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Raudonieji turi be jokių sąlygų pasiduoti
Tai pakartoja gen. Franco ir sutraukia
gausinga kariuomene Madrido frontan

Šventasis Tėvas Pijus XII gydytojo
patariamas neužmiršti savo sveikatos

Negrinas su Vayo iš Madrido
išdūmė į Prancūziją
GIBRALTARAS,

kovo

Prieš vainikavimo iškilmes
reikalingas atilsio

6. frontų ir pakartoja, kad rau

VATIKANAS, kovo 6. — giausia dirbo ir rūpinosi Baž
Vatikano gydytojas dr. Amin- nyčios reikalais. Eidavo gulti
ta Milani Šventąjam Tėvui po pusiaunakčio ir keldavosi
Pijui XII pataria nors prieš apie 5.00 ryto. Ir dabar dar
vainikavimų per kelias dienas tos tvarkos laikosi,
susiaurinti savo priedermes Vainikavimo iškilmės tęsis
Čia turima žinių, kad Mad
BURGOS,
Ispanija,
kovo
ir nuolatos įtemptų darbų ir
rido raudonųjų pasidavimas
apie penkias valandas. Dr. Mi
6.
—
Žiniomis
iš
apsiausto
.nepaneigti sveikatos.
frankistams artėja. Raudonų
Reikia žinoti, kad nuo po lani ir bijo, kad tas Įtempi
jų vadai kas savais keliais du Madrido, raudonųjų vadai
pradėjo
skaldytis.
Vieni
jų
piežiaus Pijaus XI susirgimo mas Pijui XII nepakirstų
mia lėktuvais Į Praneūzijų ir
nori
gen.
Franco
pasiduoti,
dabartinis popiežius Pijus sveikatos. Tad ir pataria tuo
Afrikų. Raudonųjų karo lai
kiti
—
kariauti
iki
žūsiant.
vynas paspruko į Prancūzijos
Iš kairės pusės: prezidento Roosevelto žmona, prezidento motina, prezidentas Roosevel XII iki savo išrinkimo dau- > susirūpinti.
Buvęs
raudonųjų
režimo
tas, kap. D. C’allaclian, laivykinis palydovas, ir |lrs James Rooseveltas išėję iš Šv. Jono epis
pakraščius ten
pasiduoti.
ministras
pirmininkas
Negri

kopalų bažnyčios AVashingtone, kur pamaldomis) minėta šešerių metų prezidento tarnybos
Tais laivais pabėgo daugybė
tais baigė Paryžiaus universi
nas
prieš
keletu
dienų
pasis

sukaktis.
(Acme telephoto).
žudiku komunistų ir anarchis
teto Rytų Kalbų fakultetų. Į
kelbė vyriausiuoju kariniu
tų.
Lietuvos užsienių tarnybų įs
vadu, sudaręs naujų karinį
tojo 1920 m. gruodžio 1 d., ka
TOULOUSE,
Prancūzija, štabų. Dabai" armijos vadai
da buvo paskirtas cbarge d’
kovo C. — Iš Ispanijos lėktu Negrinų pašalino iš vadovy
KAUNAS, kovo 3 d., Ha affaires Prancūzijoje. 1921
vu čia atvyko buvusio raudo bės ir sudarė savo diktatorigos tribunolas atmetė Estijos m. lapkričio 12 d. buvo pas
nųjų režimo ministras pirmi nį režimų. Jie pažymi, kad
14 milijonų litų pretenzijų kirtas Lietuvos atstovu Belgi
Nėra specialistų, gabesnių
ninkas Negrinas ir užsienių Negrinas neturėjo teisės sa
RYGA, kovo 6. — Vadina
Lietuvai už Panevėžio-Saldu- jai, o nuo 1925 metų buvo Lie
reikahj ministras dėl Vayo. vavališkai elgtis. Jie įtarė
mų
sionistų
revizionistų
žydų
viršininkų; visi išžudyti
tuvos pasiuntinybės Paryžiuje
tiškio geležinkelį.
Abu atskrido savo sekretorių Negrinų, kad jis, Prancūziorganizacija vakar čia prie
patarėju su reziduojančio mi
LONDONAS, kovo 6. — centracijos stovyklas.
jos ir Britanijos spaudžialydimi.
šais britų ambasadų ir konsu
mas, linko pasiduoti frankis Paskutiniai^ laikais grįžę iš Visos šios netvarkos viršū latų sukėlė demonstraiijas ir KAUNAS, kovo 3 d. — Iki nisterio titulu.
tams. Jie sako, kad Negrinas sov. Rusijos inžinieriai ir kiti nėse yra įsigalėjusi raudonų riaušes. Abiejų namų langai šiol buvęs seimo sekretorium
BURGOS, Ispanija, kovo 6.
su savo šalininkais buvo pa specialistai pasakoja, kad te jų biurokratija. Jei kuriai pra išdaužyti iki policija susigrie Mečius Kviklys atsistatydino, KAUNAS, kovo 3. — Mi
— Čia tarp frankistų kalbasirengęs pasprukti į užsienį. nai didėja skurdas, nesitenki monės šakai reikalinga kokia bė žydus blaškyti. Daugybė o į jo vietų išrinktas atstovas nistrų taryba patvirtino mūri
ma, kad iš Madrido raudonų
nės Lietuvos statybos planų.
Išleistam manifeste armijai nimas ir kai kuriais atvejais nors žaliava, tai užsakymų tu žydų areštuota ir nemažas Viliušis.
jų pranešimai apie įvykusius
Planui vykdyti steigiamas
ir gyventojams vadai pareiš net desperacija. Tačiau politi ri patvirtinti kokie penki ko- skaičius sužeista.
Policija
jų tarpe perversmus yra rau
statybos komitetas.
kia, kad visi raudonieji gai nė slaptoji policija tai visa misarijatai ir kiti žemesnieji riaušininkus tvaiskė riaušinė- KLAIPĖDA, kovo 3 d.— krašto
donųjų vadų negudrūs žygiai
komisarėliai. Tai negirdėtas
valai turi bendrai kovoti ir slopina teroru.
Klaipėdos krašto teismo bau Greitu laiku pradedamas pla
mis lazdomis.
tikslu laimėti nors pasigailėji
tus Lietuvos sumūrinirno ir elaimėti garbingas taikos sų Kai kurioms Rusijos dalims trukdymas.
Minėta žydų organizacija, džiamasis skyrius nubaudė lektrifikavimo darbas.
mo sųlygų prieš pasidavimų
Už kiekvienų atliktą gamy
lygas arba bendrai žūti.
trūksta maisto, drabužių ma
kuriai vadauja žydas Vladi miesto seimelio pirmininkų
frankistams. Kad taip yra,
Raudonųjįj vadų diktatū žai ir neįperkami. Visuose boje klaidų vedėjai baudžiami miras Jabotinskis, kovai su Kultruverbando veikėjų advo
tai ryškiai pasako Negrino iš
KAUNAS, kovo 2. — Penk
ros priešakyje yra gen. Se- miestuose prie maisto ir dra sušaudymu, arba įkalinimu.
priešais griebėsi nacių meto katą Borchertų 2700 liti} už
vykimas į Praneūzijų. Jei bū
Diktatorius Stalinas žino,
tasis Kęstučio pulkas atšven
gismundo Casado.
bužių krautuvių kasdien nuo
dų. Vilki rusvus marškinius savo kliento paslapties išdavi
tų įvykę rimti tarp raudonųjų
tė savo dvidešimtmetį. Ta pro
Apsiautę Madridu ir kitas ryto iki vakaro renkasi žmo kad jo vykdoma pramoninė i ir turi “Sam: Bro\vn” (per mų.
vadų perversmai, Negrinas
sistema niekam tikusi.
.
ga prisiminta dideli pulko
raudonųjų valdomas
sritis nių minios, kad gauti ikų nors visa
„
,
v
.
ij
• petį permestus) diržus. Ši ornebūtų gavęs progos apleisti
vykdyti ir 1 l. K
<
T ,.. . .
nuopelnai Lietuvos laisvės ko
frankistai atydžiai stebi rau nusipirkti. Žmonės dažniausia Bet jis uzsikirtęs
• ,.
,
. ganizacija veikia Lenkijoj ir KAUNAS, vasario 28 d. —
Ispaniją.
.. .
Lietuvų pripažino Franko vy- vose.
donųjų skaldimosi. Tas yra išblaškomi, kad svetimšaliai uz nepasisekimus 'kaltina ki- 2,
Rumunijoj.
tus.
Jo
nurodymais
žiaurioji
Gen. Franco sutraukia dau jų žlugimo pradžia. Gal bus to nematytų.
Vadas Jabotinski tvirtina, Įriaus^l)ę Ispanijoje,
policija randa “kaltininkus”.
KAUNAS, kovo 1. — Į Liegiau kariuomenės į Madrido apsieita be kraujo liejimo.
Taip yra dėl siaučiančios Policijos suimtas “kaltinin kad rytinėje Europoje organi
BERLYNAS, vasario 28 d. tuvos
generalinį konsulatų
netvarkos. Visos pramonės ša kas” yra dingęs. Tuo būdu zuojama žydų armija, kuri
SUSIRENKA TAIKOS
— Naujai paskirtasis Lietu-, New Yorke paskirtas p. Vykoše tik pusė pagaminama to, Stalino režimas ir jis pats pa bus pasiųsta į Palestinų ir tų vos įgaliotas ministras Vo-' tautas Stasinskas, iki šiol dirKONFERENCIJON
kraštų apvalys nuo arabų. Po
kas būtų reikalinga. Paskirų
kietijai pulk. Škirpa įteikė ski i b?8 Lietuvos pasiuntinybėje
AVASHINGTON, kovo 6. — pramonių vedėjai negali su laikomas.
Viena
aišku, kad taip vi draug kovos prieš britus, ku riamuosius raštus Reicho Kan Briuselyje.
Šiandien susirenka čia taikos laukti reikalingos gamybai ža
rie palankūs arabams.
cleriui Hitleriui įprastu cerekonferencijon AFL /Ameri liavos. Darbininkai dirba be suomet negalės būti.
RADIJO PROGRAMA APIE
LEPCIGAS, kovo 6. - can Federation of Labor) ir jokio atsidėjimo. Sako, kam DANCIGE NACIAI ORGA BRITAI NORI IŠGRIAUTI monialu.
AMERIKOS LIETUVIUS
NIZUOJA ŽYDUS
Čia atidarytas kasmetinis pa CIO (Conference Industrial reikia užsimušti, jei iš to ne
DIKTATŪRAS
vasarinis karnivalas. Propa Organization) atstovai.
ROMA, kovo. 6. — fašistų KAUNAS, kovo 2 d. — Iš NEW YORK, kovo 4. — The
numatoma jokios naudos. Už
DANCIGAS, kovo 6. —
gandos ministras Goebbelsas
Prezidentas Rooseveltas a- darbo našumų visuomet padė Dancigo naciai išleistu dek laikraščiai paduoda, kad Bri- vyko Į J. A. Valstybės kapito Service Bureau for Interculsavo kalboje pripažino, kad biejų šių darbininkų organiza ka tenka ne darbininkams, bet retu visus turtingesniuosius tanija daro sumoksiu tikslu iš nas Petruškevičius mokytis tural Education. 106 WaverVokietija turi sunkumų su cijų vadus ragina paliauti tar tik tiems, kurie moka garsiau žydus suburia “korporaci- griauti totalitines vyriausy New Yorko ugniagesių mokyk ly Place, New York City, sa
vo programoje “Americans
maistu. Už šį nelemtųjį stovį pusaviai kovoti ir daryti tai- šia šūkauti — komunistų va jon”, kad jie savo kaštais bes. To bus siekiama su karu, loję.
jis kaltina svetimas šalis.
dams.
' kų.
neturtingiems žydams padėtų į kurį didžiosios demokratijos KAUNAS, kovo 2 d. — Sei All — Immigrant All” kovo
mėn. 10 d. 2 vai. po pieitų duos
Sako, kai kurios šalys turi 1 Prieš pradėsiant konferenci Pramonių vedėjai daugiausia apleisti Dancigo miestų ir te skubotai ruošiasi.
mas priėmė kareiviams aprū specialių programų per WAmaisto perteklių, o Vokieti 1 jų prezidentas Rooseveltas yra bemoksliai. Visi buvę ga ritorijų.
pinti įstatymo pakeitimų. At BC apie Amerikos lietuvius.
jai maisto trumpa. Anot jo, I Baltuose Rūmuose! priims dar besni vyrai, specialistai yra IR TRAUKINIUOSE ŽYDAI BARCELONOJ DAUGIAU stovas generolas Čaplikas at
Kreipiamas visų lietuvių dė
ŽUDIKŲ SUIMTA
išžudyti, arba uždaryti Į konilgai taip negali tęstis. 80 mi I bininkų atstovus.
rėmė Klaipėdos vokiečių skun mesys pasiklausyti šios pro
VARŽOMI
BARCELONA, kovo 6. —
lijonų tauta, būdama Europos
dus dėl kareivių maitinimo.
VIENA, kovo 6. — Austri Frankistų policija 10 raudo Čaplikas pareiškė, kad kalori gramos.
centre, negalės taip kentėti.
jos ir Vokietijos žydams už nųjų žudikų daugiau susekė jų kiekio atžvilgiu Lietuvos
Girdi, turės imtis geležinių
drausta naudotis traukinių ir suėmė. Tarp jų yra dvi karių maitinimas užima po SKAITYKITE VIEN KATA
griežtumų.
valgykliniais ir miegamaisiais moterys. Suimtieji žudė kata Anglijos antrų vietų pasauly. LIKISKUS LAIKRAŠČIUS
likus raudoniesiems valdant
vagonais.
MAJORAS KELLY PAS
šį miestų.
PARYŽIUS, kovo 2. —Pran
VARŠUVA, kovo 6. — Čia patų Ukrainų (Rusinijų) ir
GUBERNATORIŲ
cūzijoje mirė buvęs pirma
ŠANCHAJUS, kovo 6. —
viešint Rumunijos
užsienių prijungti Vengri jon, kad turė
CHICAGO SRITIS. — Iš
MORRIS, RI., kovo 6. — sis Lietuvos pasiuntinys Pa
MIAMI BEACH, Fla., ko reikalų ministrui Gofenen pa ti bendrų sienų su Vengrija. Čia atvyko apie 400 žydų dau
nuteisė mirti E. ryžiuje poetas Oskaras Mila dalies debesuota ir šalta.
Bet nutylima, kad šis klau giau iš Vokietijos. Iki šioliai Teismas
vo 6. — ChicagoB majoras Ke sakojama, kad Rumunija nesi
Saulė teka 6:15, leidžiasi
lly čia aplankė sergantį Illi- priešina lenkų pasiryžimui at simas daugiausia nuo Hitle daugiau kaip 3,000 žydų bėg Wood už kaimyno Nelsieno nu šius. Velionis buvo gimęs 18-

— Madrido raudonųjų karinė
diktatūra savo ‘konstituciniu’
prezidentu išsirinko gen. Miaja, buvusį Madrido ginėjų.

donieji besųlvginiai pasiduo
tų. Pažymima, kad raudonie
siems žudikams negali būti
pripažintos jokios sųlygos.

Ekonominis stovis Sov. Rusijoje kasdi
arseja; trokšta maisto, drabužio

ŽYDU SIONISTŲ
RIAUŠĖS VARŠUVOJE;
PUOLAMI BRITAI

VĖLIAUSIOS 1$
LIETUVOS

VOKETIJAI TRUMPA
MAISTO; KALTINA
KITAS VALSTYBES

Varšuvoj tvirtinama, Rumunija nėra
lenkams priešinga paversti Rusiiija

ORAS

noiso gubernatorių Homerį.

plėšti nuo Čekoslovakijos Kar rio priklauso.

lių čia prisiųsta.

šovimų.

77 met. gegužės 28 d. 1899 me ,5:47.

DRAUGAS

“draugas”

į šię organizacijų ir prašo visuomenės teikti
jai
visokeriopą, paramų.
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
■M
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,
CHICAGO. ILLINOIS
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organizacijos: Lietuvių R. K. Susivienymas (Dr. A Rakauskio paskaita pat jubiliatams, garbingiems,
SUBSCRIPT1ONS: One Year — »6.00; Six Months
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tumu atžymėjusiems save Tė
(Pabaiga)
Advertistng in “DRAUGAS” brings best results.
ferencija kviečia jaunimų ir į jas rašytis ri
vams Marijonams, pasiaukoji
Gyvenime jau taip reik, kad
“D R A U G A s ”
jose veikti.
mo kupiniems, daug sveika
Kad visų organizacijų jaunimas veiktų vie kas nors rinktų nešvarų, iš
Reiną kasdien išskyrus sekmadienius.
tos
padėjusivms atsakominganingai, kad jo veikimas būtų labiau Konso to gal ir kilo bedievių spau
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
Metams — $6.00; Pusei Metų — $3.60; Trims mene
liduotas, konferencija ragina kuo greičiau da kamino rolės specialybei. me darbe prieš Dievą ir Lie
siams — $2.u0; Vienam mėnesiui — .75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
sia sudaryti Jaunimo Atstovybę prie ALRK Mums, tiesa, yra žinoma, kad tuvių Tautų redaktoriams, rė
— $4.00. Pavienis num. 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
mėjams, platintojams ir skai
MES Federacijos su autonomiškai veikiančiais sky
kiaulė mėgsta purvų. Bet, jei tytojams, sudarantiems gau
s1: k
ii
riais didesniuose lietuvių centraooe.
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at
žmogus
valgo
kiaulieną,
tas
Chicago, Illinois Under the Act of March 3, 1879.
sią katalikišką šeimą vertą
4. Konferencija, išklausiusi turiningo p. J.
dar
nepateisina
paties
žmo

Raiščio pranešimo apie lietuvių vaikų orga
žmonijos pagarbos ir visoke
mk»
nizavimų į skautų organizacijų, džiaugiasi, gaus kandidatūros į dumbly riopos Di^o palaimos.
Reikšminga Diena
kad tas skautų sųjudis prasidėjo Chicagoje nų.
Šiandie mums tenka nepa
prie Lietuvių R.K Susivienijimo Amerikoj
Kad
žmogaus
dvasia
kaip
Sekmadienis, kovo 5 d., Chicagos lietuvių
prasta proga dalintis ir ‘Brau
101 kp., kad jam paremti susidarė komisija
ir jo kūnas reikalauja mais go’ ir Tėvų Marijonų jubiliekatalikų gyvenime pasiliks atmintina. Ji pa
prie apskrities ir net prie centro. Taip pat
F
to, o jo negaudami alksta, ki jienių sukakčių džiaugsmais.
rodė mūsų organizuotojo jaunimo dievotu
ragina tėvus leisti savo vaikus rašytis prie
tos nuomonės apie tai ir būti Tai savotiški nuopelnų vaini
mų, prisirišimų prie savo tautos globėjo šv.
skautų organizacijos, kuri auklėja juos fi
Kazimiero; įvykusioj lietuvių katalikų kon
ziškai ir dvasiškai, pratina prie darbo, draus negali. Prigimtis lenkia žmo kai, į kuriuos mums tenka įferencijoj paaiškėjo mūsų draugijų veikėjų
gų prie medžiagos. Bet iš ki pinti skausmo, gailesčio ir a
mingumo ir pasiaukojimo.
troškimas organizuoti, vienytis veikti; Auš
5. a) Išklausius referato apie Katalikų tos pusės gyvenimas išmoko šarų. Mums šiandie tenka at
ros Vartų parapijos žmonės švęsdami para^
Akcijų ir Fereracijos skyrių atgaivinimų bei žmogų apsižiūrėti, kad tie ap- sisveikinti su dviem pasišven
pijos sukaktį gražiu bankietų, daug kų su jų stiprinimų, lietuvių katalikų vieningumo į čiuopiami dalykai būtų reatusiais, pasiaukojimo kupinais
žinojo iš Chicagos lietuvių praeities; West klausimą plačiai išdiskusavus, nutarta, kad
lūs. Paimkime žmogų, kuris draug su mumis ištikimai dar
Pulimano lietuviai turėjo progos pamatyti,
A.L.R.K. Federacijos apskritys kreiptais į už savo darbų gauną atlygi bą dirbusiais Tėvais Marijo
kaip Vyčių choras moka dainuoti ir vaidinti. Kunigų Vienybę, prašydamas, kad savo pro
Po kardinolų pareiškimo pagarbos ir ištikimybės iškilmių
nimą čekiu. Čekis yra apčiuo nais, gerb. kun. A. J. AndriuDiena prasidėjo gražiai ir iškilmingai. Ry vincijoj iškeltų Federacijos skyrių atgaivini
Šv. Tėvas Pijus XII apleidžia Sistino koplyčią. (Acme radio
piamas daiktas, bet ne realus. šiu, MIC. ir gerb. kun.' Kazi photo)
tų 9 valandų į Nekalto Prasidėjimo parapi mo klausimų.
Jo žmogus nelaiko pas save, mieru Vengru, MIC., vykstan
jos mokyklų susirinko virš penkių šimtų jau
b) Raginti Federacijos skyrius organizuoti
nuolių iš Vyčių organizacijos kuopų, išsiri katalikiškojo veikimo ir katalikiškosios spau 'bet skubinasi iškeisti į realų čiais į Pietinę Ameriką šven f
daiktą — į pinigą. Jeigu žmo tam misijų darbui. Džiugu tik
kiavo, krūtines pasipuošė baltomis gėlėmis dos savaites.
MINTYS PYPKĘ RŪKANT
ir ėjo į bažnyčių, kurioj išklausė šv. Mišių,
gaus kūnui yra reikalinga ne dėlto, kad ten jų laukia to
c) Steigti parapijose studijų ratelius.
Rašo Dūmas
pamokslo apie šv. Kazimierų ir priėmė šv.
d- Spausdinti knygučių apie Katanaų ak imitacija, bet realybė, tuo la kios pat gražios, brangios lie
J?
Komunijų. Jaunų Vyčių tarpe buvo nemažai
cijų, Federacijų ir socialinius klausimus ri biau realybės reikalauja žmo tuviškos širdys, kurių sielų
ir senesniųjų tos organizacijos veikėjų, AL
tas knygutes plačiai paskieisti žmonių tarpe. gaus dvasia, o negaudama jos. laimė kaip ir mūsų pačių Die
Ar tai būtų pavienis žmo- je rastus toks miestas, kad vi
RK Federacijos centro ir apskrities valdy
vo akyse yra lygiai brangi.
6. Vakarinių valstyoių konferencijos atsto alksta.
gus,
šeima, miestas, ar tauta, si jo gyventojai netikėtų į
bos narių. Šioj iškilmingoj dvasios puotoj
vai pripažįsta begalo svarbiu reikalu viso
Jų ten tūkstančiai, o jiems
Sumanus
ūkininkas
ne
vien
nedaro skirtumo, jei tikėjimo Dievą, tokiame mieste būtų
dalyvavo ir šiaip kelios draugijos. Taip kad
mis galimomis priemonėmis gelbėti organi paruošia dirvą, bet taipgi pa vadovauti — tik du. Nuo sa
bažnyčia prisipudė pilna, o saxėj bendriems .;
zuoti lietuvaites į vienintelę lietuvių katali sirūpiną jai gerą sėklą. Jis vęs linkėčiau pasikviesti tal atsisakys — laimės neregės, laibai bloga gyventi. Nevien
pusryčiams pritrūko vietos. Bažnyčioj iš
Žmogus, gyvendamas bile ku- kad tokio miesto gyventojai
kių moterų organizacijų — ALRK Moterų
nesitenkina, kad vien jo šei- kon mūsų spaudą, tuomet su rioje pasaulio dalyje, jei jis ! po mirties nematytų dangaus
kilmes puošė grabus Vyčių choro, muz. J.
Sąjungą.
' mai tuom tarpu užtektų, bet darysite Šv. Trejybės pasiunti tikės į Dievą ir Jėzų Kristų, karalystės, bet jie jau būtų
Sauriui vadovaujant, giedojimas, šios iškil
Užgiria jų naujų narių vajų, kuns pra»....
nybę.
mės paliko nepaprastai gilų įspūdį. Reikia
d. ir tęsis iki liepos 1 d. šių
mventobus laimingas ir visur laimės. Dievo nubausti net šiame patik linkėti, kad visur Vyčiai savo globėjo metų. Taipgi sveikina nuoširdžiai šių orga- rių išlaikyti ir dar pelno paŽinant kokiu svarbiu dva Nors jis ir neturėtų turtų, vie- šaulyje, kaip atsitiko su pa
dienų panašiai minėtų ir kad prie 10 minė nizacijų, švenčiančių šiais metais 25 metų daryti. Turėdamas
Turėdamas perviršį, siai maistu yra katalikiška nok visados bus patenkintas, leistuvingais ir bedieviškais
jimo gausingai dėtus ir visos kitos lietuvių
jis
gali
gerinti
savo ūkį, o rei spauda, jos platintojų turėtų nes žinos, jog žemiški turtai miestais Sodoma ir Gomora.
gyvavimo jubiliejų.
katalikų organizacijos.
,
kale pagelbėti alkstančiam sa būt minios. Jeigu Kristus pn- menkniekis, palyginus su am- Dievas juos sunaikino ugnim
* *0 • •
__
Reikia nuoširdžiai1 džiaugtis, kad organi
Galima būt plačiai parašyti apie istoriškų vo kaimynui.
žadėjo gausiai atlyginti tam, [ žinu gyvenimu po jo mirties, ir pavertė pelenais. Nes Die
zuotas sųjudis iškilmingai ir dvasinėmis puo įvykį Aušros Vartų parapijoj, apie Vyčių
Dvasinio maisto reikaluose kas Jo vardan paduos stiklą
vas yra mielaširdingas tiems,
tomis minėti šv. Kazimiero, mūsų tautos glo
Antra,
jei
žmogus
tiki
į
koncertu šv. Petro ir Povilo parap. salėj,
tą pat tenka pasakyti. Kadan vandens, aišku, spaudos apa
kurie yra teisingi ir geri, o
bėjo dienų, vis labiau plečiasi.
apie misijas ir kitus sekmadienį įvykusius
Dievą, tai geriau sekasi jam
•
*
*
štalus,
tikrai
laukia
amžinos
gi tik katalikiška spauda pri
rūstus tiems, kurie yra blogi.
parengimus, bet tai paliekame savo kores
gyventi ir ant šios ašarų pa
Lietuvių katalikų konferencija, įvykusi Ne
pažįsta žmogaus dvasinę pusę garbės vainikas. Taigi šioj va
Mes, lietuviai, atvykom iš
pondentams. Truputį plačiau sustojame prie
kalnės. Paimkime šeimyniškų
kalto Prasidėjimo parap. salėj, taip pat buvo
landoj
ir
trokštu
ir
meldžiu
su
visomis
jos
Kūrėjo
ypaty

Lietuvos į šią šalį. Viskas čia
šv. Kazimiero dienos minėjimo ri konferen
gyvenimą. Šeimoj, kui- visi
sėkminga. Joje iškelta visa eūė aktualių klau
bėmis,
todėl
vien
tik
katali

Visagalio
Dievo
Trejybėj
Šve

mums
buvo nauja ir iš naujo
cijos, nes tai lietė ne vienų kurių atskirų
netikėliai,
nerasi
gražaus
su

simų. Nuodugniai aptarta senelių prieglaudos
su viskuo turėjom apsiprasti.
parapijų ar draugijų, bet visas parapijas, kiška spauda gali (būt tinka ntoj vieno esančio, kad Jis pa
gyvenimo.
Anksčiau
ar
vėliau
statymo ir Federacijos skyrių atgaivinimo
mu, neišsemiamu žmogaus dva laimintų Jus visus garbingi
Šioje šalyje mes radom lais
visas organizacijas ir draugijas.
toje
šeimoje
kas
nors
blogo
bei mūsų veikimo stiprinimo reikalai. Me
šiai maisto ir vitaminų šalti ir brangūs Seimo dalyviai mivę, kurios Lietuvoj nežinojom;
atsitiks:
tai
vyras
nuo
žmo

džiagų diskusijoms šiais klausimais patiekė
katalikiškos
niu. Katalikų yra šventa pa sijonieriškam
bet ir toji laisvė turi savo ri
Atsišaukimas Į Amerikiečius
kun. A. Linkaus ir šiuos žodžius rašančio
nos, arba žmona nuo vyro at
bas. Jeigu šios šalies įstaty
Uždarytosios Lietuvoje Vilniui Vaduoti reiga rūpintis, kad šio mais spaudos darbui. Tebūnie dien
referatai. Diskusijose dalyvavo gana daug
siskirs,
tai
jų
vaikai
blogais
to būtų pakankamai ir patie raštis “Draugas” visuresantis
mus laužysim, būsim nubaus
veikėjų ir visų vienoda mintis: statyti te- Sąjungos valdyba į mras, amerikiečius, taip
keliais
nueis,
arba
kitoks
blo

ms ir kad jo nepaskupėti alk kaipo to reikalauja jo ypaty
ti ir mūsų laisvė baigsis už
nelių prieglaudų prie Šv. Kryžiaus ligoninės, atsišaukia:
stančiam
kaimynui.
bės vardas.
gas atsitiks ir suardys šei geležinių vartų. Gamta irgi
Vilniaus Vadavimo Sųjungos uždarymas
atgaivinti Federacijos skyrius parapijose, ko
skaudžiai
palietė
ne
tik
mus,
Laisvoje
Lie

nsoliduoti ir vienyti mūsų veikimų, įtraukti
Kiekvienų lietuvių katalikų Jungti darban, tai šimte mynišką gyvenimą. Imkime turi savo įstatymus ir ji aš
tuvoje
gyvenančius,
bet
stipriais
aidais
nu

į jį daugiau veikėjų, daugiau jaunesnių jėgų.
parapiją galima palyginti su riopai didinti visuomenės jie- mažą miestelį, arba ir didelį triai baudžia tuos, kurie juos
aidėjo ir visur ten, kur tik yra lietuvių. Mes
peržengia. Gamta mums lei
ūkiu, kuriam vadovauja kata gas.
miestą. Jei kur nors pasaulynuolatos
gauname
paklausimų,
kų
toliau
da

Ta pačia proga paskelbiame į nutarimus,
džia valgyti tiek, kiek reikia.
rysime. Susirūpinę broliai ri seserys nešykš likų kunigas - klebonas. Rū
kuriuos konferencija priėmė.
Gamta mus verčia nešioti tam
1. Sveikinimas naujajam Popiežiui Pijui ti ir patarimų dėl tolimesnio darbo, dėl nau pestingam klebonui nepapras
tikru laiku tam tikrus drabi
tai rūpi parapijiečių -dvasinio'
XII per Apaštališkąjį Delegatų Vašingtone: jų sumanymų.
žius. Gamta mums leidžia d
“The Lithuanian Roman Catholic Federation
Iš tikrųjų Vilniaus idėja yra visos tau maišto reikalai. Jis visuomet
bti tiek laiko, miegoti ir ils?
of America, Chioago District, meeting in its tos idėja. Savo tikrosios sostinės ri viso žiūri, kad jo būtų perteklius.
tis tam tikrą laiką. Jeigu mes
oonferenoe at Chicago, reafirm their loyalty Vilniaus krašto atvadavimas rūpėjo ir tebe- Sekmingesnei veiklai jis pa
gamtos įstatymų neklausysiin,
to Our Mother Church and through Your rūpi viso pasaulio lietuviams, vis. viena kur sistengia gauti parapijiečiams
už tai turėsime sunkiai užmo
Exceilency wish* to greet our Holy Father i jie gyventų. Pati Vilniaus Vadavimo Sųjun- organizatyvio darbo; leidžia ir
kėti savo sveikata.
Pope Pins XII on his elevation as the su- 1 ga turėjo savo skyrių ne tik Lietuvoje, bet pats gelbsti parapijiečiams su
preme Pontiff of the Catholic World, and ir abiejose Amerikose, Britanijoje, Azijoje ri siorganizuoti į draugijas, o yKada ateinam į šį pasaulį,
we humbly ask the blessing of His Holiness ’ ’. visur kur tik lietuvių didesni būriai yra su pač į centralinės idėjines it
viskas esti nauja. Viskas gra
ž. Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių sispietę. Jei mes, kurie gyvename lenkų pa nacianales. fratemaJes pašal
žu ir malonu. Linksma jame
konferencija, įvykusi ;1939 m. kovo 5 d., šonėje, dėl susidėjusių aplinkybių nebegali
gyventi. Jeigu mes būsim geri,
pos ir apdraudos organizaci
Chicago, IliL, išklausė kun. Aniceto Linkaus me laisvai Vilniaus reikalu veikti, kaip vei
pasaulis bus geras, jei blogi
jas. Katalikiškos spaudos vai
referatų apie projektuojamų statyti lietuvių kė, tai toksai organizuotas ir laisvas veiki
— blogas. Mes turime ne tik
senelių prieglaudų, nutarė kreipti visuome mas gali vistiek vykti ten, kur laisvesnės dar dmuo ten begalo branginamas,
valdžios ir gamtos įstatymus,
nės dėmesį į šį svarbų reikalų: ir moraliai ir bo sąlygos. Ypač laisvoji Vaahingtono ri nes tai spaudai duodama vie
kurių turime klausyti, jų ne
materialiai remti Lietuvių R. K. Labdarių Linoolno žemė, svetingai priglaudusi arti mi ta kiekvieno parapijiečio ker
sulaužyti, bet ir dešimtį Die
Sąjungų, kurios iniciatyva ir jėgomis senelių lijono mūsų išeivių, kurie ri naujajai savo tė tėje. Taip daugelis mūsų pa
vo įsakymų. Bloga bus tam,
prieglauda statoma. Konferencija prašo vei vynei naudingai pasitarnavo, brangindama rapijų vadų stengėsi per visą
savo
laisvės
tradicijas,
pati
pirmoji
galin

kuris tų dešimties Dievo įsa
30 metų “Draugo” žadinimo,
kėjų aktyviai dalyvauti vajuje, kuriuo bus
gai iškėlusi tautų apsisprendimo principą, sųrnonininmo, mokymo, švie
kymų nesilaikys ir pagal jų
keliamas prieglaudai statyti fondas.
3. Konferencija išklausiusi gražių jaunimo be abejo nedraus savo krašto lietuviams tuo timo ir vadovavimo palaikyti
negyvens, Šiam ar amžinam
reikalu
ir
toliau
lojaliai
ri
kultūringai
veikti.
sveikinimų, nutarė išreikšti džiaugsmų Lie
gyvenime už tai labai sunkiai
‘‘ Draugų’ ’ pinurnuikaujaučio
Todėl žinodami, Jūsų, broliai ir seserys, vietoj.
tuvos Vyčių gražiu šv. Kazimiero, mūsų tau
nukentės. Dievas yra mielatos globėjo, dienos minėjimu ir pageidauja, senosios savo tėvynės meilę, atsimindami,
šiidingas, bet ri rūstus ir tei
Minint dienraščio ‘Draugo’
kad ir kitos lietuvių katalikų organizacijos kaip Jūs jautriai atsiliepdavote į kiekvienų
singas.
30 metų jabfliejų tenka lenkti
sektų tų tikrai gražų Lietuvos Vyčių, Chi didesųį Lietuvos reikalų, vargų ri pavojų,
Dievas, geriems dangų duoprašome j<us dabar pasilikti ištikimais tam galvų jo steigėjams ir tuome
Naujausia prez. Roosevelto nuotrauka, padaryta karo lai- ,
_ .
,
cagos apskrities, pavyzdį.
Sužinojus, kad šiuo metu vedamas L. Vy didžiajam mūsų tautos uždaviniui tęsti kovų tiniams jo palaikytojams, da- ve Houston, iš kurio sekė šiomis dienomis Am. J. V. karo <^a’ ° P1^118 pragaru baudžia.
Dūmas
hartiaiems jo leidėjams taip j laivyno manevrus Atlanto vandenyne. (Acme telephoto)
čių vajus, konferencija ragina jaunimų dėtis dėl Vilniaus krašto atgavimo Lietuvai.
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Be considerate! Don't cough in public places. Carry with you
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol, 5tf.)

4^-v

Smith Bros. Cough Drops are tho only drops containing VITAMIN A

0

This is the vitamin that raises the resistance of the rnucous

W-

membranes of the nose and throat to cold infeations.

I

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba

TJ

Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr
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NAUJA KNYGA

Iš Tėvynės Lietuvos

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA

Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
universitete.

(Tęsinys)

chorui ir sportininkams tei
kiama viskas veltui, pasirū
pinta kokios tik galima leng
vatos, patogumai. Choras ‘Pi
rmyn’ plačiau pavažinėjo po
Lietuvą, koncertuodamas. Vi
sur, be išimties, buvo entu
ziastiškai sutiktas, gėlėmis apdovanotas, vaišintas visur
skaitlingai į jo koncertus at
silankyta. Čia buvo parodyta,
išreikšta meilė prie užjūrio
lietuvių jaunimo, tikras lietu
vių nuoširdumas, įvertinta jau
nųjų svečių pastangos.

įerikiečiai, amerikiečiai...
Šiais 20-ties nepriklausomy
bės šventės metais Lietuva pa
siruošusi laukė didelių būrių
užjūrio svečių. Žinios paplito,
kad tūkstančiai jų suplauks,
tad ir susirūpinimas buvo di
dis. Deja, ne tiek atvažiavo,
kiek buvo žadėję. Dalinai tas
nelaimingas ultimatumas, da
linai didėjančios bedarbės Amerikoje daugelį nubaugino.
Vye.ii} ekskursija su inž. Ma
žeika priešakyje buvo gražiai,
triukšmingai sutikta Kauno
stotyje. Tikėtasi sulaukti da
ug gražaus jaunimo, deja ap
sivylimas buvo išdava.

4i
*, < A*

Parašė
KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, muma
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
h- daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

s

•5»? •
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M

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

M.:

iMnM.

Galima gauti: —

Kultūringo Lietuvos ūkininko sodyba, papuošta pietų kraštų augmenija. (VDV).

“DRAUGO”

Ne vienam čia dingtelėjo
mintis, bad tie visi triukšmi- vysti. 0 tai yra dėl to, kad

Legijonierių ekskursijoj ti
kėtasi didelis skaičius, berods,
tiek ir buvo numatyta. Pasi
rengimas jiems sutikti tikrai
buvo iškilmingas. Ir vėl teko
nusivilti, nes atvažiavusių skai
čius palyginamai buvo mažas.
“Pirmyn” choro atsilanky
mas padarė gražaus įspūdžio.
Tai pirmas iš užjūrio lietuvių
choras.
Sportininkų — augalotų vy
rukų grupė entuziastiškai su
tikta.

Dar vienas charakteringas viešnios, kaip ji jaučiasi. Si
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
ngi sutikimai, ovacijos, gali’mažai dar musų išeivija pažį dalykėlis. Tai buvo sutinkant tuojau atsakė: “Pas jus labai
rr
išpaikinti jaunuosius. Reikia sta Lietuvų tokių, kokia ji vieną didelę ekskursijų Klai nuobodu, ir neįdomu Lietupėdoje.
Diena
pasitaikė
sau

voj
Aš
taip
pavargus
ir
no

šiandien
yra,
o
ne
kokia
ji
tikėtis, kad taip neįvyks. Rei
kia tikėtis, kad jie tinkamai buvo prieš keliolika ar kelios lėta, graži. Laivas įplaukė į riu jau grįsti atgal į AmeriKviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
tuos tėvi} žemės žmonių pas dešimt metų. Be to, daug ža-Juostų popiet. Žmonių minios |kų...’
naudotis mano patarnavimu.
tangas įvertins, mokės įžiū los ir negerumo teikia savam uoste judėjo, mosikuodami no- Į
(Daugiau bus)
rėti visa tai, kas jiems buvo kraštui tie, kurie čia neseniai sinaitėmis bei gėlių bukietais,
reiškiama, rodoma ir tas juos atvykę, lankė Lietuvų, ten karo orkestras visu smarkumu į
visus pririš prie tėvynės, dar sugrįžę amžinai pasakoja ne rėžė maršų, laivui sustojus, 1
labiau paskatins dirbti išei gerumus, blogumus, nepatogu šaukiama triukšmingas “Va Z/REUEVE ITCHING SKIN Oa/cA/y
Patarnauja Lietuviai
the most stubborn itehing of eezema,
vių lietuvių tarpe tos mažos, mus ir kitus būtus - nebūtus lio, valio”. Šauliai uniformuo Even
blotches. pimples, athlete’s foot, rashes and
ti daro tvarkų, rūpinasi at other ertemally caused skin eruptions.
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
taip nuoširdžios tėvų šalies dalykus. Teisingai yra pasa
r iiekly yields to pure, cooling, antiseptic,
kyta: Jei užsidėsi juodus aki vykusių bagažais. Visi iškil Ujuid D.D.D. Prescription. Ciear. greaseMašinų Plovimas
labui.
loss and stainless—dries fast. Its gentie
sootho the irritation. Stops the most
nius, tai viskas, neskiriant sau mingai per žmones lydimi ne oili
intense itehing in a hurry. A 35c trial bot
Taipgi parduodam Pečiams
Pakalbėjus su vienu, su ki
tle. at all drug Stores, proves it—or your
lės, atrodys juoda. Neginčy toli esantį moderniškų vieš money
back. Ask for D.D.D. PRESCRIPTION.
tu atvykusiu jaunuoliu sužino
Range Aliejų
tina, kad visur viso yra — butį “Viktorijų”. Čia dideli
jau, kad visiems Lietuva pa
Tire ir Battery Service
bet, man rodos, atvykus į Lie stalai papuošti gėlėmis, nu
tinka, jos gamta juos žavi,
krauti
valgiais,
skanumynais,
tuvų ir sekant jos pažangų
B0Y» how this
24 Valandų Patarnavimas
žmonių atvirumas, draugiškas
—
i
<F
jl
LUSTE n-r O Abi
gėrimais.
Scenoje
orkestras
dabar, prisimenant jos tokį
Vic Jakui*, bav.
GITO RID OF
nuoširdumas jaudina, ir ne
traukia
įvairias
mūsų
liaudies
^TOBACCO
STAINS
jaunų amžių, po tiek metų
vienas jei galėtų, nieuo prieš
priespaudos, svetimųjų engi meliodijas. Atstovai sveikina
2335 South VVestern Avenue
neturėtų pasilikti čia ilges
Sweeps away surface deposits...
mo, daug labai daug gražių jaudinančiomis kalbomis. Vi
TELEFONAS CANAL 3764
niam laikui. Svarbiausia, kad
breaks up dūli, ūgly tooth film
įspūdžių turėtume išlieti savo siems atvykusiems segamos
likę
magic.
You'd
never
believe
how
fast
visi tikėjosi čia rasti viską
the NEW Listerine Tooth Pašte dėtas
užjūrio broliams, ypač niekad puikios lietuviškos rožės. Vis
and polishes teeth. Its new, miracle-clea įskuo paprasčiausia... Ir stebino
ing Ingretlient, Luster-Foam dcterge.it,
to krašto nemačiusiam jauni kas taip didinga, puiku, bra nhlsks away ūgly surfacedeposits in a jiffy.
juos tai, kas jiems teko išfir
lnstant brush and saliva touch amiizngu... Pasibaigus kalboms, pra ingThe
Luster-Foam detergent, it surges into
mui.
a roam of tlny, actlve bunbles, which sweeps
and cleans pits and eraeks so minute
Ekskursija — tai vienintė dėjus visiems užkandžiauti, Into
even water may not enter them . . . leaves
your whole mouth tlnęiing wlth lifo . . .
lis būdas pamatyti, susipažin vienas direktorius prisėdo prie
starta your teeth sparkling wlth new lustcr.
Oet the big 25/ tube, or better štili, the
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
ti su tėvyne tokia, kokia ji netoliese sėdinčios jaunutės adouble-size 10/ tube containing more than
U pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.
yra. Bet ir čia kyla keblumų, merikietės, kuri į Lietuvų at-

#į>Scratching

Visus Lietuvoje priėmė su
didžiausiu nuoširdumu, muzi
ka, gėlėmis, puotomis. Bet vi
sų didžiausias dėmesys buvo
nukreiptas į jaunimo grupes.
Visiems šių meti} ekskursan
tams buvo duodamos susisie
kimo nuolaidos, bet jaunimui,

KNYGYNE

Midwest Service Station

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

KIUS
Jake

you

hittinG.
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jei žmogus iš anksto atsiveža,
kaip sakant, tulžį, kurio kar
tume visų pamirko.
Sutinkant ekskursijas vienų
užklausiau, ar patenkinti ke
lione ir ar džiaugias Lietuvų
pasiekę. Gavau atsakymų, kad
kelionė buvus įdomi, nors ga
na vargingą. 0 tarp ko kito,
visi esu nutarę čia laikytis
savo kompanijos ir vien an
gliškai kalbėtis.
Jau su tokiais iš anksto pa
darytais nutarimais, be abe
jonės, negalima, ir nėra pro
gų, pažinti šio krašto žmones,
susidraugauti su jaunimu.
Tad nestebėtina, kad aplin
kui iš vietinių tenka girdėti
nusiskundimų, būk jūsų ame
rikiečiai atrodo visi susipora
vę, susižiedavę, negalima jų
arčiau pažinti, užmegsti drau-

vyko pirmų kartų su savo tė

THI

“GRIPSHOLM”

NEW FORMULA

veliais, kurie jau iš Lietuvos

LISTERINE TOOTH PAŠTE

išvykę prieš 30 met. buvo.
/
Draugiškai užklausė jaunutės

'LUSTER-FOAM?

XX

Geg.-May 31 d., 1939

supcrchargcd with

J}

pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių

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

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,

agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

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

T5o

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
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Padaryti kam nors gero, j tytij savo namus miškuose, o
padaryti kaip reikia.
i žmonės pramintų takus j jo
Geras žmogus, nors pasta- namus.

By Bruce Stuart

VES'.'. HE HAD A
HORSE KJEARuy FlNBSHED
VJhEFO X 5AV>/ HIM
HE WA5 JUST MAILING
ON> HIS BACK FFET.'

Yasarą su talkom, žiemų su Dora spauda — laimės šviesa.
maldom.
LIETUVIAI DAKTARAI

you ,
SuRE

VM

LIETUVIAI DAKTARAI

Talei onaa HEMIoek 6286

a
0 0/

Tel. YABds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

o

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 VV. Marųuette Rd.

DR. V. A. ŠIMKUS

Ofiao valandoe:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street
u

įį#}
■Ii'liti.

n-.4i> \e»»|'.UK-r hvaiurv*

Ofiso TeL CANaI 2346

OR. P. ATKOČIŪNAS

naujų gyvenimų, kuris reika- Pagaliau vestuvės baigiasi. karčiamos girtas, tačiau kam
DANTISTAS
' lauja kantrybės, kur teks iš- Pabroliai karia piršlį už tai, baryje rado baigiančių gesti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
amžiams
savo
žmonų
Veroni

1446
So.
49th
Court,
Cicero
kad
piršdamas
Veronikai
Jonų
2158 VV. Cermak Road
' gyventi karčių motinystės va
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
ką.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar#
landų, kur tiek daug teks pra gyrė jo vietą.
Penktadieniais
Trečiadieniais pagal sutarti
Tada Jonas suprato, ką jis Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
leisti
nemigo
naktų.
Visi
su

Išsiskirsto
vestuvininkai.
Res. TeL CANaI 0402
(Vaizdelis)
2305 So. Leavitt Street
stoję 'klausosi. Per Veronikos Prasideda gyvenimas naujas. yra padaręs. Jonas gailėjosi ,3147 S- Halsted St, ChicagG
Netoli Sidabravo parapijos, rengęs, jaunas, pilnas energi- veidelius nuriedėjo krisiolinės Jono namuose Veronika rado nekaltos mergaitės, tačiau bu- i Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Kiršino pakrantėje, ištolo bu- jos vyrukas Jonas Kleveoka. ašaros.
Valandos: 3—8 P. M.
tėvus, du broliu ir seserį. Ji vo po laiko. Jį buvo pasiry
vo matyti pasiturinčio ūkiniu- ( Paskui linksmai kalbėdamas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Visi sujudo važiuoti i baž stengiasi bflti jiems gera, ste žusi tikroje meilėje em nend- j
OFISAS
ko Dagilio graži, topoliais ap-' žengia piršlys. Minutė tylos.
ru
gyvenimo
keliu,
tačiau
žino
i
nyčių. Veronika klaupiasi ir ngiasi įtikti.
(BK1NAKAUSKAB)
4729 So. Ashland Avė.
augusi sena sodyba. Jis buvo Duktė nuraudusi sveikinasi su bučiuoja motinai ir tėvui pas
nių klastos jų apvylė. Apvylė GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Praėjo
gan
trumpas
laikas.
geras žmogus, apie jį visi pa svečiais o piršlys juokdamas kutinį kartų rankas. Virš jos
2-tros lubos
žiauriai.
6900 South Halsted Street
Jonas
kažkodėl
būdavo
nera

CHICAGO,
ILL.
rapijos žmonės gražiai atsi klausia, ar jų ji laukianti.
Raudojo motina ir tėvas,
TELEFONAI:
galvos pasirodo kryžiaus žen mus ir susimąstęs, tačiau žmo
Telefonas MIDway 2880
liepdavo, tačiau jo žmona bu Po valandėlės sėdėjo visi klas ir motina savo liesa ran
raudojo netekę mylimos duk Ofiso WENtworth 1612
OFISO V ALANDUS:
Res. — YARda 3955
nai
nieko
neprasitardavo.
Pa

Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vo nekalbi, šykšti ir nesukal prie baltai užtiesto stalo. Pir ka jų laimina išleisdama į ne
ters, tik vienas likimas kvaOFISO VALANDOS:
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
galiau
pradėjo
reikšti
ir
žmo

7 iki 9 vakare Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
šlys ir tėvai gėrė stikliukų po žinomų, visai naujų gyvenimų.
bamo būdo.
I tojosi po Jono Klevečkoi so 2 iki 4 popiet
nai
neapykantą
ir jos nekęsti.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Dagilių šeimoje rūtų darže stikliuko ir užkandžiavo. Tik
pagal sutartį.
Sugaudė vargonų garsai. Prie to prisidėjo jo šeima. Pa dybų.
lį ravėdama metai iš metų au Jonas su Veronika jautėsi ne Šviesiai spindėjo tarp gėlių
sirodo, Jonas jų vedė ne iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
go graži dukrelė Veronika. drąsiai ir vogčiomis vienas žvakės. Prie altoriaus stovėjo
meilės
bet
dėl
pinigų.
Kada
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Aplinkiniai gyventojai su pa kitam siuntė malonius žvilgs dvi jaunos sielos, kurios pri
4631 So. Ashland Avė.
tikslas
buvo
pasiektas,
jam
ji
VIRginia 1116
4070 Archer Av»
vydu žiūrėjo pamatę Veroni nius.
TeL YARda 0994
sieks prieš Dievų eiti bendru pasidarė nemiela ir jis sten
Rez. TeL PLAza 2400
kų Sidabravo bažnyčioje ir Piršlys Dagiliams giria jau- gyvenimo keliu. Kunigas suri
Valandos: 1—3 ir 7—8
gėsi jos kaip galima atsikra
ARE YOU SUFFERING FROM
Kasdien išskyrus Seredų
VALANDOS:
. akydavo, kad gausianti gerų1 nikaitį, jo gražia sodybų ir šo rankas, jos baltų nuometų
Seredomis ir Nedčl. pagal sutarti Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
tyti. Nesantaika namuose di
EYE STRAIN
Nedėlioaais nuo 10 iki 12 vai. dienų
vyrų.
Sekmadienį Busitarius
drauge prisimena apie duk- palietė šventinto vandens la- dėjo. Veronikos būdas pasi
due
to
dust,
sun,
light-glare,
Bučiuoja kryžių. Jie su- keitė ir ji pasidarė taip pat
Praėjo eilė metų. Gražioji ters dalį. Neilgai tereikėjo kaAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
driving, movies, reading, etc.?
Veronika subrendo ir buvo lbėti. Veronikai Jonas labai rįgtį Dievo saitais amžiams... nesukalbama, kaip ir jos mo Do your eyes bum—feel
TeL YAKds 6921
Ofiso Tel. Canal 6122
tired, uncomfortable? Try
Sugrįžusius iš bažnyčios jau tina. Kasdieną kildavo bar Murinę.
pats laikas ištekėti. Bet kaip patiko, todėl tėvas ir dalios
Rea.: KENvrood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
It containa 7 helpRes. Tel. Beverly 1868.
ingredients which
_yčia apylinkės jaunikaičiai, nesigailėjo. Tik motina vis navedžius sutinka su duona ir niai. Ji Jonui pradėjo daryti ful
deanse and clear eyes red\ad ir šumnesnieji drovėjosi dar prieštaravo ir rodė savo druska. Muzikantai dar gai priekaištus dėl jo neturtin dened from fatigue—make
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
your eyes feel clean, fresh,
liau groja, dar gailiau verkia gumo, gi Jonas negalėjo su alivel Much more effective than boric acid.
lankytis jų namuose Ir vien . šykštumų.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3*
DANTISTAS
Senei for triai bottle. Mail 10c (stamps
Po valandėlės ir motina su smuikos ir kiti instrumentai. prasti jos, dėl ko ji už netur or
756 VVest 35th Street
tik dėl motinos išdidumo.
coin) with your name and address to The
2201 VVest Cermak Rd.
Murinę Co., Dept. MF, Chicago, III.
tiko.
Tėvas
davė
sutikimų
ir
Graži vestuvių nuotaika. tingo tekėjo.
Praėjo daug gražių mėsieTel OANal 5969
VALANDOS:
lų. Girgždėjo vieškeliu gra jaunuosius palaimino Viešpa-j Linksminasi svečiai. Putoja a9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
Pagyveno metus. Veronika y/iURINL,
6 iki 8 vakare
lus. Skamba jaunųjų dainos.
sūs važiukai, skambėjo va ties vardu
C
'/eantet,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vis
jautėsi
nelaimingesnė
ir
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
v
es S «» o t h f
duojančių pro šalį piršlių ska-; Kiek džiaugsmo buvo Vero- jau vedusios moterys gražiai
pagal
sutartį.
apvilta. Nieko savo gyvenime
2155 VVest Cermak Road
AT ALL DRUG STORES
ubalai, tačiau į Dagilių sody-, nikai! Jos širdis plake, veidai apdainuoja jaunamartę.
Res 6068 So. Talman Avė.
nebuvo
'mylėjusi
ir
Jonui
pri

OFISO VALANDOS:
iių niekas nedrįso užsukti. Ve-!Pražyd° pinavijomis ir negaRes. Tei. GKOveiinl 0617
Praėjo dvi linksmos vestu siekė tikrų meilę. Ji to nega
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Oilice Tel. HEAUock 4o48
įonika ilgai rymodavo pasi- ^jo sau išsivaizduoti, naci už
ir pagal But&rtį.
rėmus šulinio rentinio ir aki-' pirmojo atvykusio ji ištekės, vių dienos. Veronika su visa lėjo pernešti. Eiti kitu kelk’
svita atvyko į Jono namus. nenorėjo, nes ji laikėsi duotų
TaL OALnmet 1974
nis lydėdavo šaunius «pylin-1 ^i išsivaizdavo paskutines jau
OFISO VALANDOS
Viskas
nejauku,
nors
,uar
te

pažadų. Ir štai po vienos aud
gydytojas ir chirurgas I vaL ryto iki B v. vakare, išskiriąs*
nystės
dienas.
Prisiminė
rūtų
j;ės jaunikaičius, kurie savai
besitęsia vestuvių nuotaika. ringos nakties, Jonas grįžo iš
sekmadienius ir trečiadieaim
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
tei kitai praslinkus sukurda- darželį, ilgesio dainas, ausyse
1446 So. 49th Ct
šeimos židinius. Veronika skambėjo vargonų akordai.
Subatomis nuo 7—9 vakare
DANTŲ GYDYTOJAS
pradėjo ilgėtis tų šaunių sve Greitai prabėgo trys savai
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
3259 S. Halsted Street
čių, ji girdėdavo artimas pa- tės. Į Dagilių kiemų rinkosi
CHICAGO, ILL.
svečiai.
Alaus
ąsočiai,
malto

Office Hours
.ardės bažnyčioje užsakų me
2
to
4
and
7
to
9
P.
M.
—perfect
mis putomis pasipuošę, didin
Ofiao TeL VIRginia 0036
tu.
Sundays by Appoiulmeut
Dovanos
•
Dovanos
Reaidencijoa TeL BEVerley 8244
for cookingl
gai
stdvėjo
ant
ilgų
stalų.
Vė

Motina ėmė reikšti nepasi• Kmft American has a mellow,
Jurgis Janušauskas, Lietuva

OR. F. C. VVINSKUNAS

Vestuvės Dagilio Namuose

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

ŪK. MAURICE KAHN

OR. A. J. MANIKAS

SKAITYKITE

LIKISKUS

VIEN

KATA

LAIKRAŠČIUS

OR. GEORGE I. BLOŽIS

’ ^EY

<

DR. A. J. BERTASH

DR. VVALTER J. PHILLIPS

v ’

Full-flavored

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

!! EXTRA !!

tenkinimą dukterimi. Ji pra- ronika .t,UTO ’^imą^insi, nes

įėjo jai išmėtinėti. Sakydavo,
iksi senmergė. Tačiau Vero
nika gerai žinojo, dėl ko pas
,’ų nesilanko piršliai, tačiau
motinai niekada neprieštarau
davo, tik retkarčiais seklyčio
je nusiverkdavo ir vėl lauk
davo rytojaus.
Buvo gražus sausio valui
ras. Iš dangaus krito dideli
sniego gabalai ir lyg baltos
vilnos klojo išvargusių žemę.
Kambaryje tėvas rengėsi val
gyti, gi motina ėjo vakaro apyvokų. Duktė iš lengvo suko
ratelį ir plonus drobės siūlus
suko į špūlę. Sulojo kieme
šuo. Pasigirdo skambalo gar
sas, sustojo. Buvo girdėti ar
klio trypimas ir prunkštimas.
Viešpatie, — sušuko moti
na — svečiai, o gal piršliai.
Greitai duktė atsikėlė nuo ra
telio ir širdis ėmė smarkiai
plakti. Tėvas nusišluostė ūsus
ir išėjo į kiemą.
— Piršliai... piršliai... pirš
liai, — svaigulingai kaliojo
sau Veronika.
J trobų įeina gražiai apsi-

gerai žinojo, kad už poros tre
jetos valandų ji įžengs į naujų
moterystės gyvenimų. Stygų
orkestras, verkiančiai grojo
maršus.
Į Dagilių kiemų 12 vai. įbil
dėjo eilė važiukų. Arkliai gir
liandomis apkaišyti, skambėjo
skambalai. Atvykę svečiai bu
vo linksmi. Juos pasitinka Da
giliai ir Veronika. Maršas...
Verkia smuikos, verkia Vero
nikos širdis, verkia širdys pa
žįstamųjų.

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

Tie, kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
gaus dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojai ii žemiau talpinamo
sąrate.
1. Svč. Jėzaus Širdies Intronizacija ...,..................................... .20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
3.

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

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...........................................
K. Matulaitis, M.I.C.............................. ......................... ........ 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.

4.

Vaitkevičius, M.I.C....................................................................... 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, MJ.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.C................................................. ............ «... 1.00
9. Krikščioniškoji Seimą parašė Kun. J. Vaitukaitis .............. 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 126
J.

Visur rimtis. Linksmesnioji
geria alų ir retkarčiais už
traukia linkėjimų dainelę.
Netrukus pasirodo Veroni
IL Išsipildė — vertė K. Giedrutis ......................................... .75
ka baltuose, lyg sniegas, rū
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis........ 75
buose. Šalia jos Jonas, tėvai
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas .......................... 76
ir vestuvių paradas. Sėda už
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
stato. Tikroji pamergė atneša
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėsų vertė K. V. K... .05
rūtų vainikėlį ir segdama jai
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C..... 35
prie galvos prabyla gražiau
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ...................... .25
siais žodžiais. Ji primena jai
19. •▼. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, MJ.C. ................... L00
rūtų darželį, jos išvargtus jau
nystės vargus, jos svajojimus
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
ir primena, kad šiandien ji
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
paskutinį kartą nešioja rūtų
vainikėlį, o vėliau įžengs į 'Į

full-flavored rirhnem that makea
it perfect for aandwiehea. And for
cooked dislies you can depend on
this American Cheese to mėlt
perfeetly.
r

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

D R. A. W. JACOBS
DANTISTAS

DR. STRIKOL’IS

_

DR. T. DUNDULIS

4645 bo. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IN OKRURftAM

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartj.
Offiso Telef. BUUlevard 7820
Namų Telef. PROspeet 1930

Ofiao yoL: 2—4 u 4—b P. M.
Reaideneija
8939 So. Claremont Ava.
Valandoe: 9—10 A. M.

4157 Archer Avenue

Nedėliomis pagal sutartį

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai OANal 0257
Rea. TeL PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATURIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
REZIDENCIJA
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
OFISO VALANDOS:
6 iki 8 vaL vakaro
6631 S. California Avė.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
Telefonas REPnblic 7868
TeL YARda 2246
10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

LIETUVIAI ADVOKATAI

Teiephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue

2201 VV. Cermak Road

Offiee Phone
Res and Office
PROspeet 1028
2369 S. Leavitt Sk
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0704

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KA8)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Res. 6515 S. Rockwell Street 2403 VV. 63rd St, Chicago
Talaphona REPublIe 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:
Panedėlį, Ut&raioke ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vaL vakare.
Samdoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f ▼. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. a.
TeL Prospect 1012
te ZlL teBUU 6flAZ

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal Sutarų.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS
4300 So. Farfleld Avenue

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Serodoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.
TaL YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
j Neieškok malonumų,
feekmadieniiis ir T;*ečiadxeuiais
___
£ft«44l ČllttlH._______ t stenamą giasiU

baiuč

v

n.. ^rnAs

Marijonų Rėmėjų
21-mo Skyriaus
Ekstra Susirinkimas

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

a.

Kun. Ant. M. Karužiškis

a

a

BEETHA URBIKIENĖ

CICERO. — Kovo 8 d., tre
<po lėtais k tulike, |x> |Ui-uiii
čiadienį, Marijonų Rėmėjų Kovo 7 Diena
tyru kuluuskicnė)
Mirė kuvo
5 d.,
1939
tu.,
Draugijos 21 skyriaus šaukia
lu:4ū
vai. vak., sulaukus
3ti
Tu gerai žinai, kaip patei metų
unuiaus.
mas EKSTRA susirinkimas į
U tinus ChicuKO, Illinois.
sinti ir nuspalvoti tavo paties
Paliko dideliame nuliūdime:
parapijos mokyklos kambarį,
vyrų. J.onų Urbikų, dukterį Virdai’bus, bet tu nenori priimti Kiniy
kuuiuskaitę, molinų Bur
tuoj po pamaldų, Šis ekstra
buly
Rudienę,
tėty Jony
Ru
kitų pateisinimus.
dį, penkias seseris, brolį ir bro
susirinkimas šaukiamas dėlei
lienę, keturius
švogerius, sese
svarbaus reikalo, būtent, kovo
Yra teisingiau, kad tu save
rų
vaikus, vyro
keturius bro
lius ir daug kitų giminių ir pa
19 d. Marijonų Rėmėjų 21-mas kaltinutmei, o pateisintumei
žįstamų.
Kūnas pašarvotas
4321 So.
skyrius rengia margumynų va tavo įbrolį.
Talman Avenue.
Laidotuvės
įvyks ketvirtad.,
karų, į kurį atvyks Raseinių
kovo 9 d.
Iš namų k:30 vai.
ryto
bus atlydėta
J
Nekalto
Magdė iš Lietuvos ir papasa
švė.
Panelės
par.
Kų kas mano, geriausiai iš Prasidėjimo
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
kos tokių dalykų ir prikrės vysi, kuomet suprasi ar išgir gos
pamaldos
už velionės sie
ly. l’o pamaldų bus nulydėta į
tiek juokų, kad ir šonus ne si, kų jis giria, o kų peikia.
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiamo
visus
vienam paskaudės. Taigi, bra
gimines, draugrus-ges ir
pažįs
Užmiršimas savęs ir pasi tam us-as dalyvauti šiose laido
ngūs rėmėjai ir visi “Laivo”
tuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė,
Tėskaitytojai, būkite taip malo-' šventimas — tai geriausieji
tas,
Molina.
Seserys,
Brolis,
prirodymai
draugystės.
nūs atvykti kovo 8 d. į šau
Brolienė, švogeriai ir Giminės.
kiamų susirinkimų, kuris bus
Laidotuvių
direktoriai —
Tikiu uolumų geriausiai pa
Lachatvicz ir
Sūnai,
telefonas
trumputis. Susirinkimas įvyks žinsi, kuomet pritirsi kada kas CANal 2515.
tuoj po pamaldų. Svarbus rei tyli, kada garsiai šneka.
Akimirka iš arklių lenktynių Santa Anitoj. Šiose lenktvnė se Kayak II vardo arklys, priklausąs C. S. Howardui, lai kalas, malonėkite būti jame.
Neįtrinėk lengvai kitų nei
mėjo pirmenybės dovanų, būtent $100,000. (Aeme telepboto).
Šio vakaro visas pelnas ski
(URBA Flovver ShoppeJ
neperkratinėk
artimų gyveni
riamas parapijos naudai. Tik
4180
A
rcher
A
vė
.
mo.
LIETUVOS KONSULO P. DAUŽVAR priklausomybės metuose, lie- į sveikas sutarimas, ir vienin- slas gražus ir parapijos pa
Phone LAFA.VETTE 6#00
tuvių laikraščiai turėjo tik a- gas darbas,
Jei nori prakilnesnį darbą
rengimai kiekvienam turi rū- Gėles Mylintiems — Vestuvėms ■
DŽIO KALBA
Minėdami
Lietuvos
Nepri
.
.
.
.
pie 20 tūkstančių skaitytojų,
atlikti, žinok, kad reiks ir nu
Bankietanis
Lakiotu vėmė
PaiMinAlmgins
o
dabar
jau
turi
neton
mili klausomybės 21 metų sukaktį, PStl lr toklal Progj“ .Paslta1'
kentėti, pavargti.
Pasakyta vasario 19 d. per J. Budriko programą
kius, mes visi bendrai ir su
jono: kas trečias asmuo per padarykime subrendimo rezo
tartinai turime padirbėti, kad
iš radio stoties WCFL
liucijų, ir dirbkime lietuviš
ka laikraštį.
padarius gražaus pelno para
Šitie realūs daviniai džiu kus darbus, toje pačioje dva
Pradedame Lietuvos Kespu-, ta. Dabar Lietuvoje yra arti
pijos naudai.
blikos 22 metus. Kokie jie Į pusantro tūkstančio industri- gina ir aiškiai rodo, kad Lie sioje, kurioje dirbome Lietu
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės,
Tad ir šis ekstra susirinki
Vrįo ar Dulkių, vartokite kelis la
hus, užtikrinti negalime. Ta nių įmonių, kuriose dirba virs tuvos ekonominiam ir kultū vos Nepriklausomybės kovose
šus Murinę: Palengvina Diivargir
mas šaukiamas, kad į jį atei
sias akis.
čiau, kiek tas priklausys nuo 35 tūkstančiai darbininkų. Ne riniam gyvenimui yra padėti ir statyme.
Saugus Kfldlklams lr Suaugusiom*.
1
Ve
Vieningas ir sutartinas da tų ne vien tik valdybos nariai,
V isose Vaistinėse.
Lietuvos žmonių ir vyriausy darbas beveik panaikintas, da sveiki ir stiprūs pagrindai.
bet
ir
visi
draugijos
rėmėjai,
bės, bus dėtos visos pastangos rbininkų į užsienių plaukimas Ant tų pagrindų jau gyvai rbas yra aukštas kultūringu
1 VVrite for Free Book
I "A Wor!d of Comfort for Your Ey«»” i MURINĘ COMPANY AV3S6
kraštą tvarkyti, gerinti ir mo sustabdytas. Mokslai aukštai pradėta, ir teks statyti bei ku mo požymis ir stipriausias ne jos bendradarbiai bei ‘Laivo’
dernizuoti.
pastatytas ir visiems privers rti naujų ir visai modemiškų priklausomybės laidas. Tad skaitytojai ir šiaip geros va
būkime vieningi, dirbkime su lios žmonės, kurie vien tik
Praeitieji nepriklausomybės tinu padarytas. Dar tik prieš Lietuvų.
NAUJOS KNYGOS
dvidešimts-vieni metai buvo 35 metus Lietuvos žemėje vie Su pradžia 22 metų, turint tartinai, ir užtikrinkime lie norėtų padėti, pagelbėti gra
sunkūs ir reikšmingi. Juose špatavo priespauda ir tamsa, teigiamai subalansuotų biud- tuvių tautai bei Lietuvos Val- žiame draugijos užsimojime.
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA
05c
Taigi, prašome ir kviečia
B. Skurkis, TIKIU ............................
05c
teko daug dirbti, kovoti ir o šiandien visa Lietuva nuso- žetų ir aktyvų (apie 10 mili- stybei gražių ir garbingų ame visus, būkite taip malonūs
LIETUVOS KARALIENĖ.................................... 05c
kraštų iš pagrindų keisti. Pa dinta pradinėmis ir aukštes jonų litų pelno) prekybos ba-^eitį.
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI.............. 05c
Šių kalbų girdėjo ne tik Gi paklausyti ir skaitlingai atsi
sėkoje to viso, šiandien .Lietu nėmis bei aukštosiomis moks lansų, Lietuva pradeda stipJ. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ................ 05c
J. K.
va yra nebetokia, kokra 31 bu lo įstaigomis. Prieš karų, Lie riai ruoštis prie krašto suse kagiečiai, bet ir Michigan ir lankyti.
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA .......... 05c
vo prieš dvidešimt, net ir de tuvoje tebuvo apie 800 pradi nusių medinių namų su šiaudi Oliio lietuviai.
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO .............
-30c
Tas yra geriausias klausimo
šimtį metų. Jos visa struktū nių mokyklų su 50 tūkstančių niais stogais pakeitimų į mū
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA......................... 50c
ra yra pasikeitus iš pamatų. mokinių, o vidurinių mokyklų rinius pastatus, kurie turėtų Jei esi šviesa, švieskie; jei išrišimas, kuris tobulina žmo
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50
Senoviškas, rusiško tipo že buvo tik keletas, o dabar yra elektros šviesų su visais rei-'ugnis, uždegkie; jei vanduo, nių širdis.
Su užsakymais kreipkitės į
Niekas taip gerai nenušviemės ūkis sueuropintas ibei su per šimtų su 25,000 studentų. kalingais patogumais ir įtai gesinkie; jei druska, užlaikykie ir sergėkie skaistybėje sa čia ko kas trokšta, kaip pini
modernizuotas. Dvarai ir kai Lietuvos gimnazijos ir tech symais.
“DRAUGO” KNYGYNĄ
nikos
mokyklos
jau
yra
davu

gas (turtas) ir priepuoliai.
mai išdalinti į produktingus
Lietuvos atnaujinimo ir vi vo pavaldinių širdis.
2334 South Oakley Avė.
Chicago, III.
ūkius bei vienkiemius. Užlei sios apie 20 tūkstančių abitu- siško sumoderninimo planas
sti dirvonai išplėsti ir į dirba rijentų, o universitetas virš ims laiko, tačiau, jeigu tik
mos žemės plotus paversti. Kla 300 žmonių su aukštuoju mok niekas lietuvių tautai netruk
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
slu.
mpiosios pelkės nusausintos ir
dys, tai ji savo planų reali
į geras pievas pakeistos. Ne Dar šio šimtmečio pradžioje, zuos ir ne vienų nustebins.
išvažiuojami keliai pakeisti Lietuvoje nebuvo nė vieno lie Visiems planams įvykdinti
gerais vieškeliais ir plentais, tuviško laikraščio, o dabar ir darbams atlikti, yra reika
■UUUIIA IB DIDUAUBIA LAIDOJIMO {RAMA
kuriai? iš miesto į miestų va jau yra per 130. Pirmuose ne- lingas nuoširdus ryžtumas,
žinėja moderniški autobusai.
AMBULANCE
Geležinkeliai sutvarkyti ir nau
DIENĄ tR NAKTĮ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
ji pastatyti. Susisiekimas pa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
darytas ir greitas ir patogus.
____ _ 4605-07 So. Hermitage Avė.
patarnavimas
Pramonė atstatyta ir praplėa-

Night and Morning

Y00R
L
s

t

John F. Eudeikis

LAIIOTUVIĮĮ

A

\ -J DIREKTORIAI

THE AVVFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
makes you look old and feel old.
Try the Modem* Method for Coloring Hair .. . CLAIROL. You’U
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching reąuired to
aoften the hair when you nee
CLAIROL. You’U love the rmults
on your hair — beautiful, naturallooking color that defiea deteetion.
See yourself u you would likę to
be. See your bairdreaaer today or
•end this conpon NOW.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAEAYETTB D727

DYKAI

Check Belota And See If You Have
Any Of The Signs
Om'vering m>rvr« esn make ynu old and
nagasrd Innking, eranky and hard to live

wftn—can keep yno atrakę nighta and rob
you of good nealth, good timee and jobs.
r>on’t let youracli T‘go” likę that. Start
taking a good, reliable tonic—one made <-»pertnūy/or women. And could you aak (or anyIhing trhoer be.teflla have been better prored
than trorld-famnuk Lydia £. Pinkham'a
Vegetable Compound?
Let the vholeeome herbe and roots oi
Pinkham'a Compound help Nature calm
your shrieking norvea, tone up your aystom,
and help leasen distress Irom (amale functional disorders.
Make a notė NOW to get a bottle of this
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

Klausykite mūsų Lietuvių radiu programų fiaitadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro ii WEFC stoties (1420 K.) — Pranešėjaa

P. BALTMIERAS
rrithout fnil from your druggiat. Over n mlllion rrnmen have rrritten in letters reporting
tvnnderful benefits.
For the past 80 years Lydia E. Pinkham'a
Vegetable Compound has helped grateful
»omm go "amiling thru” trying ordeala

Why not let it help YOU?

•AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AAilIions prėfer this "flavor

Naturalty...with

KELNER-PRUZIN
Oeriauaias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
630 W. ISth Ava.

that is different"
’ P/

•«’» *• I®®* l®' •*<« aarlr
•/
bofffs.

GtNUIHl Clairol en

• The periect cembination oi rich eil, fine
eoep and delictte color that can't be copied
... a blend that only Clairol containa

————————— _____ _•

JOAM C1AIS, CIAIROl, Ine.
142 Wast Mtb St., Ne* York. N. Y.

•and

F*U

booklet, «Mc® aod analyaia.

Pamėginkite šį nnnjų Ralad
Dressing.

Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriansrų medžiagų.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

rATARNAVIMAS DIENĄ ZB KASTI
KftFhTflTA DYKAI
2025 W. 51M St

City..

..•ta ka

bi y Besutfclen

AMR III A M P t
HmDULHllbL dieną ir naktį

> MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,

PAR MORE—OF THE COSTIYINGREDIENTS!

TdL YARDS 1278

B

Res. 4543 South Paulina Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270

LaMez ir Sunai
I. Liuten
S. P. Mažeika
Antanas M. PbilIiBS
I. J. Zolp
Albert V. Petkos
P. J. Ridikas

Phone YARda 4908

Antbony B. Petkos

6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
3307 lituanica Avė.

1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

4704 S. We8tern Avenue

Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

Antradienis, kovo 7 d.. 1930

B

SĖKMINGA VAK. VAL. LIETUVIŲ
KATALIKŲ KONFERENCIJA

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
o

[O W many
w<
romen are
just dragging themsclves around, all
tired out with periodic vvealtness and
pain? They sbould
Lnow that Lydia
E. Pinkham’s Tab
lets relieve peri.
odic pains ana discomfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie W,'lliams of Danville,
Illinois, says, “I had no ambition
and was terribly nervous. Your Tab
lets helped my periods and built me
up.” Try them next month.

H

Iš 38 draugijų, or-jų kuopų ir klūbų Chicago ir
apylinkėj konferencijoj dalyvavo 109 atstovai
ir daug svečių
Praėjusį sekmadienį, Neka
lto Prasidėjimo Pan. Šv. pa
rapijos salėj metinėj katali
kiškųjų draugijų iš Chieago
ir apylinkės atstovų konferen
cijoj, kaip iš anksto buvo ske
lbta, iškelta visa eilė aktua
lių klausimų, kuriais priim
tos rezoliucijos ir pasiryžta
jas vvkdinti gyvenimam Be
galo įdomias paskaitas kon
ferencijai skaitė kun. A. Lin
kus ir L. Šimutis. Ypač pa
starojo prelegento paskaita te
ma Federacija ir jos vaidmuo
Katalikiškoj Akcijoj sukėlė
daug diskusijų, iš kurių pada
ryta išvada, kad šiuo metu
katalikų tarpe bendrame vei
kime jaučiama lyg stagnaci
ja ir dėl to konferencijoj nu

IPFICIKNT
Ūse only one level »eespeenful »• a cup ef tifted
fleur for mos* retfpes.

BAKING
POWDERj

tarta raginti pačius veikėjus
Šame price today
daugiau dirbti ir ieškoti tal
as 48 years aįo
kininkų, taip pat stiprinti mū
sų draugijas, organizacijas, o
25°un<ej kaltina
for25<
ManufitbireJ
aaeder
per jas ir pačių Federacijų.
k«kinf powder —un«itr iup«rvitUn
Konferencijos
prezidiumų
nalUnal J
sudarė: pirm. dr. A. Rakaus
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
TABLETS
USED BY OUR GOVERNMENT
kas, vice pirmininkai: T. Sa
kalas ir A. Budria, sekreto
PLATINKITE “DRAUGĄ’
riai: A. Stanaitis ir M. Bra
ĮSIGYKITE
zauskaitė, mandatų komisijų:
A. Bacevičius, O. Ivinskaitė,
Gavėniai Reikalingą
* (K. Sriubienė ir K. Zaromskas.
i£>;
Knygelę
Šv. Tėvas Pijus XII, po išrinkimo viso pasaulio Katalikų Galva, laiko kryžių, prieš kurį
Rezoliucijų komisijų: L. Šimu visi konkliavoj dalyvavę kardinolai pareiškia naujam Popiežiui pagarbų ir ištikimybę.
tis, S. Sakalienė, S. Šimulis,
(Acme radiophoto)
adv. J. Grisk ir A. Valančius.
ŠĮ VAKARĄ DAINUOS
Prieš uždarant konferencija 40 Valandą Atlaidai
Kun. P. Mačiulionio
GRAUDŪS
HARRIET LUKAS
padėkota vietos klebonui, kun.
S.V.D., Paskaitos Su
NORTH SIDE. — Kovo 12,
VERKSMAI
Išbandyk
mūsų
mokslišką
A. Briškai, kuris konferenci
Šį
vakarų,
nuo
7
:45
iki
8
“New Life” galvos gydymą nuo
13 ir 14 dd., Šv. Mykolo baž
Paveikslais
Iš
Misijų
ir
pleiskanų, nuo sausumo lr nuo
jai užleido parapijinę salę.
taukuotumo odos ir plaukų, Atnyčioj įvyko 40 vai. atlaidai. vai., išgirsime gražia radio
Ats.
nauink savo plaukus ir prirengk
Nekalto
Prasidėjimo
para

Gavėnios
Giesmes
programų
’
iš
WGES
stoties,
Kadangi mūsų bažnyčioj yjuos
pavasariniam
sugarbiniavlmui.
pijos
svetainėje,
kovo
12
d.,
1360
kil.
Programa
leidžiama
Atspausdinta
iš
maldakny

ra įvesta sekmadieniais 12 v.
Kaina 95c. — Tik šią savaitę.
ĮSPŪDINGA JAUNIMO DVASINĖ
gės “Ramybė Jums”
Mišios šv., iš priežasties sto pastangom “Pasiuntinio”, sta 7:30 vakare.
BERNICE’S BEAUTY
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
tistikos
bei
žinių
žurnalo.
Mu

PUOTA SAVO GLOBĖJUI PAGERBTI
SHOP
kos laiko, sekniadienį suma
10c
jos svetainėj, AVest Pullman,
zikalę
dalį
išpildys
dain.
Har1725 WEST 47TH STREET
atlaidai prasidės 10 vai.
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
Puotoj dalyvavo ir centro vice pirm. P. Gudelis ir Per
DRAUGAS PUB. CO,
atlaidus Mišios šv. bns riet Lukas. Pranešėja yra Ie kovo 13 d., 7:30 vak.
16 metų patyrimo.
Šv. Jurgio parapijos svetai
iš Dayton, O.
2334 S. Oakley Avė.,
rytais 5, 7 ir suma 9 vai. su va Lukošiūtė. Prašoma visų
pasiklausyti.
SSS nėję, kovo 14 d-, 7:30 vak.
Chicago, Illinois
Kam teko laimės praeitų se-i bos nariai, juos sekė Chicago pamokslu. Vakarais 7 :b0 vai.
Klausykite
Šv. Kazimiero Akademijoje,
kmadienį, 9 vai., patekti į Ne-, apskrities valdyba, paskui or mišparai ir pamokslas. Išpa
kovo 15 d., 2:30 popiet.
PALENDECH’S TRAVEL
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. ganizacijos veteranai, garbės žinčių bus klausoma rytais ir
Dievo Apvaizdos parapijos
UNIVERSAL
BUREAU
bažnyčių, Brighton Parke, tas nariai, o paskui kuopos pa vakarais.
svetainėje, kovo 15 d., vaka
Every Sunday from 1—2 P. M,
RESTAURANT
pergyveno tokių įspūdžių, ku eiliui. Eisenai pradėjus eiti
Prašau ir kviečiu, visus No Žmonių užmanymai išeina re po pamaldų.
Folklore
Badlo Program
Moderniškiausia ir Pato
rie negreit išdils. Tai huvo va pro didžiąsias bažnyčios du rth Side katalikus landyti ba geriausiai aikštėn ištinkant
Visti Šventųjų parapijos sve
giausia Valgykla
landa, kurioj organizuotas Chi ris, jų patiko vargonų maršas, žnyčių ir naudotis Dievo ma juos netikėtoms nelaimėms ir tainėje, Roseland, kovo 16 d.,
Bridgeporte
cagos jaunintas — L. Vyčiai kurį griežė muz. J. Sauris, L. lonėmis. Taipgi ir iš toliau apmaudom.
7:30 vakare.
j
750 W. 31st Street
demonstravo ištikimybę savo Vyčių Chic. apskr. choro ve prašomi atvykti pas mus. Da Daugelio klaidų išvengsi,
Šv. Kazimiero parapijos sve
idealams ir pagerbė organiza dėjas, o pas altorių pasitiko bar yra laikas mėtavonės ir jei mokėsi susivaldyti, mylėti, tainėje, Gary, Ind., kovo 17 d., A. A. NORKUS, savininkas
cijos globėjų, šv. Kazimierų. apskr. dvasios vadas kun. M. pasninko. Dievas laimina vi- darbuotis ir kentėti,
Tel. Victory 9670
vakare po pamaldų.
SSJI____
k! šmotu
Jei būt pasitaikęs giedras ry Urbonavičius, MIC.
sus, kurie daro atgailų už sa- Perdaug nesivaizdink teisin
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
tas, o ne lietus, kuris sulaikė
Mišias laikė pats parapijos vo gyvenimo klaidas. Tad ra gurnu ir veiklumu, nes pakly- vo 18 d., 7:00 vai. vakare.
Dulkių prieš vėjų nepapūsi.
daug jaunimo iš tolymesnių pa klebonas kun. A. Briška, ku ginu visus parapijonus, ir lie diman įpulsi.
Šv. Juozapo parapijos sve Kas palinkęs į mielaširdysrapijų, kažin, ar erdvi Nekal- ris, po evangelijos, prieš pa- parapijonus, lankyti mūsų ba Kame nėra malonės, nė pa tainėje, So. Chicago, kovo 19 tę, to neaplenks garbė už jų.
CLASSIFIED
to Prasidėjimo bažnyčia būt mokslų nuoširdžiais žodžiais ,anytėlę per šiuos atlaidus,
sigailėjimo, nėra nė tikrosios d., 4 vai. popiet.
PARDAVIMUI
sutalpinus visus suvažiavusius ' sveikino jaunimų, taip skaltŠv. Kryžiaus parapijos sve
Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
Kun. J. šaulinskas, kleb. doros.
, ! įj
Re*erv*
5 kambariai j flėtą. Geras bargen
Turtą, virt
į dvasinę puotų. Nepaisant lie- lingai suvažiavusį savo globėgMO.OOO.M
g2.9Ue.4NM>.M
Kame gi nėra tikrosios do tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.
as. Atsišaukite: 2336 W. 22nd PI.,
tel. ROCkvvcll 2812.
taus, virš penki šimtai jauni jui šv. Kazimierui pagerbti,
Aušros Vartų parapijos sve
ros, tenai nėra nė tikrosios
PARDAVIMUI
mo, kurių tarpe matėsi nema užtikrindamas, kad šventasis Dėmesio
tainėje, kovo 21 d., 7‘30 vak.
liuosybės.
Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
ža ir organizacijos veteranų, padės Vyčių organizacijai ir
Chorų Sųjungos Chieago Kame nėra įstatymo pagar
Šv. Antano parapijos sve
kėjas gaus “lucky bargain”. 6 3-Cios
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
užtvenkė parapijos mokyklų, toliau augti bei klestėti. Pa Provincijos sus-mas įvyks ko bos, tenai nepildomos nė prie tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
te: 5811 West 64th Place. Klaus
kite antrame aukštyje, užpakalyje.
kur pasipuošę gėlėmis ir susi mokslų iš šv. Kazimiero gy vo mėn, 7 d., 7:30 vai. vak., dermės.
Šv. Pranciškaus parapijos
grupavę kuopomis, varpui su- venimo pasakė kun. M. Urbo Šv. Jurgio parap. svetainėje. Kame nėra priedermės pil svetainėje, Indiana Harbor,
TEISINGAS PATARNAVIMA9
Per mus galite pirkti bile kokią
gadus mišioms šv., poromis navičius. Begalo gražiai gie Į šį sus-mų kviečiami atvykti domos, nėra tenai tvarkos, te Ind., kovo 24 d- vakare po pa-'
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
suėjo į bažnyčių.
dojo naujas mišias L. Vyčių visi muzikai - varg. ir chorų nai nėra ir sutikimo.
maldų.
4192 S. ARCHER AVENUE mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujlnkit savo bai
Eisenų vedė centro valdy- Chicago apskr. choras, veda atstovai, nes daug ir svarbių Kame nėra sutikimo, nėra
Loretto Ligoninėje, kovo 25 (North East Corner Archer and giančią apdraudą (Insurance) per
mūsų raštinę.
Kainos nupigintos.
Sacramento Avė.)
mas muz. J. Saurio, per Of- dalykų yra aptarti. Prašom nė vienybės.
d., 7 vakare.
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
Phone LAFAYETTE 0461 vanos duodamos su kiekviena ap
fertorinm paties J. Saurio pa nesivėluoti.
draudos policy.
Kame nėra vienybės, ten nė
Šv. Mykolo parapijos sve
United States Government
CHARLES URNICH
J.
Stanaitis,
raštininkas
rašytų į š v. Kazimierų giesmę,
ra ramumo, tik viešpatauja tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
priežiūroje ir kiekvienai ypa(Kazys Urnikas)
1500 West 63rd St.
Antras aukštas
tai pinigai apdrausti iki
I dalis — Aaventinė3 ir o per Komunijų solo dain. J.
betvarkė, piktumai, nesutiki
PASTABA: Ši paskaita su
Durys nuo Campbell Avė, pusės
$5,000.00
Kalėdinės giesmės, harm. J. Kudirka, parapijos varg.
mai, nusiminimas, kerštas, paveiksliais iš misijų gyveni
NORI MAINYTI
ISmokėjom
Žodžius ir melodijas parašė
Mainysiu mano taverną ir na
Po Mišių visi susirinko pa
Už padėtus
kentėjimai ir pradžia amžino mo svarbi tiek jaunimui, tiek
mą ant privatiško namo. Atsišau
pinigus
Seirijų Juozas.
rapijos salėn pusryčiams, per
kite: 4035 South Wood Street.
jo vargo.
augusiems, nes bus nurodoma,
Duodam Paskolas ant 1-mų
H dalis — Gavėnios ir Ve- ' kuriuos kalbėjo centro vice DAINUOS RADIO
Dvi galybės palaiko ramy kas veikiama Katalikų Baž
Morgičių
lykų giesmės, harm. AJ. Ka- pirm. P. Gudelis, apskr. dva- GRANADIERIAI
Safety
Deposit
Dėžutės Galima
bę: teisingumas didžiūnų ir nyčios misijose ir kaip kiek
Pasirenduoti
čanauskas. 30 giesmės 50c. sios vadas, kun. Urbonavičius
Šiandie, 7 vaiandų vakare ištikimumas pavaldinių,
vienas gali prie Katalikų Ba
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
PAIN IN II* MINUTIt
IH dalis-a) Gegužės mėn <d5lei Pareigų kleb. negalėjo užsistatę savo radio ant sto-j Žmogus Sauja, velnias kui žnyčios misijų didesnio pasi 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die IILIIVI
To reliev* th* torturing pain of Neuritis.
Rheumatism, Nenrulgia or Lumbago in a
ną, Subatom nno 9 ryto iki
giesmės, harm. Al. Kačanaus- dalyvauti), visų kuopų, vie ties WGiES, turės įdomių kon- kų neša.
(m minute*, get th* Doctor’s formula
sekimo prisidėti.
NURITO. Dependable—no opiates, no nar
8 vai. vakaro
eoties. Does the vvork quiekly—mušt relieve
tos Šv. Vardo, Sodalieijos,( nertinę valandėlę. Programoj
kas. 28 giesmės 35c
worat pain. to your satisfaction in a few
minutes or money back at .Druggists. Don't
Sald. Širdies V. Jėzaus dr-jos dalyvaus Granadierių trio, tai
STANDARD
FEDERAL
SAV

suffer. Us* NURITO
I
on this guarantee today.
IH dalis-b) — Svenč. Sak
ir ARD 18 sk. (kurios sykiu pgi bns žavėjančios muzikos,
INGS & LOAN ASSOGIATION
ramento giesmės, harm. Al.
dalyvavo dvasinėj puotoj ir įdomių pranešimų iš visuome
of CHICAOO
Kačanauskas. 3 giesmės 15c.
CUTS—BURNS-SCALDS
pusryčiuose) pirmininkai, ‘Vy nės judėjimo ir apie lietuvių
JUSTIN MACKIEWICH
should be ęuiekly treated to prevent bad aftereffects as well aa relieve pain. Ūse OIL-of-SALT.
IH dalis-c) — Birželio mė ties’ redak., J. Petraitis, or- prekybines įstaigas. Ypatin
President
Wonderful too for tore, tired feet. At your
HELEN
KUCHINSKAS,
See.
druggist s—money back it not aatiaūed. For
nėšio giesmės, harm. Al. Ka jos veteranai: dr. A. Rakaus gai bus įdomių žinių iš Peo
freesample viri te Mosto Laboratories, 215Soutb
leavitt Street, Chicago. kas, L Sakalas, adv. J. Grish. ples Furniture krautuvių aDanauskas. 36 giesmės 50c.
QUICK RELIEF FOR FEET
IV dalis-a) — Giesmėi j Pusryčiams vadovavo vietinės' pie didelį krautuvės uždary
Dievų, harm. Al. Kačanaus- kuopos veikėjas Z. Vyšniaus mo išpardavimų, kuriame kie
kas.
kas. 18 giesmių 25c.
kvienam yra progos nusipirk
Lietuvos Vyčių or-jos dva ti namams reikmenų dideliu
Kainos Numažintos Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ sinė puota savo globėjui šv. pinigų sutaupymu. Nepamir
Ineorporated
ANGLYS
nupiginta kaina — Piano $L Kazimierui pagerbti šiemet škite pasiklausyti. Rap. XXX
Tel. Prospect 0745-0746 PLkKIT K D ABABI — BAuKira
DIENĄ AR NAKTĮ
kitiems instrumentams po jau bnvo dešimta. Ir juo to
Wholeule Only
PRISTATYMAS MIESTE IB
lyn, tuo jos darosi didesnės, narių vajus prasidėjo nuo sau
50c.
PRIEMIESČIUOSE.
5931-33
So.
Ashland
Avė.
įspūdingesnės. Lietuvos Vy sio 1 dienos.
“DRAUGAS”
FOG .................... ........ Pranešus, kad šiuo metu se
čiai rodo gražų pavyzdį visam
NUT ............................. ......... f« M
2334 So. Oakley Avė.
BIO LUMP ................. iS 4.6 4
a*.Pas mus galima gauti tikrai Lie MINE RUN ................
mūsų jaunimui ir dėl to užsi rga Vyčių steigėjas M. Nor
................ |6.75
tuvišką Importą Valstybinę Deg RCREENTNOg
Chicago. III. '
............ .............. *6.66
tinę.
tarnauja, kad visi tėvai ra- kūnas, baigiant pusryčius pa Homer Martin, prezidentas United Automobile Workers
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai
Tel. ARDmore 6975
SKAITYKITE VIEN KATA gintų savo vaikus rašytis L. simelsta už jo sveikatų.
of America, unijos suvažiavime, Detroit, Mich., savo bičiu Lietuviai,
pp. F. Ir M. Dzlmldas
Savininkai
Dalyvis lių nešamas aplink salę. (Acme telephoto)
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS i V. organizacijon. Jos naujų

STACIJOS

AUKSO GRŪDELIAI

NAUJAS GIES.MYNĖLIS

RADIO

NEURITIS

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

