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Su britu ir prancūzu pagalba bando 
išgauti tik pasigailėjimo sąlygą

Ši sąlyga priklauso nuo 
frankistų vado gen. Franco

PARYŽIUS, vas. 19. — Ži-J PARYŽIUS, vas. 18. — Is- 
nioinis iš Burgos, Ispanijos,' panijos raudonųjų prezidentas
gen. Franco atsisako pripažin
ti kad ir vienų raudonųjų pa-

Manuelis Azana šiandien pa
siuntė ultimatumą savo mjnis-

sidavimo sąlygą. Sako, raudo- trui pirmininkui Negrinui, 
nieji turi besąlyginiai pasi- kurs su keliais ministrais y- 
duoti, arba kariauti. Gen. ra centrinėj Ispanijoj, pasiry- 
Franco nustatys jiems sąly- žęs tolesniai kariauti su įran
gas.

PARYŽIUS, vas. 19. — Is
panijos raudonųjų režimo pre
zidento Azano ultimatumas 
Negrinui paveikė Madrido 
vadus ir jie nusprendė pasi
duoti frankistams. Tad pre-

kistais ir kviečia ten patį A- 
zaną grįžti.

Azana reikalauja, Kad jis 
pasisakytų toliau nekariauti 
ir darbuotųsi už taiką. Azana

FRANKISTŲ KETURI 
TIKSLAI NUGALĖJUS 
RAUDONUOSIUS

ROMA, vas. 18. — Italų
laikraščio “Giornale d’Ita- 
lia” korespondentas Lisabo
noj (Portugalijoje) patyrė, 
kad Ispanijos gen. Franco, nu 
galėjęs raudonuosius ir grą
žinęs taiką, pasiryžęs šaly į- 
vykdyti šiuos keturis svar
biausius uždavinius:
1 Visados kooperuoti su Itali 
ja, kurios draugingumo ir kil 
nių žygių Ispanija niekados 
neužmirš.

Panaikinti visus respubliko 
nišku laikotarpiu pravestus

NACIAI UŽDARĖ TEOLO
GIJOS DEPARTAMENTĄ

MIUNCHENAS, Bavari
ja, vas. 18. — Miuncheno u- 
niversiteto teologijos depar
tamentui nacių autoritetai pa 
skyrė savą profesorių. Apie 
1,800 studentų sukėlė boiko
tą, atsisakę lankyti jo dėsty
mus. Tad švietimo ministro 
Rusto nuosprendžiu departa
mentas visiškai uždarytas.

pareiškia Negrinui, kad jei jis, įstatymus.
nepasisakys už taiką, Azana, I Pilnai atgaivinti Katalikų

BATISTĄ ŠALTAI PASI
TIKTAS HAVANOJE

HAVANA, Kuba, vas. 17. 
— Grįžęs iš Meksikos Kubos 
diktatorius pulk. Fulgencio 
Batistą šaltai pasitiktas. Tik 
keletas tūkstančių darbininkų 
jį pasitiko ir sveikino. Ir tai 
tų tūkstančių tarpe buvo dau-

kaip prezidentas, išleis atsi-
zidentas Azana tuojau krei- šaukimą ir Negriną su jo mi-
pės pas britus ir prancūzus, 
kad jie patarpininkautų rau
donųjų pasidavime.

nistrais pripažins respublikos 
maištininku. O jei Negrinas 
pasisakys už nekariavimą, A-

Bažnyčią.
Vesti kampaniją dėl gimdy 

mų ratos didinimo.

ABIEJU AMERIKŲ 
KATALIKAI TURĖTŲ 
SUSIARTINTI
z AVASHINGTON. — Pietų 

Ameriką lankė Omabos vys
kupas J. H. Ryan ir Ameri
kos Katalikų universiteto reli
ginio departamento viršinin
kas kun. dr. M. S. Sheeliy. Bu 
vo išvykę katalikų reikalais. 
Lėktuvu apkeliavo P. Ameri
kos žemyną. Aplankė ten Ka
talikų Bažnyčios vadus — pre 
latus. Matėsi su įvairių vy
riausybių vyriausiais valdinin 
kais. Ištyrė katalikų stovį ir 
jų veiklą.

Grįžę namo, dabar jie iŠ 
tos patirties daro tokias iš
vadas:

Pietų Amerikos katalikai

Kardinali) konkliava rinkti popieziu 
bus atidaryta šio vasario 28 diena

Iki to laiko, tikima, 
suvyks visi kardinolai

gybė valdinių tarnautojų. Ver 
teiviai jo nesveikino, nes jis • ypatingai domisi J. A. Vals

Šį kartą raudonieji norėtų zana tuojau pradės pasitari- 
laimėti tik vieną sąlygą, kad mus su Prancūzija ir Brita- 
frankistų vyriausyfbė užtikrin- nija, kad su šių tarpminkavi- 
tų jų vadams pasigailėjimą. [ piu ir įsikišimu iš frankistų
Daugiau nieko.

Anglija ir Prancūzija tuo
jau suskato tarpininkauti. 
Suprantama, pasigailėjimo są
lyga priklausys nuo 
Franco.

laimėti bet kokias taikos są
lygas.

Azana randa, kad raudonų
jų karas jau prakištas ir il-

gen.' giau kariavimas neįmanomas.
Paryžiuje yra ir Kataloni-

Madrido raudonųjų vadai'jos buvusios raudonijjų armi- 
rado, kad jie tikrai atkirsti jos vienas vyriausių vadų 
nuo viso pasaulio ir negali ii- gen- Įeit. V. Rojo ir raudo- 
giau kariauti.

VATIKANAS, vas. 19. — 
Vatikano autoritetai vakar 
paskelbė, kad kardinolų kon
kliava (susirinkimas) rinkti 
Šventojo Tėvo Pijaus XI į- 
pėdinį prasidės šio vasario 28 
d. popiet.

Pirmoji sesija bus panaudo
ta tik pasitvarkymui. Sekan
čią dieną prasidės balsavimai. 
Kasdien dukart bus balsuoja
ma iki vienas kuris kardinolų 
gaus dvi trečdalis visų kar
dinolų balsų.

Prieš pradėsiant pirmąjį 
balsavimą tikimąsi sulaukti 
atvykstant trijų Amerikos

kardinolų — dviejų iš P. A- 
merikos ir Bostono kardino
lo O’Connellio. Kiti du Ame
rikos kardinolai, Mundeleiras 
ir Dougherty, vakar atvyko.

Šv. Petro bazilikoje šian
dien įvyko aštuntosios iškil
mės — gedulo Mišios už Popie
žių Pijų XI. Rytoj įvyks pas
kutinės devintosios geduto 
Mišios. Per paskutinių trijų 
dienų iškilmingas gedulo ML 
šias dalyvauja visi kardinolai. 
Pamaldos nepaprastai įspū
dingos, nes vienas kuris kar
dinolų pontifikuoja Mišias.i tybių katalikų organizacijo

mis ir jų veikla.
P. Amerikos vyskupai ir 

pasauliečiai katalikų vadai 
nepaprastai interesuojasi A- 
merikos Katalikų universite
to darbais ir šio universiteto 
jubiliejaus programa. Eilė ka 
talikų studentų žada atvykti 
į mokslus gilintis Amerikos 
Katalikų universitete.

P. Amerikos katalikų atsi- 
nešimas į naciizmą ir komu
nizmą yra toks pat, kaip J. 
A. Valstybių katalikų.

Pagaliau susekta, kad P. 
Amerikoj komunizmą ir na
ciizmą skleidžia daugiausia 
agitatoriai, turį tikrus, arba 
dirbtinus J. A. Valstybių pa
sus.
\ Vyskupas Ryan ir kun. dr.

JAPONAI NORI KARINES i Sheehy pataria, kad abiejų 
SUTARTIES SU

VOKIETIJA

BERLYNAS, vas. 18. —
Čia laukiama atvykstant dar
viena japonų delegacija tiks-, kataKk« konferencij°mis-Glau 

dėsniu susiartinimu bus su
darytas stiprus bendras fron-

prieš juos kovoja.

Prancūzija pirmutine pradeda rimtai 
provokuoti talija Ryti Afrikoje

PARYŽIUS, vas. 19 — 19-llija nebuvo užėmusi jai skir- 
35 metais Prancūzija savo j tos srities. Matyt, Mussolini 
valdomos Somalijos dalį — a- laukė tinkamos progos užimti 
pie 308 ketvirtainių mylių
dykumų, greta Etiopijos pa
vedė Italijai. Dabar Prancū
zija tą “dovaną” atgal atsi
ėmė tuo sumetimu, kad Ita
lija tos srities iki šioliai ne-

nųjų parlamento 12 narių. Jie buv0 ng užėmusi. Svarbesnėse 
visi nusprendė šį kartą nie- (dykumų vietose nustatyti 
ku būdu negrįžti į centrinę Is-1 Prancūzų garnizonai. Niekur 
paniją. nesusidurta su italų kariuo

mene.
Nėra dar aišku, kodėl Ita-ARGENTINA NEPRIPA

ŽĮSTA RAUDONŲJŲ 
REŽIMO

visą prancūzų Somai i ją su 
Džibuoti miesteliu ir uostu, iš

Z
kur eina vienatinis geležinke
lis į Etiopiją.

Stebėtojai pripažįsta, kad 
šis Prancūzijos žygis yra rim
ta Italijos provokacija. Ir jei 
Mussolini grasindamas Pran
cūzijai neapsimeta gudrybė
mis, reikia tikėtis ko nors ne
paprasta.

MIUNCHENO KATEDRA 
KUPINA PER GEDULO 

PAMALDAS

MIUNCHENAS, Bavari-

ANGLŲ KARDINOLAS 
FAŠIZMĄ VADINA 
ANTIKRIKŠČIONIŠKU

LONDONAS. — Jo Emin.
kardinolas Hinsley, Vestini- BUENOS AIRES, vas. 17. 
nsterio arkivyskupas, prieš — Argentinos vyriausybė nu-
išvyksiant į Romą tomis die- sprendė, kad Ispanijos raudo- . ,
nomis kalbėjo vienam katali- nųjų režimas toliau negyvuo- J .

į susirinkime. Kalbėjo apie 
taktinį sąjūdį Europoje. Pa 

žymėjo, kad Bažnyčia smer
kia fašizmą, nacionalsocializ- 
mą ir komunizmą, knrie visi 
yra antikrikščioniški pada
rai.

Negalima neįvertinti Mu
ssolinio veiklos, sakė jo Emi
nencija. Bet fašizmo pamati
nė pasaulėžiūra yra aiškiai 
prieškrikščioniška, arba, aiš
kiau pasakius, pagoniška.

Kardinolas stebėjosi, kaip 
daugelis katalikų, neatsižvel
gdami tos tiesos, be jokios a- 
todairos pasivadina fašistais 
ir nesąmoningai prisideda 
prie pagoni7zmo skleidimo.

Tie visi katalikai, sakė kar 
dinolas, kurie jungiasi su fa
šistais, arba naciais, turi pas
kaityti Šventojo Tėvo Pijaus 
XI encikliką “Non Abbiamo 
Bisogno”. Jie ras, kad fašiz
mas, lygiai kaip naeiizmas, 
veržiasi (monopolizuoti visą

ja ir dėl to įsakė savo atsto
vui nieku būdu iš Perpignano 
(Prancūzijos) nevykti į Valen 
ciją, arba Madridą.

tedroje vakar įvyko gedulo 
pamaldos Šventojo Tėvo Pi
jaus XI atminimui. Katedra 
buvo kupina tikinčiųjų.

Ameriką katalikams reikalin
gas glaudesnis susiartinimas. 
Tas galima atsiekti rengia
momis panamerikoniškomis

Iu padaryti karinę Japonijos 
Vokietijos Italijos sutartį. Ja 
ponai nepasitenkina vienu an 
tikomunistiniu paktu.

MASKVOJE ŠILTINĖS 

EPIDEMIJA

RYGA, vas. 19. 
iš Maskvos, ten siaučia šilti
nės epidemija. Daugiau kaip 
50,000 asmenų serga.

Sovietų sveikumo komisa
ras Boldyriovas kaltina pur
vą, nešvarumus, tinkamo mai
sto ir kuro trukumus.

Be to, ten dar plinta ir gri
pas.

MUSSOLINI MOBILIZUOJA 
ATSARGAS

i LONDONAS, vas. 19. —
Žiniomis |j§ .patikimų šaltinių patirta, 

kad Mussolini mobilizuoja 
150,000 atsargos kmeivių. 
Sakoma, iki pavasario būsią 
sumobilizuota ir patvarkyta 
iki 300,000 atsarginių.

BERLYNAS, vas. 19. -
Propagandos ministras Goeb- 
Lelsas puola tuos vokie< ius, 
kurie savo namuose turi bu
vusio kaizerio paveikaus, bet 
nė vieno Hitlerio paveikslo.

tas prieš visus pagoniškus iz- 
mus, su kuriais neatidėlio
jant reikia kovoti.

DAMASKAS, vas. 19. —
Atsistatydino Sirijos ministrų 
kabinetas Prancūzijai atsisa
kius pripažinti nepriklauso
mybę, kas seniau buvo žadė
ta. Numatomi sukilimai.

LENKIJA PRIPAŽINO 
GEN. FRANCO

VARŠUVA, vas. 19. — Len
kijos vyriausybė formaliai 
pripažino Ispanijos gen. Fra
nco vyriausybę.

jaunimą, kad jis garbintą 
valstybę.

ATIDARYTA PASAULINĖ 
PARODA

SAN FRANCISCO, Cal., 
vas. 19. — San Francisco į- 
lankos supiltoje saloje atida
ryta pasaulinė paroda.

BERLYNE STAUGIA 
GRIPAS

BERLYNAS, vas. 19. — 
Šio miesto gyventojus sužny
bo gripas. Tūkstančiai žmo
nių serga.

Prez. Rooseveltas išvykos i laivyno 
maniems; pasiryžęs greit {rjžti

WASIIINGTON, vas. 19.— Vyriausybės sferose pareiš 
Prez. Rooseveltas išvyko į | kiama, kad Europoje nėra jo- 

Floridos pakrantes matyti
Atlantiko karo laivyno mn-
nievrus. Pranešta, kad Euro
poje kilus naujai krizei, pre
zidentas pasiruošęs greitai 
grįžti į Washingtonq.

kios krizės, kuri paliestų J. 
A. Valstybes. Todėl preziden
to pasiryžimas veikiai grįžti 
į Baltuosius Rūmus yra be 
pagrindo.

Matyt, prezidentas yra ki
tokios nuomonės.

LENKŲ ŽURNALISTAS 
VL, ABRAMOVIČIUS 
APIE KLAIPĖDĄ
VILNIUS (Elta). — “Kur- 

jer AVilenski” Įdėjo ilgą vie
šėjusio Lietuvoje lenkų žur
nalisto VI. Abramovičiaus 
straipsnį apie Klaipėdą. Kon
statuodamas, kad Klaipėda y- 
ra Lietuvos langas į platųjį 
pasaulį, straipsnio autorius 
patiekia istorinių duomenų a- 
pie Klaipėdą, aptaria krašto 
gyventojų suvokietėjimo prie
žastis ir, prisijungimo prie 
Lietuvos 16 metų sukakties 
proga, daro apžvalgą, ką Kiai 
pėdos kraštas, būdamas Lietu 
vos valdžioje, yra pasiekęs. 
Per tą laiką Klaipėda pada
riusi milžinišką pažangą ir 
šiuo1 metu pergyvenanti di
džiausio klestėjimo laikotarpį.

Klaipėda augusi nepapras
tai greit ir kaip tik tuo metu, 
kai kiti Baltijos uostai nusmu 
ko ir nepasiekė prieškarinių 
skaičių. Vietos vokiečiai su
pranta, ką reiškia Klaipėdos 
priklausymas Lietuvai. Jie ži
ną taip pat, kas laukia Klai
pėdą “anšliuso” atveju.

Stori Klaipėdos “biurge
riai” esąs aiškus to krašto ge 
rovės įrodymas ir jos išsiža
dėti, nors ir priklausymo “Va 
terlandui” kaina, jie nenorė
tų.

Pagaliau, klaipėdiečiai ži
ną, kad jau artimiausiu laiku 
Klaipėdos krašto ekonominis 
gyvenimas dar pagyvėsiąs ry
šium su neseniai pasirašytąja 
Lietuvos Lenkijos prekybos 
sutartimi.

Jautrus Klaipėdos baromet
ras esąs žydai. Nors jie dalį 
savo turtų likvidavę ir išsikė
lę į D. Lietuvą, bet prekybinių 
ryšių su Klaipėda nenutrau
kę.

ČIA PAT GAVĖNIA

Šį trečiadienį, vasario 22 d., 
yra Pelenų diena, kurią ja pra
sideda gavėnios laikotarpis su 
pasninkais. Vakar bažnyčiose 
tikintiesiems aiškinta gavė
nios pasninkų tvarka ir jų 
reikšmė.

ITALIJA NEIGIA ANGLI
JOS SUMANYMĄ NU

SIGINKLUOTI

MILANAS, Italija, vas. 18. 
— Anglijos vyriausybė pas
kelbė sumanymą visoms pa
saulio valstybėms sumažinti 
ginklavimąsi. Pažymi, kad 
Anglija pirmutinė aukojasi 
šiam žygiui, jei kitos valsty
bės pritartų ir imtųsi mažin
ti ginklavimąsi.

Mussolinio dienraštis “H 
Popolo d’Italia” į tai atrėžia, 
kad būtų atlikta nedovanoti
na klaida, jei Italija Anglijos 
pasiūlymui pritartų ir savo 
10 milijonų kariuomenės skai- 

| čių mažintų.
Italija nereikalinga siaurin 

tį karinio pasiruošimo, parei
škia dienraštis.

NUMATOMI KOMUNIS
TAMS VARŽYMAI

’ PARYŽIUS, vas. 17. — Vie 
tos komunistų laikraštis ‘L’- 
Humanite’ paduoda, kad Pran 
cūzijos vyriausybė planuoja 
artimoj ateityje panaikinti ko 
munistų partiją ir išteisėti vi 
sus komunistus.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia

ndien debesuota ir šalčiau.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 
5:29.
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PRENUMERATOS KAINA; 3. Amerikos valatybhee: 
Metams — IBM; Pusei Metu — !».&•; Trims m*ae- 
.Imjiis — I2.KI; Vienam mtnealal — .7 B*. Kitose val- 
■tybhae prenumerata: Matams — P.M; Pussi melų

I4.it. Pavienis aum. M.
Bendradarbiams ir koresponaentams raitų negrųtlna, 

lei nopraioma tai padaryti Ir neprlsluaClama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teis* tal
žyti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožlOros. Korespondentų 
prato rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima ratomaja 
mailntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlikumų. Pasenusios kores- 
oondcncljos lalkraitln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Entared as Jeoond-Class Matter March II, 1S16 at
Chicago, Illlnoit, Under he Act oi March I. 1879.

LIETUVIU POEZIJOS KELIAI NEPRIKLAUSOMYBĖS
dilaus, pasakas, lietuviškos, kalbos skambu-1 
mų, ir visa tai kas sava, lietuviška. turime 
pamilti visa širdimi ir perduoti iš kartos į 
kartų.

Reikia saugoti ir nešti kitoms kartoms pa
veldėtų turtų — lietuvių sielos turtų.

Dažnai primetama moteriai, kad ji sumo 
dėmėjusi išore, sėdi kavinėse ir t.t. Tokių 
moterų maža pas mus; tai tik maža dalis,
miesto moterų. Ir ta moderni moteris, ar tai 'Obe* 1 ,uaus ezlu ų . a e‘ 
jau būtinai smerktina? Rūbai, tai tik pavir-1 lll’Ja, kurios vadovybei pa
šius, taip greit žmogaus nepakeis. Žiūrėkime
į jos sielos gelmes: kad tik joje nebūtų mū
sų lietuviškų prigimtį įžeidžiančių jausmų.

O kaimo moteris? Ji prisirišus prie savo 
namų.

METAIS
(Tęsinys)

Ka'ųt kūrėsi lietuviška 
mokykla

Ilgus šimtmečius Lietuvos 
švietimas išbuvo jėzuitų lan

! vargo mokykla. Dailininkai
Rimša šių vargo mokyklų yra 
gražiai atvaizdavęs savo skul-

mi į įvairias Lietuvos vietas 
organizuoti švietimo darbų, 
steigti lietuvišks mokyklas.

Tai buvo sunkus, didelio jė
gų įtempimo ir pašventinimo 
reikalaujųs darbas. Nebuvo 
nei mokytojų, nei mokslo pri»

pt liroje, kur motulė rateliu | įuonių, nei vadovėlių. Mokyk-

Truputį Aptilo, Bet...

Su šių metų pradžia Europoje aptilo de
monstracijos. reikalavimai ir grasinimai. Ro
dos, tai geras ženklas, žadąs taika. Bet per 
didelio optimizmo dėl to netenka reikšti. 
Tiesa, demonstracijos nutilo, tačiau diplo
matai veikia.

Berlynas ir Roma nepasislėps — jie ruo
šiasi naujiems žygiams.

Visiems yra gerai žinoma, kad Roma dar 
nėra užbaigusi su Tunisu, Suezu ir Džibuti. 
Juk italai nuo jų neatsisakė. Matyti, kad 
Mussolini laukia Franko laimėjimo Ispani
joj, kurią jis paims savo įtakon ir tada, 
apsupęs Prancūziją iš abiejų pusių, statys 
Prancūzijai griežtus reikakavimus atiduoti 
Italijai kolonijas ir tikisi, kad ji, Prancūzija, 
išpildys jo reikalavimus. Dėl to nestebėtina, 
jei prancūzų ir anglų diplomatai daro viso
kias kombinacijas užbėgti italams kelių dar 
prieš nacionalistų laimėjimų Ispanijoj.

Ne visus savo užsimojimus pasiekė ir Hit
leris. Jis dar siekia: kolonijų, kombinacijos 
su Karpatų Ukraina ir ekspansijos vakaruo
se. Sakoma, jis siekiąs ir Šveicarijos pada
linimo. Pirmuosius tris punktus savo plano 
Hitleris mėginsiąs vykdyt* šiemet.

Berlynas ir Roma veikia iš vien. Jų pla
nai, jei jie bus pradėti vykdyti, Europoje 
ir visame pasaulyje gali sukelti didelę aud
rų. Mat, kaip paliečiama Viduržemio jūra 
ir kolonijų klausimas, prancūzai ir anglai 
kalba labai griežtai. Tai čia ne čekoslova 
kijos klausimas. Jis tiesioginiai paliečia an
gių ir italų aktualius interesus. Paryžius ir 
Londonas, jausdami, kad besisukanti Berly
no - Romos ašis pradeda paliesti jų skver
nus, skiria didelius kapitalus ginklų gąmi-

kiausi ir negausingos bajorų 
mokyklėlės apskričių miestuo
se, mokė bajorų vaikus lotynų 
kalba. Vėliau, lenkų kultūrai 
nuolat braunantis j Lietuvų,

Ji ištikimiausias šeimos narys, didžiausia, lotynų 
konservatorė ir viso lietuviškumo saugotoja.'

Moterys rūpinasi išlaikyti ir stengiasi kel
ti mūsų kultūrinę veikla per savo spaudų 
ir organizacijas. Tačiau užmirštama, kad
šies priemonės dažnai daug moterų nepa
siekia.

Dar daug yra Lietuvoje grytelių, kurias 
nei knyga, nei laikraštis neaplanko. Tiesiog 
skaudu, kai mūsų spaudų pelės skaito, da
romos loterijos po 30 cnt. ir neįleidžiama 
knyga į kaimų. Juk dabar knygnešiui lais 
vas kelias!

Neleistina palikti šeimos, kuri neužsipre
numeruotų nei vieno laikrašuio. Užsiprenu
meruojant eilę sau laikraš< ių kiekvienas tu
rėtų pajusti prievolę po vienų užsakyti varg
šų šeimai, negalinčiai to padaryti.

Perskaitytas ir • nereikalingas knygas tu
rėtume siųsti į kaimą, o ne laikyti vien tam, 
kad didesnė biblioteka atrodytų.

Jei leidžiamos sumos apsiginklavimui, tai 
dvasiniam ginklui, kultūros kėlimui nesigai
lėkime.

kalbų pakeitė lenkų 
•U(Į[U>Į

Sodiečių vaikų švietimu nie 
Į kas tada nesirūpindavo. Taip 
tęsėsi tol, kol atsirado iš pa
čių lietuvių sodiečių šviesių, 
mokytų žmonių. Pirmieji, ku
rie ėmė rūpintis lietuvių švie
timu. buvo ūkininkų-sodiečių

verpdama prie balanos moko 
savo vaikutį skaityti.

Lietuvos atgimimo kovoto
jai aušrininkai būtiniausia tau 
tos gyvybės sųlyga iškėlė sa
vos lietuviškos mokyklos rei
kalų.

1903 metais, rusų revoliuci
jos metu, Didysis Vilniaus 
Seimas reikalauja Lietuvai au 
tonomijos, ypač kultūros ir 
švietimo srityje. Šį Seimo nu
tarimų lietuviai sodiečiai tuo
jau pradėjo vykdyti; buvo už
darinėjamos rusų mokyklos ir

lų patalpos daugumoje buvo 
karo apgriautos, inventorius 
sudaužytas. Viskas reikėjo iš 
nieko sukurti. Į švietimų dar
bų buvo įtraukti visi, kas nors 
kiek buvo tam pasiruošęs. Y- 
pač buvo sunku su vadovė
liais. Kai kuriems mokslo da
lykams ne tik vadovėlių, bet ir 
nusistovėjusių lietuviškų mo
kslo terminų nebuvo. Reikėjo! 
surasti atitinkamus lietuviš
kus žodžius arba pagal lietu
vių kalbos dvasių naujus pa
daryti. Ir tai reikėjo atlikti j

jų vietoje steigiamos lietuvis- tuojau, nedelsiant — negi pa
kus. Tačiau pasibaigus revo
liucijai rusai vėl paėmė švieti-

vaikai vyskupas Motiejus į savo rankagj tik kai ku- 
\ alančius ir garsus musų pra rįOi5e mokyklose leido dėstyti 
ei ties tyrinėtojas Simonas Sėtuvių kalbų, kaip atskirų ne 

privalomų dalykų. 10.15 me-

sirodysi vokiečiams, kad mes 
neturime iš ko vaikus mokyti. 
Tad visa Vilniaus šviesuome-

Bela Iinredi šiomis dieno
mis atsistatydinęs Vengrijos 
ministrų pirmininkas. Jis bu- 

nė buvo įkinky ta į darbų ir vo gįaięs .parlamentui praves- 
skubiai rasė visoms mokslo sa-' įį žydus varžančius įstatymus, 
komis vadovėlius. Tuo būdu Bet; kai patyrg> kad jis patsDaukantas.

Pradėjęs valdyti Žemaičių
vyskupystę, kuri anuo metu a 
pėmė pusę dabartinės Lietu
vos, jis tuojau kreipėsi į visus 
savo parapijų. klebonus, įsa
kydamas kiekvienoje parapi
joje įsteigti mokyklų, kur lie
tuviu sodieču vaikai būtu mo-V 4 *■
komi skaityti ir rašyti gimtą
ja lietuvių kalba. .Jau trečiais

tais rusai traukdamies iš Lie
tuvos paliko 873 rusiškas mo
kyklas.

Vokiečiams okupuojant Lie
tuvų, karo audroje visas kra
što kultūrinis gyvenimas sus
tojo. Tačiau Vilniuje pasiliku
si lietuvių šviesuomenė, susi
ni rusi j Komitetų nukentėju-

jo vyskupavimo melais (1853) sieuls "uo kar° ^P1*’ tu°jau 
buvo 197 parapinės mokyklos, C‘‘"5sl “'Ka"‘ėaot.i Lietuvos 
kuriose mokėsi per 6,000 vai- lietimą- Buvo suburti Vilnių 
kūčių. Kita tiek skaityti mokė llk« <n°ks'erviai, čia pat įs- 

Nepakanka vien pačiai lavintis, bet rei- si namie. Parapijų ‘klebonai lllok>'to« kursus ir, po
kia tų šviesos kibirkštėlę nešti ir žiebti ten, kasmet turėjo vyskupui sium r« m™eslli Pamotas Pedae°- 
kur jos dar nėra. (tinsti pranešimus apie mokyk- glra’i lial-vkll’ tuojau siunčia-

Visos, moterys turi vieningai stotį į si kui padėtį ir žymėti mokinių

Mcteris, turėdama jautresnę širdį, nepri
valo pamiršti kaime likusių artimųjų, nepri
valo pamiršti vargšų, kurie dvasiškai ir ma 
teriališkai skursta.

, skaičių. Vyskupas vertindavo 
klebonų stropumą pagal tai,

tūrinės veiklos darbų.
Gera, susipratusi lietuvė, negali šiandien . ... . - , , ,,

ramiai sėdėti nieko kultunskai neveikdama. Į . J,
Turime dirbti, skverbtis į kiekvienų pirkių.

Moteris turi būti tuo spinduliu, kuris su
šildytų kartais gal jau ir blėstančių lietu- 
viškų širdį”.

Malonu Girdėti
Vasario mėnesio pirmomis dienomis įvyko 

nimui. Tai ir vokiečius su italais akstiną į Lietuviij R. K. Susivienijimo Amerikoj cen-
labiau ginkluotis. Tuo būdu dabar visa Eu
ropa virto milžiniška ginklų dirbtuve.

Lietuviškumo Saugotoja
Praeities moteris daug nusipelnė mūsų 

tautai. Ne vienas žymesnis tautės vyras yra 
baigęs mokyklų prie ratelio. Moteris buvo 
knygnešė, lietuviško rašto kovotoja, lietuviš
kos kalbos laikytoja.

“L. A.” gražiai nurodyta, kad ir dabar
tinė moteris turi būti lietuviškos kultūros 
žadintoja ir skiepytoj a.

‘ ‘ šių dienų moteriai nepakanka mokėti au
ginti vaikus, suprasti kulinariją, namų ruo
šų. Ji turi eiti kartu su gyvenimu:

Sekti literatūrų, skaityti laikraščius, kny
gas, pažinti meną, muzikų, kad galėtų būti 
vis pilna kūrybinės nuotaikos ir neatsiliktų 
nuo kitų šeimos narių.

Moteris — motina turi vis duoti ir duoti 
savo šeimai.

tro valdybos susirinkimas, kuriame, kaip 
praneša ‘'Garsas”, nutarta prie LRKSA 
steigti skautų organizacijų, skelbti naujų na 
rių vajų, spausdinti Sus-mo istorijų, priim
ti Stipendijos Fondo statutų, spausdinti or
ganizacijos statutų.

Kas labiausia džiugina, kad šiame valdy
bos susirinkime iš raportų paaiškėję, kad 
praėjusiais metais Susivienijimas sustiprėjo 
finansiškai ir nariais. Ir narių mirtingumas 
1938 metais buvęs mažesnis negu 1937 me
tais.

šios žinios yra džiuginančios. Susivieniji
mas, matyti, kas kart geriau susitvarko, gy
viau pradeda veikti, dėl to stiprėja ir auga. 
Taip ir turi būti.

Anglai Apie Klaipėdą

per vienerius metus mūsų mo 
kyklos buvo aprūpintos reika
lingiausia literatūra.

Tačiau vienos šviesuomenės
pastangų nebūtų pakakę sun-pa^° bavo niokyklą invento- 
kiais okupacijos metais sukur ,r^lu,h Vokiečių valdžia teme
ti lietuviškų mokyklų, jei lie-f'<a mokytojams po nuver- 
tuviškas sodžius nebūtų šio(^’n^as markes per mėnesį. Iz 
darbo parėmęs. Reikia mokyk «ias tegalėjai tiktai pusę cent- 
lai patalpos — ūkininkas ati- neri<) ru^ri,i nusipirkti. Ūkiniu 
duoda gražiausį savo trobos ^ab I,ab’8 okupacijos isVargin 
galą, už tai nė cento atlygini- aPrupina mokytojų maistu, 
mo negaudamas. Reikia suolų nn'bieno neraginami veža nio- 
— ūkininkai suneša lentų kaklai kuru. Tuo budu vienin- 
per kelias dienas ir naktis tai S01n^s šviesuomenės ir ūkinin- 
kos būdų juos padaro ir aps- (Tęsinys 3 pusi.)

yra žydiškos kilmės, nieko ne
laukęs atsistatydino. (Aeme 
telephoto)

Iš Mūsų Veikimo Centro
2334 S. Oakley Avė., Chicago, lllinoiIš Federacijos Centro Raštinėsreikalais. Uolius, atsidėjusius 

žmonių švietimui klebonus jis 
stengdavosi paaukštinti, duo
damas geresnes parapijas, o 
apsileidėlius bausdavo, kilno
damas juos iš vienos mažos 
parapijos į kitų dar mažesnę.

Šios mokyklos per 12 savo 
gyvavimo metų padarė didelį 
darbų. Žmonės išmoko skaity
ti gimtąja kalba ir skaitė ne 
vien maldaknyges, bet ir šiaip 
naudingas knygas, kurių gau
siai jiems parūpindavo Dau
kantas ir pats Valančius.

Valančius buvo sumanęs įs
teigti Varniuose mokytojų se
minariją, bet 1863 metų suki
limas, o po jo rusų priespau 
da nutraukė taip gražiai pra
dėta lietuvių švietimo darbą. 
Muravjovo Įsakymu visos lie
tuviškos mokyklos buvo užda
rytos, o jų vietoje imta steigti 
rusiškas. Buvo paleistas obal- 
sis: “Obrusit Litwu”, atseit, 
— surusinti Lietuvą.

Tačiau Valančius rusinto
jams nenusileido. Uždarius 
mokyklas, jo skatinami kuni
gai, reikalavo iš tėvų, kad vai 
kai, eidami pirmosios išpažin
ties, būtinai mokėtų skaityti. 
Lietuviškos knygos skaitymas

Tautos Fondo Statutas
A. Tikslas C. Nariai

1. Prie Amerikos Lietuvių R. K. Federaci-1 3. Tautos Fondo nariu gali būti kiekvie 
jos veikia Tautos Fondas, kuris įsteigtas nas lietuvis katalikas, sulaukęs 16 metų am- 
1914 m., rugsėjo 21-22 d. Lietuvių Politiškam
Seime Chicagoj ir atgaivintas 1938 m., kovo
18 d. Federacijos Tarybos suvažiavimo, įvyku
sio 1938 m., sausio 25 d., Pittsburgh, Pa., 
nutarimu.

žiaus, be lyties ir luomo skirtumo, 
a. Atskiri nariai moka į Tautos Fondą

Sausio 23 dienos numeryje “Times” įdė
jo vedamąjį straipsnį, kuriame pasisako Klai
pėdos reikalais ir paliečia Klaipėdos krašto 
naujosios Direktorijos pirmininko Bertulai- 
čio deklaraciją. Bertulaičio pasisakymų, jog 
jis remsiųsis statutu ir nacionalsocializniu, 

sutapti su kiekvienu šeimes nariu. Gera mo- j “Times” vadina dviprasmiška deklaracija, 
tina išaugins atsparius, sveikus, siela ir kū- Pasak “Timas”, Bertulaičio pareiškimas tu-' tapo kaip ir tikėjimo dalykas.

retų būti aiškinamas, atsižvelgiant į Hitlerio Tėvai, arba patys mokė vai- 
patikinimą,.kad jis džiaugsis palikti Klaipė-, klJfJ skaįtvti, arba kviesdavosi 
•los kraštu Lietuvai, kol Lietuva laikysis j knric vaikSPj„.
Klaipėdos siūlot,>. Laikraštis |,aštrio, kad 
dabar Lietuva daranti viską, kad tik paten
kinti klaipėdiečių reikalavimus. Nacifikaci- 
jos procesas Klaipėdoje vykstąs pilnu tem
pu. Dabar jau nebe lietuviai nusikalsią sta
tuto dvasiai. Klaipėda, pasak laikraščio, tu- ktklos, ln t ir lietuviškas įaš- 
rėtų būti natūralus ekonominis ryšys tarp(lfts uždraustas, Lietuvai avie- 
Lietuvos ir Vokietijos. ) tė, teisingai dabar vadinama,

Ji yra savo vyro geriausia draugė, dvasi
nių reikalų bendrininkė, savo vaikų vyresnė 
draugė —. patarėja. Jos pareiga dvasiškai

nu užgrūdintus vaikus, išmokys juos mylėti 
tėvynę ir visus brolius. lietuvius. Geros lie
tuvės motinos vaikas nežiūrės su panieka 
į nuskurusį praeivį, bet užjaus ir stengsis 
jam padėti.

Motina savo kultūrinę veiklų pradeda šei
moje, nes ji žino, kad labiausiai pasitarnaus 
tautai išugdžius taurias, nepalaužiamos dva
sios kartas.

Svetimos įtakos negali nublukti moters lie
tuviškojo “aš”. Tautinių drabužių dėvėjimų,

darni po sodžius, mokė 
viukus abėcėlės. Tuo būdu per 
40 sunkinusių rusų priespau
dos metų, kai buvo ne tik mo-

vienų dolerį į metus.

b. Draugijos moka dolerį ar daugiau į 
metus.

4. Vyriausias T. F. Tvarkytojas yra Fed. 
kongresai ir Tarybos suvažiavimai.

3. T. F. administravimo lėšos padengia
mos iš narių mokesčių.

D. Veikimas kolonijose

6. Tautos Fondas veikia prie A.L.R.K. 
Federacijos skyrių. Jei tokių skyrių nėra, 
steigiami paskiri T. F. skyriai, jei vietoje 
atsiranda l>eiit 5 nariai. Skyrių valdybų su
daro mažiausia 3 asmenys.

7. Skyriai šaukia reikalui esant susirin
kimus, bet norėčiau, kaip du kartus į metus.

8. Visus skyriuose surinktus pinigus Tau
tos Fondui skyrių valdybos neatidėliojant

2. Šiems tikslams siekti Tautos Fondas — turj sįųSti į t. Fondų.

E. Tautos Fondo Valdyba

a. Tautos Fondas šelps Lietuvų kiekvie
nam didesniam reikalui esant.

b. Rems kiekvienų darbų, kuris palaikys 
ir stiprins Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę.

c. Rems lietuvių mokslo, švietimo, meno 
ir labdarybės įstaigas, kaip Amerikoj, taip ir 
Lietuvoj, jei tos įstaigos veiks katalikybės ir 
lietuvybės dvasioje.

d. Augins kapitalų pavergtųjų Lietuvos 
žemių atvadavimui ir šelps viso pasaulio lie
tuvių tautinį sąjūdį.

B. Priemonės

a. Sudarys savo sekcijų prie visų A.L.R.K. 
Federacijos skyrių, o kur jų nebūtų, steigs 
atskirai skyrius ir veiks kontakte su A.L.R.K. 
Federacijos centru.

b. Rinks kuodaugiausia aukų, prie kiek
vienos progos darant rinkliavas, rengiant va
karus, prakalbas, renkant aukas po namus 
ir t. t.

c. Minint Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienų, vasario 16 d. ir šv. Kazimiero Dienų 
(kovo 4) rinks aukas tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kasmet į Tautos Fon
dų paaukoti dienos uždarbį.

e. Rengs Vilniaus užgrobimo dienos (spa
lių mėn. 9) minėjimų, rinks aukas Vilniaus 
kultūriniams ir labdarybės reikalams.

9. A.L.R.K. Federacijos Centro valdyba 
yra Tautos Fondo valdyba.

F. Tautos Fondo pinigai

10. Tautos Fondo pinigus globoja A. L.- 
R.K. Federacijos valdyba.

11. Surinkti Federacijos, Tautos Fon
do skyrių atba šiaip kieno prisiųsti j centrą 
pinigai pasiunčiami tam tikslui, kam nuro
doma.

12. Nepaskirtus pinigus kuriam nors tiks
lu’, juos skirsto A.L.RJv. Federacijos Ta
ryba.

Tautos Fondo adresas: 
Avė., Chicago, Illinois.

2334 So. Oakley
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PASAULINES PARODOS LIETUVIŲ 
DIENOS KOMITETO MOTERŲ

SKYRIUS

B

LITTLE BUDDY

Pasaulinės Parodos Komite
to Moterų Skyriaus steigia
masis susirinkimas įvyko d- 
rės A. Šliupaitės namuose, sau 
šio 26 d. Į šį moterų skyrių 
kviečiamos organizacijų at
stovės ir šiaip veikliosios mo
terys. Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Komiteto pirmininkui 
J. Laučkai nušvietus Moterų 
Skyriaus tikslų, visos mote
rys tam darbui entuziastiškai 
pritarė. Pasikalbėjus apie da
rbų eigų, nutarta išrinkti pre
zidiumų. D-rė A. Šliupaitė, 
kaip ■Centralinio Komiteto vi
cepirmininkė, pakviesta būti 
Moterų Skyriaus pirmininke. 
Moterį} Skyriaus Garbės Pir
mininke pakviesta R. Budrie- 

Generalinio Konsulo New 
forke, žmona. Kitos valdybos 

narės: vice pirmininkės Ona 
Valaitienė ir Petronėlė Jur- 
geliūtė, sekretorius Stela Ju
revičiūtė, iždininkė Buivydie
nė, iždo globėjos Matulionytė,
Strimaitytė ir Vasauskaitė.

Į sekantį susirinkimų nuta
rta kviesti daugiau pavienių 
moterų ir įvairių organizaci
jų atstoves.

Lietuvos dalyvavimas pašau 
line j parodoj New Yorke yra 
labai svarbus įvykis mūsų gy
venime, todėl norima šį įvykį 
iškilmingiausiai paminėti. Kie
kvienais gerai žino lietuvių 
vaišingumų. Atvažiuojančius į 
pasaulinę parodų norima tin
kamai sutikti, tuo parodyda
mi, kad mes nors ir gyven
dami svetur nesame praradę 
savo tautinių įpatybių ir esa
me ne tik geri amerikiečiai, 
bet esame tautiniai gyvi ir 
sųmoningi.

Sekantis susirinkimas įvy
ko vasario 9 d. Į tų susirinki
mų moterys labai gausingai 
atsilankė. Nustatyta veikimo 
planas. Pirmiausia nutarta re
ngti pramogų. Toji milžiniš
ka pramoga įvyks balandžio 
23 d., Arcadia Hali, Brobk- 
lyn, N. Y. 4 yal. popiet.

Šis mūsų darbas nėra vieno 
asmens arba kurios srovės rei
kalas. Tai yra tautos pasiro
dymas prieš pasaulio akis. Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die 
nai turime dirbti visi, kuriems 
rūpi lietuvių tautos vardas ir

garbė. Šis pasisekimas pri
klauso nuo mūs pačių. Sėk
mingas Lietuvių Dienoj pasi
rodymas atneš džiaugsmų ne 
tik kiekvienam lietuviui, bet 
pastūmės lietuvius kultūri
niai visu šuoliu. Kiekvienas 
žinome, kad negalime pasidi
džiuoti savo gausumu, bet ga- 
lige pasirodyti kiek esame ku
ltūriniai pažengę.

Parengimui vykdyti išrink
tos komisijos: Programos ko
misija, St. Jurevičiūtė, Ona 
Valaitienė, M. Strumskienė, 
Mikolainienė, Jr., Paulauskie
nė iš N. J. ir J. Šimutienė. 
Bėgamųjų reikali} komisija:
Garšvienė, Valukienė, Anita'lGaršvaitė ir EI. Matulionytė. !

Moterys, suprasdamos šio 
lietuvių pasirodymo svarbų, 
kviečia ir prašo visus į talkų.

Sekantis moterį} susirinki
mas įvyks vasario 23 d. D-rės 
A. Šliupaitės na’muose, kuris | 
bus kaip ir socialio pobūdžio, 
nes Moterų Skyrius kviečia 
dalyvauti Centralinio Komite
to narius, susipažinti ir pasi
tarti dėl tolimesnės veiklos. 
Vasario 21 d. į New York at
važiuoja Baronaitė, kuri mo
kys atskiras grupes lietuviš
kų šokių. Ji bus garbės vieš
nia šiame susirinkime ir su
sipažins su komiteto nariais 
Jr jų veikimu.

Lietuviai ir jų organizaci
jos norinčios dalyvauti Mote
rų Skyriuj šio skyriaus veik
los reikalais prašome kreiptis 
į pirmininkę d-rę A. Šliupaitę, 
179 So. Tnd St., Brooklyn, N. 
Y., arba į sekretorę Stelų Ju
revičiūtę, 127 Grand St., Broo
klyn, N. Y.

Ona Valaitienė

PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių Motinų 

ir Dukterų balsuotojų lyga lai
kys metinį susirinkimų antra
dienį, Vasario-Feb. 21, 1939, 
Miko Jasnausko svetainėje, 
Cermak ir Oakley avė., 7:30 
vai. vakare. Bus valdybos rin
kimas ir daug svarbių reikalų 
svarstymas. Lauksime visų 
narių atsilankymo.

B. J aukštis, pirm.
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WE CANT UNDERSTAND 
you? cousim jav 

WHV DOES HE MAKE 
SUCH GOOFY SIGNS

By Bruce StuarT

vynėmis daugelį žmonių. Tu

ristų namai suteiks dideliu

LIETUVIŲ POEZIJOS 
KELIAI NEPRIKLAU
SOMYBĖS METAIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

kų pastangomis ligi 1919 me
tų, pirmųjų Lietuvos nepri
klausomybės metų, buvo įkur
ta 1036 mokyklos su 1132 mo
kytojais.

Buvo rūpinamasi ne tik pra 
džios mokslu. Vokiečių okupa
cijos metu buvo įsteigtos Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje ir 
kituose miestuose 8 lietuviš
kos gimnazijos ir 11 progim
nazijų.

Karo metu paskubomis įs
teigtos mokyklos buvo silpnu
tės. Mokytojai buivo neprityrę, 
be atitinkamo pedagoginio pa 
siruošimo. Vienas džiaugsmas 
tik, kad jos buvo lietuviškos.

Tikras švietimo darbas pra 
sidėjo tik atgavus Nepriklau
somybę. Mokytojams paruošti 
buvo įsteigtos bent kelios mo
kytojų seminarijos. Okupaci
jos meto mokytojams tobulin
tis buvo ruošiami kursai.

Mokyklos kasmet tobulėjo, 
jų tinklas plėtėsi. Iš visų Lie
tuvos vietų į valdžios įstaigas 
pasipylė prašymai steigti nau 
jas mokyklas. Atgavusi Ne
priklausomybę, lietuvių tauta, 
lyg tas ištroškęs pavargęs ke
leivis prie gaivinančio van-

raštinga visu 100%. Tai yra 
didžiausias Nepriklausomos 
Lietuvos laimėjimas.

Ne tik pradžios mokslas mū 
sų tėvynėje padarė toki milži
niškų šuolį pirmyn. Švęsdama 
nepriklausomybės dvidešimt
metį, Lietuva turėjo per 120 
vidurinių mokyklų,

LENGVINAMAS TURIZMAS Į 
LIETUVOS PAJŪRĮ

palengvinimų gausingiems pa
(VDV) Pajūrio kraštas Lie- tenka ieškoti nakvynių. O jų ._ 

tųvos žmonėms, ypatingai jau ne tiktai sunku gauti, bet ir 
niniui, yra tapęs lyg mahome- tenka brangiai mokėti, 
tonams Mekka. Kiekvienas ie
ško progos nors kartų pa'bu-

Atitinkamos organizacijo; 
stengėsi tokiems ekskursinin-

kuriose yoti vietose, kur didingoji gra kams pagelb5ti> parf,pim,a,nos
mokosi arti 25,000 berniukų ir žuolė Belgija glosto Lietuvos
mergaičių.

1923 metais įsteigtas Lietu
vos universitetas dabar išau
go, išsiplėtojo; jis nieko nebe
siskiria nuo senų užsienio uni
versitetų. Dabar Lietuvos jau
nuomenei nebėra reikalo važi
nėti į svetimus kraštus austo
jo mokslo semtis. Lietuvos u- 
niversitetas išmokslina gerų 
daktarų, mokytojų, advokatų, 
inžinierių.

Universitete, Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje, Kau-' 
no .Veterinarinėje Akademijo
je, Konservatorijoje, Klaipė
dos Prekybos ir Pedagogiš-,
kos Institute mokosi per 4,000 r6ti’ kad lietuviU tauta ne tik 
studentų. Jų tarpe yra nema- pasivytų, bet ir pralenktų sa-

jūrio lankytojams.

PLATINKITE “DRAUGĄ’1

žemę. Todėl kasmet, nuo ank
stybo pavasario iki vėlybo ru
dens vyksta į pajūrį mažes
nės ir didesnės ekskursijos. 
Čia jos pamato puikiausias 
vasarvietes, uostų, jūrų, kito
kį gyvenimų ir jo papročius. 
Šiek tiek pajūryje pasižval
gyti vienos dienos nepakanka;

srityje pasiekusi per 20 metų, 
nesustos ir toliau siekti naujų 
laimėjimų. Skaudžios praei
ties pamokos stovi prieš akis 

skatina visus ir kiekvienųįr

palydovus bei aiškintojus ir 
nakvynes nors ūkininkų klo
jimuose ar daržinėse. Šiaip 
ekskursijų priėmimas jau pu
sėtinai sutvarkytas, bet joms 
vis tekdavo patirti vargo su 
nakvynėmis. Dabar ir šis rei
kalas jau bus sutvarkytas.i 
Kūno Kultūros Rūmai Klai
pėdoje baigia statyti turistų 
namus. Namai gana erdvūs; 
turės 44 kambarius ir kiek
vienam kambaryje po 8 lovas. 
Tokiu būdu namuose galės 
gauti nakvynę iš karto apie 
35 asmenų. Kadangi bus rū-

vjs daugiau šviestis ir kultu-1 pinamasi, kad vienu kartu la-

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

ža mūsų išeivių sūnų ir duktė 
rų, atvykusių iš užjūrio savo 
tėvų gimtinėje mokslo pasi
semti.

Ypač didelės svarbos Lietu
vos materialiniam kilimui tu
ri įvairios specialios mokyk
los. Tūkstančiai berniukų ir 
mergaičių, baigę žemės ūkio

vo kaimynus.

bai didelis skaičius ekskursi- 
ninkų nesuvažiuotų, tai turis
tų namai galės aptarnauti nak-

dens šaltinio, puolė prie savos ar amatų mokyklas, dabar 
lietuviško® mokyklos. Prad
žios mokyklos buvo perpildy
tos — reikėjo steigti naujas.
Gimnazijose trūko vietų — 
reikėjo steigti naujas. Reikėjo 
įkurti savo aukštųsias mokyk
las.

Tai visa buvo daroma su 
nenuilstama energija, nesigai
lint nei darbo, nei išteklių. 
Per visų išgyventų dvidešimt
metį valstybė, po krašto ap
saugo® reikalų, daugiausia lė
šų skiria švietimui. Mokyklų 
tinklų pakankamai praplotus, 
1930 metais buvo įvestas vi
suotinis privalomas keturių 
metų mokslas. Tačiau tuo ne
pasitenkinta. Po kelerių metų 
padaryta švietimo reforma:

dirba savo tėvų ūkiuose arba 
verčiasi savarankišku amatu. 
Valstybės kūrimosi pradžioje, 
trūkstant savų amato1 žmonių, 
buvo reikalas trauktis jų iš už 
sienio. dabar svetimšalių vie
tas užima lietuviai amatinin
kai — Įvairių praktiško darbo 
sričių specialistai.

Kas dienų mūsų Tėvynė da 
rosi šviesesnė ir stipresnė. 
Atgimusi Lietuva su didžiau

sia meile augino ir globoja > 
savo mokslo įstaigas. Gražiau 1 
si pastatai, puošniausi rūmai 
statomi ir skiriami mokyk
loms. Jei surinkti gausius po ‘ 
visų Kauną išskirstytus Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
rūmus, klinikas, laboratorijas, 
tai iš jų vienų susidarytų ats- 1

MARK

A cough due to a cold is no joke. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Cost only 5į—yet they’re a real cough medicine.
Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistance cf the mucous 

membranes of the nose and throat to cold infections. >

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Checlt Belos* And See If You Have 

Any Of The Signs

Ouivering nervea ean make you old and 
haggard looking, eranky and hard to live 
with—ean keep you awake nights and rob 
you ot good health, good times and iobs.

Don’t let yourself "go" likę that. Start 
taking a good, reliable tonie—one made eape- 
tially for women. And eould you oak for any- 
thing whoae beneflta have been better proved 
Ihan vorld-famoua Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound?

Let the wholeaome herbe and roots of 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your ahrieking nervea, tone up your ayatem, 
and help leaaen diatresa from female fune- 
tional diaorders.

Make a notė NOW to get a bottle of thia 
time-proven Pinkliam a Compound TODAY

adthout fail from your druggiat. Over a mil- 
lion vomen have written in lettera reporting 
vonderful benefits.

For the pnst 60 years Lydia E. Pinkham’s 
Vegetabk Compound haa helped grateful 
aotnen go "amillng thru” trying ordeala. 
Why not let lt help YOU?

pradžios mokyklų programa 
praplečiama, įvedamas šešių’kiras P00™118 miMta8- M",ter 
metų ,noksiąs. Dabar jau turi- "°9 »">■>»«« ir wt>! 
me per tris šimtus tokių mo
kyklų. Netrukus visos prad
žios mokyklos bus šešių- sky
rių.

nių mokyklų rūmai puošia mū 
sų miestelius ir miestus.

Bet ypač yra svarbi prad
žios mokyklų statyba. Jai dau

Prieš karų rusų mokyklose ginusia ir dėmesio kreipiama, 
i Lietuvoje mokėsi 51,000 vai- daugiausia lėšų skiriama. Mie 
kų, dabar mūsų kraštas turi stų ir valsčių savivaldybės, vy 
2,800 pradžios mokyklų su riausyliės remiamos, lenkty- 
314,000 mokinių. 1923 metų niuodamos tarp savę stengia- 

(statistika rodo, kad Lietuvoje si kaskart vis gražesnes ir pa 
35% mokėjo skaityti ir rašyti, togesnes mokyklas statydin- 
21% temokėjo tik skaityti ir tis. Jau pusė visų Lietuvos 
44% nemokėjo nei skaityti, mokyklų turi nuosavas patal- 
nei rašyti. Beveik pusė Lietu- pas. Likusios turės būti pas- 
vos įgyvento jų buvo analfabe- tatytos artimiausioje ateityje, 
tai. Dabar auganti karta busi Lietuva, tiek daug švietimo

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

Vle Juknla.

Oood looking hair Is ati osset 
to o man. H stamps him as o 
ereli groomad gentleman. Fon»- 
oi gives a man’s hoir glob
ia g health and handiome- 
’grooming through it* amazing 
&-fold power«Mjt cleans and 
.oourlshes. Fom-ol is a rich, 
(foaming oil shampoo which 
takes unkempt, sickiy hair 
(man's, womon’s or child's]^ 
end leavos it clean a* a whis* 
Ke and sparkling with health. 
Fom-ol is so economical; a little 
goes o long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
tiso. Or, wrhe for a generous 
Iriai bottle, enclosing 10c to 
•over eacking and postage.

FOM-OL
SntlMIMipN...aMMI

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764
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iUNO PILIES MOVIMAS 1362 H.
Iškasenos

Patarlės
Meilė apšviečia ir daug ką 

atspėja.

Jei maži paklydimai liuesai 
bujoja, po valandėlės į dide
lius išaugs.

Beriami žirniai į sienų ne
limpa.

Į balų puolęs, sausas ne
kelsi.

i
į LIETUVIAI DAKTARA1~~

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam tr 

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Tieciadiemaia tr 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

AKIŲ GYDYTOJAS Bepročio nereik su 
ieškoti.

žiburiuPilis, kaip rašo metraštinin
kai, buvo mūrinė, aukštų šie-1 

nų, tvirtų bokštų, ginama 
ir lietuviai, j 1 rinktinės ir gausios įgulos, be 
inkluoti vyrai to, ji buvo sustiprinta pyli

Tipiška Anglijos provinci-

Telefonas HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
I Ofiso valandoa:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

Statėsi pilis 
<usirinke ios kiek laiko buvo kasi-r' ...... - , i • • • .....

.. ... .... .nuolat budėjo ir gynė kraštų mais ir gerais grioviais taip,
janiakaiiuo pilies griuvėsiai. I i , • i • i-.:r . • * ‘..v , nuo netikėtu priešų puolimų, kad niekas jos negalėjęs is-kasi liejant rasta vilyčių, ku- ... 5 I • .. Zm • » , ;’ Kada ir kas Kauno pilį pas- griauti. (Iaip rašo vokiečių

tatė, nėra tikrų žinių. Lietu-Į kronikos). Įgulai vadovavo 
vos metraštis pirmuoju tos pi-! narsus Kęstučio sūnus Vaido 

lies statytoju laiko Palemono tas.
sūnų Kūną. Atplauki,

Pi i

pi vieni galai yra keturkam
piai, o viršūnės primena tai- 

’klingų piramidę (bokštų), 
itos vilyčios yra plokščios, su 

abiem aštriais kraštais. Pana
gių vilyčių buvo rasta bekasi- 
Įnėjant ir kitus paneniunio pi
liakalnius.

'aip pat

ciai per
prie pilies, vokie- 

tris dienas pasistatėKadangi kūnas tėra mini
mas tik legendose (pasakose), į tiltus — greičiausiai vienų 
tai ir tvirtinimas, kad Kūnas per Nemunų, kitų per Nerį, ir 

Į yra pastatęs šių pilį, neturi atsidūrė prie pilies mūro; čia 
rasta ir mūrams | pagrindo. pasistatė stovyklų.

laužyti pabūklai, taranais va- 
Llinami.

Kitų radinių grupę sudaro

Kauno pilies nemini jokia 
kronika ligi 1326 metų. Todėl 
galima manyti, toji pilis bus

Nors vokiečiai ir labai paty- 
loms plaukė Nemunu, tačiau, 
matyt, Lietuvos valdovams,

, v. w . - Algirdui ir Kęstučiui buvo

•ln<11 i m,, e.io Kęstučio laikais ir nese- , , . . .laidojimo vietų. Lavonai bu-. . . • . . pranešta, kas dedasi prie Kau-
guldomi aukštelniki, kai- n,ai Plles Jos isgiiovnną. Jei

lųjų ranka dėdavo ant 1
|nės, o dešiniųjų — ant kojų. ^iau, vokiečiai ‘be abejo būtų

i, , . ‘ , pasistengę jų tuoj išgriauti,
Be to rasta daug liekanų . , , , .
... v . . . . . . nes Kauno įgula nebūtų lei-jklio, sukiu ir įvairių orna-. .. , . .

, . i dus jiems laisvai savaliautilentų.
I panemunėmis.

Pilies Istorija i _
Žygis Pneš Kauną

[>mbos. Bekasinėjant aptikta , greičiausiai įkurta kunigaikš- Į

kai‘ .. ‘ . .. ' no. Juodu tuojau atvyko ir • inįestelio gražuolė. (Acme
ji butų buvusi Įkurta anks-1. ... ... .. , . J o -v

wu- i-v ... • _ ! bandė pil} atkirsti nuo vokie- n]l0t0)

Kauno pilis, įkurta Nemuno 
Neries , santakoje, vaidino 

įbai svarbų vaidmenį ginant 
blį nuo kryžiuočių užpuldinė- 
linų.
Jie, norėdami t mėti savo 

ųnkose pačių svarbiausia ir 
lidžiausių Lietuvosupę, abiem 
los pusėm statė stiprias pilis, 
ts tų pilių vokiečiai eidavo žu- 
lyti ir deginti Lietuvų.

Kryžiuočių magistras Vinri- 
clias von Kniprodė, pasikvie
tęs pagelbon Livonijos vokie
čius. daug svečių neerių is 1 kalnų.

čių, bet nepasisekė, nes buvo 
kiek suvėluota: priešai jau 
buvo spėję prie pilies įsitvir
tinti; be to mūsų kunigaikš
čiai veikė atskirai.

Kęstučio mėginimas Įsiverž
ti į pilį nuėjo niekais: jis bu
vo kryžiuočių atmuštas ir kar
tu su Algirdu pasitraukė į

"KID3

DR. VAITUSH, OPT,
SPECIALISTAS 

OPTOAIETRICAM.Y AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 melų praktikai lino 
Manu Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki S vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutartį.

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

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIAI ADVOKATAI

TeL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Vokietijos, Italijos, Anglijos, 
Prancūzijos, išplaukė laivais 
Nemuno upe į Kaunu. Geram 
vėjui pučiant jie tyliai pra
plaukė pro Veliuonos ir B i šė
mi pilis ir po trijų dienų pa
siekė Kaunu.

Puolimas

T)

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Magistras, matydamas lietu
vių silpnumų, pradėjo paruo
šiamuosius darbus pilies paė
mimui. Nuo Neries į Nemunų 
iškasė griovį, jį sustiprino pi- 
limais ir tvirta tvora — tuo 
apsisaugodamas nuo lietuvių 
puolimų — pastatė prie pilies į 
sienų keletu aukštų bokštų, iš 
kurių galėjo šaudyti, o reika
lui esant ir įsiveržti į pilį.

Tuo metu pilies įgula, steng
damasi sutrukdyti priešų dar
bų, žudė juos šaudydami iš 
lankų vilyčiomis. Bet kryžiuo
čiai nesiliovė puolę. Jie pasi
statė du sienoms daužyti pa
būklus — taranus.; vienų prie 
pilies bokšto nuo Nemuno pu
sės, kitų — nuo Neries pusės.

Pradėję darbų, taranai be
matant nugriovė abu pilies 
bokštus ir smarkiai apardė 
pirmųsias pilies sienas.

Algirdas ir Kęstutis stovėjo 
kalnuose su savo pakeliui su
rinktomis ir visai neapmoky
tomis kariuomenėmis, tarda
miesi, kaip išgelbėti pilį nuo 
priešo. Kęstutis, nerasdamas 
kitos išeities, nuvyko į vokie
čių stovyklų ir derėjosi su ma
gistru, norėdamas geruoju iš
spręsti pilies, o ypač įgulos li
kimų. Bet magistras, sulaukęs 
naujos kariuomenės iš Livo
nijos ordino, visai nenorėjo 
girdėti lietuvių vado siūlomų 
sųlygų. Tuo tarpu narsioji pi
lies įgula dienų ir naktį kovo
jo su kryžiuočiais.

Nelaukdami, kol vokiečiai 
piliai padarys dar didesnių 
nuostolių, lietuviai puolė ginti 
bokšto, stovėjusio prie Ne
ries. Bet veltui: bokštas smar
kiai kryžiuočių atakuojamas, į 
griuvo, o jo griuvėsiai pasi
pylė Neryje. Pirmosios pilies 
sienos jau svyravo. Įnnirtę vo
kiečiai visomis jėgomis puolėjas- < 

Siena griuvo palaidodama 
nemažų skaičių lietuvių ir vo
kiečių. Kelias prie tvirtovės 
pasidarė atviras. Jos griauti 
šoko talkininkų būrys: jisai 
išsirikiavęs pagal pilies sienas 
ir padedamas tarano, ėmė en
ergingai daužyti pilies pagrin
dus,

photo)

Bet ir lietuviai nesnaudė. 
Kiekvienų giliai padarytų ža- 

1 lų jie tuoj atitaisydavo, o per 
išlaužtų sienų jie be paliovos 
varstė vilyčiomis priešo eiles, 
padarydami jam didelių nuos-

Tokios įtemptos kovos truko 
tolių.

per dvi savaites, tačiau pilis 
dar vis stovėjo.

Paguliau Verbų sekmadienį, 
ta» tai 

(Tęsinys 5 pusi.)

Telephone YABda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone REPnbiic 9723

atėjo seniai lauktas taikiniu-

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Pancdėlj, Utarninke ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f v. v. 

Snbatoj nno 12 iki ft v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rea. Tel Rennhlio 5047

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK PA 

ŠAULĮ“ arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE“, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap

taisais $1.50.

“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. G. VVINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402

2305 So. Leavitt Street

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1808.

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._________

BR. P. J. BEINĄS
(HE1.\ AltAl.IaAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YAE/ils 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Chioago, Illinou

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1.50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo“ administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metua.

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

Knygas gali pasirinkti pataai akaitytojaa iž žemiau talpinamo 
surašo.

švč. Jėzaus Širdies Intronizacija .......................................
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

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

K. Matulaitis, M.l.C.................................................. ........ ....... . 1-25
Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ....................... 25
Malda už Jaunimų — parašė Kun.

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

K. Matulaitis, M.l.C..................................................................... L00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis........... 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1-25

Išsipildė — vertė K. Giedrutis ................................................ 75
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ........................... 75
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05

15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K... .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.l.C............35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kuu. P. Jakštys .............................25
19. ŠV. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................ L00

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

n.
12.
13.
14.

.20

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDUįi:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

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. diena

AMERIKOS LIETUVIŲ PAK PARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Road

TaL Sb-4 ii Z-« nfc 
1446 So. 49th CL

Bubėtomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Office honrs:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir ano 4 iki 8 vaL žak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROspeot 1988

Tel OANal 6188.

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 REPnbiic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2*03 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

//

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbl 

Norėdami Kj Nors Pirkti, Atminkite Drgo’ Classified

TeL LATayette 8016

DR. C. J. SVENGISKASDANTISTAI
4300 So. Farfleld Avenue

OFISO VALANDOS: 
lf vaL ryto iki B vai. vakaan

TeL YARda 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CALomet 5974
OFISO VALANDOS 

B vai. ryto iki 8 v. vakare, iiskiriaat 
sekmadieaiaa ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8844

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAR IR 0HIRUR«AA|

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Reeidenoija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: U—10 A. M.

Nedėliomis pągal sutartį

Tel CANai 0257
Rea. TeL PROapect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesiaa Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro 

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Scredoj pagal autartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 8660 

Antradieaiais. Ketvirtadieniais ii 
Penkta di«r;iis

4631 South Ashland A<_ 
Tei. VARds 0904

Treėiadisnlals ŠI



1

Pirmadienis,1' vasario120, 1939

“Income Tax” 
Reikalu

S. Valst. federalinė valdžia 
pasiuntė į mūs raštinę A. S. blanku kurių 
Valūną, — Intemal Revenue virš $2,500.00 
darbininką, pagelbėti lietu-
viams išpildyti Income Tax 
blankas, ir duoti atsakymus į 
į visus klausimus kas link In- 
ccme ir Sočiai Security tak
su.

P-nas Valūnas bus “Drau
go” raštinėje nuo vasario 23 
d. iki kovo 1 d., nuo 9:00 
vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Šis patarnavimas, tai yra 
blankų išpildymas ir notari- 
zavimas, veltui, čionai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo taksų.
KAS TURI PILDYTI 
INCOME TAX BLANKAS

Kiekvienas nevedęs žmogus, 
pilietis ar ne pilietis, kurio į- 
plaukos buvo $1,000.00 ar 
daugiau, nuo algos dividendų,

pardavimo namų, stakų, bonų 
per 1938 metus, turi išpildyti 
blanką.

Vedę žmonės turi pildyti 
įplaukos buvo

Thomas S. Janulis 
Kazimer Demereckis 
Stanley Stanevich 
John W. Zacharewicz

KAUNO PILIES
IŠGRIOVIMAS 1362 M.

(Tęsinys iš 4 pusi.)

kas — Livonijos Ordinas. 
Kryžiuočiai apgula pilį iš vi
sų pusių. Lietuviai smarkiai 
ginasi. Vienų ir kitų jėgos su
sispietė prie išlaužimo, pada
ryto karštos kovos, užsitęsu
sius ligi Didžiojo Penktadie
nio.

Išgriovimas
Įpykę vokiečiai ant saujelės 

lietuvių, kurie taip atkakliai 
gynė pilį ir negalėdami į ją 
įsiveržti, pasiryžo padegti pilį 
ir tuo paversti įgulą pasiduoti, 
arba sudegti. Tam tikslui pa
statė prie pat pilies sienų di
džiulį medinį bokštą, apliejo 
jį smala ir padegė. Kilo mil
žiniškas gaisras, kurį pilies 
gynėjai negalėjo nei užgesinti, 
nei patys pabėgti. Tačiau į- 
gulos likučių dvasia nenupuo- 
lė ir iki paskutiniosios gynėsi 
nuo priešų, kurie be pasigai
lėjimo juos retino švino kulko
mis. Pagaliau, negaudami jo
kios pagelbos iš šalies ir ne
galėdami papildyti išretintų 
eilių, lietuviai netekę vilties 
ką nors laimėti, ėmė ir pade
gė pilies likučius, ant kurių 1 
nesulaikomai veržėsi priešų ei
lės. Kilęs gaisras naikino vie
nus ir kitus.

Per tą paskutinį susirėmimą 
žuvo daug žmonių iš abiejų 
(pusių. Likusioji narsiųjų gy
nėjų saujelė, Vaidoto vado
vaujama, dar ir dabar bandė 
gelbėtis stengdamosi prasi
mušti pro stiprias priešų ei
les, kad nepatektų į jų nelais
vę.

Bet tai buvo tik drąsus kar
žygių užsimojimas — stiprių 
vokiečių eilių nepasisekė pra
mušti, o Algirdas ir Kęstutis 
neatėjo jiems į pagelbą, ir 
Vaidotas su 36 vyrais pateko 
į priešų rankas. Pilis buvo su
griauta ir sudeginta. Iš stip
rių jos sienų pasiliko tiktai 
mūro dalis, nuo Neries pusės.

Toks buvo liūdnas galas sti
prios Kauno pilies, kurią gy
nė geri Lietuvos vyrai, parodę 
nepaprastą narsumą, keliantį 
ir priešų nusistebėjimą. Tą jų 
karžygiškumą mūsų tauta ne
greit pamiršo: dar ir 18 am
žiuje jis buvo apdainuojamas.

J. P.

Biznieriai turi išpildyti 
blankas, kurių įeigos buvo 
$5,000 ar daugiau, neskaitant 
ar buvo taksuojama atsako
mybė ar ne.

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

3236 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

PRANEŠA
Kad Juozapas M. Mozeris paskirtas 

Naujas Sekretorius 

DIREKTORIAI:

%

Frank Diksas 
John Gaubas 
John Mazelauskis 
Izidor A. Pupauskas

J

y -
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Look Old 

Ulhen It’s So Eosy 

To looh Voong... 

uiith

lt your heir grey ' 

lt it going grey?
Is it drab, fedea or streeked?

Don’t Iet these tell-tale marles of age remafn. 
They make you look and feel old beyond your 
years. Erase them gufekly and simply with 
Cloirol which shampoos, reconditions and tinto 
your hair back to its own natūrai-looking colar 
...glowing with youthful bighlights«..i* one 
triple-actioa trjatmeat

Ask yeor beeufiden. Wrtte fer FIEI beekfat, FREI 
advko oa care of kak ead FtSS baauty r-arfyofc.

Not w#tk ceanNsu M-fithh>atd f>»tr dyts Bot 

HATmAWr...*itk

to«wty KU®. CJaba*.tat. I» W«t 46rti Tartų N. V.
riMM wart HM Gairei bMklat «tt aart FOCS <

DYKAI

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ... ................................05c
B. Skurkis, TIKIU .................................................... 05c
LIETUVOS KARALIENE.......... .. ...........................05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI .............. 05o
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE ................ 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.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite Dr-go’ Classified Skyr.

CICERO ŽINIOS antradienį, bet ketvirtadienį, 
vas. 23 d. par. svetainėj, 8-tą

Lietuvių Respublikonų kliu- vaj vajiUre 
bo susirinkimas jvyko vas. 15
d. š. m. par. svetainėje. Daly- SuJmas likosi perkeltas iš 
vavo 20 narių. Su-ine dalvva- priežasties, kad parapijos ko
vo Ed Statkus, rep. partijos ūiitetai antiadienį vakare 
kandidatas į Viešąjį Knygy-j reni»*a 'u^av6u^ pasilinksmi
ną. Ed Statkus yra Cieeroj ’dmą. Kliubas noii, kad tas 

gimęs, ir yra rimtas vyrukas.
Mano manymu, tam darbui
bus tinkamas žmogus.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 2 d. š. m.

Lietuvių Namų Savininkų 
kliubo korespondentas, A. Po
cius, aprašydamas šio kliubo 
veiklą padarė klaidą. Su-me 
sausio 18 d. š. m. nebuvo iš
rinktas nei joks asmuo į van
dens departmento komisijonie- 
rius. Gaila, kad koresp. ar po
litiniais sumetimais, ar dėl 
kitokių išrokavimų prasižengė 
su teisybe.

Lietuvių Namų Savininkų 
kliubo su-mas įvyks, ne šiame

kur i mile

PADĖKONĖ

ONA POCEVIČIENĖ
(po tėvais Yesiiiskiutė)

Vasario .10 d., 193!) m. iv tapo palaidok: Vasario 14 d., 
1939, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė .jai paskutinį patarna
vimu ir palydėjo jų į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami .jos prasišalininią iš mūsų tar
po dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. M. Švarliui, kun. 
Vik. Černauskui, kun. V. Černauskui, M. I. C. ir kun. J. Paš- 
kauskui, labai esame dėkingi kun. Viktorui Černauskui už gražų 
pasakytą! pamokslų bažnyčioje ir kapuose. Buvo atlaikytos tre
jos šv. Mišios. Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukoto
jams. Taipgi labai esame dėkingi tiems, kurie atvažiavo net iš 
kitų miestų.

A. a. Onai Poeevičieatė priklausė prie Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus ir Apaštalystės Maldos draugijų.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui J. F. Eudeikiui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų į amžinastį, 
o mums palengvino perkasti nuliūdimų ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešianis ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau Ona, lai Gailestingasis Dievas suteikia amžinų 
atilsį.

Nuliūdę liekame Vyras, Sūnai, Marčios, Anūkai, Anūkės, Bro
lis, Brolienė ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
įminiu n dedcausia uudojibo ibtama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
______ 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
Tel. LAFAYETTE D727

Klausykite mūsą Lietuvią radio programą Šeštadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTIMIERAS

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė. J. Liulevičius

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTĮ 
KOPIiYOIA DYKAI

2025 W. 51rt St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

Vasario 20-ta Diena
‘‘Žmogus gyvendamas nėra 

visiškai liuosas nuo pagundų, 
nes mumyse yra jų pradžia 
ir priežastis, nes pageidimuo
se esame užgimę.

Vienai pagundai arba pris
paudimui atsitraukus, kiti a- 
pninka, ir visuomet turime 
kentėti, nes praradome pirmy
kštės savo laimės gerovę”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius XIII, 2).

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

parengimas būtų sėkmingas, 
tad perkėlė šį su-mą į ketvir
tadienį. Koresp.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

4. t A
PRANCISKVi ŠAKUMAS

Mirė vaa. 17 d.. 19 39. 3:30 vat. 
po piet sulaukęs puses amž.

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių aps.. 
Pakapes par.. Giedriu km.

Amerikoje išgyveno 3 5 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Cinų, po tėvais Markū
nai t v, dukterį Kazimierų, žen
tų Jurgį, 3 anūkus: Dr. Stan
ley, aptiekorių Antanų ir Gnu 
Jacobs, sesers dukterį Antani
ną, jos vyrų Bill Thomas, ir 
jų dvi dukteris, pusbrolį Ste
ponų Kšivckas ir daug kitų gi
minių ir draugų. Lietuvoje pa
liko seserį Aleksandrų Kava
liauskas ir anūkų ir gimines.

Priklausė prie Vytauto Dr- 
jos.

Kūnas pašarvotas 2 850 West 
40th Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 22 d. Iš namų 8:0o v. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 

■ Prasidėjimo švč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, žen
tas, Anūkai, Sesers Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

s

JUOZAPAS
PUPININKAS

Mirė Vasario 19, 1939, 2:15
v. ryte, sulaukęs 45 m. amž.

Gimė. Lietuvoje, Seinų apsk., 
Veseijų parap., l’alunių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 2G metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Marijonų Sutkienę, se
sers dukterį Dienų, 5 brolio 
vaikus: Jurgį, Stasį, Antanų, 
Marijonų ir Dienų Pupininkus, 
2 dėdes Jonų Drazdauskų ir jo 
šeinių ir Domininkų tiekų ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
seserį Itozalijų Lazauskienę ir 
jų šeinių.

Prigulėjo prie Šv. Cecilijos 
draugijos.

Kūnas pašarvotas 17 44 No. 
Honore Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Vasario 2z, 1939, iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldi} 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, Brolio Vaikai, 
DėtH.'-s ir Gimines.

•Laidotuvių Direktorius La- 
chavvlei ir Sūnai, Telefonas 
CANaI 2515.

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M DIII A M P C patarnavimas Am D U L A Ii u t dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St.

Telefonas YARda 1419

Anthoily B. Petk
6834 So. Western Avė.

■■n GROvehiU 0142IIS 1410 S. 49th Court
CICero 2109_ _ ■ * /h ■ 2314 West 23rd Place

Lataicz ir Sunai stbUUIIUIIIUfc. || UUliUl phone PULlman 1270

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

Aittaaa sM.1Pbil iinC 3307 Lituanica Avė.IIUO Phone YABds 4908

1. J. Zel||Į 1646 Weat 46th StreetUp Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkus
IB

.Zjorr ♦ ♦
iba Flovver Shoppe^

4180 Archer Avė.
Plione LAIAALVIE BHUO 

— • —
pJPh-s Mylintiems — Vestuvėms — H 

BankJetaiiLs — I,a* Jolutėius —«
P* puošimams

VERONIKA
ŽALIMIENE

|tu lėtais Kvedaraitė

Mirė Vasario IS. 1939, 2:15 v. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Kilo iš 'teisių miesto,
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, 2 sūnus: Vladis
lovų ir Konstantinų, marčių 
Marijonų, 2 švogeriu Ignacų 
Kielių ir jo žmonų Bronislovų 
ir švogerį Kaz. Žalimų ir ki
tas gimines. Lietuvoje seserj 
Petronėlę Zubavičienę.

Kūnas pašarvotas 222 1 VVest 
23ril Place.

Laidotuvės jvyks Antradienį, 
Vasario 21, 1939, iš namų 8:30 
vai. .ryto bus atlydėta į Auš
ros Vartų parai>. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Silna!, švo- 
geriai, Atarti ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius La- 
chavvicz ir Sūnai, Telefonas 
CANaI 2515,

giminių,
Lietuvo-

4601 So. 
Laiayette

JOSEPHINE GUDIENĖ 

(po levais Kazlauskaitė)

Mirė vas. 1C d.. 1939 m.. 7:48 
vai. vak., sulaukęs pusės u.mž.

Gimęs l.i> tuvoje, Mažeikių 
apskr., Viekšnių parap., Tu- 
čių-Ketviroku kuinu-.

Amerikoje išgyveno 2 7 met. 

Paliko dideliam)' nuliūdime: 
vyrų Pranciškų, dukterį Jose- 
phine. brolį ir brolienę Stanis
lovų ir Kotrinų Kazlauskius ir 
jų šeimų, pusseserę Barborų 
Keinis ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų,
je paliko tėvų Liudvikų, mo
tinų Pranciškų, seserį Domicė
lę. broli Kazimiera ir j u šei
mynas.

Kūnas pašarvotas 
Rockvvell St.. tel.
8071.

Laidotuvės ivyks antradienį, 
vasario 21 d. iš namų 8:90 
vai. ryto bus atlydėta i Nekal
to Prasidėjimo švč. Panelės 
parai), bažnyčių, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kuzimii ro ka pilies.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimini.s. draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, liuktė. Bro
lis. Broliene. Pussesere ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

4348 So. California Avė. 
Phone LAPayette 3572

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024
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LAIDOTUVIŲ SKELBIMAI 
LAIKRAŠČIUOSE

Išgarsinimui pramonės, krau
tuvės arba kokio nors išrasto 
naujo dalyko, kad būtų gali
ma jį parduoti, naudojami 
skelbimai. J r dėl to skelbimus 
Šiandie •matome visur: krau
tuvių languose, prie sienų, 
durų, tam tyčia iškabų, kad 
patraukus žmonių akis. Kiek
vienas laikraštis taip pat pil-

sinimas biznio turi šiokį-tokį 
pamatų ir pateisinamas, nes 
biznis yra tokis dalykas, kur 
nežiūrima į tikybinius arba 
tautinius įsitikinimus. Bet ga
rsinimas katalikiškų laidotu
vių bedievių spaudoje ne tik 
neturi pamato, bet dar gėdų 
daro visiems katalikams. Rei
kia būti aklam ir neišmintin-

Tekstas Pranešimo, 
Kuris Vasario 16 Buvo 
Transliuotas Iš WGN 
Radio Stoties

'“Today is tbe fourth of Ju- 
ly of Litbuania.

“Tbe Independence of Litb
uania was declared in Vilna, 
six centuries okl Capitol of 
Litbuania, on February 16th, 
1918. Tlie city of Vilna was

Priėmimas Lietuvos 
Konsulate Vasario 16

Konsulo Daužvardžio ir po
nios Daužvardienės priėmime 
dalyvavo apie pusantro šimto 
žmonių. Jų tarpe buvo Vytau
to ir Gedimino kavalieriai, 
Chicagos majoras Kelly, tei
sėjai Holland ir Zūris, Chica-

vos-arbatos ir užkandžių pa-’ 
tarnavo Šv. Kazimiero Aka
demijos studentės, pasirėdkiu- 
sios tautiniais rūbais. Kok- 
tailius, pučių, valstybinę ir vy
šninę su krupniku “šinkavo- 
jo” -p. Benaitis, Blaekstone 
viešbučio patarnautojas.

Žmonių įvairumas, Konsula
to papuošimas ir gražus sve-

klauso garbės dovanos, jos 
bus įteikta šiame susirinkime.

P. K., sek r.

Mandagumas ne visada pa
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgauiingu pinigu 
bus užmokėta.

^Scratching
//rsiRELIEVE ITCHING SKIN Ou/'cA/y 

Even the most stubbom itching of eczema, 
blotches, pimplos. athlete's foot. rashcs and 
other ezternally causud skin eruptions, 
ąuiekly yielda to pure, cooling. antlseptic, 
lūiuid O.O.D. PRCkCRIFTlON. t’lear. greu.se- 
loss and stainless—dries fast. Its gentie 
oils sootlie the irritation. Stopa the most 
inten.se itcliing in a hurry. A 35c trial bot- 
tie, at all drug Stores, provea it—or your 
money back. Aak for D.D.O. Prescription.

nas įvairių skelbimų. Per ra- ’ gani, kad nematyti ir r.osupra-
dio skelbimai skaitomi įvai
rių įmonių. Vertė skelbimų y- 
ra didelės reikšmės. Iš jų žmo 
gus suranda daiktų, kurį nori 
įsigyti.

Laidotuvių skelbimai
Žmogus gimsta ant šios že

mės. Išgyvenęs jam Dievo ski
rtų laikų miršta. Kiekvienas 
žmogus, be savo giminių, turi 
dar draugų ir pažįstamų. Kad 
tolimesnieji mirusiojo draugai 
galėtų greičiau sužinoti apie 
mirusį, dedami skelbimai laik
raščiuose. Iš skelbimų jie su
žino, kur mirusiojo kūnas pa
šarvotas, kokioje bažnyčioje 
už jo sielų bus laikomos pa
maldos ir kokiuose kapuose 
jis bus laidojūiiiaa.

Mirus, katalikui žmogui, kle 
bono įsakymu skambinami va
rpai nepaprastu laiku. Ji} bal
sas visai parapijai praneša a- 
pie mirusį ir prašo pasimelsti 
už jo sielų. Paskui seka užuo
jautos ir laidotuvių paskelbi
mas katalikiškuose laikraš
čiuose.

Bet, atsiranda ir tokių mi
rusiojo kataliko giminių, ku
rie, be skelbimo katalikiškuo-

sti tų visų šmeižtų, kurie da
žnai pasirodo bedievių spau
doje prieš mūsų šventus įsi
tikinimus, mūsų tikėjimų. Ka
talikas žmogus, dedantis lai
dotuvių skelbimų bedieviškuo
se laikraščiuose, aiškiai skel
bia savo žioplumų ir viešai 
pasirodo menko susipratimo 
žmogus. Joks susipratęs kata
likas neskelbs laidotuvių be
dievių spaudoje, nes gerai ži
no, kad būtų ne kas kitas 
kaip rėmimas bedievių spau
dos. Remti bedievių spaudų 
katalikui žmogui neišpuola. 
Mes, lietuviai katalikai, turi
me remti savo spaudų! Tai 
mūsų pareiga ir reikalas.

Namiškis

Metinis Užgavėnių 
Vakaras

prie garsios Red Norris ir 
jo orkestros. Šiuo parengimu 
visiems yra progos iki širdies 
pasilinksminti, nes Pelenų die 

se laikraščiuose, dar skelbia nų nuklos mūs veidus liūdesio
ir bedievių spaudoje. Kokiais šešėliu
išrokavi'niais ir kokiu tikslu

gos Universiteto prof. A. Tav- čiams patarnavimas sukūrė 
or su žmona, Latvijos konsu- jaukių ir gyvų šventės nuo-
la.s Bontoux, Estijos konsulas

seized from Litbuania by Po-'CoUh.en if vįce.konsu]as Whi- 
land in 1920. Tbe present Ca
pitol of Litbuania is Kaunas.
Her seaport on the Baltic Sea 
is Klaipėda - Memel.

“Today Litlmanians are 
celebrating tbe 21 st anniver-

pple, lietuvių ir anglų laikraš
čių atstovai, profesionalai, vei
kėjai, etc.

Gražius gėlių bukietus pp. 
Daužvardžiain atsiuntė Chica-

faikų — Lietuvos Nepriklau
somybės 21 sukakties celebra- 
vimų.

sary of the independence of «os Mote,?! klflh"8

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

RHEUMATISM
RELIEVE PAIN IN EEW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tism, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
cotics. Does the work qaickly—mušt relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don't 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI 

6241 So. Talman Avė., puikus 2 fle— 
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambnrių 
fletai. Ąžuolo grindys ir įtaisymai. 
Karsto vandenio Šiluma. 2-1'arų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.Pranešimai

D. L. K. Vytauto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 21 d., 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj. Su- 
sirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo bū-

ponai Kirai ir Estijos konsu
las Coldren, Quaker Oats ben
drovės prezidentas ir Chicago

cal country. Sbe is one of the Board of Trade Patarėjas.^ _______ _
oldest and at the šalme timel Prie durį} ir piie diabužių Ljnaį dalyvauti. Kuriems pn-
one of the youngest statės in , -raziai Patarnavo skautų um; I _____ ____________________
Europe. In the fourteenth-fi- f°nnose_ lietuviai skautai iš paveikslai didžiai

their progressive and prospe 
rous fatberland.

“Litbuania is a parodoxi

fteentli centuries her territo- 
ry extended from the Baltic 
to the Black Seas, and from 
East Prussia to Moscow; in 
the sixteenth century, sbe for- 
med an alliance with Poland 
and in the eigtheenth century 
became a part'of Russia, The 
Russian oppression lasted for 
120 years. The regime of the 
Czars attempted to Russianize 
Lithuanians būt without suc-BRLDGEPOrPT. — Šv. Ju

rgio parapijos choras Pelenų 
dienos išvakarėse dar sykį 
visus užlies skaidria džiaugs- Pen(lence and they did regain 
mo banga, surukdamas šokius Today tbey have their owr

Tad visi atsilankykim į šiuos 
šokius, vasario 21 d., para
pijos salėje, prie 32 ir Litua
nica Avė.

Sprendžiant iš narių viene

tas daroma, sunku pasakyti.
Jei žmogus katalikiškai gyve
no ir mirus katalikiškomis a- 
peigomis laidojamas, kokiems 
galams turėtų būti jo vardas 
valkiojamas bedieviškoje spau ngos darbuotės, užtikrinimas 
doje? Jei katalikiškai gyveno, i visiems-malonus vakaras. Tai- 
su katalikais draugavo, lai ir gjf vįsį pasimatysime vasario 
skelbimai katalikiškoje spau- 21 d., 8 vai. vakare, 
doje pasiekia visus jo drau
gus ir pažįstamus, kurie atsi
lankę į laidotuves, atiduoda 
jam paskutinę pagarbų ir pa-

Vieša Padėka

Vakarytinis kampas 64-tos Ir Camp. 
bell Avė. Puiki 7 kamb. rezidencija, 
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys ir 
įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.

NORMAN G F. Y LR & CO., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue,

Tel. YARds 0200.

EFFICIKNT
Us* only ono lovol to«- 
spoonful to a eup af siftesl 

flaur for most racfpa*.

BAKING 
HVPOWDERj
Šame price today 
as 48 years ago
25 ounces for 254
Manufactuml by kaking powd«r 
ipacialists wk« make nathing kut , 
balung pew4er* under «uy«rvifien i 

( af eepert chemitts eff nelienel J 
reyutelien.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė lr groser- 
nS. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Ciceroje, arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 lr 4 gražius kambarius. Groser- 
nėje įrengti visi fikščerial, yra lr 
naujas elektrinis šaldytuvas lr pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
tavininką: W. Stankus, 1325 South 
50th Court, Cicero.

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galite pirkti bile kokią 
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujinkit savo bai
giančią apdraudą (insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi išmokėjimai.

CHARLES URNICH 
(Kazys Umikas)

2500 AVest 63rd St. Antras aukštas 
Durys nuo Campbell Avė. puses

fonuose lietuviai skautai
18-gatves kolonijos, prie ka-|8Tarbfl8> įdo‘mūs ir ,,ailiai at.

spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šių knygų skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tamuo.se paveiksluose.

Kaina $2.C0.
DRAUGO KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

PADAUGINKIT SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šį tų ži

nome apie krikščionių šven
tusias vietas. Esame girdėję 
apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na
zaretu, Alyvų Daržų, Tabore

cess. Lithuanians were deter- kalnų, Jordano upę, Rymų, 
mined to regain their inde- Liurdų ir 1.1, ir 1.1.

Kiekvienas prlpažįs, kad y-

country and their own govern- 
ment.

“Present Litbuania is small

ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge-

iu comparison with the Litli- riausia būtų jas aplankyti. Tų
uania of the Middle Ages, yet 
sbe is larger than Belgium, 
Holland, Denmark and twen- 
ty otlier countries in Europe. 
The population is 2,530,000 — 
76% of it engaged in agricul- 
tural work.

“The country is governed 
by the Parliament electej for 
five years, the President elec- 
ted for seven years, and the 
Cabinet. The first and present 
President is Antanas Smeto
na. The country is štili on the 
gobi Standard and blessed bu- 
dgets and favorable trade ba- 
lances. The school system i s 
commendable and the desire 
of the people for education is 
remarkable. Education is com-

Lietuvos Vyčių Cbic. apskri- 
simeldžia už jo sielų. Kų gi tis šiuo dėkoja visietms, kurie 
reiškia laidotuvių skelbimai kuo nors prisidėjo prie *‘1939 
bedievių spaudoje? Tokie ske- , metų įvairumų” vakaro pa- 
Ibimai reiškia velionio gimi- sisekrmo. Dėkoja “Vyties”,
nių nesusipratimų. Katalikas “Draugo”, “Darbininko”,! pulsory. Illiteracy is rapidlv 
žmogus būtinai turi turėti sa- “Garso”, Šv. Kazimiero “Ai- Įvanisbing. Industry ls young 
vo nusistatymų ir to laikytis, dų”, “Muzikos Žinių” ir ‘Ma- būt flourishing”.
o ne pataikauti svyruojantie- , rgučio’ redakcijoms už talpi-j ________________________
ms. Jei esi katalikas, tai ir nimų aprašymų; ‘Margučiui’, 
elgkis katalikiškai, o ne taip, į “Pasiuntiniui”, J. F. Budri- 
kaip kad kai kurie daro: skel- kui, Progress Furniture Co., 
bia katalikiškoje ir bedievis- Peoples Furniture Co. už gar- 
koje spaudoje. Išrodo, kad sinimų per radijo; majorui E. 
norima dviem ponams tarnau- 'J. Kelly, kad pažadų išpildė ir 
ti: Dievui ir velniui. Kokia, atvyko prabilti į mus; Lietu-

padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū- 
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventusias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Keliones Įspūdžiai,” kun. 
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai

1

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

CUTS-BURNS-SCALDS
Bhould be ąuiekly treated to prevent bad after* 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. A t your 
druggist’s—money back if not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories, 215 South 
5,eavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEET
Kad padaryti savo gyveni

mų ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

MMCNTS 15*

gi nauda iš to bus, jei neti
kintis žmogus atsilankys į ka
talikiškas laidotuves iš prie-

vos konsului P. Daužvardžiui 
ir p. Daužvardienei, kurie vi
sų vakarų praleido su mumis;

01/01/MAN TAIP
■' SKAUDA 

PEČIŲ
MUSKULUS, 

KAD NET 
ISSITIESTI

Ai NEGALIU.A PALENGVĖS .h'

PAKENTĖK TRUPUT) IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMU VIETĄ 
SU PAINEKPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS, T

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

žasties patėmyto skelbimo? dvasiškijai, profesijonalams ir 
Katalikai žmonės, laidojant j visuomenės veikėjams, kurie 
mirusį, renkasi į bažnyčių ir atsilankymu daug kuo prisi- 
meldžiasi už mirusio sielų, o dėjo prie koncerto pasisekimo, 
kų bedievis tuo laiku turi da- Dėkojam visioms darbinin- 
ryti? Juk jis netiki į sielos karus ir darbininkėms už pasi- 
nemirtingumų. .Jis įsitikinęs, šventimų ir sųžiningų darbų
kad jo galas — tai panašus 
į bile kokio gyvūno. Jam išro
do, kad su mirtimi viskas bai
giasi, tad kokiems galams jis 
reikalingas katalikiškose pa- 
tmaldose ir kokiems glams tie 
skelbimai katalikiškų laidotu
vių bedievių spaudoje? Gar-

vakaro pasisekimui. Ant galo 
dėkojam visiems atsilankiu
siems. Įvertiname jūsų para
mų ir tikimės, kad ateityje 
lankysitės į Liet. Vyčių Chi
cagos apskričio parengimus.

Liet. Vyčių Chicago Apskr.
ir choraa

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 

Kaina $1.00 
Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING OO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Nauja 1939 metų Išdirbystės 

Skalbiama mašina ir 

prosinimo mašina sykiu

už #59.00
Išpardavimas perdirbtų 
skalbiami} mašinų:

Maytag, keturkampė
už #39.00

Thor Cvlinder . . #39.00 
AVestinghouse #39.00 

Kito po
#15, #18 ir #24.

Sėnas skalbiamas mašinas 
sutaisome pigiai ir gerai.
Sutaisome Dulkių Valyto- 
jus, Radijas ir Refrigera^ 
torius.
Pašaukite — Yards 3088

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO., 
3409 S. Halsted St.

Radio Valanda nedėlios va
karais nuo 5:30 iki 6:30 P. 
M. iš stoties WCFL.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU 
i Every Sunday from 1—2 P. M,' 

Folklore Badio Program

Tnrtao virš Reserve

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
Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mĘ 

Morgičiij
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

z=

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated
Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only

5931*33 So. Ashland Avė.

s-

Pu mui raltma gauti tikrai Lla- 
tuvtška Importą Valatyblnę Deg

tinę.

M«b Ir Virt Mflmj Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmidaa 

Savininkai

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

SMITH 8C SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .....................................................  $«•«
NUT ...................................................... $#.«•
BIG LUMP ................................... »«.0»
MINE RUN ..................................... $5.75.
RCREENINGS ................................ $6.»C

Tel. ARDmore 6975

TIK #42.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA 
7S-č.la aat. lr Califomia Are 

Du blokai nuo Marąuette Pk.
Mūriniai, Inrtuluotl namai 5 
lr 6 kambarių, su belam en tu, 
lotas 10x125 p8dų su visais 
{taisymais.
Namo kaina $8.000.00. Mažas 
pradinis {mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 {
menes). S( suma padengia 
nuošlmtj, takaus, apdraudą lr 
mėnesinę dalj paskolos.

Namai statomi po priežiūra 
F. H. A.

Pamatykite, o stebBsltBs. 
Ofisas prie 78-člos gatvės lr 

California Avenue.

inten.se
tamuo.se
tamuo.se

