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Pijus XII bus vainikuotas bazilikos balkone
šventasis Tėvas nusprendė, tad
iškilmes matytu gausingos nios

• (
Svarbiosios ceremonijos 
jvyks bazilikos viduje

VATIKANAS, kovo 5. - 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
nusprendė kovo 12 d. savo 
vainikavimo iškilmes užbaig
ti Šv. Petro bazilikos išori
niam balkone priešais didžią
ją aikštę, kad šias istorines 
ceremonijas matyti} gausingos 
minios.

Vainikavimo ceremonijos 
bus padalintos į dvi dalis. 
Pontifikalinės iškilmingosios

Mišios bus laikomos baziliko
je pas Išpažinties altorių. Ten 
bus atliktos svarbiausios vai
nikavimo ceremonijos.

Po to Šventasis Tėvas su 
kilnojamu, sostu kardinolų, 
vyskupų, kunigi} ir Vatikano 
sargybos procesiniai bus nu
lydėtas į bazilikos balkoną ir 
tenai bus vainikuotas trilype 
tiara (popiežiška karūna).

Šventojo Tėvo Pijaus XII pirmoji nuotrauka po išrinkimo popiežium. Nuotrauka pa
(Acme radiophoto)

Sąmokslas Ispanijos raudonuosius 
aprūpinti lėktuvais paliečia 5 šalis

Buvo vykdoma su 
klastotais turkų dokumentais

Amerika negali būti rami, kii svetur 
vykdomi religiniai persekiojimai

daryta išėjus iš Sistine koplyčios kovo 2 d.

Taip pareiškė Rooseveltas 
mišrioje kongreso sesijoje

ja palaužta, vykdomi religi
niai persekiojimai.

AVASHINGTON, kovo 5. — 
Vakar turėta mišri kongreso 
sesija. Minėta pirmojo J. A. 
Valstybių kongreso pirmosios 
sesijos 150 metų sukaktuvės. 
Kalbėjo prez. Rooseveltas, 
vyriausiojo teismo teisėjas 
pirmininkas, kongreso abiejų 
rūmų pirmininkai ir kiti žy
mieji valstybės vyrai. Visi 
kalbėtojai trumpiau ir pla
čiau apibudino kongreso nu- 
vaiktus darbus per 150 metų.

Prez. Rooseveltas kalboje 
tarp kitko pareiškė, kad J. A. 
Valstybės šiandien negali nie
ko neveikti ir tylėti, kai sve
timose šalyse, kur demokrati-

GREEN NORI SAVO 
PUSĖN PATRAUKTI 
PROKURORĄ GOURTNEY

Chicago majoras Kelly, de
mokratų partijos kandidatas į

Gen. Franco vis dar ragina Madrido 
raudonuosius gražiuoju pasiduoti

AVASHINGTON, kovo 5. — 
Iškeltas aikštėn tarptautinis 
sąmokslas iš J. A. Valstybių 
šmugeliuoti karinę medžiagą 
ir karinius lėktuvus Ispani
jos raudoniesiems. Apie 40 lėk 
tuvi} jau buvo išsiųsta, kaip 
tas susekta.

Tai Ispanijos raudonųjų 
buvusio režimo agentų dar
bas. Tas režimas, turėdamas 
savo rankose Ispanijos ban
ko aukso atsargas ir kitus 
tautos lobius, milijonus dol.

panaudojo įsigyti svetur gink
lų, municijos, o ypač lėktuvų. 
J. A. Valstybėse pirkti lėktu
vai buvo šmugeliuojami Is
panijon per Kanadą, Turkiją, 
Belgiją ir Prancūziją. Raudo
nųjų agentai įsigijo klastotus 
turkų vyriausybės dokumen
tus. Dėl šio įvykio turkų mi
nistrų kabinetas atsistatydino.

J. A. Valstybių, vyriausybei 
tas svarbu, nes peržengta šios 
šalies neutralybė. Teisingumo 
departamentas ima nagan lė
ktuvų gamintojus.

J. A. Valstybės, anot pre
zidento, turi imtis visų prie
monių — taikingų priemonių, 
kad nutraukti tuos persekio
jimus ir visur gaivinti reli
ginę ir asmeninę laisvę.

Prezidentas smerkė totaliti
nes vyriausybes, kurios per 
tūkstančius metų praeityje 
pasižymėjo savo tiranija ir 
paskutiniais metais jos vėl at
gaivintos.

Pirmojo kongreso laikais 
Amerika kovojo už religinę ir 
asmeninę žmonių laisvę. Taip 
turi būti ir šiandien.

BURGOS, Ispanija, kovo 5 
— Aplink Madridą sutraukta

miestokijorus, Floridoj atoŠ 1 «a“si,l»a tankistų karino- 
menė. Laukia raudonųjų pasi
davimo.

POPIEŽIUS IŠAIŠKINO, 
DĖLKO PASIVADINO

PIJAUS VARDU - -
ROMA, kovo 4. — Romos 

laikraščiai rašo, kad kardino- 
Pacelli išaiškino, dėlko jis 

pasivadino Pijum XII. Jis sa
kė.’

“Noriu vadintis Pijum XII, 
kadangi visas mano bažnyti
nis gyvenimas ir kari j era vy
stėsi to vardo popiežiams val
dant Bažnyčią, o ypač pagar
bai popiežiaus Pijaus XI, 
kurs visuomet mane apdova
nojo meilės jausmais”.

Kardinolas Pacelli savo iš
rinkimą popiežium priėmė 
šiais žodžiais:

“Aišku, yra tokia Dievo va 
lia, kad ant manęs uždedama 
ši našta. Tad išrinkimą pri-

NACIAI PRADEDA KAM
PANIJĄ PRIEŠ SVAI

GALUS

BERLYNAS, kovo 4. — Na 
eių vadai ,(ne vyriausybė) iš
kelia kampaniją tikslu jauni
mą, o ypač moteris, atpratinti
nuo

togauja. O respublikonų par
tijos kandidatas Green jau 
pradėjo majorinę kampaniją.

Pralaimėjęs “primary” rin 
kimus majoro Kelly priešinin 
kas prokuroras Courtney per 
savo kampaniją šaukė pilie
čius būtinai sutriuškinti Ke- 
llyo politinę mašiną Chicagoj.

Green tad dabar pareiškia, 
kad jei Courtney tikrai yra 
nusistatęs prieš Kellyo maši
ną, tad dabar yra jam, Court
ney, proga susidėti su respub 
likonais. Tik bendromis jėgo
mis tas bus atsiekta, pareiš
kia Green.

FRANCO PASKYRĖ AMBA
SADORIŲ PRANCŪZIJAI

PARYŽIUS, kovo 5. — Is
panijos gen. Franco vyriausy
bė paskyrė ambasadorių Pra
ncūzijai — Jose Felix Lequ-

VARGIAI DARBININKŲ 
ORGANIZACIJŲ VADAI

imu »t

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NĖS DARBININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
DETROIT, Mich., kovo 5.- 

United Automobile Workers 
unija turi čia anti CIO suva
žiavimą.

svaigiųjų (alkoholinių) .
. enca, Bilbao burmistrą,ru-gėrimų vartojimo ir nuo 

kymo.
Nacių vadai randa, kad tik 

blaivus jaunimas gali būti iš
tikimas vyriausiam tautos va
dui Hitleriui ir tik iš blaivių 
ir nerūkančių moterų galima 
tikėtis didelių šeimų.

GOERINGAS IŠVYKO 
ITALIJON

BERLYNAS, kovo 4. — Oro 
ministeris ir Hitlerio pavaduo 
tojas fieldmaršalas Goeringas 
išvyko į Italiją kelioms savai
tėms. Kalbama, išvykęs atos
togauti.

Suprantama, be pasimaty
mo su Mussoliniu fieldmarša
las nebaigs ten savo atostogų.

AVASHINGTON, kovo 5. - 
Atšaukiamas J. A. V. amba
sadorius Ispanijos raudonie
siems C. G. Bowers. .

Frankistai sava pozicijose 
įtaisė galingus garsintuvus, 
per kuriuos ragina raudonuo
sius pasiduoti, kad išvengti 
kraujo liejimo.

Bet raudonieji nepasiduoda. 
Jų kariuomenę apvaldė des- 
peratai komunistai ir anarchi
stai. Jie kariuomenę įtikina, 
kad raudonieji atsiimsiu Kata- 
loniją ir laimėsią karą. Tikra
sis stovis nuo kariuomenės 
slepiamas. Komisarai su gink
lais kariuomenėje palaiko 
tvarką ir drausmę ir karei
vių neišleidžia iš apkasų ir 
pozicijų.

Frankistai delsia puolimą. 
Tikisi, kad raudonųjų vadų 
tarpe kils nesusipratimai ir 
be kruvinų kautynių bus už
imtas Madridas ir kitos sri
tys.

GALUTINAI APSKAIČIUO
TI PILIEČIŲ BALSAI

Rinkinių komisionierių boar 
das galutinai apskaičiavo, kad 
Chicagos “primary” balsavi
muose ir aldermonų rinkimuo
se dalyvavo apie 68 nuošim
čiai visų įsiregistravusių pi
liečių. Iš viso* 1,242,288 balio- 
tai panaudota aldermonų rin-.

AVASIUNGTON, kovo 4. — kimui. Kandidatams gi į ma- 
Andai prezidentas Roosevel- jorus — 1,236,456 baliotai 
tas pakvietė į taikos konfe--, Majoriniai demokratų kan- 
renciją Amerikos Darbo fede- didatai gavo; Kelly — 604,190 

balsų ir Courtney — 317, 054.
Respublikonų kandidatai: 

Green — 212,011 ir Thomp-

raciją ir Pramoninės Organi
zacijos kongresą (CIO). Abie
jų organizacijų vadai — AV.
Green ir J. L. Lewis, paskyrė son _ 62,540 balsų, 
komitetus ir juos autorizavo 
vesti taikos derybas preziden
to Roosevelto nurodymais.
Pranešta, šie komitetai susi
rinks į derybas antradienį.

Žinovai spėja, kad tuščios 
pastangos taikinti šias orga

ŠVENTASIS TĖVAS LAIMI
NA NOTRE DAMė 
UNIVERSITETĄ

NACIAI GRIEBIAS 
PRIEŠ KATALIKUS 
PRAGARIŠKŲ METODŲ ;
NEAV YORK. — Amerikos 

vyskupų komitetas Vokietijos 
katalikais bėgliais rūpintis ga 
vo žinių, kad katalikų perse- 
kipjimai Vokietijoje praplečia

Lenkijos tarptautine politine
pozicija supainiota ir neaiški

VARŠUVA, kovo 5. —Len- į jon, nepaisant Hitlerio prie- 
kijon atvyko Rumunijos užsie-. šinimosi šiam žygini, 
nių reikalų ministras GrigoreJ ROMA, kovo 5. — Fašistų 

spauda iškelia aikštėn, kad 
Italijos užsienių reikalų mi
nistro Ciano lankymasis Var
šuvoje buvęs ryšium sn kolo
nijų klausimais.

Kaip Vokietija, taip ir Len
kija norėtų įsigyti kolonijų 
Afrikoje. Italija užtikrino 
Lenkijos siekimus remti, jei 
Lenkija atsimos nuo Prancū
zijos ir dėsis su Italija, 

Pažymima, kad . ministras 
Ciano Varšuvoje tarėsi suda
ryti stiprų Vokietijos Italijos

SOUTH BEND, Ind., kovo 
5. — Pirmąjį savo tėvišką pa- 

niz^ijaa, kurių vadai uMkir- laiminimą Šventasis Tėvas Pi
lę vieni kitiems nieku būdu -’us XI1 Prisiuntž Notre Da- 
nepasiduoti. I me universitetui - visam fa-

W. Green tvirtina, kad Le- knltetui ir studentams. 
wiso valdoma organizacija tu1 šis universitetas 1936 me- 
ri pripažinti federacijos nu-'Įaįs kardinolui Pacelli Pi- 
rodytas sąlygas, tai yra, susi- iui XII, pripažino aukštųjų 
jungti su federacija ir pasi-' moksl1 «arb5s daktaratų, 
duoti šios eentro autoritetams.
Bet Lewis atrėžia, kad jo val
doma organizacija gali susidė 
ti su federacija, bet ji turi pa 
silikti autonominį veikimą — 
visais savo organizuotų darbi
ninkų reikalais paskirai veik
ti.

GafencU. Artimuose lenkų vy
riausybei sluoksniuose aiški
nama, kad Lenkija su Rumu
nija pasiryžusios sudaryti ben
drą frontą prieš nacių Vokie
tijos įtakos veržimosi Rytų 
link.

Be Ito, sakoma, bus svars
tomas klausimas Lenkijai su
daryti bendrą sieną su Veng
rija per Karpatų Ukrainą 
(Rusinija). Lenkijos vyriau
sybė vis dar tikisi Karpatų
Ukrainą atskelti nuo Čekos- Į Lenkijos frontą kolonijas įsi- 
lovakijos ir prijungti Vengri- gyti,

ROOSEVELTAS PASIUN
TĖ LINKĖJIMUS NAUJAM

POPIEŽIUI
CHARLESTON, S. C., kovo 

4. — Prez. Rooseveltas iš ka
ro laivo Honston vakar per 
radiją pasiuntė savo nuošir
dus linkėjimus naujai išrink
tam popiežiui Pijui XII.

Chicagos sveikumo departa
mentas praneša, kad mieste i- 
ma plisti difteritas. Tėvai ra
ginami stebėti savo vaikus ir 
rūpintis juos nuo tos ligos ap-

SCHACHTAS SIUNČIA- 
MAS J RUMUNIJĄ

BERLYNAS, kovo 4. — Bu
vusį reichsbanko prezidemtą 
dr. Scbachtą Hitleris siunčia} 
Rumuniją prekybos reikalais. 
Naciai labai reikalingi alie
jaus (žibalo), kurio norėtų 
gauti iš Rumunijos.

SUMAŽINS ELEKTRAI 
RATAS

Hlinoiso prekybos komisija 
sumažino elektros vartotoji- 
mo ratas Chicagos kai ku
riems aplinkiniams mieste
liams. Elektros vartotojai a- 
pie du milijonus dol. per me
tus sutaupys.

mi. Naciai varžo Bažnyčią fi
nansiniai, atakuoja vyskupus, 
kunigus ir net popiežiją, uždą 
ro katalikiškas organizacijas, 
iš darbo masiniai pašalina ka 
talikus ir tarnybų tarnautojus 
ir prieš katalikus griebiasi ne
girdėtų bauginimo metodų.

Štai kaip bauginimai vykdo 
mi:

Pašaukiami katalikai į Ges
tapo (slaptoji policija) rašti
nę. Ten jiems pranešama, kad, 
matyt, jie bus patraukti tei
sman dėl jų aktivumo prieš na 
eių valstybę.

Po to kiekvienas paskirai iš 
klausinėjamas, kokius laikraš
čius skaito, su kokiais žmonė
mis jie draugauja, kokias po
litines nuomones jie turi, ir tt

Tai baigę naciai tardytojai 
ima rodyti kokius tai neteisė
tus raštus, kuriuos policija 
pas katalikus radusi. Girdi, 
policijai yra žinomi ir tų raš
tų autoriai ir siuntėjai. Girdi, 
jei koncentracijos stovyklos ir 
kalėjimai nebus pakankamos 
katalikams bausmės, policija 
prieš katalikus panaudos me
todus, kokius naudoja prieš 
žydus — juos visiškai išnai
kins.

Toki šėtoniški metodai ir 
Rusijos bolševikų naudojami.

Na, ir naciai šaukia, kad 
jie katalikų nepersekioją.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAš«B6

rj f drausti difterito čiepais.

AVASHINGTON, kovo 5.—I
J. A. Valstybių ambasadorium 
Maskvai paskirtas L. A. Stei- 
nbardtas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia

ndien giedra.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 

5:46.

t . i
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Spaudos Mėnuo
Amerikos katalikiškosios dvasiškos vyriau 

sybės parėdymu vasario mėnuo buvo spaudos 
mėnuo. Katalikiškos Bažnyčios vadų troški
mas yra, kad tų mėnesį ypatingai 
stengtumėmės platinti katalikiškų spaudų.

Lietuviams yra patogesnis tam darbui Ga
vėnios laikas — kovo mėnesis. Dėl to spaudos 
vajus iš vasario mėn. nukeltas į kovo mėnesį. 
Kad jų platinti su užsidegimu, tai reikia 
suprasti jos svarbų. O katalikiškos spaudos 
svarbų mums nurodo popiežiai, vyskupai ir 
kiti katalikų vadai. Tų vadų minimus turi
me persiimti ir tada užsidegsime tuo rei
kalu. , i ,

Šį kovo mėnesį kiekvienas “Draugo”, 
skaitytojas privalo žinoti, kad popiežių ir 
vyskupų balsai apie katalikiškų spaudų ne
turi Ibūti balsai šaukiančių tyruose. ‘Draugo’ 
skaitytojas šį vasario mėnesį galės jaustis 
atlikęs savo pareigų, jei suras bent vienų 
naujų skaitytojų.

Skaitykite žemiau paduotus apie spaudų 
išsireiškimus, įsidėkite juos galvon ir šir
din ir atlikite savo pareigų katalikiškos spau
dos atžvilgiu. Štai kis ir k$ sake:

Šiandie laikraštis virto “XX amžiaus Bi
blija”. (Vysk. Paltarokas). Jo mintys — skai
tytojų mintys. Jo norai — skaitytojų norai. Jo 
įsakymai — Dievo Įsakymai. Jis vienintėlis 
mokytojas, kurio visi kiauto. Jis vadas, ku
riuo aklai pasitiki ir seka milijonai. Jis “pa
saulio sųžinė”, kuri nurodinėja, kas bloga 
ir kas gera.

“Jei sostai dreba, tai todėl, kad juos spau
da puola. Jei ministrų kabinetai griūva, tai 
todėl, kad spauda išplėšė jiems pasitikėjimų. 
Jei milijonuose širdžių amžinoji tikėjimo ug
nis yra išgęsusi, tai todėl, kad tų ugnį spau
da užgesino” (B. R. Jung).

Ji viena šiandien visagalė. Ji viena pa
saulio viešpatė. Kas jų turi, tas turi visų 
pasaulį savo rankoj. Štai kodėl ana8 didysis 
Ganytojas neklysdamas galėjo pasakyti, kad 
“mūsų laikais labiau yra reikalingi tiesos 
gynėjai su plunksna, negu jos skelbėjai sa
kykloj” (Pijus X). Štai dėl ko šiandien ne
svyruojant galima pasakyti, kad pasaulio 
likimas po Dievo pareina nuo spaudos. Deja

. visiems, kurie šito nemato ir nenori matyti.
Čia vidurio nėra ir būti negali. Arba —
“Nė vienas neguli tarnauti dviem valdo

vam” (Mt. 6, 24). “Kas ne su manim, tas 
prieš mane” (Mt. 12, 30). Deja visiems, ku
rie nori pasilikti “nė šilti, nė šalti”.

“Kas ne su manim, tas prieš mane”.
Taigi, jei nežinojai, tai nuo šiandien at

simink, kad “visi mūsų laikų blogumai ir 
apverktina būtis yra blogos spaudos vai
sius” (Leonas XIII), kad tų blogį galima 
atitaisyti ir nugalėt kovojant 6u juo ta pa
čia priemone — spauda. Jei negalvojai, tai 
nuo šiandien neužmiršk, kad “geras katali
kiškas laikraštis yra nuolatinė misija” (Le
onas XIII), kad “spaudos tarnyba yra nė 
kiek nemažiau svarbi, kaip indėnų atverti
mas” (Šv. Petras Kanizijus). Jei abejoji, 
tai nuo šiandien įsitikink, kad “kiekvieno 
kataliko šventa pareiga paremti katalikiškų 
spaudų ir jų kuo plačiausiai paskleisti tarp 
žmonių” (Pijus IX), kad “katalikas, kuris 
neremia katalikiškosios spaudos, neturi tei
sės vadintis geru Bažnyčios vaiku” (Vysk. 
Ketteleris).

“Kag ne su manim, tas prieš mane; ir kas 
su manim nerenka, tas aikvoja”....

Katalikų laikraščiai turi rūpėti visiems ka
talikams. Ka§ sugeba, jiems rašyti — terašo, 
kas gali juos platinti — teplatina, kas gali 
paraginti — teparagina — Popiežius Pijus 
XL

Pietų Amerikos Lietuvių Vargai
Grįžęs į Kaunu iš P. Amerikos R. Skipi

tis, laikraščių raporteriams papasakojo:
Viso ten (P. Amerikoje) lietuvių gyvena 

apie 75,000. Apie tiek pat yra ir kitų iš 
Lietuvos nuvykusių žmonių. Ypač daug yra 
žydų, kurių vienoje Argentinoje iš Lietuvos 
atvykusių priskaitoma iki 50,000.

Lietuvių padėtis bloga, bendrai vertinant, 
žemiau, mano ištyrimu, nei vidutinė, jei ne 
visiškai bloga. Kolonija, tiesa, dar nesena, 
vidutiniškai 12—13 metų amžiaus. Tačiau, 
kaip jau, tur būt, teko skaityti iš atėjusių 
P. Amerikos laikraščių, mano apskaičiavi
mais, per visų savo amžių jį dar nėra tiek 
uždirbusi, kiek yra išsivežusi iš Lietuvos. 
Tų visa esu gana tiksliai apskaičiavęs. Viso 
lietuviai, skaičiuoju, į P. Amerikų iš Lietu
vos išvežė nemažiau kaip 150 mil. litų. O jei 
šiandien kolonijų likviduoti, tai, smarkiai 
abejoju, ar iš viso jos turto susidarytų iki 
100 mil. litų. ų t

— Be abejo, — toliau kalba R. Skipitis, — 
yra vienas kitas lietuvis kiek ir prasimušęs, 
tačiau, apskritai, lietuviai P. Amerikoje gy
vena nepaprastai vargingai. Kaune būnant 
buvo sunku ir įsivaizduoti tokių padėij esant. 
Ūkiuose nepasisekė rasti nė vieno lietuvio 
visoje P, Amerikoje bent kiek žmoniškiau 
įsitaisiusio. Lietuvių ūkininkų P. Amerikoje 
gyvenimo negalima lyginti nė su pačio blo
giausiai Lietuvoje gyvenančio ūkininko gy
venimu. Jų grįčios be grindų ir belubų. Vie
toje langų paprastos skylės, kurios užden
giamos lentomis. Daug yra lietuvių, kurie, 
atrodo, nieko daugiau savo gyvenime neno
rėtų, kaip tik atgal grįžti į Lietuvų. Tačiau 
grįžti negali, nes negali uždirbti kelionei. 
Džiaugiasi, jei 'bent uždirba savo ir savo 
šeimos narių gyvybės palaikymui. Dėl to 
galvoju, nieko nelaukiant, stengtis Lietuvoje 
sudaryti specialų fondų padėti grįžti bent 
daliai tokių žmonių.

— Ypatingai blogon padėtin yra patekę ir 
patenka tie, kurie važiuoja į Paragvajų ir 
iš ten tikisi lengvai perbridę upelį, pereiti

Liturginis Sąjūdis
Šiandien visame katalikiš

kame pasaulyje reiškiasi nau
jas bangavimas, nauja srovė, 
būtent, liturginis atgimimas, 
liturginis sųjūdis. Leidžiant 
net specialūs liturginiais klau 
simais laikraščiai, spausdina
mos knygos.

Šis visuotinis liturginis sų
jūdis ir Lietuvoje pradeda ra
sti atgarsio. Ryškiausias to 
pavyzdys yra “Liturginės Mi
šios”, nuo kurių, reikia ma
nyti, prasidės visas liturginis 
sųjūdis.

Liturgija yra kilęs iš grai-

vardu, atliekamas veiksmas, 
pav. Šv. Mišios, Sakramentų 
teikimas ir t.t.

Bažnyčia nieko neturi bra
ngesnio už Švč. Sakramentų, 
Eucharistijų, Šv. Mišių Aukų. 
Dėl to nuo ipat krikščionybės 
pradžios ligi šiandien Bažny
čia viskų, kų tik turėjo gra
žiausio ir meniškiausio, sudė
jo į Mišių apeigas, “Kad jos 
būtų ko gražiausios, ko įspū
dingiausios ir Dievui suteiktų 
didesnę garbę. Ir taip Bažny
čia darys ligi pasaulio pabai
gos.

kų kalbos (leitur eigon) —' Jau beveik 2000 metų bai- 
vieša tarnystė, vieša valstybi- giasi, kai Bažnyčia gražiau-
nė pareiga.

Pirmais Krikščionybės am
žiais bažnytinė kalba uuvu 
graikiška. Dėl to šis žmonių 
kalbos žodis ir pateko į baž
nytinę kalbų ir dabar jau rei
škia viešų tarnystę, pareigų 
Dievui, Dievo garbinimo bū
dų. Tad liturgija yra mokslas, 
kuris nurodo, kaip viešu būdu 
garbinti Dievų, kokias apei
gas atlikti ir maldas kalbėti 
ir t.t.

Taigi, liturginis sųjūdis ir 
bus ne kas kita, kaip noras 
gerai suprasti, visiškai išsi
aiškinti ir įsisųmoninti, kų rei
škia tos liturginės mpeigob, 
kad mes galėtume gyvastin- 
giau dalyvauti pamaldose.

Viešpats Jėzus aiškiai sako: 
“Jei du iš jūsų susitars že
mėje kurio nors dalyko mels-

į kitas valstybes, kuriose rasių darbo. Ta- ti, bus jiedviem padaryta ma
čiau tas “upelis” siauriausioje vietoje, kur 
reikėtų pereiti, yra 3 km pločio Paranos 
upė. Tai antroji dydžiu upė po Amazonės.
Tos Pavanos dugne ir randa daugiima® sau 
prieglobstį. Paragvajus lengvai svetimšalius 
įsileidžia, nes viename kvadratiniame kilo
metre pas juos tegyvena vos pora žmonių.
Tačiau jame išsiversti ypatingai sunku, nes 
visas gyvenimas yra pats prrmityviŠkiausias.

Primena Netolimu Praeitį
Kadangi pastaruoju laiku ir lietuviškieji 

bolševikai pasidarė “patriotai”, dėl to ret
karčiais primename jų netolimos praeities 
darbus. Tai darome dėl to, kad netikime jų 
pasitaisymui, atsivertimui. Primena jiems tai 
ir kiti laikraščiai. “Vienybės” bendradarbis 
V. Širvydas rašo: ,

“1917 metais, Voronežo mieste Rusijoje
buvo išleista lietuvių bolševikų vadų strai
psnių rinkinys vardu “Tautų klausimas 
ir lietuviai bolševikai”. Straipsniai rašy
ti Kapsuko, Angariečio ir kitų. 27 puslapy
je apie Lietuvos nepriklausomybę Kapsu
kas rašo: “Lietuvos darbininkai griežtai 
stovi prieš Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuviai darbininkai gerai žino, kad jiems 
bus daug lengviau kovoti su savo šalies 
buržuazija dėl klasės reikalų, jei jie turės 
gerus talkininkus kaimynų darbininkuose. 
O tie talkininkai bus geresni, jei jokie ru- 
bežiai dirbtinu būdu neskirs juos nuo ru
sų, lenkų, vokiečių, ar kitų tautų darbi
ninkų. Kas dabar stato Lietuvos nepri
klausomybės reikalingumo klausimų, tas 
atlieka reakcijos darbų, prisideda prie ko
vos su revoliucijos laimėjimais ir atitrau
kia lietuvius darbininkus nuo bendros ko
vos”.

V. Širvydas, priminęs, kad Kapsukas, An- 
garietis ir kiti bolševikų vadai nueina dar 
toliau ir išmuša argumentų, kurį “Naujie
nų” socialistai pavartoja, būk Lietuvos so
cialdemokratų partija stovėjusi už Lietuvos 
nepriklausomybę, iš tos pačios knygos pa
daro tokių ištraukų:

“Tik buržuaziniai tautininkai gali ne
priklausomybės reikalavimų pamatuoti, kad 
Lietuva nei per maža, nei per menka at- 
akirų valstybę sudaryti. Lietuvos darbi
ninkai, kaip mes matėme iš daugelio pra
nešimų, visiškai nelaukia sau išganymo iš

no Tėvo, kurs yra danguje. 
Nes kame du ar trys susirinks 
mano vardu, ten ir aš esu jų 
tarpe”. (Mat. 18, 19-20).

Bet visuomeninis, draugiji
nis, bendruomeninis gyveni
mas yra nesuprantamas be 
vyresniųjų, be vadų, be gal
vos. Ne tik nesuprantamas, 
bet ir negalimas. Kas gi būtų 
iš šeimos, valstybės, jei nebū
tų vyresniųjų, galvos! Taip ir 
bažnytinis gyvenimas nesu
prantamas be vyresniųjų, be 
vadų, be galvos. O tais vadais 
Kristus per savo Bažnyčių pa
statė kunigus. Tad viešas, li
turginis Dievo garbinimas, li
turginis veiksmas be kunigo 
yra negalimas. Tiesa, kunigas 
ir vienas gali atlikti liturgi 
nius veiksmus, pav. kalbėti 

i brevijorių, bet mes to negali
me, nes liturginis veiksmas y- 
ra bažnytinis, visos Bažnyčios

siais visų aimžių, visų tautų 
turtais puošia Mišių ir Sakra
mentų apeigas, tai mums šia
ndien daug dalykų neaišku, 
nesuprantama, žiūrime į veik
smus ir nieko nematome; o 
nesuprasti veiksmai darosi 
nuobodūs, nemalonūs.

Ne taip buvo pirmais krikš
čionybės amžiais. Kai žmonės 
dar mokėjo lotynų kalbų, kuri 
užėmė graikų kalbos vietų, tai 
jie visi kartu su kunigu ak
tyviai apeigose dalyvaudavo, 
patys atsakinėdavo, patys kai
tų su kunigu aukoaavu.

Ir dėl to mes stebimės jų 
dvasios galybe ir stiprybe 
Kur gi nebus stipri dvasia tų, 
kurie taip tampriai susijun 
gę su stiprybės ir galybės Vie
špačiu Mišių Aukoje ir Eu- 
uharistijoje.

Taigi, liturginis sųjūdis mus 
nori įvesti į anuos pirmųjų 
amžių Krikščionių laikus, kad 
ir mes susigyventume su Baž
nyčios liturgija, kad ir mes 
iš tos taip be galo turtingos 
liturgijos pasisemtume jėgos 
bei stiprybės savo katalikiš
kam gyvenimui. Esu tikras, 
kad mums išmokus su Baž
nyčia jausti, atgims mūsų gy
voji Dvasia, nes išmoksime 
katalikiškai gyventi ir būsi
me nauji žmonės.

Argi mes nepastebėjome, 
kad bažnyčioje nuolat keičia
mi rūbai, spalvos, papuoša
lai, giesmės? Ar tai be rei
kalo?! Ne! Tai turi savo gi
lių prasmę, kuri mums tuo 
tarpu neaiški.

Liturginis sųjūdis stengsis 
viskų išaiškinti, ir mes pasi- 
semsime iš liturgijos paslėp
tų dvasios turtų.

(“g-nio” Kai.)

tuvos Social-Demokratų partijos asmeny
je, jau seniai išmetė Lietuvos nepriklauso
mybę ir jos pavidalų iš savo programos, 
kaip smulkiosios buržuazijos reikalavimų 
tai buvo galutinai padaryta 1907 metų Lie
tuvos socialdemokratų partijos suvažiavi
me ir tas nutarimas iki šiol turi galios. Da
bar toji nepriklausomybė vėl kontrabandos 
keliu įvelkama, kaip LSDP reikalavimas,

‘ Šv. Tėvas Pijus XII pirmų kartų iš Vatikano per radio 
kalba visam pasauliui. (Acme radiophoto)

Pasaka
rksniję musų Kiemus — 

Balta, balta — kur danais — 
Ilgas pasakas mažiems

Apie klaidžių sniego pūgų. 
Saulės nukirptas kasas — 
Apie žųsinų moliūgų,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilkų, baltų meškų,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis kur teka
Iš sidabro šulinių.

Apie trečių brolį Jonų — 
Koks jis raitelis puikus. ' 
Apie eglę — žalčio žmonų, 
Medžiais paverstus vaikus.

Kaįp našlaitė nusiminus 
Grįžo tuščiomis atgal... 
Brenda pušys per pusnynus 
Ir išbrist niekaip negal —

Pušynuos nykštukai miega
Aukso žuvys po ledu —
Bėga ragana per sniegų,.
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo —
O jos pamotė pikta...
Bet... senelė užusnūdo. —
Ir jos pasaka baigta.

Solomėja Nėris.

“Nėra tokios laukinės tau
tos, kuri nežinotų ar ncgar- 
bintų kokios nors dievybės”.

f Ciceronas ).

Antanas Juozapavi-žuvo pirmas karininkas 
čius, pastebi:

“Abu šie karžygiai, gindami Tėvynės lais
vę, žuvo kovose prieš į Lietuvų įsibrovusių 
rusų bolševikų kariuomenę.

Neva minėdami Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, komunistai drauge su savo bendra- 
frontininkais šūkavo, kad Sovietų Rusija bu
vo pirmutinė Lietuvos rėmėja, bet kuri val-

nors ta LSDP dalbar tepaima tik seniai stybė pirmiausia norėjo užgrobti atgimusių
nuo darbininkų klasės nutolusį inteligentų 
būrelį. Be jokių atstovų rinkimų jie susi
kvietę savo artimųjų būrelį ir iškėlė jiems 

jau seniau iš rankų išmuštų nublukusių ne
priklausomybės vėliavų. Su tuo mūsų pa
reiga yra atkakliausia kovoti”.
Ir, žinoma, socialistai ir komunistai, kiek

tik galėdami, kiek jų jėgos išnešė, kovojo 
prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvų? Ar ne kovose dėl laisvės prieš ko
munistus krito Lietuvos pirmosios aukos?

Mūsiškių komunistų apanda mėgsta sumi
nėti, kad Sov. Rusija 1920 m. pagelbėjo Lie
tuvai pinigais ir mišku. Taip, Sov. Rusija

Dėdė Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Mes Be Vilniaus 
Nenurimsim

Prie tos dainos reikėtų pri
dėti ir kitų, būtent, mes ir be 
Klaipėdos nenurimsim. Tas 
kraštas priklauso Lietuvai, 
nes Vokietija dųę “nenori” 
jo užgrobti. .Jeį Vokietija su
sipeštų su Lenkija, Lietuva 
ds'r galėtų tų kraštų pasilaiky
ti.' kitaip, nežinia kurių 
dienų vokiečių propaganda ir 
jėgos susikoncentruos ir kraš
tų atplėš. Reikia iš anksto 
skelbti pasauliui, kad mes 
kaip be Vilniaus, taip ir be 
Klaipėdos — nenurimsim.

Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės 
21 Metų Sukaktis

UTICA, N. Y. — Vasario 
18 d. parapijos salėj, vietos 
lietuviai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės 21 metų su
kaktį. Programa susidėjo iš 
dainų ir kalbų.

Pirmiausia kalbėjo klebonas 
kun. B. Liubauskas, apie Lie
tuvos vargus ir džiaugsmus. 
Choras padainavo keletu 
nelių, vadov. naujai varg.’ 
Vančiūtei. Publika tapo suža
vėta, nes pirmų kartų buvo 
girdimos liaudies dainos dai
nuojamas choro mūsų koloni
joj.

Reikia pažymėti, kad 
nors gerb. klebonas neseniai 
čia apsigyveno, bet daug džiu 
ginančių dalykų įvykdė, bū
tent atremontavo iš lauko pu
sės bažnytėlę, atspausdino ba
žnytinį giesmynėlį iš kurio 
dabar bažnyčioj skamba gies-

pasirašė taikos sutartį su Lietuva, bet tik lu^s’ ^uras^a nauja vargoni-

Pirmoji Auka
“Amerika”, rašydama, kad varario 8 d. 

sukako 20 metų, kai Lietuvos nepriklauso
mybės kovų lauke Suvo pirma Lietuvos nar- 

nepriklausomybės ir visiškai šaltai į jų žiū- I siosios kariuomenės auka, kareivis Povilas 
ri. Susipratusieji Lietuvos darbininkai Lie- < Lukšys, o vasario 13 d. sukako 20 metų, kai

> 4*

•i

tada, kai jos kariuomenė suklupo prieš Lie
tuvos kariuomenę. Už padarytus Lietuvai 
nuostolius Sov. Rusija prižadėjo atlyginti 
auksu ir mišku. Auksų sumokėjo, bet paža
dėto miško iki šiol nei truputėlio nedavė”.

Lietuvi* katalikas tikrai vertingai praleis 
gavėnios laikų, jei bet koriam katalikiškam 
laikraščiui gaus bent vienų naujų skaitytojų 
ir jei prirašys bent vienų naujų narį prie 
bet kurios katalikiškos organizacijos.

X'

ninkė, kuri sutvarkė chorų ir 
kuriuo parapijiečiai labai ipa- 
tėnkinti.

Apie pavasarį klebonas ža
da išpuošti bažnytėlės vidų.

Žmogus

Niekuomet taip žmogus aiš
kiai savęs neparodo, kaip kad 
giriamas arba paniekinamas.
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(Tęsinys)

Mokyklas ir visus moderni
škus, naujus pastatus, dėl lai
ko stokos, teko apžiūrėti iš 
lauko pusės. Bet kaip žymu1 
visur pažanga! Šalia buvusios 
pirmosios mokyklos pakrypu- 
siame namelyje stovi it pilis, 
pastatas aukštas mūrinis, pa
sipuošęs didžiuliais langais. 
Gatvės dar visur taisomos, pla 
tinamos. Alėjos užvestos pla
čios ir jaunais medeliais nu
sodintos.

Pati miesto prekyba buvo 
žydų rankose, Ibet daugumoje 
lietuviai dabar gražiu būdu 
jerima — tai yra daroma per 
.ietuviškas bendroves. Apsukę 
miestą, skersai, išilgai, susto
jome ties nepriklausomybės 
paminklu, Dariaus ir Girėno 
g-vėje. Paminklas pastatytas 
aikštėje, grįstoje, medžio ply
telėmis. Paminklą statė ame
rikietis skulptorius Aleksan
dravičius. Dabartinis pamink
las yra atnaujintas, nes kiek 
laiko atgal buvo griaustinis 
trenkęs į jį ir smarkiai ap
daužęs stovylą. Nuo pamink
lo traukėme Kipro Petrausko 
parku į Juozapavičiaus šaulių 
namus. Parkas gražiai išva
džiotais takais, tvarkingas, 
švarus, papuoštas gėlių klom
bomis. Nepaprastą įspūdį tas 
parkas man padarė — nes vi-' 
sas yra vien pušų medžių, kas 
sudaro savotišką vaizdą ir be- 
abejo tyrą pušų kvapą teikia. 
Sakoma, kad vasaros metd 
parke griežia Ulonų karo or
kestras.

Šaulių namai padarė labai 
gražaus įspūdžio. Pastatas di
delis — dar ne pilnai užbaig
tas dėl lėšų stokos — bet jau 
teikiąs ats i lanku šiem s ir vie
tiniams daug naudos. Čia yra 
ir restoranas, kur turima sa
vas stygų orkestras — palink
sminimui atsilankusių. Čia y- 
ra ir atskiri kambariai posė
džiams, susirinkimams, bilija
rdas, ir k. Labai jaukų vaiz
delį teikia kambarys, pava
dintas “Moterų seklyčia” kur 
šaulės moterys susirenka pa
ilsėti, pasitarti savais reika
lais. Viskas įrengta tautišku 
įotyvu. Kadangi Alytaus mie 

Lto herbas yra 3 lelijos, tai 
daugiausia tas dominuoja. A- 
part to randasi didžiulė salė 
ir scena, kurią naudojasi vie
tinis šaulių ir mėgėjų teatras. 
Salėje kėdės padarytos leng
vo medžio, šviesios spalvos 
puikiai nudailintos, kas daro 
gerą įspūdį tik pažvelgus. Sce 
na didelė, patogi vaidinimams. 
Pats apšvietimas, žinoma ele
ktra, bet įrengta labai moder
niškai, panašiai kaip New Yo
rko Radio City Teatre.

Gretimoje — mažesnėje sa
lėje mums buvo suruošta va
karienė, dalyvaujant apie 30 
spaudos atstovų ir nemažai 
vietinių aukštų svečių. Pasa
kyta kalbų, pabriežiant, kad 
reikia kelti Alytaus kurorto 
vertę ir reikšmę lietuvių tar
pe. -- Į

Po labai gyvai ir linksmai

prabėgusio laiko vakarienės 
metu, sekė nuoširdus atsisvei
kinimas, padėkos ir vietiniai 
atstovai palydėjo mus vėl į 

Į savo autobusą. Grįžtant į Kau 
ną nutarta pakeliui sustoti ir 
nors kiek apžiūrėti Birštono 
kurortą.

Birštono Kurortas...

Artėjančios nakties tamsu
mos ir dainų bei linksmos nuo 
taikos lydimi pasiekėme Birš
toną. Pirmiausia ėjome ties 
šaltiniais, kur teko gerti na
tūraliai tekantis vanduo Vy
tauto ir Birutės vardo šalti
nių. Po to suėjome į gydy
klos, kurorto restoraną. Čia 
vietos daktaras mus supažin
dino su pačiu Birštono kuror
to veikimu. Yra vis tik, sulyg 
jo žodžių, daugelis Lietuvos 
gyventojų, kurie nežino apie 
Birštono gydimo reikšmę, ne
kalbant apie atvykusius. Bir
štonas yra ir istorinė vieta, 
nes ten nekartą pats Vytau
tas su šeima apsigyvendavo ir 
daugelis kitų kunigaikščių at
silankydavo, ką rodo amj tai
kli užsilikę dokumentai. Pats 
Birštonas nuolatinių gyvento
jų turi apie 700. Randasi gra
žiose apylinkėse, pačiame Ne
muno vingyje, kurio krantai 
pasižymi savo statumu. Ap
linkui seni, didingi miškai. 
Kurorto namai randasi pačia
me parke. Jau kaipo kuror
tas žinomas nuo seniai, nes 
gydomi šaltiniai atrasti 1846 
met. Mineralinių šaltinių yra 
keletas. Birutės ir Vytauto ša
ltinių vanduo vartojamas gė
rimui. Iš kitų gaminamos vo
nios nuo šių ligų: reumatiz
mo, širdies ir kraujo, nervų, 
mažakraujystės, vaikų ir k. t. 
Pats gydimas ir pragyveni
mas, palyginamai, pigus. Ap
sigyvenimui yra įrengti su vi
sais patogumais viešbučiai, 
sanatorijos. Pragyvenimas kai 
nuoja nuo 5 iki 8 litų į parą. 
Ten apsistojus rengiama įvai
rios ekskursijos po gražias 
apylinkes, pasilinksminimai, 
pramogos. Mes tą vakarą pa
tekome į kurorto atidarymą. 
Pašokimo salėje, restorane 
griežė orkestras ir kas man 
krito į ausį, kad vien buvo

Iš Tėvynės Lietuvos
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 

vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 
universitete.
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Seniausia Lietuvos bažnyčia Zapišky, staty ta Vytauto Didžiojo laikais. Bažnyčia įsme
gusi į žemę. Ji labai branginama kaipo istorinė statybinė retenybė. (VDV)
Sudiev Lietuva...

Birželio 15 d. atsisveikinę 
su knygomis, nors laikinai, ta
rėme Sudiev ir Lietuvai net 
5 dienoms. Kartu su studentų 
ekskursija išvykome į Latvi
jos, mūsų kaimyninės valsty
bės sostinę, Rygą. Tuo laiku 
ten vyko Pabaltės valstybių 
kongresas ir latvių dainų šve
ntė. Įdomu mums buvo pama
tyti Rygą, dar ir dėl jos senos 
istorinės reikšmės mūsų isto
rijoje. Iš Kauno stoties išvy
kus vakare Rygą pasiekėme 
vidurnaktyje. Apsistojome stu 
dentų bendrabutyje — džiau
gėmės, kad iš anksto buvo vie
tos užsakytos, nes dėl dide
lio suplūdimo žmonių, sunku 
buvo gauti nakvynes. Čia tuo
jau dingtelėjo mintys: kaip 
gera būt, kad Lietuvos stu
dentija turėtų savo atskirus, 
patogius bendrabučius, nerei
ktų kas sezonas rūpintis kam
bariu, ar amžinai keisti šei 
mininkus. Bet jau projektai 
tam numatomi ir, reikia ti
kėtis, ateityje ateinančios kar
tos studentija tuo galės džiau
gtis.

Ryto metą nors per trumpą 
valandėlę susipažinome su sva
rbiausiomis gatvėmis Rygos 
centre. Jau čia juntama did
miestis. Gatvekariai, traukda
mi savo linkme, kelia savo
tišką triukšmą, automobilių 
gatvėse daugiau, šalygatviuo- 
se žmonių didesnis susikim
šimas.

Rygos miestas įkurtas 1201 
•met., geriau sakant, pilis, o 
vėliau išaugo į didesnį mies-

suruošta du baliai su keliais 
mažais priedais. Vieną didelį 
balių rengė Rygos miesto ibur-

Čia, ištikrųjų, nesijauti pate
kęs į liūdną vietą. Viskas taip 
dailiai įrengta, taip spalvuo-

mistras. Vaišės buvo tikrai iš- tai, artistiškai gėlės surinktos,
taigingos. Krito į akį kuklus 
ir paprastas latvių moterų pa
sipuošimas. Nemažas skaičius 
visų trijų valstybių, moterų 
buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais, kas darė tikrai gra
žaus įspūdžio. Vis tik mūsų 
lietuvaičių tautiniai papuoša
lai yra gražiausi, skoningiau
si — ir Amerikos lietuvaitės 
turėtų turėt sau už garbę Jė- 
vėdamos tautiškus kostiumus.

Kiekvieną valandėlę išnau
dojome. Pačiame mieste at
lankėme muziejus: meno, ar
cheologijos ir savotiškai įdo
mų karo muziejų, kuris pa 
talpintas senoje, kadaise bu
vusioje pilyje. Seniausia baž 
nyčia — Domis, pastatyta dar 
kryžiuočių laikąis. Nors Ry-

visur lygūs takeliai smėliu iš
barstyti. Ties kiekvienu kape
liu baltas suolelis. Į dešinę pu 
sę randasi vadinamos diplo
matų kapinės ir turtingesnių
jų. Čia ’jau randame brangių, 
grapfių marmuro ir kitokių 
paminklų. Bet lygiai kaip a 
nie pasižymi erdvumu. Mede
liai aplinkui lygiai apkarpyti. 
Kapai juodžemio supilti, ne
aukšti, tai velėna, tai smul-

(Tęsinys 5 pusi.)

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due fo dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc.?
O VI

tired. uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
clearise ahd clear eyes red- 

goje lietuvių yra apie 5,000, dtned from fatigue—make

Do your eyes bum—feel

v v. . . your eyes feel clean, fresh,
O SAVOS bažnyčios neturi, mel- i alive! Much more effective than boric acid." o__ 1 r — ■ ! l i.i _ m.__

tą. Tad daug labai daug senų 
girdima lietuviškos meliodijos į pastatų yra užsilikusių iš se-
tarp šokių numerių. Tas darė 
tikrai malonų įspūdį.

Baylor universiteto, Waco, 
Texas, garbės studentai: Bill 
Patterson ir Sara Cunning- 
ham. (Acme photo)

novės. Pačių naujausių labai 
mažai matyti, kas rodo, kad 
Kaunas naujos statybos atžvi
lgiu smarkiai Rygą pralenkęs. 
Ryga tenkinasi, naudojasi se
naisiais pastatais.

Apie Pabaltės valstybių, tai 
yra Lietuvių, Latvių ir Estų, 
Kongresą, nebeminėsiu, nes 
jau visoje spaudoje tas buvo 
anksčiau aprašyta. Kongreso 
dalyviai visi buvo pasipuošę 
ženklais — puoštais 3 tautų 
vėliavų spalvomis. Kiekvienos 
tautos atstovai savo tautos vė
liavos spalvas nešiojo atsukęs 
į viršų, ir taip galėjai tuojau 
sužinoti, kurios valstybės jis 
žmogus yra. Po Kongreso ati
darymo, teko maršuoti prie 
laisvės paminklo, kur iškilmės į 
buvo gana kuklios, ne tokios 
įspūdingos, kaip Kaune.

Kongreso dalyviams buvo'l^.

džiasi vienoje bažnyčioje su 
lenkais. Bet vis tik puikiai 
gyvuoja ten 3 liet. pradžios 
mokyklos ir lietuvių gimnazi
ja.

Pats Rygos miestas visai 
neklaidus, nes centrą puošia 
didelis, dailus parkas. Latvių 
pasididžiavimas, tai, kaip va
dina, “Brolių Kapai’', kurie 
randasi už miesto, užima dide
lį žemės plotą — pušyną. Ce
ntrą puošia dailus paminklas, 
nukaltas iš akmens. Čia aukš
tai iškeltoje vietoje randasi 
nežinomo kareivio kapas, ap
linkui nemaža aikštė, kur per 
iškilmes išrikiuojama kariuo
menė, moksleivija ir t.t. To
liau — ir žemiau žuvusių dėl 
laisvės kapai, visi vienodo di
dumo ir puikiai gėlėmis pa
puošti. Į kairę nuo karių ka
pų, tęsiasi miestiečių kapai.

Senei for trial bottie. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, 111.

te E Ves Cleansei,
Soothts'

AT ALL DRUG STORES

Sweeps away surface deposits ... 

breaks up dūli, ūgly tooth film

likę mag ic. You’d never believe how fast 
the NEW Listerine Tooth Pašte dorais 
and polishes teeth. Its new, miracle-clea įs- 
lng Ingredlent, Luster-Foam deterge.it. 
whlsksaway ūgly surface dopositsin a Jiffy.

Theinstant brush and saiiva touch amaz- 
ing Luster-Foam dotergent, lt surges Into 
a roam of tiny, acti ve bubbles, whichsweeps 
into and cleans pits and eraeks so minute 
et en water may not enter them . . . leaves 
your wliole mouth tingiing wlth lifo . . . 
starts your teeth sparkling wlth new luster.

Get tho big 25< tube, or better štili, the 
double-size 40<“ tube containing more than 

at any drug countei 
Co.. Ht. Ixiuls. Mo.

tr pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal

BE
KIND!

MARK
Be considerate! Don’t cough in public places. Carry with you 
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol, 5į.)
Smith Bros. Cough Drops are tbe only drops containing VITAMIN A

This is the vitamin that raises the resistance of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold infe«ions.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite 'Dr-go’ Classified Skvr

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
AJA 'X supercharged with

^•LUSTER-FOAM?
r s s * * * • • « ••••» \\\

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, jnod. paauks. virš..................................................................................$1.50

Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais......................................................$1.25

Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapą kraštais.........................................60

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.......................................................................$1.50

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.......................•«................................................... T5o

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

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

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

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

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Jr

r?

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Iflo Juknla, »▼.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

Tiesioginė Ekskursija i Klaipėda
ŠVBDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

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

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790
r?

deterge.it
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smarkiai kritikuodama lietu- lo tvarkytis visas pasaulis. į šia. Todėl tiesa, kuria remia- 
vių spaudos laikyseną naujos| Paskutinis jos paramas yraisi visokia pareiga, yra Aukš-
Direktorijos atžvilgiu.
Objektyvi padėtis 

Klaipėdos krašte

did-Yra tokia, kad pats 
žiausias pavojus yra praėjęs. 
Tas pavojus buvo tame, kad 
viešpatavo nežinojimas ir ne
aiškumas, kurį įvairūs eleme
ntai išnaudojo tam, kad gau
dytų savo žuveles sudrumsta
me vandenyje. Visa tai kenkė 
prekybai ir normalei ūkinei 
apyvartai. Dabar bent yra ai
šku, kur krašto vokiečiai ei
na. Jų siekimas yra sudaryti

Dievuje, Kuris įsakinėja ir 
i draudžia. Toji gi* tiesa yra 
i taip sena kaip pati Dievo dva

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Arklių lenktynių laukas Santa Anita, Calif., kur $30,000 prizų laimėjo arklys, vadinamas Ciencia, priklausųs vienam tokia būkle Klaipėdos krašte, 
turtingam Texas valstybėje ganyklų (King Kaneh of Texas) savininkui, ši nuotrauka padaryta laimėjusiam lenktynes', . ’arkliui pasiekus finišu linij,. (Acme telepsotu) J J kad. Lietuvos suverenumo ne-

OR. P. ATKOČIŪNAS

. Atoslūgis Klaipėdos Krašte
(Laiškas iš Klaipėdos)

. simų. Taigi, praktiškai žiū- Klaipėda esanti prekybos ir 

.rint, visuomet pravartu skirti uosto miestas. Švietimo srity- 
tokį Direktorijos pirmininkų, I je būsiančios padarytos refor-

Rinkimams į Klaipėdos kra ' j°.
što seimelį praėjus, Klaipėdos! Bendri Europos politikos

burtas ratas. Galop būklė pa- kurio galima tikrai žino-

krašte buvo įsivyravusi nuo
taika, kuri labai kenkė Lietu
vos interesams. Vokiečių spau 
da, remdamasi rinkimų išda
vomis, paskelbė visam pasau
liui, jog Klaipėdos kraštas pa 
rodė norįs būti vokiškas. Ki
tų kraštų spauda, nors ir ži
nodama, kad už vokiečius bal
savo ir jų suvedžioti lietuviai, 
nudavė priimanti vokiečių tei
gimus už tikrų pinigų ir ėmė 
platinti įvairiausius gandus a- 
pie tariamų Klaipėdos klau
simo revizijų. Daugiausia šiuo 
atveju buvo pasidarbavę kai 
kurie anglų laikraščiai, kurie 
nesiliovė platinę žinias, vienų 
sensacingesnę už kitų. Visa tai

ti, kad jis gaus seimelio pasi
tikėjimų. Taip ir pauarė gu
bernatorius Gailius, skirdama^ 
Direktorijos pirmininku dr. 
Neumanno, Klaipėdos vokie
čių vado, padėjėjų Bertuleitį. 
Pastarasis yra lietuvių kilmės, 
bet laiko save vokiečiu. Ber- 
tuleitis savo ruožtu Direkto-

įvykiai sausio mėnesio vidury.

Jau tiek buvo išsirituliavę, 
kad niekam nebebuvo paslap
tis, kad Vokietija yra nusi
stačiusi remti italų pretenzi
jas vakaruose, pati slinkdama 
į pietryčius, ir kūd rytuose, 
bent laikinai, Vokietija aktu
alių sumanymų neturi.* Tuo 
užsienio spauda nusiramino ir kuris į naujų seimelį ne
liovėsi rašiusi apie Klaipėdų. 
Tas savo keliu paveikė ir 
Klaipėdos vokiečių nuotaikų. 
Matydami, kad prijungimo vis 
nėra, jie ėmė pagaliau taikin
tis prie faktų. Klaipėdos vo
kiečiai greit apsiprato su tuo, 
kad Lietuvos suverenumas 
Klaipėdos krašte yra tas pa-

. kad, Lietuvos suverenumo ne- DANTISTAS
pažeidžiant formališkai, jie ' 1446 So. 49th Court. Cicero
vis dėlto galėtų būti krašto Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir 

m A •* ‘ Penktadieniais
seimininkai. Tačiau, ĮS Kito.- Vaiaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Pa_ 3147 S- Halsted SL, Chicagopusės, krašto ekonominė 
dėtis yra tokia, kad autono-mos. Dėstomoji kalba mokyk

lose būsianti ta, kurios pano-'m^niai veiksniai negali ir nė
rės tėvai. Mokyklose s-u dės- galės apsieiti be vyriausybės 
toinųja vokiečių kalba bus į- pagalbos ar bent paramos. To-
vesta nacionalsocialistinė pa
saulėžiūra. Privatinės lietuvių 
mokyklos galėsiančios veikti, 
kiek jos atitiks įstatymo rei
kalavimus. Lietuvių kalbos bū 
šių mokomasi, kiek tai yra

rijos nariais paskyrė Monienų, reikalinga viešaja«ie gyveni- 
ligšiolinį seimelio vicepirmini- me, nes abi kalbos esančios 

oficialūs krašto kalbos. Paga
liau, Klaipėdos kraštas siek- 
siųs autonomijos pilna to žo-

įerna, Žygaudų, kuris ligšioli
nėje Baldžiaus Direktorijoje 
buvo pastarosios nariu, ir ad- džio prasme, paliekant »<lsty-

čiausinjo Dievo dvasia.

(Ciceronas).

LIETUVIAI daktarai

Telefonas HEMloek 6286

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandoa:
10—12 vaL ryto

2—4 ii 6—8 vai. vakaro 
trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

Susitarioa

Ofiso Tel. OANal 234S

UR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Res. Tek CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
Pirmadieniais, Trečiadieniais lt 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

DR, P. J. BEINAR
(BEINAMA L SK AS )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer A»«

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti
Sekmadienį susitarius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

2-tros luboa 
CIIICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

kiu būdu drųsūs siekimai bus 
kiek stabdomi ekonominių ir 
finansinių negalavimų. Tačiau, 
bendrai imant, reikia skaity
tis šu tuo, kad Klaipėdos kra
štas įžengia į naujų laikotar
pį, kuris bus kupinas gal ty
kos ir nematomos, bet atkak
lios kovos už lietuvybės tei
ses. Šioje kovoje lietuvių tau
ta turės sukaupti visas Jėgas, 
kad galėtų savam pajūry at
silaikyti, kol ateis ramesni 
laikai.

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

vokatų Boettcherį, sūnų buv. 
direktorijos pirmininko, dėl 
kurio llaagos Tribunole buvo 
garsioji Boettcherio byla.
Prieš perimdamas valdžių.

Naujas Direktorijos pirmi- 
su,eikė, kad Klaipėdos krašte grindas kurtuo turės atstrem- pasikalbėjimu„se

_ • i - • a • _  ______ 4-.,.-. ~-meo T/vIoeTin rvt įtina ronin Asusidarė itin nesveika atmos
fera. Vietos vokiečiai, maty
li, laukė, kad Vokietija parei
kalaus Klaipėdos krašto grų- 
zinimo ir ėmė elgtis, lyg tat ti
krai turėtų netrukus įvykti, 
l'lmė steigti vadinamų “tvar
kos tarnybų”, paskui ir SA 
(smogikus), nacionalsocialisti
nę sporto sųjungų, panašias 
darbininkų profesines sųjun-

ti visa tolesnė politinė raida 
Lietuvos pajūry. Tokiu būdu 
ir įvyko atoslūgis, pasireiškiųs 
tuo, kad liautasi kalbėti apie 
teritorialines permainas, apie 
galimų Klaipėdos krašto grį
žimų prie Vokietijos arba 
Klaipėdos “Freištato” įkūri
mų.

Praktiška šio atoslūgio rei
kšmė buvo ta, kad galiausiai

gas ir t.t. Ši vietos vokiečių, pradėta galvoti apie naujos
aikysena savo ruožtu užsie
nyje buvo laikoma įrodymu, 
csų Vokietija tikrai yra nusi
stačiusi iškelti Klaipėdos klau 
simų tarptautinės politikos 
plotmėje. Tad užsienio spau
da vėl ėmė rašyti apie Klai
pėdų, lyg jau ryt, poryt tu
rėtų įvykti prijungimas. Žo
džiu sakant, susidarė lyg už-

Direktorijos sudarymų. Pagal 
Statutų, Direktorijos pirmini
nkų skiria Klaipėdos krašto 
gubernatorius, o Direktorijos 
pirmininkas skiria kitus Di
rektorijos narius. Formališkai 
žiūrint, gubernatorius gali gki 
rti kų norėdamas. Tačiau Di
rektorija pagal Statutų turi 
prisistatyti seimeliui, kuris 
nubalsuoja pasitikėjimo klau-

spaudos atstovais pasidalino 
mintimi^ apie būsimų Direk
torijos veiklų. Jis pasakė, kad 
jo Direktorija yra nacional
socialistinė. Direktorija steng
siantis pagerinti krašto ūki
ninkų ekonominę padėtį. Tuo 
tikslu ‘būsiu daromi žygiai, 
kad Klaipėdos ūkininkai gau
tų geresnes kainas, į Vokie
tijų eksportuojant. Prekyboje 
jokių suvaržymų nebūsiu, nes

bei kas jai priklauso — tai 
yra: paštas, geležinkeliai, mui 
tinės ir uostas. Žydų klausi
mu jis pasisakė santūriai, ma
tyti, norėdamas žydus pavei
kti, kad jie liautųsi bėgę iš 
Klaipėdos.

Šie Bertuleičio pareiškimai 
sulaukė įvairaus įvertinimo 
lietuvių spaudoje. Lietuvių 
spauda, tarp kita ko, pabrė
žė, kad Direktorijos sudary
mas įvyko pagal Statutų, kad 
vienatinis pagrindas autono
miniam gyvenimui plisti yra 
Statutas, kad Direktorija sa
kosi gerbianti lietuvių kalbos 
teises ir t.t. Bet Rytprūsių 
spauda ir tuo nepasitenkino,

‘‘Visų išmintingų vyrų buvo 
toksai įsitikinimas, kad mora
linę tiesų ne žmonės išvajojo 
arba. įvedė, bet kad jinai yra 
amžina ir kad sulig ja priva-

AKIŲ GYDYTOJAS

f
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!! EXTRA !!
Dovanos • Dovanos

“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 skaitytojas ii žemiau talpinamo 
sąrašo.

1. Svč. Jėzaus Širdies Intronizacija ....................................... ......20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C. ....................................... 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ........................................ ...................... .... .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................

K. Matulaitis, M.I.C.................................................... .. 1.26
6. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ................... .25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C. ................................................................10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, 1LI.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.......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ................................................76
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........76
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ........................... 76
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....06 
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K... .06
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... L00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, 1LLC......35
18. žmogaus Tikslu — parašė Kun. P. Jakštya ....................... .26
19. iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, MAC. .....................L00

“DRAUGAS” PUBLISHING COų 

2334 So. Oakley Ave. Chirago, Illinois

SBS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 30 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių {tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos 'akys ati- 
talsomoa

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

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigins kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tek UROvehill 0017 
Oifice Tel. HEMiock 4a48

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

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

TeL YARda 5921
Ru.: KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 VVest 35th Street

Tel. Pullman 7235
Rez. Pullman 0263

D R. A. W. J A C 0 B S
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Ave.
Chicago, Illinois

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

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

DR. SIRIKOL’IS _
4645 So. Asnland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Offiso Telef. RUUlevaid 7820 
Namų Telef. FROspect 1930

TeL CANai 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

TsL OALumet 5974
OFISO VALANDOS 

9 vai. ryte iki 8 T. vakare, ilsimasi 
sekmadieniu ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL,

Ofiso TsL VIRginia 0036 
Residencijos TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS I* OSIRUMAk

4157 Archer Avenue 
Ofise vak: 2—4 ir ė—a P. M. 

Reaidenoija
8939 So. Claremont Ave.
Valandos: 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI ADVOKATAI

YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone REPubllc 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

So. VVestem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nao 2 iki 9 veL vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki ė v. v. 
SdtatOj nan 12 iki f r. »

TaL Prospect 1012 
IdA Xak IvfeUė UAZ

Tel OANal 6128.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. y. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res and Offioe
FROepect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Nedėliom lr Trečiadieniais 

Pagaal Sutartu

TsL LAFaystte 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
___ CėtfMl Silūrų.___

Tel OANal 0267
Rez. TeL PROspcct 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Šio. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
Tek YARda 2246

OR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Ave.
TeL YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Neieškok malonumų, baimė 

.bkauamy pranykit
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Iš Tėvynės 
Lietuvos

(Tęsinys iš 3 pusl.)

kiai žydinčiomis gėlelėmis 
kraštai apauginti. Visi take
liai smėlių išbarstyti, išlygin
ti, arba net įspausta ant smė
lio dailūs ir įvairus ornamen
tai. Ties kiekvienu paminklu 
jei ne žydintis vazonas pasta
tytas, tai bent šviežių gėlių 
puokštės pamerktos. Tas pa
aiškino mums ir kodėl taip 
daug gėlių pardavėjų — rado
me ties įėjimu į kapines. Sa
koma čia gražus paprotys yra, 
kad, einant lankyti kapus, vi
suomet nuperkama nors mažų 
puokštelę gėlių, lštįkrųjų, gra 
žus paprotys l

Nežiūrint, kaip daug kapų, 
kapelių apėjome, neužtikome 
dviejų vienaip parengtų, pa
puoštų. Kiekvienos šeimos ka
pai, savas originalas, kas tei
kia praeiviui nepaprastų Įspū
dį, savotiškos grožio pajauti
mų sieloje. Diplomatų kapuo
se palaidotas ir pirmasis Lat
vijos prezidentas. Daugelis iš 
ekskursijos dalyvių be noro 
važiavo į kapines, sakydami, 
kad kapai ir liks kapais, ne
bus ko žiūrėti, .šet vėliau, ne
sigailėjo, dėkingi liko tiems, 
kurie paragino važiuoti, nes 
nieko panašaus niekas dar ne
buvo matęs.

Teko sužinoti, kad visi, ku
rie turi kų nors palaidoję tuo
se kapuose, moka, sulig išga
lės, mokesčius iš kurių sam
domi nuolatiniai darbininkai

ten suvažiuoja gydytis iš vi

so pasaulio žmonių. Apie savo 
Kemerį jie turi literatūros į- 
vairiomis kalbomis. Paklau
sus, ar yra liuosų vietų, ga
vau atsakymų, kad jau prieš 
porų mėnesių visos vietos liko 
užsakytos. Pats kurortas, gy
dykla yra valdžios lėšomis pa
statyta.

Keikia tikėtis, kad Lietuvos 
Birštone ar kitur išaugs di
delės moderniškos gydyklos, į 
kurias suplauks daug iš visų 
šalių žmonių. Lietuvos gam
tos grižiu gėrisi kiekvienas at
vykęs svetimtautis, tik dar 
reikia jiems sudaryti pato
gias sųlygas.

Per trumpų Ib uvo jimų kiek 
teko susidurti su latviais — 
jie man rodėsi esu gan šalto 
tipo žmonės ir, aišku, nę to
kie nuoširdūs kaip lietuviai.

Važiuojant į Kygų mūsų 
studentų grupė traukė vien 
lietuviškas daineles, bet grįž
tant jau įmaišė vienų kitų la
tviškų ir estiškų dainelę ant 
greitųjų Rygoj išmoktų.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — Aaventinėa ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J.

žodžius ir melodijas 

Seirijų Juozas.

II dalis — Gavėnios ir Ve

lykų giesmės, harm. Al. Ka

čanauskas. 30 giesmės 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 

giesmės, harm. Al. Kačanaus

kas. 28 giesmės 35c

IU dalis-b) — Svenč. Sak

, ... . TV , v ramento giesmės, harm. Al.

kapams prižiūrėti. Is ty pačių Ka/M,nakaa
9 giesmės 15c.puošiami ir tie kapai, už ku

riuos mokėtojų jau nebeliko. 
Tad nestebėtina, kad nerado
me nei vieno apleisto kapelio.

Aplankėme Latvijos pajūrį 
ir žymių jų gydymo sanato
rijų bei poilsiui vietų Kemerį. 
Kemeris gali didžiuotis savo 
gražiu žemės plotu, parku, mi
šku, puikiais, didingais rū
mais, kurie ištaigingai įreng
ti su visais galimais patogu
mais, ir palyginamas neaukš
ta kaina atsilankantiems ten 
vasaroti, bei gydytis, gydyk
la — tai sieros vonios, kurios 
kainuoja 5 lit. vienam kartui. 
Pragyvenimas 18-25 lit. die
nai. Kiekvienas kambarys tu
ri savo atskirų vonių, dušų, 
telefonų ir t.t. Pasirodo, kad

III daiis-c) — Birželio mo 

nėšio giesmės, harm. Al. Ka

čanauskas. 36 giesmės 50c.

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makes yon look old and feel old. 
Try the Modern* Method lor Col- 
orlng Hair . . . CLAIROL. You’ll 
appredate the ųuick, pleasant treat
ment. No bleaching reąuired to 
•often the hair when you ūse 
CLAIROL. You’ll love the results 
on your hair — beautiful, natūrai- 
looking color that defies detection. 
See yourself as you would likę to 
be. See your hairdresser today or 
•and thia coupon NOW.

Naturally

XaT\ Se toro fe leefc ht (kit merk ot 
V V GfMl/fJ* C/efred en tke hott/e.

O The perfect eomblnatlon of rich oil. fine 
eoap and deUcate color that can’t he copied 
... a blend that only Clairol eontalna• —— —- l— ——» —

JOAN CIAIS. CLAIROL, Ine.
LU 44th Su Nevv York. N. V.

r*U booklet, advice aad aaaiyaia

Citr- . Stote..

My Beautidan

Egipto karaliaus sesuo, princesė Fawzia, ir Irau (Persijos) 
sosto įpėdinis Mohamed Riza Palilavi, kaip pranešama, susi
tuoks balandžio 21 d. Vedybų sutartis bus pasirašyta Cairo 
mieste, Egipte, o vestuvės įvyks Toheran, Persijoj. (Acme 
plioto).

Lietuvos Kaimas Tuštėja
Lietuvos laikraščiai pradė

jo susirūpinti kaimo likimu. 
“Šaltinyje” K. K. Lizdeika 
rašo vedamųjį straipsnį tuo 
klausimu. Tarp ko kito. K. Li-

Tiesa, šis tas daroma: vals
čiuose steigiami sveikatos pu
nktai, kur pigiai ar visai ne
mokamai gydys; įvedamas 
draudimas nuo ligų ir nelai-

prasčiausius užrašus vesti, 
kiek turime pajamų ir išlai
dų, ir pamatysime, kad galė
jome išleisti žymiai mažiau. 
Jei kur nors matomoje vieto
je užrašytume (kad ir ant du
rų): nepirk ko tau reik, bet 
tik tų be ko būtinai negali ap
sieiti, — tai perpus mūsų iš
laidos sumažėtų.

Sakysime, ar aš galiu tur
gaus dienų apsieiti nenuėjęs 
į smuklę? (dabar jos prašmat
niau vadinasi: barai, restora
nai!), rodos, kad galiu. Ne
nuėjęs neužtrokšiu! — Ar aš 
galiu nerūkyti, ar tai būtina, 
kaip maistas, Ne! O kiek mes 
dar prisiperkame šiaip nerei
kalingų dalykų!

Štai tik reikia rimtos sųži
nės sųskaitos, reikia gerų žir
klių išlaidoms apkarpyti, ir 
kaimo gyvenimas žymiai page
rės.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 6 Diena
lr Kristus pasaulyje buvo 

žinoniij paniekintas ir didžiau 
šiame reikale, apleistas Jo 
pažįstamų ir prietelių, tarp 
šmeižtų. >

Kristus apsiėmė kentėti ir 
būti paniekintas; ir ar tu drį
sti skųstis apie kurį nors žino 
gųf

Kristus turėjo priešų ir ap
kalbėtoje ir ar tu nori, kad 
visi žmonės būtų tavo prie
teliai ir geradėjai?

Negana to, kad tikslas, ku
riam tarnauji, yra geras. Ir 
tu pats turi nusipelnyti pasi
tikėjimų.

PADĖKONĖ

t

zdęika šiaip savo straipsnyje mingų atsitikimų.
rašo:

Mūsų kaimas visų laikų y- 
ra buvęs tikrai lietuviškas. Ja 
me buvo tas turtingasis ir 
didysis sandėlis visų tauriau
sių tautos papročių.

Deja, paskutiniu laiku ir 
ten įsimetė kandžių, visokių 
parazitų — įsimetė nutautėji
mo bacilų. Tai pastebėjo ir 
šviesuomenė, kuri gal dėl to 
turėtų ir dalį kaltės pasiimti, 
ir susigriebus grųžinti sodžiun 
senoviškas, lietuviškas, doras 
madas bei išeinančius papro
čius.

Iš tikrųjų, jei mes norime 
būti nepriklausomi, tai visur

Dar reikėtų tinkamesnių gy 
venamų namų, geresnių kelių, 
žmoniškomis sųlygomis gau
namo miško ir kuro, daugiau 
kultūringesnių pramogų, ir 
sodžiuje bus visai pakenčia
ma gyventi.

Norint tų pasiekti, reikia 
veikti plačiu, valstybiniu ma
stu: prieinamas kreditas, gau
sus plytinių tinklas, eieKtrifi- 
kacija, plentų bei vieškelių 
tiesimas ir kiti panašūs dar
bai.

Žinoma, šitų darbų mums 
niekas kitas nenudirbs ir lėšų 
niekas dykai neduos. Taigi, 
tiek valstybė, tiek mes ipatys

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 

CHEESE SPREADS

• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers... and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
nevv circle-dot design on the 
Svvankysvvig glasses Kraft 
Spreads come in. <

ir visada turime būti lietuviai Gulime diena iš dienos taupy-
ir nesekioti aklai svetimų vė
jų, kurie mums tik žalingi, 
kurie mūsų sunkiai uždirbtus

IV dalis-a) — Giesmėt į pinigus išvilioja į užsienį. 
Dievų, harm. AI. Kačanaus- šituo kaimo tuštėjimu tu- 
kas. 18 giesmių 25c. rime labai susirūpinti. Tas tu-

Taipgi galima gauti LIE- štėjimas nėra dėl žmonių per- 
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ tekliaus: rankų darbininkų 
nupiginta kaina — Piano $1, štokų kaimas labai atjaučia, 
kitiems instrumentams po Ir už gerų atlyginimų jų ne 
50c. , , visada galima gauti. Pagaliau,

ir ipatys darbininkai labai su
menkėjo: sųžiningumas įr da
rbingumas krito.

Tad pirmiausiai reikia pa

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Ave.

Chicago. HL

SKAITYKITE VIEN KATA- gerinti, sukultūrinti kaimo gy 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS veninių, ir niekas iš jo nebėgs.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Belos* And See If Yon Have 

Any Of The Slgns

Duivering
tsggard lt
, nerves can make you old and
fisggard looking, eranky and hard to live 
vrith—ean keep you asvake nights and rob 
you of good health, good timea and Jobe.

Don’t let youraelf r'go" likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made espe* 
tiaUi for uromen. And could you aak for any- 
thing vrhoee benefita have been better proved 
than srorld-famoua Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound?

Let the whoUeome herbe and roota of 
Pinkham’a Compound help Nature calm 
your ahrieking nervee, tone up your ayatem, 
and belp leeaen diatress from female func- 
tional dlaordera.

Make s notė NOW to get a bottle of thia 
time-proven Pinkham’s Compound TODAY

udthout fall from your druggiat. Over a mil
lion women have written in lettera reporting 
vvonderful beneflta.

For the paet 60 yeara I.ydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound has helped grateful 
v»omen go "amiling thru” trying ordeala. 
Why not let it help YOU?

AAilIions prėfer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šj naujų Salad 

Pressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iŠ geriau

sių medžiagų.

-k MIRACLB WHIP CONTAINS MORE—,

FAR MORE—OF THE COSTLY INGRED1ENTSI

IŪrba Flovver Shoppe] 
4180 Archer Ave.

Phone LAFAATETTE 6800

A. I A
JUOZAPAS PUPININKAS

kuris mirė vus. 19 d., 1939
m., o uuhur ilsis šv. Kazimie
ru kapinėse, amžinai nutuęs lr 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 

'patarnavimų, ir palydėjo Jį į 
14 neišvengiamą amžinybes 
vietą.

Mes, atmindamos ir apgailė- 
damos Jo prasišalinlmą is mu
sų tarpo, dėkojame musų dva
siškam tėvui kieti. kun. J. 
Kaminskui, kuns atsilankė į 
namus ir atlaikė pamaldas baž
nyčioje už jo sielą.

Dėkojame gerb. seselėms už 
papuošimą altoriaus. Dėkojame 
sv. Mišių ir gėlių aukotojoms, 
Dėkojame Sv. Cecilijos Draugi
jai uz išrinkimą grabnešių ir 
už lankymą namuose. Dėkoja
me graboriams Lachawicz ir 
nanis, kurie savo geru ir man
dagu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valando
je ir pagalios dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau, Juozapai, lai Die
vas suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę:

sesuo Marijona Sutklenė 
ir jos duktė Diena.

| Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Lakiota vėms —] 

f*apuoš linams

//^fOR Y°ur 

' ii Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėtjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nu vargu- 
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

1 VVrite for Free BookI "A World of Comfort for Your By»»” MURINĘ CDMPANYc”’taSŠ

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA • • • ••••••••• 05c

B. Skurkis, TIKIU ................................................................................................................. 05o

LIETUVOS KARALIENE...............................................................................................................05c

S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................................... 05c

J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE............... 05c

B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA............................... 05o

T. Alekna, GEGUŽĖS MENUO........................................  30o

T. Alekna, KRISTAUS KANČIA..............................................................................50c

NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50

Su užsakymais kreipkitės į

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

ti, kad tuos pagerinimus ga
lėtume iš sutaupų daryti.

Išsyk mums gali atrodyti, 
kad tuščia šnekta apie tau
pymų. Mums rodosi, kad galo 
su galu nesuvedame. Bet taip 
nėra. Tik rinitai pagalvokime, 
kiek be reikalo išmetame pi
nigo! Pamėginkime nors pa-

^Scratching
Z/RELIEVE ITCH INC SKIN Otf/cA/y

Even the most stubborn Itehing of eezema, 
bbtehes, pimples, athlete’s foot, rashes and 
other estomally caused skin eruptions, 
ųuickly yields to pure, cooling, antiseptic, 
lifluid D.D.D. PRESCRIPTION. Clear, grease
less and stainless—dries fast. Its gentie 
oils soothe the Irritation. Stops the most 
intense itehing in a hurry. A 35c trial bot
tle, at all drug Stores, proves it—or your 
money back. Ask for D.D.D. Prescription.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Eudeikis
H DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {KAMA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue 
Tel. LAEAYETTE D727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radiu programų Šeštadienio vakarais, 

7:00 vai vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Geriaosias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 820 W. 16th Avs.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DONĄ ib KAKTĮ 
KftPldYflM DIKAI

2023 W. 51* St Tet YARDS 1278
B

Res. 4543 South Paulina Street

LAIIOTJIViy
*

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I II D III A M P C PATARNAVIMASAIVIDULAUul dieną ir naktį

DYKAI

Lachawicz ir Simai

S. P. Mažeika
Altanas M. Phillips 
1.1. Žali
Albert V. Petkus 
P. 1. Riilikas 
Anthony 6. Petkus

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE
2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 

Phone PULlman 1270

4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

3307 lituanica Ave. 

Phone YAKds 4908

1646 West 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

4704 S. Western Avenue 

Tel. LAEayette 8024 

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Ave. 

GROvehUl 0142 

1410 S. 49th Court

LCero 2109

z
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Lietuviu Katalikiškas Dienraštis
(Dr. A. Rakausko referatas, skaitytas Tėvų 

Marijonų Bendradarbių Seime)
Visagalis Dievas, duodamas | Jis tegalėjo jų duoti. Supras- 

Dešiintį Prisakymų žmonijai, 
užrašė juos ant dviejų akme
ninių lakštų. Amžinoji Išmin
tis, darydama tai, parodė žmo

tama, kad 'žmogui kaipo to
kiam reikia atatinkamo mais
to. Apie tai Pasaulio Auto
riaus Sūnus Jėzus Kristus, še-

gui dieviškojo dokumento pas- tono gundinamas, aiškiai pa-
tovumų ir sykiu pamokė patį 
žmogų ir po šiai dienai tebe
moko jį, kad savo kūrybiniam 
darbui patsai žmogus irgi pa
sirūpintų pastovų fundamentij.

Vienatinis Dievo Sūnus Jė
zus Kristus pirmiausiai pasi
rūpino Savo Bažnyčiai uolų ir, 
įsteigęs Jų, apie Bažnyčios pa
stovumų pasako, kad “ir pra
garo vartai jos nenugalės” 
(Mato 16, 18).

Šie iš dangaus duoti mums 
principalūs pastovumo pavyz
džiai turėtų būt akcentuojami 
mūsų religiniai tautinėje kū
ryboje kasdien. Tik tokioje 
mūši) veikloje visuomet atspi
ndėtų pastovumas, kokio rei
kalauja paties žodžio katali
kiška prasmė. Jeigu kataliki
škas tai reiškia visuresantis, 
o kaipo tokis turi'remtis pa
stovumu, turi turėti tvirtų, ne
palaužiamų fundamentų.

Atėjus pirmojo šių metų mė 
nėšio paskutiniam trečdaliui, 
pradėjome dienraščio “Drau-

briežė, kad “Žmogus yra gy
vas ne vien duona, bet kiek
vienu žodžiu, kurs paeina iš 
Dievo burnos” (Mat 4, 4). 
Žodžiu, žmogui yra reikalin
ga tokis maistas ir vitaminai, 
kurie sotintų ir jo dvasių.

Kiekpienas kūrybos duomuo 
yra tam, kad tarnauti kokiam 
nors tikslui. Šis gali būt geras 
ar blogas. Dėl pavyzdžio pa
imkime kad ir peilį. Keršti
ninko rankose jis skriog žmo
gaus kūnų, kad atimti jam 
gyvybę, kuomet tas pat peilis 
gydytojo - chururgo rankose 
gyvybės netekti pavojų paša
lina nuo žmogaus. Arba, jei 
kas vietoj už peilio kriaunų 
imtųsi už jo ašmenų, aišku, 
savo gyvybę gali labai dide- 
lin pavojun pastatyti.

Spaudos veikimų į žmogaus 
dvasių galima palyginti su 
peiliu. Spauda iš bedievių ra
nki} nepaeina iš Dievo burnos. 
Visagalis save kovoti nerei
kalauja. Taigi tokia spauda 
neturi savy dvasink} maistin-

Didelės sniego pūgos perėjo per kai kurias Colorado valstybės vietas. Šioj nuotraukoj ma
tome užpustytų Lamar miestelį, kuris randasi vadinamam “dulkių įbliude” (“dust bowl”). 
Mat, toj apylinkėj vasarų dėl sausros vėjas sukelia daug dulkių. Nepaisant suparalvžuo- 
to susisiekimo ir kitų nuostolių, apylinkės farmeriai džiaugiasi šiuo 18 colių sniego klodu, 
kuris priduos žemei daugiau drėgnumo geresniam javų derliui. (Acme telephoto)

go” 30 metų jubiliejų. Pat
sai “Draugas” išeina padidė-'gurno balanso ir vitaminų sa- 
jęs, papuoštas įdomiais jubi- vvbių. Kitais žodžiais, spau-
liejų paskelbiančiais raštais ir 
savo rėmėjų nuoširdžiausiais 
sveikinimais ir linkėjimais. Be 
galo džiugu prisiminti ir tai, 
kad šis dienraščio “Draugo” 
jubiliejus bus minimas per 
visus šiuos metus.

Trisdešimtis metų yra labai 
trumpas laiko tarpas. Kas tų 
skaitlinę pergyveno, o ypač 
kas jų padvigubino tai gerai 
žino. Be to žino ir tai, kad ne 
taip jau daug per tų laikų te
galima buvo padaryti. Prieš 
30 metų išėjęs “Draugo” (tuo 
met savaitinio) pirmas nume
ris matė visai kitokį išeivijos 
veidų, nebepanašų į dabarti
nį. Jis tuomet matė prieš sa
ve daugybę darbo, saujelę va
dų ir visuomenės veikėjų ir 
neorganizuotų, neįsųmonintų 
visuomenę. Toje visuomenėje 
maišėsi net tokių ataižų, ku
rioms galėjo net velnius par-

da bedievio rankose yra aiš
kiu kataliko žmogaus dvasiai 
nuodu. Ji taipgi yra tais pei
lio ašmenimis paties bedievio 
dvasiai.

Žmogus pastato pastatų ir 
jame įruovia dūmtraukį — ka
minų, kad juomi išsinešdinti} 
kuro nuodingos dujos ir suo
džiai.

(Bus daugiau)

Žinių - Žineles

Gary, Indiana
APIE SPORTININKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ VAS. 26

Sekmad., vas. 26 d., VVest- 
side Lithuanian Benefit Club 
turėjo garbę priimti ir palink
sminti apie 40 sportininkų su
važiavusių iš Racine, Wis. ir 
VVaukegan, III. Anksčiau buvo 
rašyta, kad prie šios progos į- 
vyks krepšiasvydžio lošimas 
tarp Racine, Waukegan ir Ga
ry ratelių. Taip ir įvyko — 
pirmame lošime Waukegan 
nugalėjo Club Lith iš Gary 
41 punktais prieš jų 40. Tai 
buvo įdomus lošimas tarp sti
prių jėgų, nes Club Lith skai
tosi vienas iš geriausių ratelių 
Gary’je, ir žymėtinas tuo, kad 
Waukegan laimėjo tik per 
paskutines 20 sekundas prieš 
užbaigimų.

Antras lošimas įvyko tarp 
Racine, Wis. ir Club Lith ir 
išėjo pastarųjų naudai — 31 
punktais prieš Racine 26. 
Nors Racine pralaimėjo, visgi 
jų 26 punktai rodo kad ir jie 
turi nemažai gabumų šio spor
to srityje.

Po lošimo sportininkai nu
vyko į klubo patalpas, kur 
laukė pagerbimo puota, kuria

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
sportininkai šitokiu bendra
darbiavimu labiau susivienys 
draugiškumo ryšiais ir prisi
rengs aukštesniems laimėji

mams sporto srityje. B. B.

AUKSO GRŪDELIAI
Jau taip yra paprastai, kad 

ten linksta žmonės, kame regi 
gabumų ir jiegą.

Jungti darban, tai šimte
riopai didinti visuomenės jie- 
gas.
Tas yra geriausias klausimo

Buvo susirgus veikėja M.
Sudeikienė, 1632 W. 46th St.
Linkime greit pasveikti, nes' surengė sekantieji Westside
jį labai reikalinga visuomenės 
veikime.

Sunkiai serga M. Setkaitė, 
amžinoji narė labdarių 1 kuo
pos, Šv. Pranciškaus Vienuo-

Litbuanian Benefit Club spor
to mėgėjai: J Duboms, B. 
Standkus, M. Pažėra, B. Pa
žėra, ir K. Juknevičius.

Priėmimo komitetų sudarė: 
p-nia O. Brazauskienė ir p-nia 
P. Auskalnienė, kurios taipgilyno Rėmėjų 3 skyr. ir Šv

j^azįmįero . Rėmėjų 1 sk. ' prižiūrėjo virtuvę ir p-lė S. davinėti. Šiandie dienraštis , , . . J .. ,» £ ... . -Dieve duok .jai pasveikti. Brazauskaite ir p-nia M. Bra-
Gyvena adr; 4617 So. Marsh- zauskienė, kurios prižiūrėjo 
field. patarnautojas prie stalų.

“Draugas” savo gražių dar
bų gausybe stebina mus vi
sus. O taip yra dėlto, kad
U

Pranešimai
Žemaičių Kultūros klūbo vi

suotinas narių susirinkimas į- 
vyks kovo 9 d., 7 vai. vakare, 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 
43rd St. Šauklys

Pirmadienis. kovo G H.. 1939

Noudekitg linimenfq, kurį |ūtų tėvai ir tėvų tėvai nou- 
d©|o nuo Ilė7 motų poknųvinimui muskulų »kowdė|imo. 
Nuaipsrkitg bonkutf Pam-E spoilerio tu Inkoru ont deiutės 
pot io*o voi<tininkq.

TPAINEXPELLER
Jei esi šviesa, švieskie; jei 

ugnis, uždegkie; jei vanduo, 
gesinkie; jei druska, užlaikv- 
kie ir sergėkie skaistybėje sa
vo pavaldinių širdis.

Niekas taip gerai nenušvie- 
čia ko kas trokšta, kaip pini
gas (turtas) ir priepuoliai.

Smarkiai Susirgo 
Monika Bukantiene

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Pastaromis dienomis rim
tai susirgo viena seniausių 
gyventojų, būtent Monika Bu- 
kantienė, kuri gydytojo pata 
riama, greitai buvo išvežta į 
Šv. Kryžiaus ligoninę.

Aštuoniolikiečiai prašomi li
gonę aplankyti ir paguosti ri
mties valandoje.

Linkime p-niai Bukantienei 
greitos sveikatėlės ir jos vi-

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO, 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

mus •« u s. a

Kame nėra liuosybės, nėra 
gerbiamas nė įstatymas.

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

Netinginiauk, o darbas tau 
nebus baisus.

išbandyk mūsų mokslišką 
“Nevv Life“ galvos gydymą nuo 
pleiskanų, nuo sausumo Ir nuo 
taukuotumo odos Ir plaukų. At- 
naulnk savo plaukus Ir prirengk 
Juos pavasariniam sugarblnia- 
vlmul.

Kaina 95c. — Tik šią savaitę.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

išrišimas, kuris tobulina žmo-į sai šeimai reiškiame užuo ja u- 
nių širdis. |tos. J. K.

K EAUTV PARADE
V .

* Wvtnntt, it frtes/cA. on/pivuute?
p«or«

■, l7čw York,N. Y.—If you have admlred her lovely”face and / 
figure on the screen and have marveled at the vvondrous youth- 

- fulness she displays with every dance step and motion, you will 
Į be interested in hearing about GingeaRpger&’personal beauty code. 

During her recent tnp to
York, where she is vacationing be- 
tween film duties, Ginger and I sat 
down for a little chat I asked her 
the ųuestion we all want answered,
"What can the woman at home do to 
tmprove her appearance?” Here are 
her answers:

Į She can sėt herself to this routine: 
that she devote one day of every 
month to a complete check-up on her
self. Her hair, face, figure, posture, 
voice, clothes, shoes, reading matter, 
work and ręst hours, diversions, sočiai 
interests, sočiai work. 

į When she feels the most let-down, 
she should take immediate steps to

v TRICKS AND TRENDS - 
T Fur fashions indicate that intrig- 
uisff jackels will be worn well into, 
spring, to accent the neto full-skirted 
fracks. Dein Bacher of the IValdorf • 
produces the- 'illustrated jacket, a 
loose fitting, broad-shouldered per
sian lamb with a slim band of antelope ( 
skin going around the yoke and dotun 
the front. The sleeves end where 
bracclets be gin. The black f eit sailor 
has a higher crown outlined with 
persian. . . . Muriel Kirkland, of the 
Broadway hit, “Abe Lincoln tn Illi
nois’, dnnks a glass of hot water oto...v —v aotr ann k s a glass of hot water att

become ahve agam. First a general rising, with half a lemo n. ... Neto 
treatment at herbeau y shop, mdud-» York boasts a “Sleep Shop” tohich, 
ing bath, massage, calisthemcs, scalp nff,rr lnn '(nr f

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Modemiškiansia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Turtas viri Reaerve

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M, 

Folklore Badlo

ITCI
** wsmww w • ti.ee1

iJ/As-

0.0.0

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Puikus 2-fletų mūrinis namas —• 
5 kambariai } fletą. Geras bargen
as. Atsišaukite: 2S30 W. 22n<l PI., 
tel. ROCkwcll 2812.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mai aukštas — 
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus "lucky bargaln’’. 6 3-čios 
gatvėkariai priveža arti. Atsišauki
te: 5811 West 641 h Place. Klaus- 
kit e antrame aukštyje, užpakalyje.

Draugas” nuo savo užgimi
mo turėjo savy dinamiškų va
do galybę. Jo kelias nebuvo 
klotas rožėmis, bet su juomi 
visad buvo yra ir bus Šviesa 
ir Tiesa.

Šviesa yra žmogui gyvybė. 
Saulės pareigų ribos yra ne
paprastai plačios. Šviesos ir 
šilimos dėka žmogus turi sau 
maistų. Pastarasis turi atati- 
kti sveikatingumo reikalavi
mams; turi būt maistingas, su 
reikalinga vitaminų doza.

Pasaulio Kūrėjo duotos žmo 
gui dvasios ir kūno pusės da
ro jį panašiu į Patį Kūrėjų. 
Dvasinė žmogaus pusė yra at
žymėta ytin stebinančia, pas
laptinga amžinosios gyvybės 
ypatybe, kurių vien tik Auto-

Prie nepaprastų ligonių gydytojai priskaito šių moterį Do
rothy Barber, žmonų vieno WPA darbininko Kansas City, 
Mo., kuri turi begalo didelį apetitų, tačiau juo daugiau val
go, tuo labiau jos kūno svoris krinta. Kitaip sakant, jinai 
pati save valgo. Nugabenta į ligoninę tirti priežastį. (Acme

rius teturi ir todėl vien tik • telephoto)

ing bath, massage, ralisthenics, scalp 
and hair treatment, facial, and a new 
nairdress. Then, a new hat, f rock, 
shoes, or coat—preferably a style she 
never thought shecould w ear—just to 
re-bolster her confidence.

I Specifically, Ginger suggests a 
greater attention to foundation 
creams. “A good foundation cream,” 
she points out, “ii the master control 
board of makeup, yet so many women 
neglect it and apply face powder 
directly to their skins.” The virtues 
of foundation creams are many, the 
film star adds, for they spotlight good 
points, diminish bad ones, create con- 
tour, erase facial blemishes, birth- 
marks, sallowness, freckles and large 
pores. They protect against wind, 
sunbum, and make dry skin soft and 
delicate. Better yet, they conceal and 
check the cause of age lines. 

HOLLYWOOD AND HAIR 
I think hair styles are bom in 

France and developed here in New 
York. Hollyvvood completes the tri
mete by taking a provocative style 
and making it a national hairdress. 
Bangs will be the next popular hair 
note and the film capitol is already 
popularizing it, taking over from 
New York's smart women who have 
adopted the forehead duster as a 
Balute to Queen Elizabeth. Būt Holly- 
wood sometimes causes a wrong im- 
pression. The movies created the tdea 
that gentlemen prefer blondes, yet 
nothing could be more untrur. Gentle- 
men, or just men, if you likę, don’t 
classify women as to shade. They 
likę ’em all, if their bair is young, 
vihrant and cokrfaL The black and 
white screen showed blondes up best, 
because light hair has better high 
lights for the camera. Būt Techni- 
color films will ehange all that by 
redeeming the titian, the brunette and 
the brownette, so that blondes will 
soon stand no more than m even 
chancc for preference.

offers over 100 aids for insomniaesi 
... The lalest in furniture is a bed-' 
room suite completely made of plato 
glass. Ifs very weird to look at, yet 
somevrhat degant. Only two dratv- 
backs: it tveighs so much that a chair 
lokes musele to movė; and the bed 
costs a mere So stiek to ma- 
hogany. . . .'

BACHER’S PERSIAN, 
foT

i IB ........... .  ■ A
Roy Moulton of the Hotel PfCtaH 

dilly informs me that thousands of 
women whr> intend to visit the Fair 
want most to meet a Broadvvay col-, 
umnisb I’d recommend Mr. Danton 
Walker of the Nevv York Daily Newa 
as the one they should meet Besides 
his amazing knovvledge of town gos- 
sip, he’s the best-dressed man cover- 
ing the Broadvvay beat md one of the 
best dancers l’ve ever seen on a night 
club floor. 1 saw him at the Storlc 
Club the other night, doing the rumba 
with a tall brunette, md I’m sure she 
was vvhispering an exclusive item in 
his ear at the šame time And they 
call it work I

O

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00

ISmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Safety Deposit Dežntes Galima 

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

ną, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & 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.

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.

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

Savininkai

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokią 
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grel- 
Slau Ir geriau. Atnaujlnklt savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos pollcy.

CHARLES URNICH 
(Kazys Urnlkas)

2500 West 63r«l St. Antras aukštas
Durys nuo Campbell Avė. pusės

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną Ir na

mą ant prlvatiško namo. Atsišau
kite: 4635 South Wood Street.

NEURITIS
■ IIIIVI 9AIN IN PIW MINUTII
I To relieve the torturing pain of Neuritie. 
Rheumattem, Neuralgia or Lumbago ln a 
fęta minutes, get the Doetor'e forinula 
NURITO. Dependable—no opietee. no nar- 
cotice. Doea the worlc quiekly—muet relieve 
womt pain, to your satisfaction in a feiv 
minutes or money beck at Druggists. Don't 
guffer. U»e NURITO on thla guarantee today.

CUTS-BURNS-SCALDS

druscist'e—money back if not tatiafigd. For 
freeeample writeMoeeo Laboratories, 215Soutb 
Leavitt Street, Chicago. et

QUICK RELIEF FOR FEET

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — IAUK1TH 
DIENĄ AR NAKTJ

PRISTATYMAS MIESTE IB 
PRIEMIEBfilUOSE.

■GO ......
NUT ............
BIO LUMP 
MINK RUN 
RCREENINGS

................................ $6.66
................................ $6.66• ••<■•••«*«■••••

• •eeeeeeeeeeee S 5.7 B• ••«•••••••••• $6.09
Tcl. ARDmore 6975
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