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stambieji vadai paspruko iš Madrido
Netolimas raudonųjų pasidavimas 
frankistams; pn. Miaja teisinasi

Jiems kariavimas toliau 
nieku būdu neįmanomas

PARYŽIUS, kovo 7, — Iši PARYŽIUS, kovo 7. - Bu- 
Ispanijos gauta patvirtinamų I vusio jo Ispanijos raudonųjų
žinių, kad Madrido raudonųjų 
naujai sudaryto reržimo armi
jos vadas gen. Casado susisie
kęs su frankistais ir šiems pa 
siūlęs taikos derybas. Tačiau 
iš frankistų pusės jam atsaky 
ta, kad negali būti kalbos apie 
jokias taikos derybas. Turi 
besąlyginiai pasiduoti.

Frankistai kaltina naują 
Madrido raudonųjų karinį re
žimą tuo, kodėl jis leido iš Is
panijos pabėgti Negrinui ir 
šimtams kitą raudonųjų stam
biųjų vadų, kurie yra kalčiau
si už žudystes ir kruvinojo 
karo tęsimą.

Sibiro pabaisa žnybia sov. Rusijos 
gyventojus; teroras naktimis vykdomas

Beldimo į duris žmonės 
bijo kai pragaro žiočių

LONDONAS, kovo 7. — Ma ko, kad įtariamieji atsisako
režimo ministrai ir kiti jų žy
miausieji vadai paspruko iš 
Madrido, Valencijos ir kitų 
raudonųjų valdomi) miestų.
Išdūmė į visas puses savo ka
ro laivais ir lėktuvais — vieni 
į Afriką, kiti Į Prancūziją. .

Savo vietoje jie paliko tik 
armijos vadus, kurie sudarė 
karinį režimą. Šis režimas da
bar ruošiasi pasiduoti frankis 
tams, bet vis dar norėtų lai
mėti nors pasigailėjimo sąly- Lietuvos orinio susisiekimo linijos keleivinis lėktuvas, vardu “Darius”. Tokiais lėktu- 
gą. Toliau nėra kas darius, vais nuo šių metų pavasario atidaromas susisiekimas oru tarp Kauno-Klaipėdos ir Palangos.

sinį žmonių žudymą sov. Rusi 
joje! šiandien palaipsniui pa
keičia kalėjimai ir Sibiras. 
Dar ir šiandien daug žmonių 
sušaudoma, bet jau ne tiek, 
kiek buvo žudoma 1937 me
tais. Bet rusai labiau bijo Si
biro nei mirties.

Sibiro pabaisa šiandien 
smaugia kiekvieną ir visus. 
Seniau diktatorius Stalinas 
“valė” (žudydavo) tik komi
sarus ir kitus įvairių rūšių 
viršininkus. Šiandien jo polici

pasiduoti ir atkakliai pasiprie 
šina. Tas reiškia neišvengtiną 
mirtį. Įtariamasis nužudo vie
ną, ar kitą agentą, bet ir pat
sai žūsta. Tada nelaimė vi
siems šeimos nariams.

Jei įtariamasis areštuoja
mas Maskvoje, pirmiausia jis 
paimamas į Lubiankos kalėji
mą. Šeimos nariams nieku bū 
du neleidžiama su juo maty
tis, bet leidžiama kas mėnesis 
jo naudai duoti 50 rublių. Pi
nigus priima kalėjimo kasi-

Neturi karo laivų ir lėktuvų. 
Armijai trūksta karo medžia
gos.

Armijos vadai pasiryžę ne
apleisti savo kareivių. Per ra 
diją iš Madrido jie šaukias 
taikos. Girdi, jie pasiryžę jau

(YDVj

BURGOS, Ispanija, kovo 7.
— Iš Madrido apturima žinių, 
kad komunistai ten sukilę tik
slu sugriauti naują karinį re-| pasiduoti. Bet pasidavimas tu 
žimą, kurs veržiasi taikon, o J retų būti garbingas ir žmonis 
komunistai pasiryžę karą tęsti kas.
toliau.

Sakoma, įvykę apsišaudy
mai ir komunistų sukilimas 
laikinai numalšintas.

Čia aiškinama, kad gal rau
donieji tuo būdu pageidauja 
frankistų įsiveržimo į Madri
dą padėti malšinti komunis
tus. 4

Tuo tarpu į naują karinį re 
žimą be socialistų įeina dar 
ir anarchistai.

Iš frankistų laikinos sosti
nės atsakoma, kad per vėlai 
jie pradėjo kalbėti apie žmo
niškumą, kurio visu karo lai
ku nepažinojo. Seniau jiems 
reikėjo susirūpinti žmonišku
mu ir garbingai 'pasiduoti. 
Bet jie neturėjo žmoniškumo 
liedami kraują. Virtę komu
nistais Maskvai tarnavo. Tad 
dabar jie turi besąlygiai pasi
duoti, arba žūti.

Šventasis Tėvas Pijęs XI! priėmė 
Cllicagos kardinolą arkivyskupą

Popiežius domisi Katalikų 
Bažnyčios pažanga Amerikoje

VATIKANAS, kovo 7. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien privačiai ir paskirai 
priėmė 6 kardinolus, tarp ku
rių buvo Chicagos ir Bostono 
kardinolai.

Po audiencijos Jo Eminen
cija kardinolas Mnndeleinas, 
Chicagos arkivyskupas, parei
škė, kad popiežius yra nepap
rastai veiklus žmogus. Jis nuo

dugniai susipažinęs su J. A. 
Valstybių istorija ir šiandieni 
nių stoviu. Taip pat nepapras-

CHICAGOJ SUSEKTAS 
1917 M.-KARO LAIKŲ 
BOMBININKAS
Pasaulinio karo laiku, 1917 

m. lapkr. 17 d., Auditorium 
teatre, Chicagoj, vaidinta ope 
ra “Faustas”. Pelnas buvo 
skiriamas patriotiniams tiks
lams. Vaidinimo laiku audien-

tai domisi Katalikų Bažnyčios cijoje pamesta boniba Su 
pažanga J. A. Valstybėse. Ir j.natn vienas ugniage

sys pagriebė bombą ir užgesi
no knatą. Paskiau suim-

sako, kad Amerikos katalikai 
jam yra tarp brangiausiųjų 
pasauly.

Vakar Jo šventenybė priė
mė Vokietijos keturis kardino 
lūs.

jos agentai sužnybo ir pačius j ninkas. Kartais taip tęsias il- 
valstiečius, kurie įtariami ne- gus mėnesius. Kai nuneštų 50 
ištikimybe jo režimui, arba gy rublių kasininkas nepriima, 
venimo nepasitenkinimu. tai reiškia, kad kalinio ten jau

PARYŽIUS, kovo 7. — Gen.
Miaja iš Madrido per radiją 
kalbėdamas pareiškė, kad ne
reikia kaltinti jo ir kitų rau
donųjų kariuomenės vadų už 
nepasidavimą seniau frankis
tams.

Jis sako, kad nebuvę gali-

fnybės tai padaryti. Girdi, 
arp pačių raudonųjų būtų ki 
usios skerdynės. Jie, girdi, 

buvę priversti kariauti.

AMERIKOS ATSTOVAS
POPIEŽIAUS VAINIKA

VIMO IŠKILMĖSE

AVASHINGTON, kovo 7. — 
Prez. Rooseveltas paskyrė am 
basadorių Britanijai J. P. Ke- 
nnedy J. A. Valstybių specia
liu atstovu popiežiaus vainiką 
vimo iškilmėse ateinantį sek
madienį.

ROMA, kovo 7. — Ispanijos 
raudonųjų visas karo laivy
nas — ll įvairių laivų, atplau 
kė į Bizerte, Tunisijoj, ir pa
sidavė prancūzų autoritetams. 
Internuoti laivai ir įgulos.
Italija reikalauja, kad Pran

cūzija kuo veikiau šiuos visus 
laivus paduotų frankistams.

MIRĖ RUMUNIJOS MINIS
TRAS PIRMININKAS

BUKARBSTAS, kovo 7.— 
Prancūzijoje atostogaudamas 
mirė Rumunijos ministras pir 
minmkas rumunų stačiatikių 
bažnyčios galva Mironas Cris 
tęa, 71 m. amž.

Karalius Karolis jo vietoje 
ministru pirmininku paskyrė 
Armandą Calinescu, mirusio
jo pavaduotoją.

PROKURORAS COURT
NEY ATOSTOGOSE

Cooko apskrities prokuroras
Courtney išvyko atostogauti. 
Nepasakė, kur jis vyksta. Ma 
tyt, į Floridą.

VIENAME MIŠKE 400 

STIRNŲ

ALYTUS. — Punios šile 
miškininkų apskaičiavimu yra 
per 400 stirnų. Miško plotas 
užima apie 6000 ha — Kadan
gi Punios šile retai būna me
džioklės, tai stirnos labai ne- 
bailios. Jos kiekvieną praeivį 
arti prisileidžia ir meiliai 
“sveikina”. Po mišką stirnos 
bėgioja dideliais būriais.

tas Reinhold A. Faustas. Tei
sme jis pasisaikė negalėjęs pa 
kęsti Amerikos kariavimo 
prieš Vokietiją. Už tai ir už 
grąsinimus vienam bankinin
kui jis nuteistas kalėti nuo 1 
iki 20 metų.

Policijos vedamas Faustas 
niekam nematant gatvėn išme 
tė rakčiuką nuo savo nuomo
jamos dėžutės Milwaukee Ave 
nuc National Safe Deposit 
Co. Toj dėžutėj jis laikė ki
tas keturias bombas.

Po 14 mėnesių paleistas iš 
kalėjimo jis be rakčiuko ne-

wiso gi vadovaujama dalis ir gaigja prieiti prie tų savo 
priklausanti CIO, turės šuva- bombų, nors pageidavo jas iš

KOMUNISTAMS 
NACIAMS, FAŠISTAMS 
NĖRA VIETOS UNIJOJE
DETROIT, Mich., kovo 7.

— United Automobile Wor- 
kers organizacija suskilus. 
Martino vadovaujama dalis, 
kuri sakosi sudaranti daugu
mą, turi čia suvažiavimą. Le-

Įtariannjjų areštavimai vi
sados vykdomi po pusiaunak- 
ties. Kiekviena šeima apimta 
baimės, kad po pusiaunakties 
policija gali pabelsti Į duris.

Jei areštuojamas vyras tu
ri šeimą, tai su policininkais 
eina ir policininkė, kuri reika
linga iškratyti areštuojamo 
žmoną ir kitas moteris. Areš
tuojamo namuose padaroma 
nuodugni krata. Viskas atplė
šiama, išardoma. Jei nieko į- 
tartino neužtinkama, šeima pa 
liekama ramybėje. Priešingai 
gi visi šeimos nariai suimami 
ir visoki daiktai ir namai už
antspauduojama.

Policijos agentai visados 
pasirengę kovon. Nes pasitai-

nėra ir šeima žino, kad turėjo 
įvykti viena iš trijų: arba jis 
sušaudytas, arba ištremtas Si 
biran, arba nukeltas į Butirkų 
kalėjimą, šalia Maskvos.

Tokiam atsitikime šeimos 
nariai 50 dol. nuneša į Butir
kų kalėjimą. Jei ten pinigai 
priimami, reiškia kalinys yra 
tame kalėjime. Jei nepriima
mi ir dar šeimai grąžinami jo 
visi turėti su savimi daiktai, 
reiškia jis jau nužudytas. Jei 
kalinys išsiunčiamas ištrėmi- 
man, tai tik po 6 mėnesių lei
džiama jam parašyti namiš
kiams apie savo likimą.

Carų laikais žmonės negy
veno tokioje baimėje, kaip 
šiandien Stalino laikais.

VYKDOMI VIEŠIEJI 
DARBAI

ALYTUS. — Miesto savi
valdybė dabartinių laiku pra
dėjo intensyviai vykdyti vie
šuosius darbus. Kasama Baž
nyčios gatvė ir ardomas gat- 

|vėje pastatytas cementinis 
vandeniui laikyti rezervuaras. 
Kadangi gatvę reikia per 2 
metru žemiau nukasti, tai ir 
rezervuarui čia ne vieta.

Atrodo, kad Alytuje bedar
bių klausimas nelabai aktua- 

' lūs, nes daugumas aprūpinti 
darbu.

KAS GIRDĖJO-- 
NACIAI IR ŽYDAMS 
DUOS DARBO
BERLYNAS, kovo 7. —Na 

eių vyriausybė, kuri iki šiol 
nesirūpino žydų bedarbių liki
mu, šį kartą nusprendė ir 
jiems parūpinti darbo. Bet žy 
dai darbininkai negalės bend
rai dirbti su “arijais”, žydai 
negaus jokių darbų prie ša
lies ginklavimosi.

. , , , ziavimą Clevelande šio mene-
Union stockyarduose buliaus . ,. .v, , , , . • . .. . šio pabaigoje,užbadytas galvijų varinetojas

D. Stockdale, 57 m. amžiaus? (<’a suvažiavime pataisyta 
Jo draugas R. Griffin sužeis- konstitūcija, kad ateityje į uni 

jos viršininkus nepakliūtų ko
munistai, naciai, arba fašistai. 
Be to, ateityje komunistai, na
ciai ir fašistai nebus priima
mi į uniją ,nė paprastais na
riais.
Iš 24 narių ekzekutyvio boar 

do 20 pašalinta. Jie yra Mar
tino priešai. Be to pats boar
das sumažintas iki 13 narių.

tas.

J. L. Le wis sumano sudaryti viena 
organizacija

AVASHINGTON, kovo 7. — 
Ryšium su Prez. Roosevelto 
sušaukta čia darbininkų orga
nizacijų vadų taikos konferen 
cija, CIO vadas J. L. Levis 
iškėlė sumanymą vietoje da
bartinių susiskaldžiusių darbi
ninkų organizacijų sudaryti 
vieną didelę organizaciją, ku
rion be CIO ir Amerikos Dar
bo federacijos įeitų dar ketu
rios geležinkelininkų unijos.

mi-
8U-

Lewis pataria sušaukti 
neitų organizacijų bendrą 
važiavimą ir šį sumanymą 
vykdyti.

Be to, jis pareiškia, kad nei 
jis pats, nei Amerikos Darbo 
federacijos prez. Green netu
rėtų užimti jokios viršininko 
vietos naujoje organizacijoje.

Vėliau pranešta, kad Am. 
Darbo federacija atmeta Le- 
wiso sumanymą.

SVETIMŠALIAI NETENKA 
DARBO

Pranešta, kad Illinoiso val
stybėje iš WPA darbo pašalin 
ta 6,115 svetimšalių (nepilie- 
čių). /Tame skaičiuje— 3,755 
Chicagoj.
Taip yra kongreso nurodyta.

gauti ir sunaikinti. Kompani
jai nesakydamas apie rakčiu
ko neturėjimą, Faustas iki šio 
laiko jai pilnai užmokėdavo 
už dėžutę. Jis tikėjosi mokėti 
iki mirsiant ir bombų paslaptį 
nusinešti į kapus.

Bet kompanija turėjo nusi
kelti į kitą vietą ir pakvietė 
dėžučių nuomininkus ištuštinti 
dėžutes. Faustas ir pakliuvo. 
Ja dėžutė atplėšta ir rasta ke 
turios užtaisytos bombos. Jis 
buvo suimtas. Bet vakar teis
mas jį išlaisvino. Nurodyta, 
kad senas dalykas. Be to, jis 
bombų pas save nelaikė. Faus
tas yra 74 m. amž.

AVASHINGTON, kovo 7. - 
Gripu susirgo vyriausiojo tei
smo teisėjas pirmininkas C. 
E. Huglies.

Šis nacių “pasigailėjimas” 
žydams paskelbtas trūkstant 
“arijų” darbininkų. Jei dar
bininkų būtų pakankamai, žy
dai galėtų sau sveiki alkti. 
Toks nacių “žmoniškas” nu
sistatymas.

SUIMTI TRYS ‘NEREGIAI’

Pietinėj miesto daly polici
ja suėmė tris vyrus, apsimetu 
sius neregiais ir gatvėje elge
taujančius.

Policija pastebėjo, kad kaip 
jie nuo praeivių gaudavo ko
kią auką, tuoj smukdavo į ar
timiausią smuklę, išsi gerdavo 
ir, išėję gatvėn, vėl apsimez- 
davo neregiais.

48,000 PILIEČIŲ ĮSIRE
GISTRAVO

Po “primary” Chicagoj 
per keturias dienas — kovo 3 
iki 6 imtinai, įsiregistravo 
48,021 piliečių daugiau.

Dabar registruotų piliečių 
yra 1,875,383.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas ar lietus ir 
šilčiau.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 
5:48.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

lią nurodo,- ar užsirašo kokį socialistišką, 
bolševikišką ar laisvamanišką dienraštį, ku
riam sensacijos, doros ir religijos išnieki
nimas yra kasdieninė duona, kuris nestato, 
bet griauna, kuris nešviečia, bet į didesnį 
tamsumą savo skaitytoją stumia.

Tad, padirbėkime, kad dienraščio “Drau
go" skaitytoją šeima padidėtą.

APŽVALGA

KAIP MINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKTIS KLAIPĖDOJE

(VDV) Vasario 16 d. daug to Didžiojo gimnazijos salėje 
trobesių pasipuošė tautinėmis ir “Maisto” salėje Smeltėje, 
vėliavomis. Mažosios Lietuvos Gana erdviose salėse tilpo tik- 
vėliavas iškėlė Klaipėdos kra-1 tai dalis norėjusių į jas pa
što Direktorija, krašto seime-1 tekti.
lis, o Klaipėdos krašto evan-l
gehkų bažnyčios konsistorijaI .g kftlb€jo
įlkėlė bažnytinę vėliavą, Sa

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at 
Chicago, Illinois Under the Act of March 8, 13-79.

Su šia diena pradedame dienraščio “Drau
go” naują skaitytoją vają — kontestą. Vi
sus Eetuvią katalikų spaudos rėmėjus, ben
dradarbius ir visus savo dienraščio skaity
tojus maloniai kviečiame į talką, nė kiek 
neabejodami, kad mūsą kvietimą priimsite.

Berods, daug kalbėti ir rašyti apie spau-

Pasaulio Spauda Apie Pijų XI
Viso pasaulio spauda Popiežiaus Pijaus 

XI mirtį minėjo su giliu Budėsiu ir susijau
dinimu, nes Pijus XI buvo drąsus prieš vi
sokias neteisybes, nežiūriu* kas pas darė.

vas vėliavas iškėlė svetimą
valstybių konsulatai.

Šiemet vasario 16 d. auto
nominės įr savivaldybinės į- 
staigos nešventė; tačiau mie
ste jautėsi Šventės nuotaika. 
Šventės nuotaikai tiko šaulių 
gražus ir tvarkingas pasiro-

“ Santaros” vadas Martynas 
Reiagys, kuris be kita ko, pa
reiškė: “Laisvės ir nepriklau
somybės niekas niekuomet nė
ra davęs. Jos niekas nedavė 
ir lietuviui. Visos teisės ir 
laisvės buvo iškovotos, jas iš
kovojo ir lietuvis. Ta laisvės 
kova reikalavo didelės tėvy-

Po Svietą Pasidairius
Daugelis mano tavorsčių dy- 

vijas, kokia nogla ištiko lie
tuviškus balšavikus, jei pradė
jo minėti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves. Vieni fi- 
geriuoja vienaip, kiti kitaip. 
O Čikagos balšavikų popiera, 
štai ėmė ir prisipažino, kad 
tas sukaktis jie mini dėl... 
biznio. Padėkodama Brukly- 
no fašistams, kurie pagyrė 
balšavikus dėl virtimo patrio-

kavotas tik 
pataisymo.

pagražinimui to

Labas Rytai
Rašo Jonas Skelly

Netikėtai grįžęs iš darbo 
vyras namie randa įtartiną 

(Svečią. Žmona pradeda ner
vuotis. Vyras jai pastebi:

-— Matau, turi svečią...
— Tai, matai..., teisinasi 

žmona,... matai, ką tik sura 
dau seniai žuvusį savo brolif

— Mai, mai, kaip nais, 
atsakė jai vyras. — Bet, po 
šimts pypkių, kiek tu turi to
kių žuvusių ir atsiradusių bro 
lių?

Prancūzų spauda rašė: “Pijus XI pašau- „ _
liui pasirodė kaip sąžinė, kurios niekas ne- dy mas? Jie iš visą miesto da-1"į ~meijg""didelio’ pasišven- 
palaužė. Susavo nepalyginamu taurumu jis lių darnioj© rikiuotėje rinko- timo ir didelėg vienybės”.

“Jei šiandien mes tą laisvę 
turime, tai neturime užmiršti, 
kad ji reikalavo didelės ko-

laikė iškėlęs idealizmo vėliavą. Jis su ramiu 
drąsumu gynė meilės ir taikos mokslą, ku
rio saugotojas jis buvo. Nuo Leono XIII nė

dos reikšmę nereikia. Visiems yra gerai ži- viena katalikų asmenybė nebuvo pasiekusi
noma^ kad spaudos reikšmė žmonijos kultu 
ros gyvenime visuomet buvo ir tebėra labai 
didelė. Spauda, tai galingiausias mokslo tar
pininkas. Tai yra sandėlis, kur sukrauti žmo
nijos dvasiniai turtai.

Vienas anglą rašytojas yra pasakęs, kad 
spauda, tai tiesiog stebuklingas tiltas virš 
laiko srovią ir erdvės jūrą. Tuo tiltu mus 
lanko praeities išminčiai, jau seniai gulį 
karstuose, ir atneša mums savo žinias ir 
išmintį.

Kitas žymus rašytojas sako, kad spauda 
tai geriausias mokytojas, draugas ir bičiu
lis, kuris niekuomet nesupyks, už pakarto
jimą nepareikalaus atlyginimo; jei apsiriksi, 
ar suklysi, jis tavęs nepašieps; savo moky
toją visuomet rasi budintį, nemiegantį ir 
pasiruošusį tau atsakyti.

Reikia neužmiršti, kad mūsą laikais ypa
tingos reikšmės įsigijo vadinamoji periodinė 
spauda t. y. laikraščiai. Daugumai žmonių 
laikraštis atstoja knygą. Jis teikia moks
lišką žinią, nustato politiką, įsitikinimus ir 
pažiūras, poilsiui teikia lengvaus. pasiskai
tymo. Daugumai laikraštis .šiandien pasida
rė taip reikalingas, kftfp-fašistas ir drabu
žis. Jei didelės reikšmės yra mėnesinis laik
raštis ar savaitraštis, tai ką bekalbėti apie 
dienraštį. Jo vaidmuo yra begalo didelis.

Mes, Amerikos lietuviai, turime tik vieną 
religinės ir tautinės krypties dienraštį. Juo 
yra “Draugas”, kuris šiemet mini 30 metą 
sukaktį nuo įsisteigimo dienos. Kokį vaid
menį suvaidino “Draugas” šio krašto lietu
vių ir visos mūsą tautos gyvenime, tas yra 
žinoma visiems jo skaitytojams. Juk nebuvo 
nė vieno svarbesnio mūsą tautoje reikalo, 
kurio jis būtų neparėmęs. Visos mūsą idė- 

- jinės draugijos, organizacijos, parapijos ir 
vienuolijos, kultūrinės ir biznio įstaigos nau
dojosi ir naudojasi “Draugo” skiltimis, nes 
žino, kad “Draugas” yra geras tarpininkas 
tarp ją ir visuomenės. “Draugas” padėjo jas 
steigti, auginti, palaikyti, kelti fondus, veik
ti. Dėl to dabar jis, “Draugas” laukia iš jų 
sau talkos, pasitikėdamas, kad ne tik, atskiri 
veikėjai, bet mūsą parapijos, draugijos, ir 
įstaigos padės, kad šį sukaktuvinį dienraščio 
“Draugo” vają •— kontestą sėkmingai pra
vesti.

Kiekvienas sąmoningas lietuvis katalikas 
gerai žino, kad spauda yra žmonių pada
ras, kad ji yra tokia, kokią žmonės ją pa
gamina, kad yra gera spauda ir blogi fcį>au- 
da. Svarbu yra atskirti grūdus nuo pelą. 
Geros spaudos yra šios ypatybės: skleisti 
tiesą, skelbti krikščionišką artimo meilę, pa
laikyti religiją ir dorą, kelti tautinę sąmonę.

Dabartiniame mūsą gyvenime, kuomet kie
kvienas, nenorėdamas būti pralenktu, sten
giasi daugiau žinoti ir mokėti savo gyve- 
himą tvarkyti, laikraščiai turi labai didelės 
reikšmės, žinant, kad ne visi laikraščiai pa
deda jo gyvenimą tvarkyti, bet yra ir ardan
čią tą patį gyvenimą, tai kiekvienas leng
vai supras, kad pasirinkimas laikraščio ne
turi priklausyti nuo išorinių pusią, bet nuo 
turinio. 1 i ėi

Malonūs skaitytojai, mes dienraščio “Drau
go” vajų - kontestą ir skelbiame, į talką 
jus kviečiame, kad išaiškinti žmonėms, jog 
spauda spaudai nėra lygi, Jog ne vis tiek 
kokius laikraščius mūsą tautiečiai skaito, 
jog ne tas pats, ar kas užsisako “Draugą! ’, 
katalikišką dienraštį, kuris teisingai infor
muoja, šviečia ir žmonių gyvenimui gerą ke-

tokį pagarbos laipsnį, kaip buvo tos pagar
bos apsuptas Pijus XI. Apie jį galėtum mar
mure išrašyti: “Jis gyveno tik teisei ir tai
kai”. Neramumo prislėgti žmonės linki, kad 
jo įpėdinis sektą jo pėdomis ir jam prilyg
tų”. (Petit Parisien).

“Kariauninkas krito pačiame mūšyje. Jau 
ištisi mėnesiai, kai jis nesiliovė stovėjęs prieš 
broliškumo, taikos ir Kristaus meilės moks
lą. Jis kovojo prieš komunizmą, nurodė na
cionalizmo klaidas, stojo taip ir prieš rasiz
mo kraštutinumus (Journal). Turėdamas di
delę ir gilią kultūrą, stiprią valią ir kilnią 
sielą, o drauge būdamas ir kuklus, Pijus XI 
šiais nerimo laikais buvo švyturys, iš kurio 
visi kultūrinio pasaulio krikščionys laukė 
šviesos ir išganymo”. (Petit Joumai).

“Jis mirė, garsiu balsu pasmerkęs tai, kas 
yra smerktina ir visados bus smerktina... Jis 
mirė, tačiau jo pavyzdys ir jo paskelbtas 
smerkimas pasilieka”. (Epoųue).

Anglų spauda irgi plačiai minėjo 'popie
žiaus Pijaus XI įnirtį. I

“Pijus XI buvo stiprus popiežius, jis bu
vo kilnus ir vertas vąiįovauti Bažnyčiai. Jie 
buvo uolus n© tik tikėjimui popiežius, bet 
ir išminčius ir savo kartos mokslo1 žinovas” 
(Daily Telegraph).

“Pijus XI atminimas bus brangus ne tik 
Katalikių Bažnyčiai, bet ir visam kitam pa
sauliui, kuris nepriklauso Bažnyčiai” (News 
Chronicle).

Panašiai rašė ir kitų kraštų laikraščiai. 
Daug ir gražiai rašė Lietuvos laikraščiai, 
aukštai vertindami Pijaus XI nuopelnus Ka
talikų Bažnyčiai ir pasaulio taikai.

Lietuvos Bankas 1938 Metais

si į bažnyčias pamaldų. Visi 
šauliai žvaliai apsirengę. Ka
talikai rinkosi į savo bažny
čią, o evangelikai į anglų baž
nyčią. Tiek daug susirinko 
žmonių, kad ir vienoje ir ki
toje bažnyčioje trūko vietos.

Vidudienį Klaipėdos krašto 
gubernatorius priėmė sveiki
nimus. Pasveikinti atvyko 
Klaipėdos krašto Direktorijos 
pirmininkas Bertuleitis ir Di
rektorijos nariai, D. Vokieti
jos generalinis konsulas, SSS 
R gen. konsulas Kulikovas, 
Latvijos gen. konsulas Sėskis, 
Klaipėdoje esą svetimų val
stybių garbės konsulai, įstaigų 
viršininkai, įmonių vedėjai, o- 
rganizacijų atstovai.

vos ir vienybės. O mums lie- tais, toji balšavikų popiera 
tuviams šiandien tos kovos 
nuotaikos ir vienybės kartais 
trūksta. Pavyzdžiais tegul bū
na anie nepriklausomybės ske
lbėjai”. “Jėgų skaidymasis 
•mums niekad nėra nešęs nau
dos, vieningai švęskim — vie
ningai dirbkime bendram lie
tuviškam labui, susiburkime 
ėia lietuviškame pajūryje,
Klaipėdos krašte, į vieną sti
prų lietuvišką frontą, su vie
nu vadu priešakyje”. Jo kal
ba buvo palydėta plojimais.

Koncertinę dalį atliko Klai
pėdos konservatorijos stygų 
orkestras, konservatorijos ir 6

Nepriklausomybės sukaktu
ves dienos metu paminėjo 
Klaipėdos konservatorija. Va-1 Pulko orkestrai ir Aukuro D- 

kare paminėjimai buvo Vytau jos “Vaidilutės” choras.

JUBILIEJINIŲ METŲ LIETUVOS 
LITERATŪROS PREMININKAI

taip sako:

“Jie (tautininkai — fašis
tai, ^>rof. Kamp.) piori tik 

vieni minėti nepriklausomybę, 
monopolizuoti ją ir iš to biznį 
daryti”.

Kaip pirštu pataikyta. Jei 
tautiškiems imperatoriams pa 
siseka iš Lietuvos nepriklau-

Du nutsai kreizfų namuose 
šnekasi. Vienas pradėjo karš
čiuotis ir šaukia:

. — Šalin su diktatoriais!
somybės geras biznis pasida-l, ., Duok man laisvę: as visus nu
ryti, kodėl balšavikams jų ne-' . . • . T, ,. . trenksiu nuo jų sostų. Bulves
pasekti? 1 , ...L i priversiu skusti!

— Kitas žiūri, žiūri, paga
lios, įsidrąsinęs sako:

— A! Ką tu čia pliurpi! 
Nutsas tu, dats all. Aš ir Na- 
polėjohas ir nedrįstu to saky-

Kaune įvyko Lietuvos Banko akcininkų 
metinis susirinkimas. Banko valdytojas Juo
zas Tūbelis padarė platų pranešimą apie Lie
tuvos ekonominį gyvenimą ir Banko veiklą 
1938 m. Pėrnai Lietuvos ūkinį gyvenimą 
neigiamai veikė tarptautiniai politiniai įtem- 
piiūai. Lenkų ultimatumo ir Čekoslovakijos 
įvykių metu iš bankų buvo išimta keliolika 
milijonų litų, kurie tačiau greitai į bankus, 
net su kaupu grįžo. Kai kurį sąmišį padarė 
ir žydų kėlimas iš Klaipėdos. Žaliavų ypač 
javų žemos kainos taip pat sunkino ūkinius 
ir piniginius reikalus. Vyriausybė javų eks
portą rėmė stambiais priunokėjimais. Bet 
apskritai kraštas šiuos ūkinius negalavimus

Be valstybinės kasmetinės 
literatūros premijos, skiria 
kasmet mažesnes premijas kai 
kurios knygų leidyklos bei 
organizacijos. Šiemet paskir
tos septynios literatūros pre
mijos už geriausius pereitų 
metų literatūros kūrinius.

Valstybinė literatūros pre
mija (5000 It.) paskirta po
etei Salomėjai Neris už poe
zijos rinkinį “Diemedžiu Žy
dėsiu”;

Vincas Krėvė - Mickevičius 
gavo “Spaudos Fondo” pre
miją (2,000 lt.) už istorinę 
dramą “Skirgailą”;

Pranas Mašiotas, vaikų li
teratūros kūrėjas — Raudo
nojo Kryžiaus literatūros pre
miją (1000 lt.) už knygą val

as mažas buvau”; 
Poetui Antanui Miškiniui 

teko “Spindulio” premija

(2000 lt.) už poemas “Keturi 
miestai”.

Jonas Marcinkevičius lai
mėjo Katalikų Veikimo Cent-, 
ro premiją (2000 lt.) už roma
ną “Kražių Skerdynės”;

Petras Cvirka — “Sakalo” 
bendrovės premiją (2000 lt.) 
už noveles “Kasdienės istori- 
jos”, ir

Kazys Boruta gavo Ukmer
gės miesto visuomenės premi- 
ją (500 lt.) už romaną “Me
diniai stebuklai”.

Visiems premininkams jų 
laimėtos premijos buvo iškil
mingai įteiktos Valstybės Te
atre vasario 13 dieną.

Jau ketvirti metai skiria
mos literatūros premijos yra 
padariusios žymią įtaką į Lie
tuvos literatūros augimą ir 
tobulėjimą.

Išsitlumočijo, tavorščiui, ir 
kitas dalykėlis. Iki šiol visi 
žinojom, kad po karo, renkant 
aukas Lietuvos nepriklauso
mybei paremti, Amerikos lie
tuviški cicilistai buvo apgarsi
nę savo obalsį: Nei cento Lie
tuvai !

Kadangi dabar ir patiems 
cicilistams tasai obalsis šva- 
kai skamba, o jo nė atšaukti,

ti, o tu tiktai profesorius.

— Sakau, manęs nena- 
cuok, aš ir ne kreizis. Mat, aš 
turiu planą. Man nereikia ka
lavijo bei kulkų, aš tą pada
rysiu su penzeliu.

nė paslėpti negali, tai Boston, — Su penzeliu? O, ho, ha, 
no Maiklo popiera šių metų 9.ha! Nutsas!
numery išdrūkavojo pataisy
mą. Esą, “Mes esam davę

— Sakau, kad ne nutsas ir 
ne kreizis. Ir užčiaup zūbus,

Lietuvai daugiau kai centą”, bo vieną užtempsiu. Matytis, 
Valųg Maikio popieros išeina/tu nieko nežinai, šiur su pen- 
kad Amerikos lietuviški cici-1 želiu, ba yra parašyta, kad 
listai Lietuvai centą, šiur, da-Į raštas yra galingesnis ginklas 
vė. O žodis “daugiau” išdru- uz kardą.

Klaipėdos Saulių 
Veikla

Nemunu Jau Plaukioja 
Garlaiviai

KLAIPĖDA (VDV) — Kiai KAUNAS (VDV) — Šiemet 
pėdoje buvo metinis Šaulių Lietuvoje buvo labai trurrųm 
Sąjungos XX-sios rinktinės žiema. Didesni šalčiai laikėsi 
būrių atstovų susirinkimas, vos keletą savaičių. Upės už- 
Susirinkime rinktinės vadas j šalo tiktai gruodžio mėn. ant- 
plk. Andrašiūnas padarė pra- roję pusėje. Bet jau vasario 
nešimą apie rinktinės veiklą mėn. pradžioje beveik bis<į 
praėjusiais metais. Rinktinės upėse ledai išėjo. Kauną 
vado pareiškimu, naujos po- nai ištinka potvyniai, kai pa1

Paminkline Prisikėlimo Bažnyčia Kaune
ūesunkiai išgyveno ir visose srityse buvo da
roma žymi pažanga. Derlius buvo gana ge
ras, o pašarų derlius net žymiai aukštesnis 
negu 193? metais. Eksportas buvo didesnis. 
Javų išvežta už 20 milijonų litų daugiau; 
mėsos, kiaulių ir galvijų už 10 mil. litų dau
giau; sviesto ir sūrio už 8 mil. daugiau, 
kiaušinių už 2 mil. daugiau ir Lt. Ūkininkai 
daugiau pirko dirbtinių trąšų, žemes ūkio 
mašinų ir kitų dalykų. Ūkininkai aštriai jau
tė žemės ūkio darbininkų trūkumą. Augę 
miestai, gyva trobesių statyba ir kiti dar
bai: ištraukia iš kaimų į miestus visą gy
ventojų prieauglį. Pernai į statybą buvo įdė
ta net 53 mil. litų (1936 m. tiktai 27 mil. 
litai). Užsienio prekybos apyvarta padidėjo 
8,5 nuoš. Eksportuota ui 26 mil. lt. ir impor
tuota už 11 mil. lt. daugiau, kaip už pernai- 
Indėlių suma bankuose padidėjo gale metų 
apie 40 mil. litų (pradžioje metų buvo in
dėlių 173 mil.), o pabaigoje metų jau 213 
mil. lt.

Lietuvių tautos šventovės i- 
šorinė statyba jau baigto. Šis 
didingas paminklas savo gro
žiu primena Montmart švč. 
Jėzaus Baziliką Paryžiuje, o 
savo iškilumu — Amerikos 
dangoraižius. Šiemet anksti 
pavasarį bus sparčiai varomi 
pidaus įrengimo darbai, rei
kalingi dar daug pinigo. Iki 
šiol Paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios statymui išleista a- 
rti 800,000 litų, o aukų gau
ta apie 500,000 litų. Tačiau 
mums pažįstamas kun. F. Ka
počius, statybos darbams V. 
Komiteto pirmininkas tikisi, 
kad, Dievui laiminant ir ge
raširdžiams patriotams remin- 
at, po 'metų - kitų Tautos Šve

ntinės srovės Klaipėdos kraš
te Šaulių Sąjungos veikimui 
įtakos nepadarė. Rinktinės na 
rių skaičius padidėjo 10 nuoš. 
Kalbėdamas dėl ateities vei-

vasarį susigrūdžia Nemuno ir
Neries ledai. Ir šiemet buvo *
sudaryta komisija, kuri rūpi
nosi paruošti gyventojus pot
vynio atvejui ir tiekti jiems 
pagalbą. Bet šiemet jokio pot
vynio nebuvo, nes mažai bu-

ntovė bus jau pašventinta.
Kas iš gerb. skaitytojų šiai kimo, jis pažymėjo, kad ir a- 

Prisikėlimo bažnyčiai norėtų teityje bus daug kreipiama dė 
įtaisyti langą, altorių ar su- mesio į karinį parengimą ir vo sniego ir ledas upėse buvo 
teikti piniginę auką, prašome kultūrinę veiklą. Be to, šie- nestoras.
siųsti Prisikėlimo bažnyčios į- ’ met bus ypatingai rengiamasi Jau vasario mėn. 13 dieną 
galiotiniui Amerikoje, kun. P. Šaulių Srjungos dvidešimtine- pradėjo plaukioti Nemunu ga- 
M. Jurui, 94 Bradford St., čio sukaktuvėms. j rlaiviai. Kai kurie garlaiviai

Tarybos narys Erdmonas i skubiai remontuojami; tas da-Lawrence, Mass. arba j Lie
tuvą kun. dekanui F. Kapo- Simonaitis, pranešdamas apie 
čiui, Aukštaičių gat. 4, Kau- finansinę rinktinės būklę, pa
nas. Lithuania. žymėjo, kad pernai visuomenė

ypatingai gausiai rėmė šaulių
— Vilniaus lietuvių spauda 

praneša, kad valdžios skirtas 
kuratorius labai pigiai par
davė miesto savivaldybei už
darytos lietuvių labdarybės 
draugijos samus ir žemės 
sklypą.

veiklą. Tai parodo gausios vi

rbas buvo lėtai dirbamas, nes 
niekas nesitikėjo, kad jau va
sario mėn. pirmoje pusėje ga
lės prasidėti laivininkystė.

suomenės aukos.
Po būrių atstovų pranešimų

buvo naujosios tarybos rinki- Juodkazis, 
mai. Išrinkti: Erdmonas Si
monaitis, ats. pik. Itn. Grud- 
zinskas, dir. Mačernis, A. Kl

iudžius, buv. Direktorijos pir
mininkas Martynas Reizgys ir

— Klaipėdoje netrukus bus 
atidarytas lenkų konsulatas.

P• I
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Iš Tėvynes Lietuvos

Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 

universitete.

Amerikiečiai, amerikiečiai...

(Tęsinys)

Kaip liūdna ir sykiu naivu.
Vos praslinko valanda nuo iš
lipimo iš laivo, tik praėjo vie
na gatvę, užkandžiaudama su
tiktuvių puotoje pareiškė šiuos 
įspūdžius. Žinoma, teko tėvų 
prašyti, kad šios gražios jau
nuolės nenuvežtij kur į kaimų Iistai, daugelis kitų amerikie

vės gerbiamam užsienio Lie
tuviams Remti Dr-jos pirmi
ninkui Rapolui Skipičiui, ku
ris išvyko j Pietų Amerikų 4 
mėn. sutvarkyti bei pažinti 
Pietų Amerikos lietuvių išei
vių reikalus. Išleistuvės buvo 
nuotaikingos. Dalyvavo aukš
ti svečiai, spaudos atstovai, 
choro “Pirmvn” vadas ir so-

ir ten laikytų visas atostogas, 
kas daugumoj ir daroma, bet 
leistų jai pagyventi mieste, 
susisiekti su Lietuvos jauni
mu, duoti progos arčiau pa
žinti gražias krašto vietas. Ir 
jei jos tėveliai paklausys tij 
pastabų, neabejoju, kad jau
nutė amerikietė susižavės sa
vo tėvų kraštu ir visokius į- 
spūdžius papasakos išlipus iš 
laivo anapus okeano. Sutikau 
visų eilę amerikiečių lietuvai
čių, kurios pirmų kartų važi
nėdamos į Lietuvų, sakėsi ne 
tik kad blogai galvojusios a- 
pie tų šalį, bet buvo tokių, 
kurios bi jojusios važiuoti čia, 
arba net per prievartų tėvai 
atitempę. O dabar pačios sa
ko, kad kvaila iš 
mūsų pusės buvo taip gaivoti, 
bei elgtis. Nemažai yra čia 
ištekėjusių, kurios džiaugiasi 
savo gyvenimu, net nepasiilg
sta Amerikos, nebent savo ten 
gyvenančių tėvų.

Amerikoj vis daugumoj ma
noma, kad, ot, amerikietes gau 
do, amerikietės išteka Lietu
voj, būk vietiniai galvoja dau 
giau apie dolerius. Kaip klys
tama! Tyčia mėginau patirti. 
Kada koks puikus jaunuolis 
prašo amerikiečiij adreso dėl 
susirašinėjimo, pasiūlau saky
dama, kad ši nėra graži, arba 
nejauna, bet nemažai pinigų 
turi. Tai tuoj gaunu atsakų: 
“Na, apie šitų pranešiu savo 
seneliui, o man duok adresų 
gražios, ar simpatingos, bei 
jaunos, išsilavinusios ameri
kietės”.
Atsisveikinimas...

Birželio 28, Metropolio sa-

nių. Palinkėję pirmininkui lai
mingos kelionės ir geros kio-, ,w. ,r . ... . ...... . . . vA. . , , .. . . , . | Vvtauto Didžiojo Muziejus Kaune Vasario 16 d. gausiai iliuminuotas ir gausiai žinomųties jo darbe, rytiniu trauki- k /xrrvi7\. -J . , ‘ , lankomas. (VDV)
niu iš musų “Penktuko”, ke
turi važiavome į Palangą vi
sam 'mėnesiui.
Palangoje...

Tik dėka Užsienio Lietuvia
ms Remti Dr-jos, mums teko 
atkeliauti į gražių gamta pa
sipuošusį mūsų pajūrį. Čia 
kartu su poilsiu liko surišta 
naudinga užsieniečiams dalis, 
lietuvių kalbos kursai. Liepos 
1 d. kursus atidarė kanaunin
kas Steponaitis, savo kalba, 
kurioje pabriežė svarbų savo 
tėvų žemės pažinimo, žinių 
pagilinimo. Kaip kvalifikuo
tiems įvairių išeivijos vietų 
atstovams, liko parinkti geri 
savo dalykų žinovai dėstyto
jai. Palinkėjo sėkmingai kur
sus išklausyti ir perduoti į- 
gytas žinias savo atstovaujan
čioms kolonijoms. Kursų ve
dėjas, prof. Kuzmickis, kar
tu dėstė ir lietuvių literatū
rų. Bendrais bruožais supažin-

sas Amerikos lietuvių
mas! ! Visiems buvo jauku, linksma,

Lietuvių kalbų dėstė prof., o kartu ir liūdna kad reikia
Salys. Politikų skaitė p. Sid-! skirtis, kad baigiasi taip link-

jauni-

puikios sanatorijos vasaroto
jams, būtent: Gailestingų se
serų, Mokytojų, Karininkų R- 
vės, Policijos, Liet. Karo In
validų. Visos patogiai įreng
tos, erdvios. Didesniam pato
gumui, bei sveikatai reikia 
Palangai vandentekio ir k. t., 

bet su laiku bus ir tas. 

Negaliu nepaminėti garsaus

Birutės kalno, kuris randasi 
parko šone ties jūra. Aukščio 
turi 21 metrų, visas nuaugęs 
aukštomis senomis pušimis. J 
kalnų vedų kelios gatvelės, a- 
lėjos, jų svarbiausia, gražiau
sia ir ilgiausia yra Dariaus - 
Girėno Alėja, neoficialiai va

sarotojų vadinama meilės alė-

(Tęsinys 4 pusi.)

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arli® 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skvr

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS
smuikavimai, duetai, baletas, rke kas dienų nuo 3 iki 8 vai.

vakaro griežia Kauno Polici
jos orkestras. Kų bekalbėti a- 
pie ramių, kartais vilnimis 
siaučiančių Baltijos jūrų, a- 
pie puikias smėlio kopas, kur i 
vėjuotų dienų yra kur pasil
sėti, paplūdinį (beech) nuties
tų balto ir švaraus, it cukrus,

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

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

smai praleistos dienelės, die
nos puoštos ir darbu ir jau
natvės linksmais šposais.

PALANGA — puikus mie
stelis. Pats centras, deja, sma
rkiai nudegęs, bet jau prade-' 
dama atsistatyti. Kita dali» 
tai vienos vilos, didelės, ir pa
skendusios pušų, eglių ir kitų 
medžių glėbiuose. Gatvės pra
vestos tiesios, šalygatviai pla
tūs, nors dar vieni ir antri 

- su
daro natūralesnį vaizdų. Visos 
gatvės nuaugintos kaštanais. 
Pačiame centre išdidžiai stovi 
Šv. Onos bažnyčia. ‘Gimnazi
jos būta dviejų aukštų — bet 
šiuo laiku nudegusi. Gyven
tojų skaičių? sudaro 3,000. Su 
Palanga susisipkimas pasirin-| 
ktinas: traukiniais, autobu
sais, garlaiviu arba orlaiviu.

Gilioje senovėje Palanga bu 
vo uostas. Čia žemaičiai kar
tų smarkiai sumušė kryžiuo
čius. Laikui bėgant, Palanga 
buvo grafo Tiškevičiaus nuo
savybė, vėliau latvių rankose. 
1921 met. atiteko Lietuvai. 
Palanga, kaip uostas nebetin
ka, smarkiai užneštas smėliu, 
dabar tiktai puikus kurortas, 
kur suplaukia kas vasarų tū
kstančiai vasarotojų. Kurorto 
pasididžiavimu gali būti did

žiulis parko pušynas, vienas 

gražiausių visoj Lietuvoj. Pa

zikauskas. Liaudies daineles 
dainuoti mokino dainininkas 
S. Sodeika. Paskaitos būdavo 
po 3 ir 4 vai. į diena. Dau
giausia rytais nuo fi vai. iki 
9 vai. ir viena valanda po pie
tų. Šių vasarų kursantų buvo 
15 asmenų, kurie atstovavo 
šias vietas: Šiaurės Ameriką,
Pietų Amerikų, Škotiją, Lat
viją, Vokietijų. Daugumoj mo
kytojai, studentai. Kursantai 
apgyvendinti puikioje Romeonegrjsti> bet nekenkia 
ir Julijos viloj, ne per toliau
sia nuo jūros.

Kviečiama kitai vasarai į 
šiuos kursus daugiau užsienio 
lietuvių. Pageidaujama moky
tojai. Kelionės išlaidos į Lie
tuvų turi padengti pats as
muo, bet už tai viso mėnesio

dino su visu liet. literatūros I pragyvenimų Palangoje ir ku- 
nueitu keliu iki šių dienų. Lie- ' rsų lankymų gauna nemoka- 
tuvos istorijų skaitė prof. A-lmai. Visi norintieji ateinančių
vižonis, kurs per 'mėnesį laiko 
sutrauktai išėjo visų Lietu
vos Istorijų pabrėžiant svar
biausius ir charakteringiau
siu? mūsų tautos išgyvenimus, 
perversmus ir jų priežastis. 
Klausant tų paskaitų, prieš 
akis slinko visos mūsų tautos 

praeitis, jos pergalės ir pra

laimėjimai, jos galybė ir su

nykimas bei šių dieni) pažan

ga. Teko vien gailėtis, kad 

mažytis būrelis gali tuo pasi

naudoti. Taip norėjosi, kad

Įėję buvo suruoštos išleistu- tuo laiku mūsų tarpe būtų vi-

THINGS THAT NEVER HAPPEN

/

J)

gali

/3Co INTERNATIONAL CARTOON CO N. V.

vasarų virš minėtuose kursuo
se dalyvauti turi parašyti pra 
šymų į Užsienio Lietuviams 
Remti Dr-jų, Nepriklausomy
bės Aikštė, Kaunas, ne vėliau 
sausio 1 d. 1939 metų.

Su s i d ra u ga v imas kursantų 
buvo nuoširdus. Daug Įdomių 
žinių apie Pietų Amerikos lie
tuvių gyvenimų teko išgirsti 
iš Sao-Paulo mokytojos, vei
kėjos T. Majienės. Viso jau
nuoliško, nuoširdaus entuzia
zmo kibirkštys buvo jaunuo
liai stud. Marianapolio Kole
gijoj, kaip, pav., B. Ivanaus
kas, A. Kacevičiu? ir k. t.

Romeo ir Julijos viloj gy
veno ne vien kursantai, bet 
kelios dešimtys vietinių lietu
vių, mokytojų, aukštų valdi
ninkų, profesorių. Visi bend
rai rinkdavos prie pusryčių, 
pietų ir vakarienės, kursantų 
dainos, laisvas atviras juoka
vimas labai greit persimetė į 
visoj viloj vasarojančius. Kie- ’ 
kvienų vakarų skambėdavo 
dainos iki vėlumos. Po pietų 
vykdavo rungtynės sporto už- j 
šiemečių su vietiniais. Visi su- į 
gyvenome lyg viena didelė 
šeima. Tad nestebėtina kad 
vilos vedėjo? pastangomis ir 
visų parėmimu surengta lie
pos 30 d. užsieniečiams išleis
tuvių vakaras. Išleistuvių pro
ga visa vila vaišinama ska
nia vakariene. Po vakarienės 
smagus pasilinksminimas vie
toje. Nuo dainų aidi Palanga. 
Užsieniečiai kursantai dainuo
ja savo iš eilės, vietiniai sa
vo. Prie to dar deklamacijos,

< ’ AS ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN*EXPELLERlS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALEN6VĖS.

; smėlio. 0 kas nori 
dotis ir šiltomis sūraus 
dens voniomis.

nau-
van-;

Apart nuomuojamų, bei pri
vatinių vilų, vasarnamių yra

į^Scratching
Z/‘ RELIEVE ITCHING SKI N 0<//cA/y

Even the most stubborn ltching of eezema, 
blotches, pimplos, athlete’s foot. rashes and 
other estornally caused skin eruptions, 
i lickly yiclds to pure, cooling, antiseptic, 
luiuid D.D.D. PRESCRIPTION. Clear, grease- 
less and stainless—dries fast. Its gentie 
oili soothe the irritation. Stops the most 
intense ltching ln a hurry. A 35c trlal bot
tle, at all drug Stores, proves it—or your 
money back. Ask for D.D.D. PRESCRIPTION.

Sweeps away surface deposits .
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę mag IC. You’d never belleve how fast 

NEWthe Listerine Tooth Pašte cler.ns

Tho instant brush and saliva touch amuz- 
Ing Luster-1'’or.nt detergent, it surges into 
a foam of tiny, acti ve buhbles, which sweeps 
into and cleans pits and eraeks so minute 
et en tvater may not enter them . . . leaves 
your wholo mouth tingling with life . . . 
starts your teeth sparkling tviili netv luster.

Get the big 2.r>< tube, or better štili, tho 
double-size 400 tube containing more than 
’< pound at any drug counter. Lambert 
l’barniacal Co., St. Louis. Mo.

thi N£Wformula

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrcharged tvith

LUSTER-FOAM-^
' s S s 4 t • •

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS
KRUTINĖJĘ .MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

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 Bai. Vad., odos viršeliais.................$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais........................ ....$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais viri.....................................• •.  TBc

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

Galima gauti: —

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

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

Vlo Jaknls, ■*▼.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

Tiesioginė Ekskursija į Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvų, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo’’ laivakorčių 
agentūra išrūpins jum9 vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790
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THE BALTIC AMERICAN SOCIETY OF WASHINGTON,
D. C. MARKS ESTONIAN AND LITHUANIAN DAYS 

ON GEORGE WASHINGTON'S BIRTHDAY
George \\ ashington’s Biith rollotving this, tlie Y ice-Vie

tiny vas cvlchratcd with n ziilent, thninncn of tiu l'tve 
Buitie aeeent the night of Fe- sictions of the Society were 
bruary 22,nd at a dinner and asked to nse and he aeknov- 
niusieal at The Admiral Club ledged as their numes were 
hy The Buitie American Soči- culled. They were as follovs; 
etv of \Vashington, D. C. The .uuencan, Mis. Huth S. Beck- 
affair vas also .held in joint manu; Fmnish, Mr. August 
eoinmemoration of the Inde- Nikula; Estonian, Col. Char- 
pendenee Bays of Fstonia les Baehniann; Latvian, Air. 
(Feb. 24th) and Lithuania Alfrtd behroeder; and Litiniu 
(Feb. lGth). nian, Miss Adele Azukas. As

The dinner and musieal vas eaeh stood up, a l'lag of the 
planned more than a month country, represented hy the 
before ant it vas not foreseen partieular Seetion, vas rai- 
that AVashington’s Birthday sėd.
vas to fall on Ash Wednes- 
day. The eomplieutions that 
ensued were remedied, liovė-1

Padaryti kam nors gero, tytų savo namus miškuose, o 
padaryti kaip reikia. žmonės pramintų takus į jo

Geras žmogus, nors pasta- namus.
Vasary au talkom, žieim, ,ujltow Bpauda |ailll(.s įvi(>a 

maldom.

i LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

F .i
Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Ofiso Tel. CANal 2346

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartj
Res. Tel. CAN&T 0402 

2305 So. Leavitt Street

UR. I*. AIKOCIŪNAS

Among the honored guests 
in attendanee vho vere ea- j 
lled upon to say a fev vords i 

ver, by giving the persons a-' wefe the foiloving.- Col. Wi-!

DANTISTAS
i446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

. _ „ t-, _ . ., -v Penktadieniais
Žemės Banko Rūmai Kaune Nepriklausomybės šventės vakare savotiškai apšviesti (VDV) Valaandos: 10-12 ryte, 2 6. 7-h p. M.

------  - --------- --  - -------------- 3147 S. Halsted St, Chicago
i nų vakarų, kas buvo tikrai ma; nupirkta keliolika pavei-1 Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
įspūdinga, brangu. Toliau nuo kslų. Paroda perkelta į Lat-1 Valamtos^a^Tp m

IŠ TĖVYNĖS 
LIETUVOS

parko, jau į kitų pusę randa-Į vijų ir Estijų 
si vadinamas Naglio kalnas.

. - .. ..... , .. ~ (Tęsinys iš 3 pusi.) i
ttendmg a choice ot l-illet s)- r Ule War Ue. ...... ,
Sale or lloast Young Turkcy. |)artlne,lt who was f<milerly, ;J“< "«»porel« <•« van-1 Aplinkui kalu, didžiulis plo-

dravoti. I acioj kalno viršų- tas dabar apsodintas jauno-Invitations to the dinner vere 
accepteid hy tlie Rev. Fr. C. A. 
Musselman, O. P. of St. Do
mime’s R. C. Cliurch to deli- 
ver the invoeation and by the 
Rev. Arthur O. lljelm of the 
S ved
Cliur
ceedings vere conducted by 
Dr. Filis Jlavorth, president 
of the Society.

parl
Military Attache in tlie Baltic 
regimi; M r. Felix Cole, nov 
the Consul General at Algiers, 
Afriea būt fornierly tlie Coun 
sellor of the Legųtion at Ri
ta, Lat via; Mr. Galman of

— Alytuje vasarotojams bei 
ekskursininkanis savivaldybė 

. už pusę milijono litų statys

lisli Augustmm l.utheran |hu S(aU. ])(Jp,, attachcJ 
•rli to sity Urate. The projl||v European uivision; Mr.

Fverett Ansley, fornierly the 
aeting Coininereial Attache in 
tlie Buitie regimi būt nov an 

The affair vas opened vith advisor in the Bureau of Ae-
the singing of the 
anthems of Fstonia 
(Įmania hv the tvo

nėj pastatyta mūrinė koply- mįs pušaitėmis, kuris vėliau 
tėlė su puikiai papuoštu alto- išaugs į parkų ir bus tikrai 
riumi viduje. Ši mūrinė yra jau Nepriklausomos Lietuvos 
jau trecioji po to, kaip Kęs-j Parkas! Dėl Naglio kalno pa- (tybos komitetas, kurio užda- 
tučio laikais buvo pastatyta vadinimo vra toks padavimas, vinys — rūpintis palankių sų- 
medinė ir pavadinta Šv. Jur- Būk, narsus karys Naglis žu- lygų statybai sudarymu, sta- 
gio Koplytėlė. Alat, Kęstutis, vo kare ir jo pelenus tam kai- tybos medžiagų standartizavi- 
viešėjęs Palangoje, sutiko Bi- ne palaidojo. Jo žmona Bruks- mu (rūšiavimu), statybos me- 
rutę, kurių karštai pamilo, ir va į§ didelės širdgėlos pasi- džiagų gamybos priežiūra ir 
prašė jos rankos. Birutė nesu-f skandino šalia esančiame eže-( kt.
tiko, nes tuo laiku jau buvop-t. Kitų šis kalnas dar švedų' — ‘‘Žuvėdros” bendrovė 
vaidilutė Deivės Praurimės. į kepure vadinamas. Kaip Bi- ■ šventosios uoste stato fabri- 
lada Kęstutis Birutę pavogė j j>utės, taip ir šis kalnas aukš-1 kų žuvų miltams gaminti; žu- 
ir 1343 met. jų vedė Trakų tomis pušimis nuaugęs ir vi- • Vų miltai bus naudojami gy-

vasarinę (viešbutį).

— Kaune bus įsteigtas sta-

OR. P. J. BEINAR
(BEINA! tAUSkAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 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 ArcheT Av»

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

Seredomls ir Nedėl. pagal sutari,
Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOJ:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto 
Telefonas HEMlock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir ti—8 vai. vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniui*

Susitarius

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP

4631 So. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienanational' ronauties; Miss Ataudė Ba- 

and Li-'rrett, a former sočiai vorker 
operatic in Latviu, attached to Col. 

singers of Nev York City, Ryan’s unit of The Ameriean
Alrs. Dily Kukepuu, soprano'Red Cross; and Air. \Villiam 
and Aliss Milda Raud, alto II. Leiserson, Chairman of the 
.vho came dovn to be the ho-
„įored guests of the Society
The dinner then folloved af
ter vhich tlie presiding oft'i- 
cer made his remarks and ca- 
lled upon Air. Kari Lamp, a 
gifted cellist of Boston, Alass. 
to give smile musieal selec- 
tions. llis rendition of diffi- 
cult numbers vith natūrai 
■ase vas veli received by’ the 

; tudience. f
The preciding ol’ficer then 

introduced the folio ving co- 
inmittee members in charge of 
he arrangements for the di- 
įner and musieal: Dr. Peter 

A. Speek and L. J. Esūnas,

National Mediation Board.

Additional entertainment in 
cluded singing of l'olk smigs 
of tlie f our Baltic countries 
of Fstonia, Finland, Latviu 
and Lithuania hy Alrs. (Fily 
Kukepuu and Aliss llilda 
Raud, both of vhom are so- 
loists vith the French Opera 
Guild in Nev York City and 
vho are likevise active in 
concert and radio fields. Aliss 
Raud and Alrs. Kukepuu have 
given joint costume recitals 
in American schools and co- 
lleges, introdueing not only 
their ovn native Estonian 
folk songs būt also folk songs

pilyje. Šiaurinėje kaino pusė
je įrengtas yra urvas su Lrur- 
do Dievo motinos stovyla. Tų 
įtaisė grafas Tiškevičius. Bi
rutės kalnas visų lankomas. 
Ir ten pro pušis matyti pui
kus jūros kranto ir plačios 
jūros vaizdas. Gražu ir ten 
stebėti žavėtinus saulėleidžius 

saulėtekius. Birutės kalne

sais laikais buvo žvejams kel
rodis.

ir
ir kursantai buvo suruošę dai-

Their smgmg vas superb 
vhich deligthed and enthralled 
the audience.

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

Žinios - Žinelės Iš 

Lietuvos

— Žemės Bankas Klaipėdo-, 
je nupirko iš Naftalio didelę 
lentpiūvę už 1,400,000 litų.

— Darbininkų ir amatinin
kų susivienijimas Klaipėdoje 
įsteigė Dr. Basanavičiaus va
rdo liaudies universitetų.

— Vasario mėn. 19 d. Kau
ne prancūzų paroda uždaryta. 
Paroda buvo gausiai lanko-

vulių pašarui ir paukščių le
salui.

— Marijampolės apskrities 
savivaldybė tiesia plentų tarp 
Marijampolės ir Prienų.

— Vasario mėn. 15 d. Res
publikos Prezidento aktu už
daryta nepaprastoji Seimo se
sija ir atidaryta paprastoji 
pavasario sesija, kuri tęsis 
tris mėnesius.

Full-flovored

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
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.

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

f

co-chairmen and Mrs. Kutli S.! of their Baltic neighbors. 
Beckmann, Vera Gaudei, Lily Thev appeared in their o\vn 
Nikula and Mrs. Elisabeth colortul native costumes which 
Johnson, committee members.' added color to this gala event.

KID5 ’HfGH FINANCE/

W,C00kD /0U 

A UOARTER 
EAV YOU IrtAT 

I 0WE

50 l COOLp 
P/ME

YOU

!! EXTRA !!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6-00 prenumeratų 
už 1939 metus.

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas ii žemiau talpinamo 
sųraio.

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.................................................................. 125
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ......................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.

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

K. Matulaitis, M.I.C.......................................................... .. 1-00
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kon. J. Vaitukaitis...............10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ..............................................75
12. šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis........ 76
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ..........................76
14. Porcijunknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....06 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėgų vertė K V. K... .06
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C.........36
18. žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakitya ..........................26
19. šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C. .................... L00

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

• • •

—perfect 
for cookingl

• Kmft Ameriean has a mellotv, 
full.flavored riehnesa that makos 
it perfect for eandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
(šis American Cheese to mėlt 
perfectly.

f

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

D R. A, W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan A ve.
Chicago, Illinois

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone REPubUc 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarainke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL vakar*. 

Šaradoj iv Pėtayšioj — 3 ttd f r.v. 
Subatoj nuo 12 iki f v. g,

TeL Praapoot 1611 
ĘH, XlL MAI

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

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

Phone YARds 4787.

DR. STRIKOL’IS
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnhlic 7868

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

DR. J, J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais

Bntąrų
leL LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

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

SKAJT10MTE T1KN KATA- 

LUiStfl Z4TCBA&GIB3

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.

TtL OALium* 6974
OFISO VALANDOS 

• vaL ryto iki 8 v. vakar*, išskinaat 
sekmadieniai ix trečiadieaius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vak: S—4 ir 6—8 P. M. 

Reaideneija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: S—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Av*. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Berodo j pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland AVe.
TeL YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Neieškok malonumų, bannč



Trečiadienis, kovo 8 d.. 1939

' labdarių dirva^
Labdarybės Reikalai

Mūsų lietuvių katalikiškoji 
visuomenė labai daug tikėji
mui ir tautai naudingų ir sva
rbių darbų yra nuveikusi. Ji 
neapsistoja savo veikime, ji
ir toliau eina, stoja į svarbų, j rjįnoĮas jau planų užgyrė 
begalo svarbų mūsų lietuvių pįnįgų jau įr turime apie 6 
visuomenės darbų. Pastačius
bažnyčias, mokyklas, vienuo
lynus, akademijas, kolegijų, 
seminarijų, dvi ligonines, nu

ir 7 tūkstančius taon .

Ko dabar mums, Čikagos 
lietuviams, trūksta! Tai vie-

pirkus ir išmokėjus našlait-( ninSos minties ir pasišventi- 
namiui žemę, štai, dabar jau mo’ kad seneliams prieglau- 
eina prie lietuvių seneliams reikia ir kad reikia pini- 
prieglaudos namo statymo.

Lietuvos laisvės reikalams 
mūsų katalikiškoji visuomenė, 
čia, Amerikoje, sudėjo tiek 
daug aukų, kad pati Lietuva 
sako: “Jeigu ne amerikiečių 
aukos, Lietuvai laisvės būtų 
negalima buvę įgyti.“ 
Labdarybės organizacija jau 

seniai yra. Šios organizacijos 
pagalba ne vien nupirkta že
mė, ant kurios dabai- stovi 
graži lietuvių Šv. Kryžiaus li
goninė, ne vien duota daug 
pagalbos pinigiškos ir mora
lės, kad Šv. Kryžiaus ligoninė 
stotus kaip yra, bet katalikų 
labdarybė yra nupirkus 141 
akrų žemės ir išmokėjus. Že
mė randasi nelabai toli nuo 
Lemont, III.

Dabar yra numatomas ir 
jau 1938 metų Labdarių Są
jungos seime galutinai nutar-
ta ir užgirta, kad statyti lie- seneli,i P™glaados reikale ir 
tuvių seneliams, paliegėliams, i parodžius visai mūsų vi-
beturčiams Prieglauuos Na
mų.

Kur statys seneliams Prie
glaudos Namų? Prie pat Šv. 
Kryžiaus ligoninės, nes ten 
yra daug dar tuščios Žemės 
ii- ten patogiausia vieta. Su
sirgus, tuojau čia pat yra li
goninė ir gydytojai. Čia pat 
yra miesto didis parkas, “The 
Marąuette Park’’, kurioje se
neliai, turėdami progos, galės 
pasivaikščioti. Seselės Kazi- 
mierietės, kurios apsiėmė pri
žiūrėti senelius prieglaudoje, 
čia pat netoli turi vienuolynų. 
Privažiuoti žmonėms prie se
nelių prieglaudos bus taip pat 
labai patogu, nes vieta, kur 
yra Šv. Kryžiaus ligoninė jau 
visiems Čikagos ir apylinkės 
lietuviams gerai žinoma.

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
tnakes you look old and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
oring Hair ,A. CLAIROL. You’U 
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching required to 
■often the hair when you ūse 
CLAIROL. You’U love the reaulta 
on your hair — beautiful, natural- 
looking color that defies detection. 
See yourself as you would likę to 
be. See your hairdresser today or 
•and thia coupon N0W.

Naturally ...vith
t* nrt ta laali (ar tkh atark a!
GIHUIHt dairai m Ota battla.

• Tbe perite t eombtnetloii ot riek oil. lino 
ooap and delicate color that can't ba eopied 
... a blend that only Clairol containa.

»MMMMMMM»«M»MMM. MM MM MM MM —

JOAN CIAI«, ClAUOl, Ine.
112 Waat «6th St-. Me» Tark. N. Y.
Send VSU booklet. advioa and asalyda.

atr

My Beautician

Vadinasi, yra nutarta ir už- 
girta, kad seneliams Prieglau
dos Namų statyti. Žemę turi
me ir jau išmokėta. Kas sene
lių prieglaudų tvarkys, ves 
irgi turime. Seselės Kazimie- 
rietės apsiima vesti. J. E. Ka-

gų ją (prieglaudų) pastatyti.
Tas mums nebus sunk-u pada
ryti. Organizacijų turime. Kie
kvienoje lietuvių parapijoj Či
kagoje yra Labdarių Sąjun
gos kuopos. Geraširdžių žmo
nių Čikagoje ir kitur taip pat 
netrūksta. Tik reikalas visie
ms, ypač Čikagos lietuviams, 
stoti iš vien į šį šventų lab
darybės darbų ir išvien dirbti 
ir aukoti; Labdarybės — se
nelių prieglaudos namo fon
dų didinti taip, kad šių va
sarų jau galėtume pradėti sta
tybų. Todėl, Labdarių kuopos 
į darbų! Brangūs Čikagos lie
tuviai, profesijonalai, dvasiš
kiai ir visi, dėkimės prie šio 11US 
svarbaus mūsų tautos ir Die
vo užbriežto darbo. Visi, vėl 
sakau, dirbkime, visi po kiek 
išgalim, aukokime. Kad pa
lengvinus labdariams dirbti

suomenei, jog Labdarių cen
tras laiko visus aukotojų va
rdus, kurie labdarybei auka
vo ir dirbo bei dabar tai daro,
trumpu laiku išeis iš spaudos i Pra<15ti statybos darbą. Kaip 
knyga, kurioje bus trumpoj 8raž" bQt’!> ncs tuoliart. Jau
formoj sąrašas ir net paveiks
lai to viso, kų Labdarių Są
junga lig šiol nuveikė, kas 
veikė ir aukojo. Dabar net ir 
Prieglaudos Namo pavyzdis - 
braižinis, kurį padarė ark įte
ktas M. Žaldokas, knygoje bus 
įdėtas,

Tų Labdarių leidžiamų kny
gų jau dabar iš anksto gali
ma užsisakyti. Viskas yra

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR 6EING

NERVOUS
Check Belotr And Sce If You Have 

Any Of The Signs
Uulvrrlng nerve* ean make you old and 
fieggard looking, ennky and hard to livn 
with— can keep ynu atrakę nighte and rob 
you of gnod nealth, good times and iobs.

Don’t let youraelf r'go” likę that. Start 
tsking a Rood, raliable tonic—one made cepe- 
rialty įm varne*. And oould you aak for any
thing rrhoee benefita have been better proved 
than erorld-famoua Lydia E. Pinkham’a 
ypretable Compound?

Let the vholeeome herbe and roota of 
Pinkham’a Compound belp Natūra calm 
your shrieking nervra, tone up your syetem, 
and help lessen diatreas from female Itno- 
tional dteordera.

Make a notė NOW to gnt a bottle of this 
tlme-proven Pinkliam a Compound TODAY

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

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

a MIRACtE WHIP CONTAINS MORE— , 

PAR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

D<. A'TTOAR

Italijos princesė Marie Jose su vaikais leidžia žiemos atos
togas Alpių kalnuose. (Acme piloto)

Dar Apie Centro 
Susirinkimą

Vasario 22 d. įvyko skait
lingas Labd. centro susirinki
mas Dievo Apvaizdos parap. 
salėj.

Prie centro pikniko ir Labd. 
ūkyje išvažiavimo, kuris į- 
vyks birželio' 25 d., Labd. ūky
je, visos kuopos jau rengiasi.

Labd. centro ilgametis rašt. 
P. Fabijonaitis išvežtas į Ke- 
nošos ligoninę ir ten jam pa
daryta skaudi kojoje opera
cija. Jis ten per 10 dienų gu
lės cementu aplietas. Apgailė
ta, kad kelio tolumas dauge- 

turėtume, kur savo lietuvį va-1 liui trukdo ligonio aplanky-

spaudai prirengta ir net pa
veikslai jau padaryti.

Dabar yra laikas stoti į La
bdarių Sąjungos garbės na- 

nares užmokant ant
syk $100.00 arba dalimis su
mokant. Kurie duos stambes
nę aukų, tie knygų galės už- 
dykų gauti. Ypač garbės na- 
riai-narės, gaus knygų dykai. 
Gal atsirasti} tokių mūsų gera
širdžių žmonių, kurie vienų, 
kitų tūkstantinę galėtų sene
lių prieglaudos namo fondui 
įnešti, paaukoti? O kaip pui
ku būtų! Tuojau galėtume

rgšų į namus priimti, trokš
tantį ir išalkusį kur pavalgy
dinti — papenėti; kame taip 
pat ir nuogų pridengti etc.

Brangieji Čikagos ir apylin
kės lietuviai, jeigu mes tiek 
daug gražių darbų padarėme, 
argi mes šį senelių Prieglau
dos Namų nepastatysime? 
Taip, mes padarysime!

Kun. J. Vaičūnas

ndthout fail from your druggist. Overamil- 
Hon women havn vrritten inlettera reporting 
aronderful benefits.

For the past 60 years Lydia E. Plnkham’o 
Vegetabln Compound has helped grateful 
nomen go “amiling thru” trying ordeala. 
Wby not let it help YOU?

Lacbawicz ir Šilini
1. Liiilen
S. P. Mažeika
Altanas M. Pkillies

kun. A. Linkus, L. Šimutis, 
Z. Gedvilas ir pirm. A. Bace
vičius, praneša, kad direkto
riai, valdyba ir prieglaudų 
statybai komisija rimtai sva
rsto ir rengiasi prie didelių 
darbų — statybos fondui va
jaus ir planų reikalais. Cent
ras reiškia didį džiaugsmų kad 
čia minėtiems dideliems dar
bams yra apsiėmęs vadovauti 
kun. A. Linkus. Kad jo ener
gija atneštų reikalingus vai
sius, kun. Linkus prašo visų 
kuopų į pagalbų, suorganizuo
ti platų vajui komitetų iš ke
lių šimtų narh} visoje Chica
goje ir apylinkėse.

Kun. Linkus pranešė, kad 
virš 100 komiteto narių ps 
jau turi suorganizavęs. Tai
didelis darbas. Vienas asmuo Įl^įsję jokio gero darbo, 
negali pasiekti visų Chicagų i__________________ w
ir apylinkes. Čia reikia liuos- j susirinkimų jau buvo įdėta Z.

mų.
Direktorių raportai: J. Mo- 

tekaitis, kun. lg. Albavičius,

norių pasižadančh} dirbti va
jaus darbe. Todėl keno šir
dyje girdisi Dievo balsas — 
meilės Dievo ir artimo pasi
gailėjimui, prašoma liuosno- 
riai apsiimti į min. komiteto 
narius, pasiunčiant kun. Lin
kui savo aiškų adresų: kun. 
A. Linkus, 12259 ?merald av., 
Csicago, III.

Kun. A.Linkus pranešė, kad 
į Labd. vajaus komisijų ap
siėmė net miesto majoras Ed. 
J. Kelly ir Liet. konsulas P. 
Daužvardis.
19 seimo įgaliotoji komisija

Į prieglaudų statybos ir su
rengimui vajaus statybos fo
ndui, 19 Labdarhj seimas į- 
galiojo sekančių komisijų: ku
nigas A. Linkus, kun. Ig. Al
bavičius, ark. M. Žaldokas, 
red. L. Šimutis, K. Sriubienė, 
adv. J. Grisius, adv. A. La
pinskas, dr. A. Rakauskas, O. 
Ivinskaitė, A. Dargis, M. Vai
čiūnienė ir Labdarybės centro 
valdyba su 12 direktorių.

J. Šliogeris

Red. prierašas: Šį rašinį 
trumpinome, nes apie tų patį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■UIAUBIA II DIDtlAUBIA LAIDOJDM {KAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
_____ 4605-07 Sa Hermltage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
TaL LAFAYETTE D727

Kaulykite mūrų Lietuvių radio programų tefttadianio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. 8ALTnUERAfl

•AUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAJ
KELNER —PRU ZIN 

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATAlVAVIMAfl DIENĄ IB KASTI 
KOPLYČIA DYKAI

2025W.51rtSt Td.YARDSl278
■

Res. 4543 South Paulina Street

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas
Anthony B. Petkos

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 8 Diena
Štai, kaip toli tu dar esi 

nuo tikros meilės ir nusižemi
nimo; nes meilė nežino, kaip 
supykti ant ko, arba būti rū
stumu sujaudinta, bet tiktai 
prieš save.

“Visiems yra įgimta tikyba 
ir nėra tokios ištvirkusios 
žmonių kartos, kuri netikėtų 
kokiems nors dievams”.

Jei esi silpnas, kiek galėda
mas tengkis, jei stiprus, neap-

Gedvilos rašinys.

Irba Flovver Shoppe^ 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 5800

[G£les Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietanis — Ia> Jotinėms — J 

PnininSlmanis

G

> eVes

Night and Morning
Dėl akių pavariusių nuo Kaulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelts la- 
šus Murinę: PalciiKvina nuvarote 
sias akla.
Saugus Kūdikiams Ir Suauguslema 
Visose Vaistinėse.

1 YVrife for Free Book
I **A World of Comfort for Your Eyo»”

MUBINECūMPANYtHiEį"o

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ................................... 05c
B. Skurkis, TIKIU ..............................   05c
LIETUVOS KARALIENĖ.....................................05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ............. 05o
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ ...............05c
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA......... 05c
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO .............. 30c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA..........................50c

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

Su užsakymais kreipkitės į

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

LAIBOTJIViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C PATARNAVIMAS AmDULAIibL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

I. J. Zūlp

A. I A
BERTHA URBIKIENU

(|h> lėtais kiulikė, po pirmu 
tyru Kutuuskicuė)

Mirė Kovo 5 d., iy3‘J m., 
10:45 vai. vak., sulaukus 36 
im lų amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.
Paliko didcliainu nuliūdime: 

vyrų Jonų ITrbikų, dukterį Vlr- 
ginių Katauakmtę, molinų Bar
borą. Kudiepę, tėvą Jonų Ru
dį, penkias seseris, brolį ir bro
lienę, keturius švogerius, sese
rų vaikus, vyro keturius bro
lius ir daug kilų giminių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas 4321 So. 
Talman Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 9 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Svč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gi g Ha
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kailines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Tė
vas, .Molina, Seserys, Brolis, 
Broliene, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai — 
Lachatviež ir Sūnai, telefonas 
CANal 2515.

Neįtrinėk lengvai kitų nei 
neperkratinėk artimų gvveni- 

I mo.
Jei nori prakilnesnį darbų 

! atlikti, žinok, kad reiks ir nu
kentėti, pavargti.

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 

Phone YARds 1138-1139

3307 lituanica Avė. 

Phone YABds 4908

3646 We8t 46th Street 

Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė. 

GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Sąjungiečių Veikimo

TOAVN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko kovo 5 
d. Pirm. J. Čepulienė prane- 
šė, j°g rengi amam vakare, ba
landžio 23 d., įiarapijos sve
tainėj, bns atvaidinta “Varg
šas Tadas’’. Po vaidinimo bus 
šokiai. Sąjungietės jau plati
na tikietus tam vakarui. Pra
nešta, kad dar tebeserga P. 
Gudinskienė, M. Paukštienė.

Iš apskr. sus-mo raportavo 
rašt. C. Bartkai tė.

Pirm. J. Čepulienė dėkojo 
narėms, kurios prisidėjo prie 
pavaišinimo apskr. atstovių.

Į susirinkimą atsilanku jau
nuolis C. Y. O. ir Federacijos 
pinu. O. Martnšis, pakviesda
mas sąjungietės platinti tikie
tus parapijos vakaro, kuris 
įvyks bal. 2 d. Kvietimas pri
imtas.

Kurios sąjungiečių nori įsi
gyti jubiliejinę Mot. Sąjungos 
knygą, turi kreiptis į valdy
bą.

Pirm. J. Čepulienė pakvie
tė sąjungietės dalyvauti ARD 
1 skyr. vajaus vakarienėj, ku
ri įvyks kovo 19 d., parap. 
svetainėj. Kvietimas priimtas

Sąjungietė

Sesuo Felicija
Važinėja Po Europą

Sesuo M. Felicija iš Šv. 
Pranciškaus kongregacijos 
šiuo metu važinėja po didžiuo 
sius miestus Europoje. Pasta
romis dienomis buvo Viennoj, 
o dabar lanko Veneciją, Ita
lijoj. Neužilgo bus Romoj ir 
Vatikane.

Vienuolė Felicija yra sesu
tė žurnalisto Stasio Piežos, 
kuris dirba Chicago Evening 
American. Vienuolė jau per 
tris metus vedė amatą moky
klą Kaune. Po aplankymo sva
rbesniųjų miestų Europoj, 
grįš atgal į Kauną, kur vėl 
pradės savo darbą. Manoma, 
kad į Ameriką ji grįš tik ru
denį.

Sesuo Felicija ir sesuo I- 
melda tą mokyklą mergaitėms 
Kaune įsteigė prieš tris me
tus. Rap.

Dėmesio.
Federacijos Chicago apskri

ties susirinkimas įvyks šį ket
virtadieni, kovo 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos salėj, šiame susirinkime 
bus išklausyta visa eilė prane
šimų ir pradėta ruoštis vyk
dinti gyveni man visus klau
simus, kuriuos iškėlė buvusi 
Vakarinių Vai. Lietuvių Ka
talikų metinė konferencija. 
Dėl to visi skyrių, or-jų kuo
pą ir draugijų atstovai prašo-; 
mi skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime. Valdyba

Pagerbė Veikėją 
E. Gedvilienę

TOWN OF LAKE. — Kovo 
2 d., buvo Šv. Elenos šventė. 
Ta proga kovo 4 d. būrelis 
Elenos Gedvilienės draugių su 
sirinkęs į jos namus ją tinka
mai pagerbė.

Po vakarienės J. Čepulienei 
paaiškinus tikslą ir pasveiki
nus kalbėjo M. Sudeikienė, J. 
Stugienė, V. Bučnlenė, R. Ur
bonienė, B. Cicėnienė, J. Če
pulienė nuo susirinkusių įtei
kė ir brangią dovaną, už ku
rią E. Gedvilienė nuoširdžiai 
dėkojo.

E. Gedvilienė yra narė Mot. 
Są-gos 21 kp., Šv. Kazimiero 
ir Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų dr-jos; yra amžini na
riai: Marijonų Rėmėjų, šv. Ka 
zimiero Vienuolyno Rėmėjų, 
Labdarių Są-gos ir Jėzuitų 
vienuolyno; yra “Draugo” ir 
“Laivo” skaitytojai, stambūs 
parapijos rėmėjai.

E. Gedvilienė randa laiko 
pasidarbuoti visose draugijo
se.

Linkime Elenai ir Juozapui 
Gedvilams ir toliau darbuo
tis, kaip iki šiol, Dievui ir 
Tėvynės labui.

Gedvilai yra išauklėję du 
pavyzdingus sūnus: Jurgį ir 
Pranciškų, kurie tėveliams pa 
deda visam veikime.

Žinantis

— Vytauto Didžiojo univer
sitetas vasario mėn. 28 d. mi
ni Dr. V. Kudirkos gimimo 
80 metų sukaktį.

Aukščiausias pasauly žmogus Robert Wadlow iš Alton, III., 
(8 pėdų ir 8 rolių, sveriąs 491 svarą) saviškių tarpe mini 
21 metą sukaktį. (Acme telephoto)

Lietuviu Skaitlį Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III.

Rašo A. Daujotis ir A. Rudis - Rauktis 

Skautą Būrio 286 skautai,; tesniais laipsniais. Aptarta bū
ir mokosi, ir ruošiasi prie bu 
nco party visu smarkumu. Bu
nco party bus 2 d. balandžio, 
Dievo Apvaizdos parapijos sa 
lėj. Programa bus skautiška 
ir labai įvairi. Asst. Skaut- 
meisteris Edvardas Daujotis 
organizuoja skautij chorą, ku
ris iki bunco party išmoks 
keletą lietuvišką dainų. Gali
ma užtik rint, kad bunco pro
grama bus originali — kokios 
dar niekad nėra buvę Chica
goj.

Ketvirtadienį po susirinki
mo puvo atlaikytas pirmas 
“Green Bar Couneil” susirin
kimas. Tai yra taryba, kurią 
sudaro visi skautą būrio pir
mininkai bei skautai su aukš-

simas skautą veikimas, bun
co party ir kiti reikalai.

KUOMET PERSIVALGĘS 
GAUNI VIDURIU ‘

Užkietėjimą
PASILENGVINK ŠIUO PA

PRASTU ŠVELNIU BODU!

Mes visi mėgstame gerai pavalgyti. 
Bet atsitinka, kad mes nepasijunta- 
me, kai perslvalgome maistingų, pa- 
gardytų valgių, o tas dažnai suke
lia užkietėjimų.
Kas sykj kaip tik Jūsų viduriai už
kietėja, tai bandyk Ex-Lax. Jis jums 
padarys, kas reikia, išvalys vidurius 
Ir neišves iš normalumo Jūsų vidu
rių.
Ex-Ijix gerai veikla, švelnus ir leng
va jj imti. Jis taip gardus, kaip ge
riausias čokoladas. Visose aptiekose 
gaunamas dėžutėse po 10 ir 25c.

SAVOOKITfcS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT J J PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama vienas tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

Skautą Komiteto pirminin
kas J. P. Rakštis atsilankė į 
praeitą skautij susirinkimą ir 
trumpoje kalboje paaiškino,
kokią didelę naudą jaunuoliai j- Marijonų 
gali gaut is skautizmo ir is * j <■
L.R.K.S.A., kuris globoja lie
tuvių skautų judėjimą Ame
rikoje.

Pastebėta, kad po susirin
kimo, Rakščio vaistinėje atsi
rado keletą savanorių pagel- 
bininkų: V. Petrošius gražiai 
nušluostė stalus, o T. Žvina- 
kas, A. Balčiūnas ir R. Sabo
nis švariai išmazgojo ir su
šluostę stiklus ir lėkštes.

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

» NAUJI

BŪDAI

PAGRAŽINTI

VEIDĄ

PrnSailnklt erzinančius spuogu
otus Ir juodgalvius (blackheads). 
Mūsų susipažlndininio pasiūlymas 
$1.50. Po to bus $2.50.

Mes taipgi dnžom blakstienas ir 
antakis.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

1C metų patyrimo.

IFFICIEMT
U«« enly one Itvel tea* 
tpoonful te • eup of tifted

flour fer mest redpei.

BAKING 
IWPOWDERj

Šame price today 
as 48 years aįo
25 ounces for 2 5 4
M.nufictur.4 by baltins P«w<l<r 
lęedaiiiti wba malta natlitnf būt , 
b.iunj pa«Jar—unJar luparviaian I 

, a» aayart cbami.ta al nailonai J 
ranutataan.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Iš Rėmėjų Susirinkimo
TOWN OF LAKE. — šv. 

Kaz. Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
mėnesinis sus-mas įvyko kovo 
5 d. Naujų narių įsirašė Emi
lija Giedraitienė, Ona Vaitu- į 
kaitienė.

Ižd. J. Stugienė pranešė, 
kar užprašytos šv. Mišios ko
vo 5 d. rėmėjų intencija, kad

CICERO

Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

ATIIOL, MASS., kun. P. 
Juraičio klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 13—19 — kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.

WESTFIELD, MASS., kun. 
O. Puidoko klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 20—26 — 
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BROCKTON, MASS., kun. 
J. Švagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETH, N. J., kun. 
J. Simonaičio klebonaujamoje

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums”

10c
DRAUGAS PUB. CO,
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
O W many 
women are 

just dragging them- 
selves around, all 
tired out with peri
odic weakness and 
pain? They should 
Lnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri
odic pains and dis- 

Comfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie WiUiams of Danville, 

IUinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up." Try them next month.

H

TA8LETS . .

Ekstra Sus-mas
CICERO. — Šį vakarą, ko

vo 8 d., po pamaldų įvyks Ma- j;bažnyčioje, kovo 26— balan-
rijonų Rėmėjų Draugijos 21 
skyriaus EKSTRA susirinki
mas parapijos mokyklos ka
mbary. Susirinkimas bus tru
mpas, bet svarbus. Tad pra-

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

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

IMMISTS >$• • M*

A

bažnyčioj surinkta $70.81, o šomi ir kviečiami visi inalo-
pirm. J. Čepulienė pranešė, 
kad vajaus vakarienė įvyks 
kovo 19 d., parap. svet. Tam 
vakarui seselės rengia gražią 
programą. Pranešta, kad ser
ga narės: Gudinskienė ir Pau
kštienė. Iš centro raportavo 
J. Čepulienė, kad nno seimo 
gauta 9 amžini nariai ir ma
noma gauti 10 iki seimo. Rė
mėjos gerai gyvuoja turėda
mos gerą vadovę. Rėmėja

Kovo 19 Telšių Bendro 
Klūbo Pramoga

Kaip girdėti, yra suaukota 
labai daug gražių dovanų Tel-

nūs rėmėjai, “Laivo” skaity
tojai ir šiaip geros valios žmo
nės atvykti ir pasitarti ren
giamo vakaro reikalu, kuris 
įvyks kovo 19 d. parapijos 
naudai. Tikslas gražus ir nau
dingas, tuo atžvilgiu reikia 
pasitarti, kaip sėkmingiau pa
dirbėti, kad parapijos reika
lams padarius gražaus pelno.

Tat, įsitėmykite ir būkite
šį vakarą visi.

R A D
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

J. K.

buvo

džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Janeius, M. 
I.C.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

PITTSTON, PA., kun. J. 
Kasakaičio klebonaujamoje ba 
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės 
atlaidai — kun. P. Malinaus
kas, MIC;

DETROIT, MICH., kun. J. 
Cižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio 
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun. 
S. Yunkerio klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 7—9 — 
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku-

Dulkių prieš vėją nepapūsi. 
Kas palinkęs į mielaširdys-

tę, to neaplenks garbė už ją.

Turtas virt 
58.0M.OOO.M

RmerveU20.000.M

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Puikus t-fletų mūrinis namas — 
5 kambariai J f lėtą. Geras bargen
as. Atsišaukite: 2336 W. 22nd Pi., 
tel. ROCkwell 2812.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mas aukštas — 
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir* 
kėjas gaus "lucky bargain”. 6 8-Čios 
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
te: 5811 VVest 64th Place. Klaus- 
kiternitrameaukštyjeiii__užTĮakaWe;>

PARDUODA AR MAINYS 
5 lr 5 kambarių. II metų senumo, 
apšildomas, mūrinis namas. South Si
dSje. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys ant lotų ar ant kelių akerų 
žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su pinigišku priedu.

Pereitą sekmadienį
šių Bendro klūbo bunco ir ko- malonu klausytis Budriko ra- 
rtavimo vakarui, kovo 19 d., di° valandos. Programa buvo 
Lakavičių namuose, 2314 W. įvairi ir graži. Ją išpildė du- >nig0 Ig Zimblio klebonauja-
23rd Place.

Viena dovanų yra paauko
ta Frances Burinski, savinin
kės trijų Beauty Shops: Na
tional Beauty Shop, 2136 W. 
Cermak Rd., Frances Beauty 
Shop, 4559 So. Mozart St., ir 
Frances Beauty Shop, 1414 S. 
49th Ct., Cicero, III. Ji paau
kojo dešimt dolerių vertės 
“permanent wave”. Kas tą 
dovaną laimės, tikrai pasipuoš 
Velykoms. Kviečiame visus 
mūsų draugus atsilankyti.

Telšiškis

— Lietūkis Šiauliuose, Gu
bernijoje, baigė statyti did
žiausią ir moderniškiausią Lie 
tuvoje linų apdirbimo fabri
ką, kuris apdirbs kasmet po 
3000 tonų (3 milijonus kilog
ramų) linų.

etai ir solistai dainininkai, pri 
tariant orkestrai, simfonijos 
orkestrą ir “profesorius” Ke
palas su atėjusiu pas jį jo gu
drybių mokintis Plepalu.

Visa programa išėjo labai 
gerai. “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka”, “Kur bakūžė sa
manota”, “Skrenda, lekia mū 
sų mintys” ir kiti numeriai 
išėjo labai gerai. Orkestrą da
vė gerų lietuviškų melodijų, 
o dialogas buvo pilnas gudrių 
paklausimų ir dar gudresnių 
atsakymų. Abu kalbėtojai sa
vo dalis atliko labai gerai.

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienį vakare nuo 7 iki 
8 vai. iš stoties WKPC, 1420 
k. Bus geri dainininkai, geri 
akordinistai ir asmenų bei 
draugijų pranešimai. Nepami
rškite pasiklausyti. J.

moję bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andriuška, MIC.

PROVIDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
I. C.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—9 — 
kun,. V. Andriuška, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

THOMPSON, CONN., Ma-
rianapodio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. J. Mačiulionis, 
MIC.

PITTSBU1RGH, PA., kun. 
J. Misiaus klebonaujamoje ba
žnyčioje balandžio 10—16 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmokėjom JB 
Už padėtus yū

pinigus '
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto ik> 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die 

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

ot CHICAGO
JUSTIN MACKTEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Pas mus galima gauti tikrai Ua- 
tuvlšką Importą Valstybine Deg

tine.

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

Savininkai

Bizniavus namas su karčiams, prid 
Stock Yards vartų. Parduos pigiai 
ar mainys ant lotų ar farmos. Rei
kia ir apie $2,000.00 pinigais.
Taipgi turime daugiau gerų barge
nų. Nepraleiskite progos, pamatykite 
juos greitai, arba paklauskite per 
laišką: Joseph Vilimas 6800 South 
Maplevvood Ave., Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverne. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro tr žmo
nos. 4501 S. Hermitage Ave., Chi
cago. Illinois.

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną lr na

mą ant privatiško namo. Atsišau
kite: 4635 Sonth Wood Street.

Netinginiauk, o darbas tau 
nebus baisus.

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

CUTS-BURNS-SCALDS

. ___  ________ your
back if not latiaūad. For

4oao Laboratories, 215Soutb 
, Chicago. —

QUICK RELIEF FOR FEET

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITB 
DIENĄ AR NAKTJ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

KGG
Nui ..« ••«•••*•••«••••• BIO LUMP •••••••••••••••«

$«•• $«.«•
_______________ $5 0*

MINE RUN...................................... $5.71
HCRBENINOS ................................. |5H

Tel. ARDmore 6975

laaaaaaaeaaaaaaai


