliavo iš čia prieina ga
rišo prievartų panaiudodamos. Prievarta de
na arti mano rankų palydėti., knygos, kurias jie skaitė, tymokratijoms netinka. Todėl reikia ieškoti
Aš dažnai manau, kad jei ne liai kalba, nors visgi su reta
vidurinio kelio. 0 tas kelias yra aiškus kooperacija trijų valstybės galybių: vyriau- mūsų pridengtos akys, rastu- iškalba; ir dainos, jie dainame, kad dangus randasi ap- j vo, ir brangūs žodžiai kuriuos
sybės, kapitalistų ir darbininkų
rr
jie ištarė, vis pasilieka ir aiKaip seniau klydo tie, kurie sakė, kad link mus.
žmonijai gali pristigti gyvybinių reikmenų,!
........................ manoja nykiame ore”.
j
u
ii**.i
•
—
i
—
a
Mirtis
visados
išneša
žemes
tai dabar klysta tie, kūne sako, kad naudin-i.
„
.
Ir mes visiškai nė nepraran
gų darbų trūksta, kad vieni turi atsakau- Jaunu» skaisčius ir gražius,
čiai dirbti, kiti prie WPA tik žaisti, u treti palikdama kruvinas širdis ir daine tųjų įtakos ant mūsų,
iš “reliefo” gyventi. Kaip negali žmonijai | suardytus namus. Be Kris- kurie atsiskyrė nuo mūsų. Tie
pristigti gyvybinių reikmenų, tai taip ne- taus tikybos, nėra šviesos nu- sa, mes daugiau negirdime įgali pristigti naudingų darbų visiems, kurie stojimo tamsoje. Geriausia ką spėjimo kuždesio, mylimo pakuomet
tik nori valgyti. O kaip sakėme prie tokio filozofija gali padaryti, tai tarinio, papeikimo,
parėdymo gali ir privalo eiti vyriausybė, stengtis liūdesį užmiršti. Mo- bloga padarėme, verčiančio,
kslas negali nieko geresnio įkvėpsinančio žodžio, kuomet
kapitalistai ir darbininkai.
padaryti. Bet Dievo žodis už- «era* padarėme. Tačiau, tulodeiga tikro suraminimo lem- je Pra-smėje, tu mūši) prieteKoks Bus Sekantis Popiežius*

Datyia Korinis Virta Gyvuti

E

Tokiuose paprastuose kambariuose, Vatikano rūmuose, bus
apsistoję suvažiavę iš visų kraštų kardinolai kol išrinks
naują Popiežių. (Acme telephoto)

užmirštame mūsų prietelių, Alės tikrai apraudojame savo
jie mūsų neužmiršta. Šiaip atsiskyrusius prietelius it nu
mes vis juos turime ir niekad stojusius, o savo tikėjime sapilnai jų nenustojame tuose kome, “ tikiu į gyvenimą am
inetuose, kuriuose be jų turi žiną”. Tačiau mes apvogiame
kurie at
pas krikščioniško liūdesio ny lių įtaka ant mūsų,
me vaikščioti. Tuomet laikui savo pačių širdis iš tų smagu
Garsusis kun. Coughlin per savo radio
siskyrė, yra visgi labai galin
kume.
praliėgus mes vėl juos turėsi mų, kuriuos Dievas yra parū
prakalbų pareiškė pagarbos žodžius, velio
ga. Ne vienas sūnus buvo ap
Kristuje mes niekad tikrai
me tikrenybėje, kuomet mii- pinęs, kuomet neprisiime tų
niui popiežiui Pijui XI-tam. Aiškino, kad
saugotas
nuo
prapulties
moti

tis mus iš eilės palytės, ii mūsų krikščioniško tikėjimo
velionis popiežius buvo darbininkų ir visų nenustojame savo prietelių,
nos išbalusio veido atmin tiprispaustųjų prietelius. Velionis kartu buvo kurie atsiskiria su mumis mirkuomet mes pereisime į tą pa palaimintų vilčių ir suramini
,.
T.
, ., nu, veido kalbančio be žodžių
prietelingas ne vien darbininkams, o ir pra ties išnykime. Jie dingsta įs
.
.
* tį garbingą džiaugsmą, kuria mų. Mes tikrai taip drūčiai
, savo meilų maldavimą, ir savo
monininkams ir diplomatams. Velionis po musų akių bet jie vis yra mu-1 . .
nelaikom*' savo gyvus priete
..
T,
v
me jie gyvena.
T.
• i j
t
, . 'uolų įspėjimą. Daug žmonių
piežius stojo už tai, kad visi savo vietose sų. Jie
niekad nebuvo taip
... ”
Didelė palaimintos dangaus lius, Kaip mūsų pašvęstuo
,
..
vra
raginami
prie
aukštų
pasbūtų, kad kiekvienas tinkamai savo parei meilius gyvenime, kuomet jie
. ,.
. ,.
. vilties dalis yra jos nauji su sius. Yra daug būdų kaip gy
w. .
. v
, .
.. tangų ir kilnių atsiekimų ir
gas eitų ir kad kiekvienas gautų tų, kas jam vaikščiojo
prieš mus, kaip jie „ ?
.... . ,
siėjimai. Šventas Raštas pa- vus prietelius prarasti; bet
ji
,
,
,,
.
•
•
;
žygių
mintinus
apie
jų
branpagal teisybę priklauso — ir darbininkai,
tų, kurie yra perėję į Dievo
yra dabar, kuomet tiktai mei-! . .
v. 1
ir pramonininkai ir diplomatai.
.
... T. giuosius gyvenančius giliai duoda mums daug garbės ir užlaikymą yra amžinai negali
les akys gali juos matvti. Jie . , .
.
Toliau kun. Coughlin užsiminė apie tai,
v. .
_ i šventoje Dievo ramybėje ir grožio žvilgsnių iš tų namų, ma prarasti. AVhittier yra pa
gyvena atmintyje, pačioje mu-' .
,
koks bus sekantis popiežius, čia jis užsiminė
i džiaugsme. Viena motina, ku- kurie mūsų laukia. Mums paapie Airijos vyskupų šv. Malachų, kurs 1139
sieloje, ir jie tai gyvena
sako jama apie aukso gatves, I r&šęs viename savo rašte: —
turėjo brangų
Vis Dar Bedarbiauja 10 Milijonų metais paskelbė savo pranašystę. O pagal pakeistame grožyje. Mes dau- ri jau metus danguje,
“O tačiau, brangioji širdie,
sak5 : ap-e P-riv vartus, apie gyvymažą kūdikėlį
Žmonių
tų pranašystę sekantis popiežius būsiąs “Pa- giau neprisimename kalčių ir kad ji niekad nežinojo tokio
va”dens npę’ apie kryšt°- atsimindamas tave ar aš netur
tingesnis, kaip seniaus buvau?
ydų, kurias juose taip aiškiai
Kai dar nebuvo prasidėjusi šių laikų pra stor Angelicus”, tai yra Angeliškas Gany
ramios, polsj teikiančios ra- lo .inras “ visa k» žem5 gaH Saugus tavo nemarybėje, ko
matydavome, kuomet jie buvo
puikaus surasti yra įvesta į
moninė ir išradimų gadynė, tai buvo kelia tojas. Jisai susiskaldžiusį pasaulį suvesiųs
mvbės meto. Ji tikėjo gyvair
su mumis; mirties ranka yra
į
vienybę.
Nebloga
pranašystė.
buvimui dan- P*™*’1*- kart
">«- kia permaina gali pasiekti to
mas klausimas, kas. bus kai žmonių pasau
JOR numylėto
visą nušlavus. Sykiu kiekvie
sų dangaus garbių įsivaizda- turto kurs yra mano? Koks
lyje privis tiek, kad visiems nebeužteks gy
gaus palaiminime, o įsitikini
pasitaikymas gali suteršti tą
na meili ypatybė juose dabar
Kam Priklauso Abe Lincoln
vybinių išteklių? Tas klausimas buvo rim
mas šiuo užlaikė jos pačios viiną. Bet tas kas dangų daro
spindi, kaip naktį žvaigždė
brangiu tiems, kurie ten turi Per^l *r auksą, kurį tavo meitai statomas ir rimtai gvildenamas. Angli
širdį pasitikėjime tarp visų
Tekį klausimų pastatė Chicagos komunis
danguje
ir
visa,
kas
gera
ką
jos rašytojas Malthus labiausia pagarsėjo
mylimuosius, tai ne tiek daug lė man pasitikėjime pavedė?
gyvenimo rūpesčių ir ištyri
tinė “Vilnis ’. Ir pareiškė: “Būg žmonių,
jie kada nors padarė, yra at
šio klausimo risime. Jisai būkštavo dėl be
viso grožio puikumo priža Ir kai gyvenimo vėlyvame po
kurie veidmainingai savinsia tų prakilnų, tų
mų. Ji net savo liūdesį užmirsiartinančio laiko, kada pristigs maisto, dra
minta ir išrodo skaistūs kaip
das, kiek viltis vėl susieiti su pietyje, kur šešėliai darosi
garbingiausių Amerikos prezidentų”.
šo.
Jis
buvo
prarytas,
kaip
bužių ir pastogės visiems žmonėms. Todėl
angelų patarnavimai.
Meilė
brangiais
prieteliais, kurie vieši ir ilgi, aš eisiu pa
Prie tokių veidmainių pirmoje eilėje pri
nakties
tamsa
ryto
garbėje,
i
jis ėmė agituoti, kad imtis priemonių sulai
turi tokią keistą galybę po gai
randasi tarp viso šio nepaly- sitikti tos nakties, kurie neuž
klauso “vilniečiai“’, kurie savinasi Linoolnų.
triumfingu
užtikrinimu,
kad
į
kyti žmonių prieauglių.
viliančiu mirties rankos paly jos mažutėlis gyveno su Kris- ginani° &rožJ° . Kaip W. C. ilgo apims pavidalą ir šešėlį,
Lincolnas buvo religingas žmogus. Todėl
Kuomet įsisiūbavo pramoninė ir išradimų
Gannett sako, “tas brangus aš negaliu jaustis, kad tu esi
jo savintis negali tie, kurie sako, kad reli tėjimu.
tumi. Šios mintys yra gerai
gadynė, tai pasirodė, kad Malthaus baimė
toli kadangi reikalui atsira
gija taa liaudies opiumas. Lincolnas padiuoYra kitas būdas, kaip musų išreikštos tame pačiame raš draug buvimas” yra meiliau
buvo bereikalinga. Pasirodė, kad žemė nėra
savo 4 milijonus vergų. Todėl jam ne drau mylimieji pasilieka su mumis
sias dangaus pasitikėjime da dus angelai yra arti; ir kuo
nualinama ir kad tam tikrais būdais žemės
te, iš kurio citata jau buvo
met saulės nusileidimo vartai
gai tie, kurie eina su Maskvos ponais, ku po jų išnykimo iš akių į mir
lykas.
derlingumų galima pakelti. Įvairių trųšų pa
padaryta; —
prasivers, ar aš nematysiu ta
rie laiko 150 milijonų žmonių daug aršes
galba natūralūs žemės derlingumas gali būt
ties miglas. Visa, ką jie paly
“
Aš
sapnavau
apie
Rojų
—
vęs stovinčio ir belaukiančio,
“Ir dažnai, kuomet v ■
ir
nėje vergijoje, negu buvo Lincolno išlais
padvigubintas ir net patrigubintas.
tėjo, palieka tūloje prasmėje
ir
visgi,
nors
saulė
minkštai
ir šviesų prieš vakarinę žvai.
vinti negrai. Lincolnas stovėjo už žmonių
dažnai kuomet minioje, arba
Todėl dabar niekas nebijo tokios gadynės,
sakramentaliu. Jų vardai yra kuomet piktas mus vilioja, ar-lkaitino sl5ni **' kaln«’ ir nors
valdžių. Todėl jam nepakeliui tie, kurie skel
gždę tavo mojančios rankos
kada žmonijai pritruks gyvybinių išteklių.
visur užrašyti. Jie paliko, taip ba nuodėmė artėja, kuždesys medfiai buTO žali ir upė8 skai
bia diktatūrų, komunistinę, fašistinę, ar ki
priėmimą?” (Seks skyrius XBet šiais laikais kitas žmonių gerovės klau
sakant, dalį savęs, ant kiek
sčios,
vienas
dalykas,
kurs
tokių.
įX).
švelniai ateina, “Ne, bloga
simas vargina mąstančius žmones. O tas
vieno pažystamo daikto ir
prie saulės arba žvaigždžių ar
nedaryk,” ir mes jaučiame,
klausimas yra tai, kaip aprūpinti visus ži-noPasižiūrėkite, “vilniečiai”, į veidrodį ir pa
vaizdo, su kuriuo gyvenime
ba rojaus oro džiugino, buvo
nes darbais? Juk štai Amerikoj randasi apie matysite, kokie negražūs veidmainiai jūs ekad mūsų silpnumo pasigaili
jie turėjo ką nors bendro. Kur
tai tik, kad mudu buvova KiSnEMSUKRiSTUMl
dešimt milijonų bedarbių ir dar nesimato sate.
ma aukščiau.
tik mes pasisukame, jie mums
drauge.
tam nedarbui galo. Jei kartais gyvenimas
vertė
- prisimena. Čia yra takas, kur
Mes vargstame prje mūsų Aš sapnavau apie dangų —ir pasikeistų, jei darbai ir bizniai ir pagy
Amerikos Atžagareiviai Susijungė jų kojos vaikščioja. Čia yra uždavinių
Kun Ant. M. Karužiškis
gyveninio įsikarščia su Dievu taip arti! Angelai
vėtų, tai nėra manoma, kad prie dabartinės
Prez. Roosevelto padėtis vis sunkėja. Iki medis, po kuriuo jie sėdėjo, vusio vidudienio naštoje ir mynė spindantį skritulį, ir
santvarkos visi bedarbiai gautų ciaruų.
Taigi kaip seniau žmonės buvo bepradedų šiol jam priešinosi ir jį atakavo respubli Čia yra knyga, kurią jie skai-(karštyje. Jie yra ramybėje pa kiekvienas buvo gražus; die Vasario 15-ta Diena
susirūpinti dėl perdidelio žmonių prieaug- konų atžagareiviškieji laikraščiai. Kongre tė, su paišelio ženkleliais nu- guldyti. Tas yra gerai. Mes nos buvo giedotinio darbo,
“Gerai yra mums, kad daliaus, tai taip dabar susirūpinę, kaip surasti sui susirinkus, prezidentas jame susilaukė rodančiais mintis, kurios jie-i džiaugiamės, kad jų dangus giedotinio gyrimo: ir visgi
tiriaine
kartais kartybių bei
griežtų pasipriešinimų.
ms patiko. Čia yra rūbas, ku-’yra meilus ir kad ir mus vie- dangaus toli spindančiame o
milijonams bedarbių darbo.
prispaudimų, nes jie diržnai
rj
jų
rankos
padarė,
arba
pa,
ną
dieną
visa
kas
kartu
persAmerikos
atžagareiviai
respublikonai
ir
de

re
geriausia
buvo
—
mes
bu

Išradimams daugėjant ir tobulėjant, dar
sužadina žmogaus širdį, pri
vome draugei”
bai atliekami su mažiau darbininkų. Tas mokratai susijungė ir užsispyrė, kad sutruk veikslas, kurj jie nupiešė, ar- tos”
mindami, jog jis yra ištrėmi
Dar yra kita prasmė: kurio Ar mes gauname kuo dau me ir kad nepadėtų vilties jo
procesas yra prasidėjęs jau nuo seniai. Bet dyti prez. Rooseveltą ir sulaikyti jo Nėw ba koks darbelis, kurį jie at
liko. Namuose visa yra šven- je mūsų atsiskyrę krikščionys giausia ir kas geriausia mūsų
iki šiol dalykai nebuvo priėję prie tokio aš Dealo tolimesnį veikimų.
kiame žemiškame daikte.
trumo. Iš vieno darbo išstumtieji darbinin
Galima sakyti, kad atžagareiviai pradeda ta iš priežasties atsiminimų, prieteliai pasilieka su mumis nustojimuose iš tiesų, kurias
Gerai yra mums, kad kz,n
kai vis gaudavo prie kitų darbų. Kai atsi ant savo pastatytu Jau dabar aišku, kad kuriuos jie sužadina.
! apleidę žemę. Mes žinome, kad Kristus mums atneša? Ar mū
rado automobiliai, tai mažiau tereikėjo ve prez. Rooseveltas, jei ir norėtų, tai nega
Tie prieteliai nėra visiškai jie vis dar gyvi, kad jie vi« sų tikėjimo regėjimas dažnai čiame kartais pasipriešinimą
žimų. Tada vežimų išdirbėjai ėmė netekti lėtų svajoti apie trečiąjį terminų. Jei ir kan
atsiskyrę nuo mūsų, kurie y- mus atsimena ir vis mus myli, nepalieka taip menkas nuo ir kml piktai ii negerai n pie
darbo. Bet tada vežimų išdirbėjai ėmė gauti didatuotų trečiam terminui, tai būtų sukirs
ra taip gyvai mums priminti nors mes tūloje prasmėje esą- mūsų ašarų, kad mes nemato- mus mąsto, net tuomet kada
dar daugiau darbų prie automobilių išdirbi* tas.
daiktais ir vietomis, tarp kuatskirti nuo jų. Meilė yra me neramybės, į kurią mūsų gerai darome ir turime gerus
mo. Tam tikrų laikų viskas ėjo gerai.
Iki Šiol pietinės valstybės visada laikyda rių jie sykį vaikščiojo. Ponia stipresnė už mirtį ; ir meilė ri- krikščionys mirusieji yra įdė norus. Tartai dainai aužadinn
Dabar matome, kad reikalai ėmė painiotis. vosi demokratiškos partijos. Dabar pietinių Margarieta E. Sangster yra sa nu,H lr Jll0H glaudžiais ir ję? Mes sakome, kad tikime f mus prie nusižeminimo ir hį nusigręžti jautriai parašius apie šį mūsų šventais ryšiais, nors jie yra nesibaigiantį gyvenimų: het gina nuo tuščio? garbės”.
Dabar reikia arba kokių nors ypatingų iš valstybių atžagareiviai pradėjo
radimų daryti, kad daugiau darbų atsiras nuo prez. Roosevelto. Jie nutarė, kad ir prez. prietelių pasilikimą su mumis , jau šią pakalne perėję, o me* dažnai tai yra tokia šešėliuo- (Kristaus Sekimas, Knyga ?’i
tų, arba santvarkų keisti ir reformas daryti.
Pažvelgus į žmonijos progresų, dalykai
keistai išrodo. Žmonija rūpinosi pakinkyti
darban vėjų, vandenį, gahų, elektrų. Ir pa-

Rooseveltas ir jo New Deal turi eiti šalin.

pažįstaniuose vaizduose, ant vis dar šioje pusėje pasilieka- ta, debesiuota mintis, kurių rma, Skyrius BU. 1)
Ateinančiais metais įvyksta prezidento rinmes turime apie jįį. kad jokio
kimai. Dabartiniai ženklai rodo, kad į Bai- kunU jie paliko savo gyveni- me- Sis ryžis nėra ilgiausių
'metų nutraukiamas. Mes ne smagumo neateina mums iš jo. PLATINKITE “DRAUGĄ”
Imo palytėjimų: —
tuosius Rūmus grįš respublikonas.

f* . it’
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KUOMET PERSIV
GAUNI VIDURĮ

MOŠŲ ORGANIZUOTOJI VEIKLA
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius
Stiprinkim Federaciją Katalikų Bendrąjį
Frontą
“Draugo” 282-me numery,
gruodžio 1 d., 1938 m., kalbė
jome šiais reikalais toje pat
vietoje. Matosi gyvas reika
las j šį klausini}), gilintis ir
toliau. Nes reikia visiems ka
talikams būtinai atsižvelgti Į
mūsų organizuotąjį veikimą.
Ar mes su 1939 metų pra
džia pilnai pasirengėm j kovą
su Šv. Bažnyčios priešu: ko
munizmu ir kitais izmais? Ar
mums pavyko sustiprinti Fe
deracijų — »mūs bendras fro
ntas (Katalikų Akcija)? Ar
išsirinkom savo organizacijo-

Užkietėjimą

g?

Dabar, kas turi naudos ir
džiaugsmo iš Federacijos prie
šų, trokštančių jos silpnybės?
Atsakymas aiškus: na gi šė
tonas.
Federacija daro visa tai,
ką mūsų Motina Bažnyčia nu
rodo ir pataria veikti dides
nei Dievo garbei. <3i šėtonas
džiaugiasi visa tuo, ant kiek
jam pavyksta suklaidinti sie
lų, atitraukiant jas nuo Die
vo, Bažnyčios.
Tad verta visoms organiza
cijoms ir visų luomų pavie
niams katalikams pasaulioniams stoti po Feder. vėlia
va. Visiems turėtų būt aišku,
kad Federacija, vienintelis be
ndras frontas, prieš bedievių

PASILENGVINK ŠIUO P
PRASTU ŠVELNIU BŪDi

Lietuviu Skaito Skyrius
Rašo

A.

Daujotis

ir

A.

Rudis-Rauktis

Mes visi mėgstame gerai pavalgyt
Bet atsitinka, kad mes n e pasi Jun ta
me, kai persivalgome maištingų, pagardytų valgių, o tos dažnai suke
lia užkietėjimą..
Kas sykį kaip tik jūsų viduriai už
kietėja, tai bandyk Ex-Lax. Jis Jums
padarys, kas reikia, išvalys vidurius
ir neišves iš normalumo Jūsų vidu
rių.
Ex-I,ax gerai veikia, švelnus ir leng
va jj imli. Jis tajp gardus, kaip ge
riausias šokoladas. Visose aptiekose
gaunamas dėžutėse po 10 ir 25c.

SAUGOKIS PAMĖGDŽIOJIMUI
Praeita savaitė (nuo vasa- rinkimą. Vakaras praėjo gra
NEPRIIMK KITOKIU!
tik
vienas
tikras
Ex-I.ax.
vio 6 iki 14) buvo Skautų Sa- žiai ir tvarkingai, kaip pa Tėra
Ieškok rnidžiy "E-X—I.-A-X”
r.nt
dėžutės
ir ant kiekvieno atskiro
vartė visoj Amerikoj. Tos sa- prastai. Dar vienas berniukas,
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias
pasekmes,
tai reikalauk originalia
vartės laiku, skautai turėjo Petras V. Daužvardis, išlaikė
Kx-lax!
įvairius savo parengimus ir kvotimus j rezervų skyrių. Šį
darė pastangas supažindinti skyrių sudaro berniukai netuf CMOCOUAj1
visuomenę su skautijos tiks- rį 12 metų amžiaus, ir dar nelais, idealais ir t.t. Nuo visų'galinti tapti pilnais skautais,
skautų neatsiliko ir lietuviai
ms piningos vadus - valdy- bendr» front«- Tu0 reikalu
skautai. Padarė pranešimus
J. P. Rakštis padovanojo
aiškiai
kalba
Kristus:
bas, saugotojus mūsų organi
spaudoje ir per radio prog- Būriui tris naujus telegrafo
zacijas - draugijas nuo komu “Pjūtis, tiesa, didelė dar
Kas palinkęs į mielaširdysranius. Skautų meisteris A. Ru aparatus, kuriuos senesnieji
nistų bendro fronto? Jei tai bininkų gi maža’’ (Luk. 10, 1tę, to neaplenks garbė už ją.
dis - Rauktis kalbėjo iš p. Bu skautai mokinasi vartot.
pavyko, ar visi organi/,. na 9). Čia Kristus vadina savo
driko ir Šaltimiero vedami)
riai pasiryžom valdybai gel — Dievo darbininkais ne vien
radio programų. Sekmadieny,
Nemažas skaičius berniukų
bėti visame, kad palengvinus kunigus, vyskupus, ar popie
p. Kelly, Progress Furniture
NAUJOS IR
Lietuvos sodybų ir kelių papuošalai. Tokių liaudies meno Co. vedėjas taipgi apibudino jau ruošiasi išlaikyt kvotimus
jai atsakomingą ir dažnai ne žius, bet visus katalikus. Tad
PERDIRBTOS
kūrinių Lietuvoje dar daug randasi. (VDV photo)
lengvą naštą?
skautų darbus per savo radio. į 2nd Class Scouts. Šalę pra
visi ir privalome kariauti uz
tybų ir kitų darbų, skautai ir
SKALBIAMOS
Ar visos organizacijos, ypač Kristų ir Jo Bažnyčią ir tai Urbos paskaitos, Federacijos
jų vadai smarkiai ruošiasi
MAŠINOS
centralinių organiz. apskričiai bendrai (organizuotai) vado- rengtuose liaudies kursuose
Skautai berniukai dėvėjo prie rengiamos jų naudai bu
įgaliojom po 3 atstovus į Fe- Į vaujant ALRK Federacijai, Chicagoje Aušros Vartų par.
savo uniformas per visą Skau nco party 2 balandžio, Dievo
deracijos skyrius ir į Feder. kuri ima nurodymus iš Šv. 1936 m., tema: “Delko aš esu
tų Savaitę. Sekmadienio- ry Apvaizdos parap. salėj. Tame
apskrities visus susirinkimus? Bažnyčios galvos Popiežiaus, katalikas?”).
Vasario 16 d. reikalais ir te, per 9 vai. Mišias šv. in parengime, visi susirinkusieji
Jei ne, padarykime tai.
per vyskupus ir kunigus. (Žiū
Todėl, šių dienų pasaulio
Vilniaus vadavimo reikalais corpore, priėmė šv. Komuni- galės pamatyt skautų vykdo
rėk
popiežių
enciklikas,
ypač
1 sugriuvime tiesoje (nes tiesa reikės dirbti bendrai ir su ki-i» Klebonas kun. Albavičius mus ir siekiamus darbus.
Ar suorganizavom Feder.
enciklika
apie
ateistinį
komu

ir Dievo įsakymai perdaug tomis srovėmis; tik ne sn ko-1 PasaM pdtaikinty skautams
skyrių ten, kur jo nėra? Jei
nizmą.
Ją
galima
gauti
*
Drau

paniekinami) būtinai visiems
ne, padarykime tai. (Feder.
munistais ar naciais. Katali pamokslą.
Dėl šalčių ir ligų, numaty
go
’
redakcijoje,
2334
So.
Oak

reikia
rimtai
pagalvoti
ir
ste

skyr. ir apskrities suorgani
kams reikia kad vadovautų
tas praeitam šeštadieniui iš
zavimui, konstitucija ir visus ley avė., Chicago, Ilk). Kad ngtis ateiti į pagalbą žūstan Federacijos skyriai, gali va Sk. — Meisterio Asistentai vykimas (hike) buvo atidėtas
informacijos gaunamos Feder nekristų ant mūsų sekanti Kri čioms sieloms, kurių mūsų ku dovauti ir V. V. Są-gos sky E. Daujotis ir B. Čėsna tvar ant toliau.
nigai negali pasiekti ir ap
centro raštinėje: 2334 S. Oak staus ištarmė:
riai, kur nėra Federacijos sky kė paskutinį Būrio 286 susiSk. vadas
“Iš to gi, kurs neturi, bus šviesti jų protus Kristaus Eley avė.)
riaus.
Ar esamieji Feder. skyriai atimta ir tai, ką jis turi’’ (Lu vangelijos šviesa imta iš Šv.
Bažnyčios, kad nebūtų iš mū Bet kaip vienybės ir spau skyrių, tą darbą reikės atlikti
ir organizacijos reikalauja iš ko 19, 22-26).
savo atstovų raportų iš Fed.
Ką gi žmogus turi, kas nuo sų “atimta ir tai, ką mes tu dos vajuje. Kovo 4 d. atsišau parapijų komiteta>ms.
Maytag keturkampe už
kimas į šv. Kazimierą. Tau Pastarieji katalikų darbai Fought in 3 Minules
apskrities susirinkimų? (ši jo bus atimta? Žmogus turi: rime!”
Sy dlasolvlng and removlng mucus or
049.00
that cauaes atrangllng, chorine.
pareiga ypač būtina pirminin
1) regėjimą; kad regėtų pa
Tad visi prisidėkime prie tos Fondo reikalai ir katalikų tampriai rišasi su Bažnyčia ir pMegm
Aithma attaeks, the doctar'a prescrlptlon
Tlior, Cylinder už
Mendaco removes the cauae of your agony.
lū. .mokės, no dopee. no lnlectlona. Abkams ir raštininkams visų kat. saulio piktas gudrybes, gani- stiprinimo Federacijos, visu 1 jaunimo reikalai, darbas dide tauta. “Atiduokite tat, kas aolately
tasteless Starts work ln S minutes.
039.00
soundly tonight. Soon feel well, years
lis ir talka tam darbui reika ciesoriaus, ciesoriui, ir ka? 8'eep
organizacijų).
toje Dievo tvarką, Kristaus organizacijų organizacijos
youugr- stronger. and eat anythlng. Guar
antee, > jmpletely satlsfactory or money
Thor, Agitator už
ALRK Federacijos darbai
linga visų Federacijos skyrių, Dievo, Dievui’ (Mat. 22, 15 order
back. .. your druggist ls out ask him to
Ar visos katal. dr-jos jau Bažnyčios tvarką ir t.t.
Mendaco for you. 33tt’t
auuther
day. The guarcntee proteeta you.
014.00
priklauso vietos — parap. Fed.
J. Š
2) girdėjimą; kad girdėtų dideli ir niekuomet nebaigiami kur jie yra. O kur nėra Feder. 21).
Thor 3 šmotų su prosu už
Štai laiškas Iš Mūsų Veiki
skyriuje? Jei ne, padarykime Bažnyčios šv. mokslą ir - t.
032.00
tai.
3) protą; kad suprastų ir mc Centro. Iš Federacijos ce- tF
Westinghouse naujas, ver
pažintų Dievo didžius darbus ntro raštinės, 2334 So. Oak
tas $79.00, už
ir t.t.
ley avė., Cbicago, III., vasa
049.00
4) išmintį; kad mokėtų pro- rio 'mėn.
Kiekvienas katalikas žino,
Dovanos
•
Dovanos
Skalbiamas mašinas ir dul
kad iš stiprios katal. Federa fą kontroliuoti ir t.t. ir
Šis laiškas kiekvienai orga-,
Ar kenčiate niežiejimą,
kių valytojus pataisome
nudegimą, arba odos ligą?
cijos turi džiaugsmo Kristaus
5) sąžinę; kad galėtų su nizacijai būtinai reikia įsigy
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, kuuž 50c
Nekentėkitl Žemo per 30
Bažnyčia (katalikai). Nes ba Dievu susikalbėti.
ti iš Feder. centro raštinis ir
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimas,
už 19.39 metus.
žnyčia nėra tas maldomais,
nuodugniai apsvarstyti mūsų
spuogus ir kitokius odos
kuriame meldžiamės, tik visų vanas niekas negalės atsispirti organiz. susirinkimuose ir di
3409-21
So.
Halsted
St.
Tie, kurie atsiųs prenumeratą nž 1939 ir 1940 metus tuojaus,
negalavimas.
Pirk Žemo
šiandieni
Visuose
aptieko

gaus dovanų $4.00 knygomis.
taultų tikintieji į tikrąjį Kri (pasiteisinti) paskutiniame tei, rbti (vykdyti) visus jame nuse. 35c, 60c, $1.00._______
Radio Valanda.
staus mokslą. Taigi, turime
rodymus. Kaip tai: “Vienybė?
Knygas erali pasirinkti patsai skaitytojas ii žemiau talpinamo
WCFL — 970 k. nedėlios
nurašo
džiaugsmą ir mes, katalikai.
(Ištrauka iš prof. kun. B.1

lLĄX

Kovo

vimo

4

diena,

reikalai.

reikalai,

kiti

Vilniaus

Tautos

ir

Vada

Fondas,

mokesčiai

ir

aukos”.

A.

Rudis-Rauktis

Aslhma Cause

Kag

turi

stiprybės

džiaugsmą

ir

iš

!!EXTRA!!

Feder.

silpnybės.

jos

Prieš

sme,

šias

penkias

pasaulio

Dievo

JOS. F. BUDRIK, INC.

do-

žemo

pabaigoje.

ir

spaudos

vajus,

Vasario

16 ir

FOn

' ' |||

1
2

švč. Jėzaus širdies Intronizacija ........ ...................................... 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresu —

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......................................... 1.00
Adoracijos Vadovėlis ..................................................................... 40

4

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..............................................
K. Matulaitis, M.I.C.......... .................................................... 1.25

5.

Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25

fi

Malda už Jaunimą — parašė Kun.

to.

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

MALDAKNYGES

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

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
16
18.
17.

18.
19.

■

vakare kaip 5:30 leidžiama

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais................................. $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš..
raudonais lapų kraštais...................................................... $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paaukuotais lapų kraštais.................................. $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................... $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais.................. $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais..........................L...$1.80
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš......... .................. 75c

8.

I& i

|R?ITQTIQNS

J. Vaitkevičius, M.T.C. ............................................................. 10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.T.C... .70
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.C................................................................ 1.00
Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis........... 10
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......... 1.26
Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................. 75
Sy. Teresės Vaikelio Jėsans — parašė Kun. Padolskis.........76
Dievu Sutvėrėjas — parašė Knn. Durickas ..........................76
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V... .05
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .06
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrausku, M.I.C.......... 35
žmogaus Tikslu — parašė Knn. P. Jakštys ............................26
Iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C. ................... 1.00

7.

r

SKIN

i.
Lietuvos mažažemio ūkininko pastangos patobulinti savo bakūžę. Čia matome jį dirbant
namie gontus, kuriais bus pakeistas šiaudų stogas. (VDV photo)

T,
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EROS LIETUVIU NAUJIENOS

Keno vežime važiuoji, to ii
giesmę giedok.

Tiem* vasario 15, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI
_______________________

Žadinys, tai taip, kaip sap Telefonas HEMIock
ne radinys.
Dora yra šaknis laimingam
GYDYTOJAS IR
gyvenimui.

T MINIME LIETUVOS NEPRIKL.

6288

OR. A. G. RAKAUSKAS

21 M. SUKAKTĮ

CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
geidauja, kad Lietuvos va diV
agystė
nepraturtins,
duosi
įlinkai, kurie valgo duoną prie
Ofiso valandos:
nurnas nesuvargins.
10—12 vaL ryto
šventyklos vaitu, kuomet da2—4 lr 6—8 vai. vakaro
lyvauja pamaldose, butų išt Kiekvieno pirštai į save Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs
kimi ir tautai ir Kristui, ne
linkę.
J ūdos. Tik tas gali būti išdTeL CANai 6969
LIETUVIAI DAKTARAI
kJ.nas savo tautai, kurs yra
tikrai išt'kimas Dievui, dali
Tel. YARds 3146
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
žmogus nuslysti, kaip Petras,
4 ir 7 iki 9
2155 VVest Cermak Road
bet nuoširdus darbininkas ir
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
vėl grįš prie Tiesos, taip kad
OFISO VALANDOS:
Šventadieniais: 11 iki 12
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
grįžo Petras.
ir pagal sutartį.
Judas buvo su Kristau.'
Ofiso Tel. CANai 2345
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
siuntiniais, net sykiu valgė
ir
Akinius
Pritaiko
Velykų Avinėlį. Bet ką savo
3343 So. Halsted Street
širdyje turėjo, parodė vėliau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jo elgesys su Jėzumi. Ir pats,
2158 W. Cermak Road
Klaipėdos žvejų uos.as. (VDV photo)
gailesčio nedaręs, žuvo.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
DANTISTAS
Trečiadieniais pagal sutartį
Kiek-'tokių Judų yra mūsų
Lietuvių Namų savininkų j Naujas Parapijos
žioja t» švento vard* Reikė- ,44g So 49th Court Clcero
Rea TeL CANai 0402
tikėjime ir mūsų tautoje. Gai klūbo adv. L. Kizas (1515 So.
2305
So. Leavitt Street
tų
parapijai
ir
paskiriems
as

Komitetas
Aatradieniais, Ketvirtadieniai* u
la, bet jų yra. Tokie ardo mū 49 ave.) sužinojęs, kad mies
menims tą šventę gražiai ap
Penktadieniais
sų tautos stiprybę, vienybę. telio darbininkai ir paltys val SIt)UX CITY, IOWA. — vaikščioti.
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Jie kataliko ir tautiečio var dininkai patraukę į teismą Vasario 5 d. įvyko parapijos
3147 S. Halsted St, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dą nešioja, bet, kaip Pilsuds Cicero® miestą už algų nemo- metinis sus-mas, kuriame išPirmadieniais, Trečiadieniais ir
Kovo
12
d.
įbyks
parapijos
VIRginia 1116
4070 Archer Ant
kiai ir Želigovskiui mūsų tau kėjimą. Bilos numeris 39C684. duota finansinė atskaita. PaŠeštadieniais
Valandos:
1
—
3 ir 7—8
40
valandų
atlaidai.
Bus
sve

Valandos: 3—8 P. M.
tai pasitarnauja ir mūsų ti
---------rapijos skolos, pasirodė, liko
Kasdien išskyrus Serodų '
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį
kėjimui gėdą daro, nes nesi
Stasio Bukausko 25 ’m. ve- tik apie $6,000. Kalėdojant timų kunigų. Visi parapijonai Ofiso Tel. Canal 6122
Sekmadienį susitariąs
turės
progos
atlikti
velykinę
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
laiko Kristaus mokslo, bei dybinio gyvenimo sukakties parapijai surinkta apie $400.
Res.
Tel.
Beverly
1868.
graAtviras žodis
Katalikų Bažnyčios dėsnių.
paminėjimas bus ne parapijos Išrinktas naujas komitetas: išpažintį ir pasiklausyti
Koresp.
•
Democratic Juozas Meškeliūnas, Antanas
pamokslų.
Čia aš pabriežiau tas mintis svetainėj, bet
į, ; Jeigu kuomet nors reikėjo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rap. Mackevičius, Povilas Pakėnis
vieningo visų lietuvių darbo todėl, kad ir ciceriečių tarpe Club House’
DANTISTAS
OFISAS
PLATINKITE
“DRAUGĄ”
ir Juozas Yodelis.
sfcvo tauto® ir žmonijos gero buvo ir yra Judo, o ne Petro
2201 West Cermak Rd.
4729 So. Ashlafld Ave.
vės labui, tai dabar reikia. sekėjų. Jie savo nesamą par Šv. Elzbietos Seserų
2-tros labos
VALANDOS:
Vasario 19 d. įvyks para LIETUVIAI ADVOKATAI
9:30
iki
12
ryto
1
iki
4:30
popiet
tiją
stato
virš
savo
tikėjimo
CHICAGO,
ILL.
Šiame tautos ir žmonijos ge
Kongregacijos Padėka pijos svetainėje vakarėlis pa Telephone YARds 1001
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDvay 2880
rovei darbe mums ne partijos ir tautos reikalų.
OFISO VALANDOS:
gerbimui naujo komiteto. Tai
Trečiadieniais ii- Sekmadieniais
Gana svajoti. Visi į Kata Amerikiečiams
_________ pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, noo 2 iki 4
turi rūpėti, bet vieningas susibus paskutinis vakarėlis prieš
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
LIETUVIS ADVOKATAS
, klausymas. Jeigu norime, kad likų Akcijos ir tautos gerovei
Brangūs broliai, sesės ame gavėnią.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 ▼. 2Z±
4631 So. Ashland Avenue
kiti mus gerbtų, mes patys darbą! Tuomet būsime stip rikiečiai!
(BKl.\AlLALhivAS)
jiarodykime, kad tas, kas yra rūs ir kultūringi.
Gal nevienas skaitėte laik
Res.
6515
S.
Rockwell
Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sausio 21 d. mūsų bažny
Mūsų jaunimas nenori su raštyje “Draugas” altsišauki- čioje įvyko labai gražus šliū ' Telephone REPnblic 9723
ų, ir turi būti mūsų, mes
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street
fcur buvo prašoma parem- bas Miko Bujoko su Ona Vaame tinkamai gerbti, įny- mumis būti, nenori į mūsų
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Ave.
Ofiso
WENtworth
1612
draugijas stoti todėl, kad se- j įį savo aukomis Šv. Elzbietos kulskaite. Šliūbą davė klebo
ir tam darbuotis.
Tel YAKds 0994
Res. — YARds 3955
LIETUVIAI ADVOKATAI
niai, vadai neduoda jiems tik-1 seseris Lietuvoje (Švėkšnoje) nas kun. Jurgis Čėsna. Daly
Rez. TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
6322 So. Westem Avenue 2 iki 4 popiet
< Mes, amerikiečiai, savo tė ro pavyzdžio.
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
ir tuo padėti pasistatyti na vavo daug .žmonių.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
vynei Lietuvai laisvę, dolerius
VALANDOS:
melius.
pagal sutartį.
Nedėliosus nuo 10 iki 12 vaL dieną
Kun. Jeronimas
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
aukodami, padėjom iškovoti.
Ta proga lapkričio 12, 1938
nno 2 iki 9 vai. vakare.
Kovo 4 d. mūsų parapijos
Savo morale parama ir ūpu
ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
m., buvo surengtas vakaras globėjo, šv. Kazimiero, šven Seredoj
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.
padėjome Lietuvos patrijotiz- Šis - Tas
TeL YARda 5921
Tai. Prospect 1012
Res 6968 So. Talman Ave.
su išlaimėjimais. Už tai vi tė. Nemažai ir parapijonų nemą gaivinti. Šito neprivalo pa
Res.: KENwood 5107
Rea. TaL Repnblio 6047
Res. Tek GROvehlll 0617
Vasario 15 d., išvakary Lie- siems rengėjams ir prisidėjuOffice TeL HEMIock 4848
miršti nei dabartinės Lietuvos
A-' tuvos nepriklausomybės paini sienig prie šio vakaro, taria
vyriausybė, nei būsimos.
AAilIions prefer this "flavor
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
inerikos katalikiškoji visuome nėjimo per radio iš stoties me nuoširdžiausį ačiū ir pra
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 0:30—8:38
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
šome Aukščiausiojo palaimos
nė, žinodama kad Lietuva y- vakare kalbės Pr. Vitkus,
756 West 35th Street
2423 W. Marąuette Road
Mums sudarė neapsakytą
ra ne pagoniškas kraštas, pa- WHFC 15 minučių iki 7 vai.
that is different"
TtL CALumet 6974
džiaugsmą gavus 400 dolerių
TaL 2—4 ir Z—8 rak.
OFISO VALANDOS
1446 So. 49th CL
9 vaL ryto iki 8 s* Takam
(Lietuvos pinigais 2,340 litų).
Pamėginkite šį naują Salad
sekmadienine ir trečiadieaine
Bubėtomis nno 7—9 vakare
Už tai tariame nuoširdžiausią
Ketv.
ir
Nedėliomis
susi
taras
jy'
Dressing.
Nauju būdu iš
dėkui brangiems mūsų gera
■
Office hoors:
.'•'"T '
dariams. Atsilyginsime maldo
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 F. M.
plaktas, padarytas iš geriau
' 1
Sundays
by
appointment
mi s-'kasdieną.
3259 S. Halsted Street
sių medžiagų.
CHICAGO, ILL.
Kaslink
statybos,
tai
pilnai
I
jau baigiami tvarkyti. Inžinie
Ofiso TeL VIRglnia 0088
PHYSICIAN and SURGEON
Rezidencijos TaL BEVerley 8244
rius pranešė, kad pastatyti na
■
i
4645 So. Ashland Avenue
a MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,
mą kainuos apie penkiasde
OFISO VALANDOS:
FAR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTS1
V rri'l
o
Nao 2 iki 4 ir ano 4 iki 8 vaL xak.
šimts tūkstančių litų. Namas
GYDYTOJAS IH GKRURftAS
Nedėliomis pagal Betarti.
bus dviejų aukštų. Jame bus
Offloe TeL YARda 4787
4157 Archer Avenue
BJS
Namų TeL PROspect 19M
įrengta koplyčia ir kam nariai.
Ofiso
vaL: 2—4 ir 8—8 P. W
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Reaideneija
Tai CANai 8128.
Vienus kambarius užims se
8939 So. Claranont 4v%
selės, o likusieji bus panau Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis
pagal entartį
doti ligoniams, kurių tilps ar Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite ‘Drgo’ Classified Skyr
■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tai CANai 0267
ti 32..
Rea. TaL PROepect 8869
2201
W.
Cermak
Road
Mūsų Vienuolijoj, Švėkšnoj, <7
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
yra 15 vienuolių. Darbo turim
REZIDENCIJA
naudotis mano patarnavimu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
labai daug, tik darbininkių
6631 S. California Ave.
1821 So. Halsted Street
mažai. Kaip pasistatysim na
Telefonas REPnblic 7868
Rezideneija 6600 So. Art etosn Ava.
mus, tai ir seselių skaičius
Office Phone
Ree and Offiee VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
padidės.
PROipect 1028
2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0708 TeL YARda 2848
Brangūs broliai, sesės ame
Patarnauja Lietuviai
rikiečiai! Padėkojusios už au
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
kas, kartu prašome ir ateity
(KOWARSKAS)
DANTISTAS
je nepamiršti mūsų. Namai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mašinų Plovimas
4645 So. Ashland Avenue
tiesa, pradedami statyti, bet
arti 47th Street
2403
W.
63rd
SL,
Chicago
Taipgi parduodam Pečiams
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
daug dar trūksta. Tad, ma
Nedėliom lr Trečiadieniais
Beredoj pagal satartį
Range Aliejų
nome, kad nebūsime pamirš
Pagaal 8 n tartp
Tire ir Battery Service
tos ir toliau.
TeL LATayetke 8018
Aukas prašome siusti mūsų
24 Valandų Patarnavimas
4143 South Archer Avenue
Vienuolijai sekančiu antrašu:
Vto

[Visi ciceriečiai juda, bruzruošiasi minėti Lietuvos
ĮbeprikJausomybės sukaktį. Va
fsario 16 d. rytą, 8 vai., bažnyčioje bus iškilmingos šv.
Mišios, pamokslas ir palaimi
nimas Šv. tSakramen'tu. Pama
ldas laikys pats klebonas asistuojant abiem vikaram:
kun. S. Valuckui ir kun. J.
Kloriui. Bažnyčioj giedos mokyklos vaikučių choras, velamas seselių Kaziinieriečių,
ir varg. A. Mondeikos. Vakare
7 vai. bažnyčioje bus trumpos
už Lietuvą pamaldos ir ado
racija šv. Kazimiero relikvi
jos.
Po pamaldų, 7:30, parapijos
salėj įvyks trumpa programa,
kurią išpildys parapijos cho
ras, mokyklos vaikučiai ir
benas. Kalbės: konsulas P.
Daužvardis, kun. Linkus ir
Kaz. Deveikis, Jr.
Visi ciceriečiai kviečiami su
sirinkti paminėjimui savo tau
tos nepriklausomybės šventės.

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. CHARLES SEGAL

JOSEPH J. GRISH

DR. P. J. BEINAR

f

DR. MAURICE KAHN

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOLIS

DR. T. DUNDULIS

S

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Mitai Service Station

DR. J. J. KOWAR

DR. G. VEZEL’IS

DR. V. L SIEDLINSKI

DR. G. J. SVENCISKAS
RAITOTAS

te*
šv.

Lietuvoje pasitaiko dar ir šitokių kruopų malyklų, kurio®
jų šeimininkui tiekia ne tiek malonumo. Dabar tokie įran
kiai namiį ūkyje jau renkami į muziejus. £\2>V ghoto),

h

Sesuo M. Bonita,

Elzbietos

Švėkšna,

KongTegacija,

Taurais

apskr.j Li*

2335 South Western Avenue

OFISO VALANDOS!
U vaL ryto iki B vai. vakaara
sieto to

TELETONAS CANAL 3784

<.

thuania.

---------------- ......

4 *

-ė /'f

.......

■

4300 So. Farfleld Avenue

----------------- 2=

4631 South Ashland Asu .
TaL YARda IBM

DrtlTTHTS

Trečiadienis, vasario 15, 1939

Žmogus yra tai, kuo jis būĮti nutaria.

VASARIO 16 DIENĄ VISI KELIAI VEDA
Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
21 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMUS

į

Shoppe
4

“Mirtis nedid« lis žodis, bet
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot)

80 Archer

Ave

Phoue IAL’ Al ETTE B»0O

• JPIes M y liu tiem

Hankl

tams

- Vestinėms
Laidotu eina

•ai inilnmnu
21 matus sugebėjo tvarkyti
valstybės reikalus. Tiesa, ne
tekom sostinės Vilniaus, kurį
Boy! how this
smurtu lenkas atplėšė. Dabar
LUSTER*FOAta
GETS RtO OP
žinome, kad hitlerininkai pa
^TOBACCO STAINS
Federacijos Chicagos aps- '
A t A
siryžę užgrobti Lietuvos uos
kritis nutarė šiemet Vasario
MARIJONA
tą Klaipėdą.
Sweeps away surface deposits _...
16 d. minėti Roselande, Cice-!
BIRŠTONIENĖ
breaks up dūli, ūgly tooth filra
Taigi, lietuviai chicagiečiai!
ro ir Nekalto Prasid. Panelės
(po tCvais Kopukevlčiute)
likę migio. Yoti'd nevor bellrve how frjls
Tebūna Vasario 16 d. panaši
the NEVY Llsterine Tooth Pašte dėtos
Šv. parapijos salėj.
and polishes teeth. Ite nev,-, mlrade-clrs.Ir
Mirė vas. 13, 1939 m., v: 15 vai. į
į 1918-1920 metus. Rinkimės
ina Ingredient, Luster-Poam deterge.it,
whlsks,away ūgly surface deposits in a Jiffy.
ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gerbiamieji! Atminkim tuos skaitlingai į sales. Išneškinie j
The instant brush and sali va touch emiizGimus Lietuvoje, Suvalkų gu-I
ing Luster-Foam detergent, it surges into
bernijoje,
Krosnos
parapijoje, |
a roam of tiny, active bubbles. whichsweeps
laikus, kuomet mūsų visų bu protestus prieš įvairius pasi-I
Igno and cleans plts and eraeks so inlnuto
Amerikoje išgyveno 26 metus. |
even water may not enter them . . . leaves
Pijušą Birštoną, anūkus ir drau-|
vo mintis ir troškimas — Lie kėsintojus ant Lietuvos.
your whole moutli tingiinK v-ith life . .
Birščių kaime.
starts your teeth sparkling wilh new luster.
tuvai laisvės, nepriklausomy
Brightonparkiečiai visi į
Get the big 25d tube, or better st;’!, tho
Paliko dideliame nuliūdime —Į
double-size 10P tube oonteining mon than
dvi dukteris: Elžbietą. Geveltausd
M pound at any drug counter. Lambert
bės. Šaukėme lokalius ir mas- parapijos svetainę vasario 16
kienę ir Oną Lutkauskienę, sūnų]
Pnarmacal Co., St. Louis. Mo.
Pijušą Birštoną, anūkus ir drau
mitingus, vaikštynes, ėjome po dieną. Ten suplevėsuos Lietu
th* NE IV formula
gus ir pažystamus.
keletą mailių į parkus, koli- vos trispalvė ir Amerikos žvai
Kūnas pašarvotas 2005 South j
Canalport Avenue.
seumus, kariuomenės sales. gždėtą vėliavos. Ten paklau
X X supcrcharged with
Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, Į
vas. 16 d. Iš namų 8:30 valandą|
Tverėme fondus, aukojome do sysime prakalbų, liaudies dai
Netoli Block Island, D. I., audros užmestas ant seklumos laivas su 72,000 galionais gazo
ryto bus atlydėta į Dievo Apveiz-I
'dos parap. bažnyčią, kurioje jvyksl
lerius, dešimkes, šimtus, pir nų. Kalbės Lietuvos konsulas lino ir naftos. Įgula išgelbėta. (Acme telephoto)
✓ z/ / 11 « tt 11
\\\
gedulingos pamaldos už velionės!
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į|
kome Laisvės Paskolos bonus, P. Daužvardis, kleb. kun. A
Šv. Kazimiero kapines.
viršija 60.
sidžiaugti
nauju
svetainės
pa-i
Board
prezidentas
R.
Dunham,
siuntėme delegatus į didžią Briška, L. Šimutis. Dainuos
Nuoširdžiai kviečiame visus gi
Geros akys dūmų nebijo.
Kun. J. Klimas, vieftinės pa
mines, draugus-ges ir pažystamu*|
County Clerk M. J. Flynn, M.
sias valstybes prašydami pri Lietuvos Vyčių apskr. choras, gerinimu?
as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Tinginiui ir šiokią dienį
Bus ir kitų patraukiančią Hogan, B. Hartnett, H. Con- rapijos vikaras, pasveikinęs
pažinimo Lietuvai nepriklau Nekalto Prasid. P. Šv. parap.
Nuliūdę: Dukterys, Sūnus ir Ar|
chorą, skatino prie klusnume šventa.
įvairumų;
bet
jeigu
jų
ir
ne

aukai.
nelly,
teisėjas
John
T.
Zūris
somybės. Tą viską Lietuva į- choras, svečiai solistai ir bus
ir vienybės. Taip pat pranešė,
Laidotuvių
direktorius
S. M.|
Pats neturėsi kitas neprigijo. Džiaugias mūsų broliai atvaidintas gražus, patrijoti- būtų, reikia tikėtis, kad, kaip ir daug kitų miesto valdybos
Skudas. Tel. MONroe 3377.
kad
klebono
1
,
kun.
dr.
Kon

duos.
iškovoję laisvę ir nusikratę nis triologas “Lietuvytis”, va ir kitais metais, kovo 5 d., 6 atstovų taipgi dalyvaus.
čiaus rūpesčiu, neužilgo bus
J.L.J.
vai.
vakare
parapijos
salė
prisvetimų vergijos. Džiaugiamės dovaujant Ig. Sakalui.
įrengta “sočiai roorns” su
sipildys, nes, kas bus, kas ne
ir mes, Amerikos lietuviai,
Patarlės
Fed. 19 sk. pirm.
knygynu. Tuose kambariuose
bus,
o
parapijonai
norės
pa

*' •
K. Zaromskis
Pranešimai
kad mūsų Tėvynė Lietuva per
Dovanotam arkliui į dantis
nariai-ės galės naudingai lai
rodyti prisirišimą prie savo
Darius - Girėnas
Moterį}
nežiūru
i!
mylimos Aušros Varių para Skyrius American Legion U- ką praleisti.
MOTIEJUS SHLIKAS
Pusmetines Pamaldos Į Parapijonus
Mandagumas ne visada pa*
Varg. V. Šierantas* kvietė
pijos.
kuris
mirė vas. 6 d., 11)39 m.
nit 271 laikys mėnesinį susi
ir tapo palaidotas vas. 9 d., o
Už A. A. Kun. Pr.
vaduoja
žmogaus
moralinį
to

Brangūs Aušros Vartų pa
visus
narius
uoliai
dalyvauti
Kun. M. Urbonavičius, MIC, rinkimą vasario 15 d., Hollydabar ilsisi Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
bulumą. ...... .
rapijonai!
Vaitukaitį
klebonas wood svetainėj, 2417 W. 43rd praktikose.
galėdamas atidėkoti tiems, ku
Kas neatskiriar klaidos nuo
rie suteikė jam paskutinį pa
Laikas bėga ir jau prie me
Valdyba išrinkta: pirm. —
tarnavimą ir palydėjo į tą ne
St. Bus trumpas susirinkimas,
BRIGHTON PARK. - Taip
tiesos,
tam
apgauiingu
pinigu
išvengiamą amžinybės vietą.
tinės parapijos vakarienės te
Pranas Švabauskas, viee pirm.
Mes, atmindami ir apgailė
o po to laikas praleistas pa
netikėtai kun. Pranas Vaitu
bus
užmokėta.
Kumskio
Įvesdinimas
dami jo liūdną prasišalinimą
nka mums ruoštis.
— Elena Laurinaitytė, rašt.
silinksminimui. Visos narės ir
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų
kaitis iš mūsų tarpo tapo pa
Greit pagadinsi, bet negreit
Kokiais 'gi žodžiais pakvie Ketvirtadienį, Vas. 16.
dvasiškam tėvui kun. kleb. J.
— Jonas Černiauskas, ižd. —
jų draugės kviečiamos atsila
Paškauskui, taipgi kunigams:
šauktas į amžinybę. Taip ne
pataisysi.
siu jus joje dalyvauti, mano
Emilija Kelminskaitė, kores
Čeraauskui ir švarliui,
kurie
nkyti
į
šį
susirinkimą
bei
pa

atlaikė įspūdingas
pamaldas
tikėtai išdygo naujas kapas,
Miesto majoro Eid. J. Kelly
Ne
viskas
auksas,
kas
žiba.
brangūs parapijonai?
pondentė — Marijona Leskauuž jo sielą.
Dėkojame kun. Paškauskui už
ant kurio jis pasistatė sau
'paskirto mūsų tautiečio Al. G. silinksminimo vakarą.
Svetimu
arkliu
netoli
nujosi.
skaitė.
M. L.
Štai, pirm visoko primin
gražų, pritaikintą pamokslą.
Mrs.
M.
R.
Sebastian,
pres.
paminklą, ne granito, bet nu
Dėkojame šv. Mišių aukoto
Kumskio į Chicago Park Dissiu, kad ši vakarienė bus kaip
jams ir gėlių aukotojams.
Meilė
stipri,
bet
taipogi
ir
veiktų darbų išeivijos tarpe.
Dėkojame p-nams Valentams
triet representative įvesdini
ir jubiliejinė, nes 1904 m., ko
už palankumą ir priėminttr mū
8 L OGA.» R E' AU
saldi.
sų. liūdesio valandoje.
SKAUSMAI MANE STAČIAI ■ PAtft*EXPKLLERIO, NEGU KIT I
Prabėgo jau pusė metų kaip vo 29 d., t. y. 35 metai atgal mas su tam tikromis ceremo Choro Susirinkimas
Dėkojame graboriitT^ S. P.
IŠ PROTO VARO AR NETURITE ■ VA6TU6ESlKAMKrtlANbEMS z
Siažeikai, kuris savo geru it
MT. CARMEL, PA. — Vas.
Mūsų ateitis bus ta, kuo
nebeskamba kun. P. Vaitukai kun. Vincas Bukaveckas pa nijomis bus ketvirtadienį, va
mandagiu patarnavimu garbin
mes ją padarysim.
gai nulydėjo jj į amžinasti, o
Ą KOKIŲ VAISTŲ, H RfU**TZM©$«AVSMAfS f*
čio balsas mūsų bažnyčiose. krikštijo pirmą kūdikį šioj sario 16 d., 1 vai. po pietų, 6 d. įvyko Šv. Kryžiaus bažn.
KA0 MAN
j TOKIS PUIKUS VAISTAS.
mums palengvino perkęsti nu
PALTNeviNTŲ
I
KA©
IR
AŠ
PATS
Jį
(AL
J
liūdimą ir rūpesčius.
Nors kape amžinoji tyla vieš parapijoj. Reiškia, švęsim 35 Washington Parko administra I choro susirinkimas, parapijos
Susiprato, kaip katė pieną
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
patauja, bet katalikiškos vi m. jubiliejų! Argi tai mažais cijos name, prie 57 ir Cottage į salėj, tikslu padidinti narių Naudokite tq linimentų, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau paliejus.
sų nuliūdimo valandoje ir pa
skaičių ir naujai sutvarkyti dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjime.
galios, dėkojame*- visiems daly
suomenės širdys labiau ir da paakstinimas visiems parapi- Grove Ave,
Nusipirkite bonkutę Poin-Eipellerio su Inkoru ant dėžutės
vavusiems
laidotuvėse
žmo
Lietuvių Demokratų Lyga chorą. Jaunimas gražiai atsi pas savo vaistininkų.
Geriau kitam duoti, nei ki
nėms; o tau Motiejau, lai gai
žniau plaka prisirišdamos prie jonains prie bendros vakarie
lestingas Dievas suteikia amži
to prašyti.
ir Kumskio draugai, lietuviai liepė. Narių skaičius dabar
ną atilsį.
to kapo savo 'malda už jo sie nės susirinkti?
XPAINEXPELLER
Nuliūdę lieka: Tėvas, Moti
biznieriai, organizacijos ir ki
lą.
na, Broliai ir Gimines.
Aklas aklą netoli nuves.
Parapijos komitetais deda ti parko valdybos atstovai ža
Vasario 20 d., 8 vai. ryto pastangų įvesti tinkalmą šilu da pasveikinti Al. G. Kumskį
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. mą svetainėj ir iki vakarie su gėlėmis, dovanomis ir lin
bažnyčioje, 4400 S. Fairfield nės ji bus įvesta. Argi tad kėjimais. Visi lietuviai kvie
Ave., pusės metų paminėjimui neišpuola visiems dalyvauti čiami atsilankyti į jo naują
bus atlaikytos iškilmingos šv. toj ruošiamoj vakarienėj ir pa ofisą ir sukelti ovacijas. Mie
MUAUBIA
DIDŽIAUSIA. LAIDOJDBO ĮBTAIM
Mišios už a. a. Prano Vaitu
što majoras E. J. Kelly, Park
kaičio sielą.
Kviečiu visus mušų ausyse ir kurio geri da
kun. P. Vaitukaičio gimines, ubai yra mums visiems pavyz
KABIAI CBICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ
DIENĄ IB NAKTĮ
NOT HO HER
pažįstamus atsilankyti ir pa džiu.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Kun. A. Briška,
simelsti už jo sielą. Neužmirš- '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
BHSEBORK
Nekalto Prasidėjimo
kitę, brangieji, gero mokyto
Jt UD tt t 6 U P C PATARNAVIMAS
___ 4805-07 So. Hermitage Ave,
P. Šv. parap. klebonas
jo, kurio žodžiai dar skamba
444? South Fairfield Avenue

Chicagos lietuviai! Vasario
16 dieną Lietuvos nepriklau
somybės 21 metų sukaktj mi
nėkime skaitlingai.

tlSTERINE TOOTH PAŠTE

^•LUSTER-FOAM f
a

{

ų

John F. Eudeikis

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

n

AMBULANCE

EXTRA
Remember—when you take a Smith Brothers
Cough Drop you get Vitamin A—extral

,

M Iff D u L H Fr b C dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
DYKAI MIESTO DALYSE

Td. LAFAYETTE 0727

Kaulykite mūsų Lietuvių radio programų Mtadienio vakarai^
7:00 vaL vakaro U WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. 8ALTIMIERAS

Smitft Bros. Cough Drops are tho
only drops containing VITAMIN

K

This is the vitamin that raises the resistance
of the mucous membranes of ehe nose
and throat to cold infctious.

TRWO

—when you are
nervou* and irri
ta bie—at your
wit’s end—try
this medicine. It
may be iust what
you need for extra
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After
doing just a little work I had to lie
down. My mother-in-lav - recommended the Vegetable Compound.
I can see a wonderful change oow.”

’EUE'rtBlt

COMPOUMO

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DUtEKTORIAl

TBE

PRICE Y8B

FOR BEING

BERVOUS

Ghftrls Beiro* And Sne If YowHare
Any Of The Signa

CotnpoundF

(orlZWCM1

KV

Geriausias patarnavimas — Moteris patamaaja
15th Ave.
Phone 9000

LEONARDAS

and

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

,

Tiouble TėstedfDoub/cAcfionf

ImgRarrl laaMng,

B.

Lat tha wholr.on»e harfas aad roota ot
Plnlcham'a Compound help Neture ealm
your atartektng narvas, tona up yoar. ayateaa,
and batp t Iggsan dlstraas from (amale fuaational dieordoia. ____
...
WMta*a-na*a WOW ti,
tMe,

i> 7.^ tl
nakena

SATISFACTION us»

Oaivvriftc ntvves eaa raake yna Md and’
craatay and hard to llv.
sHth—ean keep you avaln night. and rob
yna ot good haalth. good tlmea and joba.
Don’t let youraen "go" likę that. Start
lakina a good, retiatfle tnnia—nne made
naUy/er
And rould yno aok for anytbing whow heneflte ha v. bean better pror-d
ih.rt wnr1d-f.mnu. Lydla
1’lakham’e

KELNER—PRUZIN

yy A
'urfurmaJc*,
“njoltJunją hui, 'RaJccrcg
bu
/

out fail from your drugglit. Over a mll«emaa have arrittan in lattersraportlng

irttie post 80 yeara Lydis E. PfnHiata’a
,tablo Com^mad .h», helped graUfUl

POWDER

, Sime Price Todayas^Syearskoo
25 ounces for 254
1 Full Pack ••• No Sleck Fili ind

FATAMtAVIMAS DIENA

B NAKTJ

KOFLBOUL ŪIKA1
2025 W. Slst St.
TaL YARDS 1278
'•■.t

■

Res. 4543 South Paulina. Street

P. J. Ridikas
Antlniii B. Petkus
LaMcz ir Sanai
L Uotams
S. P. Mažeika
Antanas M. Pluiims
U. Žalą
Albert V. Petkus

3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Ave.
GKOvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Plaee
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlnaan 1270

4348 So. California Ave.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
I’hone YARda 1138-1139
3307 Lituanica Ate.

Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARda 07814)782

4704 S. Weatern Avenue
Tel. LAFayette 8024

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USID 5Y9UR GOVERNMENT

tlma-provan Plnltham’s Compound TODAY

---------------------

-------------------------------

1
o
RYTOJ MINIME LIETUVOS NEPRIKLAU Vasario 16 d.
Konsulate
SOMYBCS 21 METŲ SUKAKTĮ
Brighton Parke, Ciceroje ir Roselande rengiami
iškilmingi paminėjimai, kuriuose kalbės visa
eilė kalbėtojų: konsulas Daužvardis, kun. H.
Vaičūnas, kun. A. Linkus, kun. J. Paškauskas, kun. A. Briška, L. Šimutis, dr. A. Raauskas, dr. S. Biežis, K. Deveikis, Jr.
MUZIKALĖJ PROGRAMOJ DALYVAUJA LIET. VYČIŲ
CHIC. APSKR. CHORAS, PARAPIJŲ MOKYKLŲ
MOKINIAI IR KITI

Lietuvos konsulus Daužvar
dis ir ponia Daužvardienė re
ngia oficialų, priėmimų kon
sulate vasario 16 d. popiet.
Vakare 7:30 vai. konsulas ka
lbės Cicero, o 9 vai. Brighton
Parke.

Generalė Choro
Repeticija

Trečiadieni?*, vasario 15, 1930
Marijona — gyveno Box 351,
Sautbarėje.
Jurgelevičius - Jurgilas Jurgėla Vincas — kilęs iš
Šakių apskr., Plokščių valse.,
Dėdynų k. Išvyko į J. A. V.
1909 met. Gyveno Pottsville,
Pa., ir Cleveland, Oliio.
Kalnis - Kalnius, LehridasZigfridas — Išvykęs prieš 35
met. iš Latvijos.
Kasperavičius - Kasper Adolfas — Antano sūnus, išvy
kęs į J. A. V. 193 met. Gyve
no 1710 So. Front St., Pliiladelpliia, Pa. ir 3333 Livingston St., Philadelpbia, Pa. Ma
noma, kad miręs.
Liėbednikas Motiejus — iš
vykęs į J. A. V. 1912 met.
Lietuvoje gyvenęs Zylinėlių
kailine, Varėnos valse., Alytaus
apskr.
Morkūnas Vladas — 1939
met. gyveno 289 D. St., So.
Boston, Ma§s. Turėjo nuosa
vus namus ir turto. Manoma,
kad išėjo iš proto.

Lietuvos Vyčių Chicagos aVasario 16 d. 7:30 vai. vakare i Nekalto Prasidėjimo Pan. pskrities choro generalė repe
Šv. parapijos salę renkasi ne tik Brighton Park, bet ir visų ticija Vasario 16 d. progra
apylinkės parapijų lietuviai. Čia kalbės Lietuvos konsulas mai (Brighton Park) j vyks šį
Chicagai P. Daužvardis, kun. A. Briška ir Federacijos cent
vakarų, vasario 15 d., 7:30
ro vadai: dr. A. Rakauskas ir L. šimutis. Muzikalėj - vokavai. vakare, Aušros Vartų palėj programoj dalyvaus Lietuvos Vyčių Chicago apskrities
choras, ved. muz. J. Saurio, ir parapijos choro stipriausiosĮ rapijos salėj. Visi choristai
meno jėgos, vedamas art. J. Kudirkos. Be to, bus atvaidin- i prašomi būtinai dalyvauti. Vai
tas patrijotinis vaizdelis “Lietuvytis”. Vaidinime dalyvaus! kinai turi susirinkti 7:30 vai.,
Nekalto Prasid1. Pan. Šv. parapijos mokyklos mokiniai: Bve-' o mergįnos__ 8:30 vai. Kvielyn Stankaitė, Edinund Barkauskas ir kiti. Jžanga visiems čiami ir nauji nariai įsirašyti
liuosa.
į chorų.
Valdyba
Ciceroje, vasario 16 d., 7 vai. vakare bažnyčioje trumpos
pamaldos už žuvusius kovose dėl Liettuvos nepriklausomy
bės. Po pamaldi} visi ciceriečiai, hulvariškiai, nortbsaidie- Ilgiausių Metų
čiai ir apylinkės lietuviai renkasi j parapijos salę. Kalbės
Nastalskis Antanas — gi
Mūs Veikėjams!
Lietuvos konsulas P. Daužvardis, kun. Vaičūnas, kun. A.
męs Alkų kaim., Alsėdžių vai.,
Linkus ir K. Deveikis, Jr. Muzikalę - vokalę programų iš
BRIGHTON PARK. — Si Telšių apskr. Išvyko 1913 m.
pildys parapijos choras, ved. muz. A. Mondeikos, parapijos
dabrinės vedybinio gyvenimo rūgs. 29 d. ir apsigyveno Kinmokyklos henas ir k. Įžanga nemokama.
sukaktuves vasario 15 dieną sistone. Gal miręs.
Roselande, vasario 16 d. Visi} šventųjų parapijos salėn,
mini Pranas ir Ona Vaičekau
Petrauskas - Petrowski Pra
7:30 vai. vakare, renkasi ne tik roselandiečiai, bet sočikagiečiai, vestpulmaniečiai ir kitu apylinkių kolonijų lietuviai. skai, gyv. 4242 S. Maplewood nas — gyveno 1579 3rd Avė.,
Kalbės dr. Steponas Biežis iš Chicagos ir kleb. kun. J. Pas- avė. Nors neišaugino skait New York City.
kauskas. Muzikalę - vokalę programų išpildys parapijos cho lingos šeimos, tik vienų dukre
Raigelis Jonas — Mato sū
ras, ved. muz. J. Rakausko, Šakar-Makar moterį} choras ir lę, kuriai nesigailėjo aukštes
nus, 1924—1927 met. gyvenęs
kiti. Įžanga nemokama.
nio mokslo, nors nesukrovė 203 Jefferson St., Newark, N.
Lietuviai! Vasario 16-ji visiems, kokiam pasaulio krašte žemiškų turtų, (bet Bažnyčios
J.
negyventume, turi sužadinti tautinės garbės pajausimo, ku
ir tautos dirvoje buvo ir tebė
Sidaras Vincas — kilęs ar
ris visus veda prie meilės gimtųjam kraštui. Ne vienas lietu
ra
nuoširdūs
darbininkai.
Ne

gyvenęs Poškėčių kaime, Pavių tautos vadas yra pasakęs, kad lietuvių tauta tik tuo
met išliks gyva, kada ji save laikys išrinktąją tauta. Dėl to, buvo tautinio darbo, prie ku kruojaus valse., Šiaulių apskr.
ir mes, chicagiečiai, laikykime save dalim išrinktosios tau rio jubiliatai nebūt prisidėję Amerikoje gyveno Baltimore,
tos ir kuo skaitlingiausia susirinkime vasario 16 d. j aukš darbu ir kišene. Pranas visų
Md.
čiau paminėtas vietas paminėti gimtadienį laisvos Lietuvos širdį įdėjęs } organizacijas:
Tomkevičius Mykolais — iš
ir pasisemti daugiau ryžtumo atgavimui lietuviais apgy-I F(.deracij
Labdarių Sąjtrnvykęs
ventų kraštų, ypatingai atvaduoti sostinę Vilnių, ir taip pat
.7
7 ,
.
- - 1907 m. iš Janušavos
pasisemti daugiau stiprybės, kad galėtume čia kuo ilgiaunriįonų
en ra ar ių.
Kovarsto valse., Ukmersia išlikti ir kaipo lietuviai ir kaipo katalikai, ir kaipo išnesulaiko nno darbo nei ggs apSkr< 19()§, met. gyveno
tikimi šio krašto piliečiai.
Federacijos Chic. Apskritis nuovargis, nei prastas oras. Box 858, Stanghton, Mass., o
------------------I Taigi linkime jubiliatams il- 1909 m. — Racine, Wis.
Visi ‘“Draugo” skaitytojai raginami ruošiamas iškilmes giaUsių metų.
Tautietis
Ugarenka - Horinka Leonas
lankyti ir savo lietuviškumų vieningai ir entuziastingai pa
— ir žmona Elena. Išvyko
rodyti.
Paieškomi
prieš pat karų iš Kauno. Gy
Kaip gyvai ir entuziastingai sutikome Lietnvos Nepriklau
somybės faktų, taip gyvai ir entuziastingai sutikime ir jos
Andriulis Kazimieras — Jo- veno New Yorke, 96 St. E. ar
21-jų metų sukaktį. Tada džiaugėmės Lietuvos Nepriklauso
1 no sūnus, išvykęs į J. A. V. W. Turėjo nuosavus namus,
mybės paskelbimo faktu, o dabar jau galime džiaugtis ir;
prieš dvidešimt su viršum fabrikų ir akcijų. Gal miręs.
didžiuotis nepriklausoma ir gražiai sutvarkyta Lietuva.
Vieningai ir sutartinai Lietuvos nepriklausouuybė buvo pa metų. Gyveno Bostone, Mass.
Baginskis Jonas — išvykęs
skelbta ir iškovolta — vieningai ir sutartinai ji turi būti
saugojama ir ginama. Kiekvienas lietuvis, didelis ar mažas, į J. A. V. 1934 m., prieš me
turi būti Lietuvos kareivis ir kariauti kartu su visa tauta.
tus gyvenęs Brooklyn, N. Y.
Geriausia kariuomenė yra ta, kuri yra išmintinga ir savo
Baranauskais Jonas — išvy
tautai bei valstybei atsidavus. Tad būkime išmintingi ir
savo tautai atsidavę. Rodykime savo lietuviškumų ne liežu kęs į U. S. A. prieš karų. Gy
viais, bet darbais. Nesistatykime savęs “profesoriais” ir veno iki 1930 metų 41 So. Leo“šventukais”, bet būkime gerais mokiniais ir darbininkais. nard St., Waterbury, Conn.
Pirm visko iškritikuokime ir pagerinkime save, o tada jau
Brizgys Antanas (Brizer) —
Neabejotinas
galėsime kritikuoti ir mokyti kitus.
gimęs Kaune, į J. A. V. išvy
Tad, Lietuvos Respublikos suaugimo (21-mais) metais su- ko 1905 metais. Iki 1927 me
Chicagos Lietuvių
augkime ir patys. Supraskime kas yra mūsų. tauta ir kas
ty gyveno 71 Tliird St., Tur
esame mes.
Draugas
nėr Falls, Mass.
Mūsų tauta yra maža, todėl kiekvienas iš mūsų turime Į
Bruža« Juozas — kilęs iš
būti sąmoningas lietuvis. Mes turime nesnausti, bet budėti į
ir dirbti. Tad kelkimės, ruoškimės, eikime į Liet. Neprikl. Deltuvos miest., Ukmergės asukaktuvių paminėjimu ir parodykime savo gyvumų bei lie pskr. Gyveno 47 Jackson St.,
tuviškų sąmoningumų.
L. Saunoris Yonkers, N. Y. Manoma, kad
1937 met. spalių mėn. mirė.
ŠIANDIE MARIJONŲ RĖMĖJŲ DR-JOS
Bundza Juozas — išvykęs į
CHICAGOS APSKR. SUSIRINKIMAS J. A. V. 1907—1908 metais
Gyveno Pittsburghe, Pa.
\
Šiandie, vas. 15, “Draugo”
Su išvykimu gerb. rnisijoDuokite Chicagai gerų val
Cisevičius Stasys (Casavetb,
džių, kurių mūsų žmonės
name, 2334 S. Oakley Avė., nierių, Tėvų Marijonų daitbai,
Casavech Stanley) — Prano
reikalauja su pataisymais ir
Marijonų Rėmėjų Draugijos šiuomi nesibaigia, bet jie tu
sūnus. Gyveno 1230 Buttenekonomijoms, kurių pasek
Chicago apskrities įvyks su rės padidėti dėl to, kad jų wood St., Philadelphia, Pa. ir
mės bus
TAUPUMAS ir
sirinkimas 7:30 vai. vakare. darbuotė užima platesnę plot
SUMAŽINTI
TAKSAI. Bal
615 W. Pine St., Mahanoy Ci
Praėjus
didelei darbvmetei, mę, ir tas reikalauja iš mūsų
suokite už Courtney! Courtty, Pa.
seimui ir bankietui, bus pasi jų rėmėjų platesnės veiklos ir
ney padarys tų kas gerų mū
Cvirka Simonas — gyv. 313
sų mokykloms; užkels civil
dalinta įspūdžiais, išduoti ra paramos.
Service ant užsitamavimo
Grand
Avė.
New
Haven,
Conn.
portai ir pasitarta tolimesnei
Taigi, prašau gerb. kolonijų
pamato,
be jokio nedoraus
Dargaitis Antanas — kilęs
darbuotei. Nuoširdžiai prašys
atstovus kreipti dėmesio į ar 'gyvenęs Tauragės apskr.,
čiau visų kolonijų Marijonų
šaukiamų susirinkimų ir ja Kaltinėnų valsč., Pimpių kai
Rėmėjų atstovų ir šiaip geros
me dalyvauti.
me.
valios veikėjų, malonėti atvy

Vaitekūnas Vincas — kilęs
iš Montjurgių k., Lygumų v.,
Šiaulių apskr. Į J. A. V. iš
vyko prieš karų ir gyveno De
troite, Mieli, ir New Yorke ar
jo apylinkėje. Gali gauti ne
mažų sumų pinigų.

kevičiui, slaugėms už manda
Patarles
gų patarnavimų, Aušros Var
Bepročio nereik sn žibnrin
tų klebonui, kun. Urbonavi
čiui, giminėms, draugėms ir ieškoti.
Ranka rankų mazgoja, kad
pažystamiems už rūpestingų
lankymų. Tegul Visagalis Die abidvi būtų baltos.
Mirtis neįveikia tų žmonių
vas atlygina jums, mano bran
Valerija Jenkevičienė garbės, kurie dirba žmonių
Visi žiną apie paieškomus gieji.
labui.
asmenis ar kų nors girdėję
prašomi kreiptis į Lietuvos
Skaitykite Biznierių
Generalinį Konsulatų šiuo ad
Bargenus
resu: Consulate General
of
BERNICE’S BEAUTY
Lithuania, 16 West 75th St.,
SHOP
New York City, N. Y.
1725 W. 47th St., Chicago

CLASSIFIED

EYE STRAIN

Padėka

Tiktai šių savaitę — Masažas,
*2.75 vertės, tiktai *1.69.
16 metų patyrimo.

due to dust, sun, light-glare,

Širdingai dėkoju dr. S. Biedriving, movies, reading, etc ?
žiui už sėkmingų gydymų ir Do vour eyes bum—feel
tired, uncomfortable? Try
gerų priežiūrų. Dėkoju Šv. Kry Murinę. It contains 7 helpingredients which
žiaus ligoninės seselėms, ligo ful
cleanse and dear eyes red*
ninės kapelionui kun. F. Juš- dened from fatisue—make
your eyes feel dean, fresh,

ARE YOU ONLY A.
THREE-OUARTER WIFE?
becauae they are men, can
MEN,
never undentand a threeųuarter w1fe—a wife who is all love
and Idndneee three weelu ln a
month and a heli eat the ręst oi
the time.
No matter how your back ache*
—bow your nervee ecream—don’t
take lt out on your busband.
For three generations one wotūm
has told another how to go "smi*.
lng through" with Lydia E. Pinkham'a Vegetable Compound. It
belpe Nature tone up tbe System,
thus leeaening the diseomforts from
the functlonal disorders whicb
sromen mušt endure in the thret
ordeals of life: 1. Turning from
girlhood to womanhood. 2. Preparing for motherhood. 3. Approaching “midUle age. ‘
Don’t be a three-quarter wife,
take LYDIA E. PINKHAM’S
VEGETABLE COMPOUND and
Go "Smiling Through."

NEURITIS
■ELIEVE PAIN IN FEW MINUTES
To relieve the torturing pain of Neuritia.
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago in a
few minutes, get the Doctor’s formula
NURITO. Dependable—no opiates, no nareoties. Does the woric quickiy—mušt relieve
worst pain, to your satisfaction in a few
minutes or money back at Druggists. Don’t

auffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

alivel Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail ,0c (stamps
or coin) with your name and address to The
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, IIL

Į/R//VL ^OeodH
(
e Ve s

( te a n s e \

PARDAVIMUI

Namas su bizniu, pieninė Ir grosernė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje, Ciceroje, arti
lietuviu bažnyčios. Namas turi po
4 ir 4 gražius kambarius. Grosernėje Įrengti visi flkščeriai, yra tr
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui.
Atsišaukite pas
lavinlnkų: W. Stankus, 1325 South
ftOth Court, Cicero.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL

S n tt t h t- s

ALL

AT

DRUG

BUREAU

STORES

Every Sunday from 1—2 P. M,
Folklore
Radio Program

EVERY W0MAN
I KNOW RELIES 0N

LISTERINE
FOR

DANDRUFF
Clinic* prooe Listerine Antiseptic
reaches and kilis dandruff germ
There is no easier. more delightful, or
effective way of keeping dandruff under
control than with Listerine Antiseptic.
famous for more than 25 years as a mouth
wash and gargle. Just rub it in and foliotv
with prolonged massage.
Listerine Antiseptic gets rid of dandruff
because it kilis the germ that causes dan
druff—the qneer little bottle-shaped bacteria (Pityrosporum ovale) that surrounda
the hair and covers the scaip.
Don’t waste time with remedies that
merely attack symptoms. Ūse Listerine
Antiseptic. the proved treatment that gets
at the cause. The only treatment we know
of that ls backed by ten years of research
and a clinical record or success in the
great majority of cases.
Lambert Pharmacal Co.. St. Louis. Mo.

Moterys ir Merginos
Pasinaudokite
T0WN of LAKE. — Pa
pigintomis kainomis taisome
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi įdedame naujus ziperius į furinius jakučius.
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai. tęsis. Pasiskubinkite.
OVERLINGIO VALYMO IR
TAISYMO ŠAPA

4602 S. Wood St. Chicago, III.

PERKAM

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

-

DANDRUFF
Rezerve

Turtą. virS
»2,900.000.00

*220,000.00

750 W. 3 Įst Street

senus auksinius, sidabrinius
ir varinius Amerikoniškus
pinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

A. A. NORKUS, savininkas

SMITH & SON

Tel. Victory 9670

2267 Clyboum Avė.
Chicago, Illinois

KJĮ LIETUVIAI RENKASI MAJORU

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

THOMASI.

COURTNEY
grafto; duos mums teisingus
rinkimus; panaikins sindika
tų kontroliuojamų losimų už
pinigus (gemblerystę). Jis
ugdys miestinius projektus,
atgaivins statybų, padarys
daugiau darbų darbininkams,
padrųsins biznį ir sugražins
visų žmonių pasitikėjimų jų
majoru ir Chicagos valdžia.

ĮxJ Balsuokite už

kti į šį susirinkimų. Kaip pra
Glembaitė - Makackienė Ma
Apskr. raSt. J. K.
eityje apskrities susirinkimai
gdė — gyveno Gilbertville
pasižymėjo skaitlingumu at Kaip jaunas
aukso suole mieste. Ištekėjus už antro vy
stovų, būtų neprošalį, kad ir sėdi, pasenus šuo kaulų nebe ro, kurio pavardė nežinoma.
Glembaitė - Kamarauskienė
sekantieji būtų panašūs.
ėda.

FROM

ARE YOU SUFFERING

THOMAS J. COURTNEY
Demokratų Kandidatę į Majorus - Vas. 28.

Išmokėjom
Už padėtus
/q
pinigus
'
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
nų, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR I — SAuKlTB
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESerūOSE.
ego
nut

....................................... »«.••
....................................... »«.»•

BIG LUMP ......................................
MINE RUN ......................................
8CREENING8 .................................

»«.O*
*5.75
>5.M

Tel. ARDmore 6975

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO
JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pu mui galima gauti tikrai Llatuvlškų Importą Valatybln* Deg
tinę.

Mes Tr Virt Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dalmldaa
Savininkai

TIK 042 00
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
78-čla gat. tr California Avė

Dn blokai nno Marųuette Pk.
Mflrlnlal, Inaluluotl namai 6
Ir 6 kambarių. «u belamentu.
lotaa >0x126 pėdų au vlaala
Jtalaymala.
Namo kaina *5,000.00. Mažaa
pradinis (mokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po *42.00 1
mėneaj.
gi auma padengia
nuošimti, taksus, apdraudę Ir
mėnesinę dai, paskolos.
Namai statomi po priežiūra
F. H. A.

Pamatykite, o stebėsitės.
Ofisas prie 7S-člos gatvės Ir
California Avenue.

