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VALIO. LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

PAMINSIMAS CHICAGOJE
Šiandien Lietuvos Nepri- j 

klausomybės Diena. Visa mū
sų tauta iškilmingai švenčia. 
Švenčiame jų ir mes, amerikie 
čiai. Praėjusį sekmadienį įvy
ko Nepriklausomybės paminė
jimo parengimai šiose Chica
gos parapijose: šv. Jurgio, 
Visų Šventų, Šv. Mykolo, Die
vo Apvaizdos. Visur susirinko 
daug žmonių pasiklausyti pat- 
rijotiškų kalbų, dainų ir muzi
kos.

Šį vakarą įvyksta paminėji
mas šiose vietose Chicagoj:

Nekalto Prasidėjimo par. 

salėj, Brighton Park, Aušros 

Vartų par. salėj, West Side, 

Gimimo parapijos salėj, Marr- 

ąuette Park ir Šv. Antano par. 

salėj, Cicero.

Kalbės žymūs kalbėtojai, 
dainuos chorai, bus ir kitokių 
pamarginimų. Laukiama, kad 
į tas sales susirinks daug žmo
nių, kad tinkamu būdu paminė 
ti didžiųjų Tautos Šventę.

Meksikoj motėm dmtracijos dol 
tango nužudymo

EL PASO, Tex., vas. 15. — 
EI Paso Times praneša, kad 
vakar Chihuahua mieste, Mek
sikoj, keliolika tūkstančių mo
terų sukėlė grasinančias de
monstracijas prieš policiniai-

ANGLIJA NEGRĄŽINS 
KOLONIJŲ VOKIETIJAI
LONDONAS, vas. 15. — 

(Anglijos vyriausybė šiandien 
dojant policijos nužudytų kun..praneg^ parlamente, kad An- 
P. Maldonado, jėzuitų. j g]jja nieku būdu negrąžins ko-

Moterys surengė milžiniškas kurijų Vokietijai.
vaikštyne®. Reikalavo, kad ku- Vokietijos ambasadorius An 
nigo žudikai būtų nubausti. Po glijai von Ribbentrop pereitų 
licija nesikišo į demonstraci- savaitę čia iškėlė kolonijų grų 
jas. žinimo klausimų.

Pasibaigus vaikštynėms, mo 
terys įsiveržė į bažnyčias, ku
rios jau treji metai uždarytos, 
ir apie pusvalandį varpavo.

PASAULIS TURĖTŲ NU
SIKRATYTI STREIKAIS

ORIZABA, Vera Cruz, vas.
15. — Vakar katalikai atsida
rė kelias bažnyčias ir per die
nų, vieni, be kunigų, meldėsi.
Policija nesikišo. >

Vera Cruz mieste ir visoj 
valstybėj katalikai nekėlė de
monstracijų. Katalikų vadai
patarė gyventojams laikytis

... , . miųiam ainuiramiai ir laukti gubernato-i 
riaus ir centro vyriausybės 
atsakymo.

Gubernatorius Aleman ru- 
tinka atidaryti bažnyčias, jei 
gyventojai netriušmans ir pri
pažins tokį kunigų skaičių, 
koks valstybės įstatymu nus
tatytas.

NEW YORK, vas. 15. — 
Michigano valstybės gubema 
torius Frank Murphy, kurio 
pastangomis grąžinta taika 
automobilių pramonėje, daly
vavo čia Airių — Amerikie
čių Istorinės draugijos meti
niam pokyly. Ši draugija gu
bernatorių pagerbė. Įteikė 
jam aukso medalį kaipo žy-

Gubernatorius Murphy sa
kydamas prakalbų pareiškė, 
tad pasauliui būtinai reika- 
inga rasti kokių nors prak

tiškų metodų nusikratyti 
streikais. Visokių vedama 
pramoninė kova yra žalinga 
visuomenei ir kraštui.

ATLAIKĖ MISSISSIPPI 
UŽTVANKOS

LIETUS SUKĖLĖ POT
VYNIUS

NEW ORLF^ANS, La., vas. 
15. — Mississippi upės slėnis 
išliko nuo potvynių ir gyven
tojai pasiliko kaip buvę savo 
vietose. Konkretinės paupiu 
užtvankos pasirodė atsakingos 
savo stiprumu.

Didelius potvynius sukėlęs 
vanduo bangia lietis į Mexico 
įlankų. Nukentėjusios sritys, 
ypač Ohio paupiu, dabar turi 
gerai pagalvoti, kad ateityje 
Šios nelaimės nepasikartotų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMO AKTAS

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasar o 16 d., 19- 
18 m. vienu babu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu.-

Lietuva Taryba, kaipo vienintelė lietuv ų tautos at- 
stovyliė, remdamos pripažintąja tautų apsis] irendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti J nepriklauso
mų demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstvbę 
su sostine Vilniuje ir tų valstybę atskirianti nuo visų 
valstvbių ryšin. kurie vra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo, ealutinai nustatyti kiek galima^ vreičisu su
šauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai... vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomų Lietuvos valstybę.

ISPANIJOS RADIKALAI ATSIDURIA 
| PAVOJU

BLUMAS RENGIASI DUOTI JIEMS 
REIKALINGOS PAGELBOS

Puola Italiją, kviečia į talką 
Angliją

Dr. J. Basanavičius, 
S. Benaitis,
M. Biržiška,
K. Bizauskas,
P. Dovydaitis,
S. Kairys,
P. Klimas, * 
Donat Malinauskas, 
VI. Mironas,
S. Narutavičius,

Alfonsas Peibrulis, 
K. Šaulys,
Dr. J. šaulys,
J. Šernas,
A. Smetona,
S.
J. Staugaitis,
A. Stulginskis,
J. Vailokaitis,
J. Vileišis.

KONSTITUCIJĄ NETURI
BŪTI UŽTVANKA• • •

WASHINGTON, vas. 15. — 
Teisingumo departamento se
kretorius H. S. Cummings va
kar kalbėjo per radijų fedcra- 
linių teismų reformų reikale.

Jig didžiai įvertino prcziden 
to Roosevelto sumanymų vy- 
riausiųjam* teismui padauginti 
teisėjų skaičių ir į sulaukusių
jų 70 m. amžiaus vietų skirti 
jaunesniuosius.

Sekretorius pripažino, kad 
tas reikalinga naujoviniad in
terpretuoti šalies konstitucijų. 
Jis pažymėjo, kad konstitucija 
neturi būti tautog pažangai už 
tvanka, bet turi būti kaipo 
plaukianti upė, kuri banguotų 
gyvenimo pažangos linkme.

Kitais žodžiais — ne tauta

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO VALENCIJĄ
VALENCIJA, Ispanija vas. 

15. — Nacionalistų karo lai
vas bombardavo šį miestų — 
radikalų sėdybų. Apie per pus 
vai and į laivo patrankų šovi 
niai griovė miesto centrų ir ki 
tas dalis.

Radikalai nepaduoda žinių 
apie padarytus nuostolius. 
Tik, kaip visados, skelbia, kad 
nukentėjusiųjų tarpe esu dau
giausia moterys ir vaikai.

žiniomis iš Barcelonos, na
cionalistai bombardavo ir šį 
miestų.

Prieš tai Valencijos radika
lai surengė dideles vaikšty
nes. Masiniam susirinkime 
premjeras radikalas Caballero

RAUDONŲJŲ TERORAS 
MALAGOJ

SALAMANCA, vas. 15. — 
Ispanijos nacionalistų karo 
pajėgų vyriausių jam vadui 
gen. F. Franco pranešta, kad 
iki nacionalistams patinsiant 
Malagos miestų ir uostų, te
nai raudonųjų gaujos išžudė 
tūkstančius žmonių. Mieste 
ir uoste radikalai padarė mil 
žiniškus medžiaginius nuosto
lius.

Tarp sugriautų ir sunaikin
tų namų yra ir markizo De la 
Rios rūmaž, gražiausias mies
te meninis pastatas.

Senovės istoriška puošnio
ji marmurinė katedra perdėm 
apiplėšta ir visas vidus bega
liniai suterštas. Pagrofbta vis 
kas, kas tik turėjo 
arba religinę vertę.

Katedroje iš pradžių buvo- 
įsigyvenę milicininkai. Pas
kiau ten buvo laikomos mote
rys su vaikais.

Nacionalistai įėję į katedrų 
rado -ten ant aslos jauno ber
niuko lavoAų. Aslų nuklotų 
suterštais šiaudais ir matro
sais. Visur biaurus purvas. 
Tai radikalų padaras ir pali
kimas.

Šimtus civilinių įkaitų ra
dikalai kalino laivuose Ma
lagos uoste. Dažnai per kele
tu dienų jie negaudavo jokio 
maisto. Kone kasdien raudo
nieji budeliai atlankydavo lai 
vus, pasirinkdavo aukas, pa
imdavo jas iš laivo ir sušau
dydavo.

Pačiuose laivuose kasdien 
buvo vykdomas baisus tero
ras. Daugiau įtariamuosius 
radikalai sargai kankindavo, 
žudydavo ir sumesdavo jūron. 
Dažnai jūron patekdavo ir 
pusgyvės radikalų aukos.

O Valencijos radikalų va
dai socialistaų komunistai ir 
anarchistai šaukia, kad jie ko 
vojų už demokratijų. Barba
rai juk negali turėti nieko 
bendra su demokratija. Tai 
didžiausi viliugiai.

PARYŽIUS, vas. 15. — 
Kaip tik Ispanijos nacionalis
tai vienaip, ar kitaip užduoda 
radikalams smūgį, tas tuojau 
ir sukrečia Prancūzijos socia
listų vyriausybę ir ji imasi 
grasinti Italijai ir Vokietijai.

Paskutinėmis dienomis Ispa 
nijos nacionalistai paėmė Ma
lagų ir perkirto Madrido — 
Valencijos vieškelį, Tas ne-

artistinę, paiprastai skaudžiai atsiliepė į 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybę. Tad premjeras Blumas 
pakartojo savo įspėjimų ir gra 
sinimų Italijai ir Ispanijai. 
Girdi, jei šios valstybės nepa
liaus remusios Ispanijos nacio 
nalistų, Prancūzija ims remti 
radikalus. * —

Pati Prancūzija gi visų lai
kų remia Ispanijos nacionalis
tus. Per atvirų sienų Pirenėjų 
kalnuose iš Prancūzijos siun
čiami į Ispanijų radikalams 
savanoriai, ginklai, amunicija 
ir visokia karo medžiaga.

NACIAI TURĖTŲ LAIKY
TIS KONKORDATO

MUNICHįAS, vas. 15. — Jo 
Emin. kardinolas Faulhaberis, 
Mnnicho arkivyskupas, vakar 
kalbėdamas Šv. Mykolo bažny
čioje pažymėjo, kad naciai iš 
tikrųjų turėtų laikytis padary
to su Vatikanu konkordato, tu 
retų paliauti persekioję ir var
žę katalikus, o ypač neturėtų 
kištis į katalikų jaunimo rei
kalus. ;į į

Kardinolas pareiškė, kad na 
ciams reikalinga įsigyti gerų 
valių.

PiARYŽIUS, vas. 15. — Is
panijos radikalai atsiduria į 
didelį pavojų. Madridas atkir
stas nuo Valencijos. Naciona
listai dabar stengiasi Madrido 
radikalus uždaryti ir nuo Ka- 
talonijos. Radikalų sėdyba Va- 
lencija ir Katalonijos sostinė 
Barcelona, bombarduojama.

Ispanijos radikalų nepasise
kimai yra skaudūs Prancūzi
jos socialistų vyriausybei. 
Maskva stumia premjerų Blu- 
mų, kad Prancūzija gelbėtų Is 
ponijos radikalus, kurie bai
gia visiškai smukti.

Premjeras Blumas nž radi
kalų nepasisekimus kaĮtinn. I- 
talijų ir Vokietijų. Šiandien 
tarėsi su Italijos ambasado
rium ir kaltino Itallj4 nž Mi. 
lagos paėmimų. Girdi, jei Ita
lija ir Vokietija kišis į Ispani
jos pilietinį karų, Prancūzija 
pasiųs kariuomenę Ispanijos 
radikalų pagelbai.

Kadangi prem Blumas bijo 
pats vienas įsišokti, jis kviečia 
į talkų Angliju. Šį gi žada ir 
nežada talkininkauti, nes bijo 
Italijos.

Pranešta, kad numatoma 
nauja krizė Ispanijos reikalu.

7 ŽUVO SU AUTOMOBILIU

privalo tarnauti konatitucijai, P"eiSk5- kad ^lama pir-
bet konstitucija tautai.

LOS ANGELES, Cal., vas. 
15. — Per dvi paras sekęs ne
paprastai didelis lietus sukėlė 
potvynius čia ir kitose pieti
nės Kalifornijos dalyse. Los 
Angeles® apie 200 šeimų turė
jo apleisti užlietos namus.

VIENU TINKLO VALKSMU 
SUGAVO APIE 5,000 KO. 

ŽUVIES

moję vietoje reikalingas susi- 
k laušimas ir drausmė, jei no
rima “išvaduoti Ispaniją nno 
fašistų nelaisvės”.

AUSTRIJOS KANCLERIS 
UŽ MONARCHIJOS ATS

TATYMĄ

ŽUVO 6 PAC1ŪŽININKAI

AOSTA, Italija, vas. 15. — 
Sniegynas užmušė šešis mila
niečius pačiūžininkus. Du kiti 
išvaduoti.

UTENA. — šiomis dieno
mis iŠ Utenos aps. Daugelių 
valsč. keli žvejai į Kaunu at
vežė parduoti kelis vežimus 
žuvies. Jie užmetė didelius 
tinklus į AJaužo ežerų ir jį iš
traukė po pusantros paros. 
Žvejai ištraukė apie 5,000 kg. 
žuvies, daugiausia palšių. Di
desnę laimiko dalį žvejai par
davė Kaune, kur gavo kelis 
šimtus litų.

NUO BALČIO SPROGSTA 
LANGAI

KAUNAS. — Užėjus Šal
čiams sausio mėn. Kaune spro 
go keli langai. Laisvės alėjoje 
Maisto krautuvėje nuo šalčio 
sprogo didelė vitrina. Nuosto
liai siekia apie 300 — 350 litų.

RALEIGH, N. C., vas. 15.—
Iš ūkio kalėjimo pabėgo 7 ka
liniai, pasiėmę 2 sargus.

IVIENA, vas. 15. — Austri
jos vyriausybė® partijos “tė
vynės fronto” vadų susirinki
me kancleris Kurt Scbuschnigg 
pareiškė, kad patys Austrijos 
gyventojai referendumu išpręs 
monarchijos atstatymo klausi
mų. • 1'. (i

Austrijos valdžios formos 
kJausiman yra išimtinai jos 
gyventojų klausimas. Ir kas 
pašalinis neturi teisės kištis į 
Austrijos vidaus reikalus — 
diktuoti, kaip Austrija turi 
valdytis. , . .. į :

T4AKE CITY, Fla., vas. 15 
— Automobilis susidaužė su 
troku ir akimirkoj užsilieps
nojo. Žuvo automobiliu važia
vę septyni asmenys.

LONDONAS, vas. 15. — Ne 
žinia koks lėktuvas, bet anglai 
spėja, kad tai Ispanijos naci- 
analistams, priklausantis ir 
gal dar vokiškas “junkeris”, 
šiandien paleido šešias orines 
bombas į du Anglijos karo lai
vus Algerijos pakraščiuos.

Į laivus nepataikęs nuskrido 
Balearic salų pusėn.

Anglijos vyriausybė tuojau 
pasiuntė protestų Ispanijos na 
cionalistams į Salamancų ir į 
Paimu, Malarca saloje. Nors 
nėra žinoma, ar tas lėktuvas 
priklauso nacionalistams, ar 
radikalams, siunčia protestų.

DIDELIS GAISRAS JONA- 

VAS VALČ1UJ

JONAVA. — Jonavos vals
čiuje sudegė Barbaripolės van 
dens malūnas. Nuostolių, skai
čiuojama, padaryta apie 25,- 
000 litų. Malūnas priklausęs 
Gramšlai, buvęs neapdraustas. 
Sudegė ir klojimas era pašaru.

WASHINGTON, Iš anglia- 
f kasių unijos pašalintas Green.

PARYŽIUS, vas. 15. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė ir vėl gavo žinių, kad Vo
kietija išlaipdina savo karius 
Ispanijos Marokoj.

Spėjama, kad šios melagin
gos žinios Prancūzijai siunčia
mos iš Ispanijos radikalų šal
tinių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, arba sniegas; 
šalčiau.



I

•A, n r < r n a s Antradienis, vasario <-16^'1U37

“DRAUGAS”
IJTHUANIAN DAILY FRIBND

Publtafead IMUr. K*cept gundau. 
•UBSCRIPT1ON8: Oa« T**r — «« uo; 8to MobUm

— U.fru; Thi«e Montha — |2.0U; One Montfc — Tkn. 
gnrop* — One Year — »7.0u; 8t* Montha — t«.0«;

JW*’erUei«« la "URAVOJLS” btlu«e beet reauIU. 
aaverilatn< ratea on appllcatlon.

“DttAUUAtS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago 
Skelbtinu kalnoa piialundamoa parelkalavua

“DRAUGAS”
dta*. Uakyrua aekmadleulna 
Ir koreaponhentama raitu nearaMna

tattUha-J0 RMHyU U neprlalusekun*
RėuTklor'ui. prllmą — »u« i v»i n*) > vai pojalae

KAttiA
>ieti

FHIjKOMBKA 
MątaM - HJHt;
1MW — VI _ ___fltST bflBO IMT&OttJA&nfc LA • M **iU _ <MSe

I. amerfkaa valatyMae: 
«>eta — K.le; TrUim mnaa 
sftnettol — Tie. Kltoae «M- 

ST.M; Puael metų

B DIENOS KLAUSIMAI Į

LIETUVOS NEPRKLAUBOMTBK 
VILKIU#

IR

kų krašto lietuviai vergauja, nes dar nebuvo 
tinkamai prisirengę savo nepriklausomam 
gyvenimui išsaugoti ir upgiuti. Tas kraites 
dar nebuvo tautiškai atgimęs, kaip kitos 
Lietuvos dalys. Tautiškas atgimimas prass 
dėjęs paprūsėje, kur pirmiausiai pasiekė lie
tuviškas spausdintas žodis, palengva slinko 
į rytus, į Vilniaus kraštų, bet Didysis ka
ras užklupo tų kraštų dar nepakankamai 
tautiškai atgimusį, neprisireogusį kovoti ir’ 
iuimfiti. Už tat <tabar tas kraštas turi vilkti 
sunkių vergijų, turi aukoti daug daugiau, 
negu būtų aukoję kovodami dėl nepriklau
somybės.

Minėdami tačiau Vasario 18 dienos šve
ntę, Lietuvos nepriklausomo gyvenimo de-. 
vynioliktųjų sukaktį, mes negalime numeri 
ranka ir palikti pavergtų Vilniaus kraštų 
jo paties iikimui, palikti vienus to krašto 
brokus kovojančius ir skurstančius. Ne. Mū
sų visų pareiga eiti talkon atkirstiems de
markacijos linija. Eiti talkon atsimindami, 
kad jų galutinas žlugimas lietuvių tautai — 
yra mūsų visų, mūsų pačių žlugimo pradžia.

Niekas negali leisti, kad jo gyvų orga-

jas A.

Nepriklausomybė Ir Mes
Kas žmogui brangiau už Josios regratis buvo platus, 

laisvę? Nešti svetimų jungų, Ji mulė auštant naujų erų 
nors Šis ir lengvas būtų, net Ji jautė, kad atgavus laisvę

galės aukštai nešti savo gal
vų ir parodyti kitoms tau- 

vės troškimo. Nešdamas . šj toms, kad Lietuva ir lietuvis 
sunkumų, jis kartu ir laukia vis tie patys kaip buvo šinit- 
ir svarsto, kaip josios nusi-' mečiai prieš jųjų nelaimingų i 
kratytų

ir pelningas, visgi žiuogų ne
patenkina, neužpildo to Įsi

Čia klausinius eina vien a-

padėtj.

Atgavus laisvę, Lietuva nė
pie individų. O, jeigu paini-'jo lėtais žingsniais, bet žen 
rim žmonių grupę, tautų, ku-* gė dideliais šuoliais. Atitaisė 
ri yra netekusi nepriklauso- kas karo sugriautoj Lietuvoj

buvo likę. šiandien, Kaunas 
yra moderniškas miestas. Ju

7

Keturis metus trukęs Didysis Karas,
1918 metais pasibaigė. Visa Europa buto 
pakrikusi. Visur buvo griūvėjai. Niekas ne- nizmų kas dalimis kapotų, kad kas atkirstų 
žinojo, kas iš tų griuvėsių pasikels, kas gims

m y bes, greit galėsime paste
bėti, kaip ši nelaisvė, degra
duoja ir ištautina jų. N erei- gali lygintis su kitais konti 
kia ieškoti istorijos knygose,1 nento miestais. Kultūra, kuu 
kad surasti tokių tautų ar taip pat buvo nuskurusi, ku
tą utas. Ryškiausių pavyzdi ri rodos turėjo tikrai tapti

•. i

rauja, kas visiškai žlugs,
liet ava buvo daugiau negu kitos šutys

išvarginta. Ji vargo sunkioje vergijoje prieš 
lai, prieš karų, jų teriojo svetimos kojo>, 
svetimos kariuomenės trempė karo metu. 
Lietuvos miestai ir miesteliai išgriauti ir 
išdeginti. Lietuvos laukai išarti aruiotų kul
kų. Didesniuose miestuose siautė badas. Ypač 
didelė budo šmėkla prislėgė Lietuvos sosti
nę Vilnių, kurioje spietėsi Rusijos gilumon 
neišbėgusi lietuvių inteligentija, kuri galvo
jo apie Lietuvos ateitį, kuri norėjo išvesti 
lietuvių tautų iš skurdo, iš bado, iš vergi
jos, į šviesesnę ateitį.

Reikėjo turėti nepaprastai daug šaltos 
nuovokos, šalto, sveiko proto, kad tokiose 
aųlygose pradėjus kurti naujų valstybę, skel
bti Tautos Nepriklausomybę, kada sunku 
buvo kalbėti apie ramesnį gyvenimų, apie 
eotesnį maistų.

Ir vis dėl to, nepaisydami sunkios vo
kiečio okupacinės rankos, kuri tuo metu 
dar visu sunkumu slėgė, nepaisydami Vil
niaus gatvėse trūnijančių badu mirusių la- 

jr yonų, lietuviai inteligentai rjžosi skelbti Lie
tuvų esant nepriklausomų, nutraukiančių vi
sus rysiąs su savo senaisiais valdovais.

Lietuvių inteligentija nujautė, kad pla
ušos Lietuvos masės, nors ir labai išvargu
sios, jau buvo prisirengusios ginti jos pa
skelbiu nepriklausomybės aktų, dėti aukas 
nepriklausomybės aukuraa. Ir neapsiriko.

Lietuvių tania jau buvo išėjusi įvairias 
mokyklas. Ji dalyvavo sukilimuose sykiu su 
lenkais, ne vienus sukilėlis buvo pakartas 
ir išniekintas už pastangas iškovoti sau ge
resnę buitį. Tūkstančiai knygnešių ir lietu
viško rasto mėgėjų supuvo šaltuose Sibiro

lankų, kojas, darytų žmogų invalidu. Kai turime mūsų lietuvių tauto-> ortodoksinė, visgi nepasidavė 
via sužeista kuri nors kūno dalis, tai visas j®, — buvusių po rusų vrJ- šiai srovei ir šiandien Lietu-
kūnas kenčiu, visos kūno jėgos kaupiamos 
sužeistai dalisi pagydyti, normalioms funk
cijoms sugrųžinti. Kiekvienas žino, kad kol
nebus visos kūno dalys sveikos, tol nebus civilizacijoje, daugiau valdo 
sveikas visas kūnas, nebus ramus pats žmo- (žemių, juo skaudesnių yra jai 
Sus- į smūgis, kai visa tai praitui-

Tauta taip pat yra gyvas kūnas, kuris i da. O kad Lietuva yra buvus 
serga, negaluoja visas, jei kuri nors kūno tokia valstybe — visi žinom, 
dalis yra sužeista. Vilniaus kraštas, Lietu- Nieks juk neužgips istorijų,

džia, baudžiavos laikuose. vos kultūra turi savus bruo 
Juo tauta labiau džiaugia-Į žus, — ne svetimus. Kur pir-

si laisve, aukščiau pakilusi' miau vienas ar kitas mokėjo 
rašyti ir skaityti, šiandien

vos trečdalis, milijonas su viršum jos gy- 
ventojų — nėra tik paprasta teritorija, tai 
yra mūsų kultūros, valstybingumo, politikos, 
tautinio judėjimo ir viso lietuviško gyvi- 
bingumo židinys. Vilnius nėra tik vilniečių. 
Vilnius visų lietuvių, jis visiems mums pri
klauso ir visi mes privalome siekti Vilniaus 
laisvės: dėl savęs, dėl geresnės ateities ir 
dėl pavergtų brolių. V. Uždavinys

DR. J. BA&ANAVIČIUB

Vakar dienos laidoje buvo įdėtas ilgokas 
straipsnis apie dr. Jonų Basanavičių, kurio 
10 metų mirties sukaktuves minime šian
dien. Kas to straipsnio* dar neperakaitėte, pa
tariame jį perskaityti nuo pradžios iki. galo, 
kad turėti geresnį supratimų apie mūsų tau
tos patriarchų, apie “Aušros”, pirmojo lie
tuviškojo laikraščio leidėjų. Ypač mūsų jau
nieji skaitytojai turėtų tų rašinį perskaityti 
su tam tikru susidomėjimu.

Dr. J. Basanavičiaus “Aušra” tai buvo 
b'g grūdas pasėtas į mūsų tautos dirvų. Jis 
toje dirvoje išdygo, išaugo ir nuo 1918 m. 
vasario 16 d. vaisius jau neša. Dr. Basana
vičiaus dalbai labai svarbų vaidmenį suvai

tokia padėtis 95 nuoš. page
rinta, o naujai nepriklauso
mybės kartai išaugus, šis trū
kumas visai išnyks. Pofrikoj 
irgi nėra atsilikusi nuo kitų 
tautų. Josios vaidmuo Pabat- 
tijoj atkreipė pasaulio akis į 
save, kaipo į mažų tautų, ta
čiau kupina įvairių įvairiau
sių naudingų ir reikalingų 
minčių.

Visi šie dalykai niekuomet 
nebūtų buvę įvykdyti jeigu 
šiandien vietoje p. Smetonos 
turėtume kokį Ruskovskį, ir 
vietoj mūsų bažnyčių turėta
me kirkes; vietoj lietuviškų 
dainų it literatūros, skambė
tų rusiškos, ir tilt su skatis- 
mu galima pamanyti, kokia 
tauta būtų buvus Lietuva, je; 
ne Liublino Unija, jei ne ru
sų valdžia!

Bet mums, už Atlantiko 
gyvento,įams, ypač jaunimui, 
kokį įspūdį turėtų daryti ši 
Nepriklausomybės šventėt Sa 
vaime aišku ir suprantama,

Visa Lietuva, sykiu ir pasiskleidę po visų pasaulį 
lietuviai, šiandie lenkia galvas didvyriams, kovose su 
priešais už tai, kad mūsų tėvynė būtų laisva, nepri
klausoma.

dino kovose dėl spaudos laisvės Lietuvoje 
laukuose. Tūkstančiai jaunų susipratusių vy- i ir dėl pačios Lietuvos nepriklausomybės. Dėl
tų lipo ant bačkų 1905 revoliucijos metais, 
jau drųsiai šaukdami: šalin carasl (Susirinkęs 
tais pačiais metais Didysis Vilniaus Senuos 
išdrįso pareikalauti Lietuvos kraštui auto
nomijos. Atgauta spaudos laisvė. Lietuvių 
tauta didžiais šuoliais žygiavo arčiau lais
vės. Ir Didžiojo kuro griuvėsiuose neužmi
go Laisvės troškimas.

Dabar arba niekuomet! — skelbė lidu- 
vis kareivis savanoris.

Dabar arba niekuomet! — šaukė eida
mos plačios Lietuvos masės tėvynės laukais 
vydami laukan besibriaujančius imperialis- 

Jus. • •
Ir padarytas stebuklas. Lietuvos Nepri

klausomybės žodis įkūnytas, nors tai kašta
vo daug kraujo, daug gyvybių. Nepigiai pi
rkta Lietuvos nepriklausomybė. Dar bran
giau tačiau a|«nokama vergija. Vergas nuo
lat moka, nuolat deda aukas ir jokios nau
dos neturi. Reikėjo tat aukotis tinkamai va
landai išmušus ir laimėjome per aukas ir 
pasišventimų, nors ir amžius kentėję, lai
mėjome didžiausių turtų, laimėjome laisvę,

užrašų, kad jau nuo 1400 me
tų iki* 1568, Lietuvos ribos 
tiesėsi nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. žinom, kad Lietu
va susinešusi su svetimais 
kraštais; kad nebuvus kokia 
niūri, nesukalbama, be .jokios 
kultūros tauta. Bet štai... iš
tinka jų perversmas! Po Liu
blino unijos, būdama sujung
ta su Lenkija, ji nejautė tos 
pirmiau pažintos laisvės, o 
galop, kaip rusai tiesiog pa
vergė jų, tai ’ buvo didžiau 
sius .jai smūgis, po kurio ji 
tik šiandien pamažu atsigau
na. “Nihil vofitum, nisi prae 
eognitum”. (Ko nežinom, to 
negeidžiom.). Kokia teisinga 
aksioma! Jeigu Lietuva pir
miau nebūtų patyrusi laisvės, 
nepriklausomybės saldumo, 
kažin ar jai būtų rūpėję taip 
veikiai ir stropiai nusikraty
ti savo kaimynų jungo! Gal 1^4 pergyvena tas ateivis, ku 
liūtų buvus patenkinta savo I a atkeliavęs iš tos gin- 

likimu!
Bet šie laisvės grūdai bu-to ir netenka stebėtis, jei jis tautos patriar

chu yra vadinamas.
Nedaug pasaulyje yra žmouių, kuriems 

tautos paminklus statytų jiems dar gyviems 
esant. Basanavičius tokio paminklo Lietu
voje susilaukė keletu metų prieš savo mirtį. 
Toks paminklas jam pastatytas prie Karo 
Muziejaus {dabar vadinamo Vytauto Didžio
jo Muziejum) Kaune. Jis to, žinoma, užsi
pelnė savo dideliais tautai darbais.

Dėl to šiandien, minėdami dr. Basana
vičiaus mirties dešimtmetį, kuris supuola

vo jau pasėti į josios vaikų, 
širdis; ir tie grūdai nebuvo 
berti sauson žemėn. Jie buvo 
laistomi praeities garbingu
mu, laisvės vandenhni. Jie j 
dygo; mezgė vaisius. Pasau
liniam karui pasirodžius ho
rizonte, lietuviai pamatė, jog 

geležis raudų nu, ir veikiai 
reikia kalti.

Maža tauta,} žmonėmis no

taro šalies į šį “laimės” kra
štų. širdis pilna džiaugsmo 
ir ne vienas, kuri*, pergyve
no baisius nelaisvės metus, 
džiaugiasi, kad jo žemelė lai
sva ir jojo broliai lietuviškai 
šneka ir skaito. Jo Lietuva 
yra atsistojus pasaulio arenon 
ir tas jį apipila svaiginančiu 
džiaugsmu.

su Lietuvos Nepriklausomybės Dienos pa
minėjimu, tinkamu būdu pagerbkime savo gausinga, drįsb pakelti sųvo 
tautos patriarcho brangių atmintį. Svarbiau- plonutį balsų ^Tautų Lygoje, 
šia, lyžkimės būti ištikimi tiems idealams,1 reikalaudama savo laisvės, 
kuriems taip nuoširdžiai dirbo dr. Basana-1 , .■ 1 , >
vičius ir kiti garbingi mūsų tautos vyrai. | molių yra gražiai auklėjami, kur jiems gi-gali pasiteisinti. Kunigai, ypač klebonai, tuo 

------------------------ I liai Įskiepijama ir katalikybė ir tautybė. Tė- turėtų laimi susirūpinti ir visose paraprijose

ir teisybę: — 1914 — 1920 Daugiausia čia kreipiame 
metų, vienas Katalikų Fondas! dėmesio į jaunimų. Ateivis ir 
surinko kovai dėl neprikišu- mirdamas (gal yra ištaute- 
somybės per 600,000 dol. Ne- jusiu ir ateivių ) nešis į ka-
priklausomybės Fondas: 90,- 
(XX) dol. Lietuvos Katalikų 
Universiteto Fondas: arti 50,- 
000 dol. Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų išpirkta už 1,- 
500,000 dolerių. Prezidento 
Wilsono di®nų> lietuviai suri
nko 230,000 dolerių.

Tai buvo medžiaginė para
ria. Moralinės paramos ta
kiau irgi nestigo. Amerikos 
Lietuvių Tarybos surinktas 
milijonas parašų už Lietuvos 
nepriklausomybę buvo gal di
džiausias moralės paramos iš
reiškimas. Atspausdino kelias 
dešimtis tūkstančių atsišauki
mų įvairiose kalbose, kuriuo
se buvo išdėstyta Lietuvos 
istorija ir teisės į nepriklau
somybę.

Visa tai padarė mūsų

Uetuviai AmeiT.vOjC nesė
dėjo sunėrę rankas kai ana
pus jūrų, jų broliai skurdo 
ir kovojo už laisvę. Sekan
čioji statistika parodo jų dalį 
tojo bendroje kovoje už tie>ų

rstų Lietuvos likimų. Bei, 
jaunimas, kuris nieko nėra 
pridėjęs prie šio darbo, nėra 
juomi taip susidomėjęs ir jo 
neįvertina. Nes iš patyrimo 
žinome, kad kai reikia pa- 

(Tęsinys 3 pusi.)

RINKTINĖS MIN< 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė . , ■ <

Kun. Ant. M. Karužiškis,

Vakario šešiolikta Diena

“Tu sle^ji juos savo veido 
slėpinyje nuo žmonių sumiši
mo, dengi juos savo šėtroje 

J nuo liežuvių prieštaravimo"'.
tė — Pslarn. XXX, 21.

vai. Dauguma mūsų visai ne
žinojome kas čia darosi, o 
jeigu ir kiek nors nusivokė 
me, negalėjome pilnai ir tin
kamai šiuos darbus įvertinti.

Pačioje pradžioje mūsų da
rbo, ištirti ar mes esame geji 
mūsų darbui, Dievo dvasia 
nuveda mik' į kokį nuošalu
mų, kokį patyrimų, kur ar jis

O kas tebeliko mums daryti, bus įvykintas toli nuo uŽsiė-
paaiškės straipsnio raidoje. 

Viena mintis, kuri mane da
žnai vargino yra: praėjus va
sario šešioliktai, viskas tuo- 
mi ir baigias. Tos gražios 
kalbos, jiasiryžimai, užsimoji
mai netampa realizuotuis. 
Jeigu kiek ir .pasistengiama 
juos įvykdinti, tai jie savo 
kūdikystėj miršta. Daug to
kių vasario šešioliktųjų buvo.

JAUNIMO BBIKALU vų tat pareiga, kur tos mokyklos yra, vien i juos steigti ir visais galimais būdais palai-

Keseniai atvykusiam iš Lietuvon svečiui 
kun. M. Brundzai pirmiausia metasi į akis Į
mūsų jaunimo reikalai. Dėl to ‘‘Garse” jis l luinas, lietuvybės bei katalikybės palaiky- 

ae priklausomybę. Dabar lieka tik tobulinti daro keletu pastabų. Jo manymu, jauainun ,1,1 u i neprivalo būti paisoma. Tėvai patrio-
tave, tobulinti savo tvarkų, siekti geresnio ištautėja dėl kelių priežaačių. Viena jų vra, tai taip ir daro, jie džiaugiasi, kad jų para-
.•-ylajaus, aukštesnės kultūros, vyti tautas, kad perdaug lietuvaičių išteka už kitaiau- pijoj yra lietuviška mokykla ir noriai ten
auo kurių atsitikome bevergaudami. cių, o lietuviai v«la kitatautes. Tokios š«- ieidžia savo vaikas, gi tėvai nepaisą lietu-

Liiūuvu lapo nepriklausoma, nes lietu- mos greit žūsta lietuvybei. Kita priežastis:
vių tautu buvo pasirengusi jų sau iškovoti, t jaunimas neseka lietuvių veikimo ir mažai
laimėti. Tačiau, kaip visi šiandien gerai pri- J .-kaito lietuviškų spaudų. Taip pat neridomi
thnenauie, visi nuoširdžiai nusiskundžiamo, IJetuvoa reikalais, f tų atsižvelgiant kun.

Brvndza pataria;
Mūsų vaikučių ir jaunimo lietuviškumų

; nlniko parapi ji uės tiataviškoa mokyklos, už
tat kur tik yra galimybės, visur jas kunigai

♦ ik į jas leisti savo vaikučius, o ne kitur, kyti lietuvybę, kad ir mūsų ateities tautos
Nei tėvams išlaidos tokių mokyklų ir seselių 
užiaikymui, nei vaikučiams į jas kelio io

visi nuoširdžiai 
„visas trečdalis etnografiškos Lietuvos netu
ri savo tautiškos nepriklausomyliės. VU- 
riauA, t*4nų, Kavalkų kraštas tebėra sveti- 
b«»j vergijoje. Kodėl!

Čia nesunku atsakyti. Viluana • ftuvųL

vybės atranda įvairių priežasčių ir pasitei
sinimų ir leidžia savo vaikus į viešas va' 
tautč'Įimų.

Garbė Tėvams Marijoaams, kad jin 
Tnatupsone įsteigė ir lietuviškų kolegijų.

Kur nėra' galimybės įsteigti parapijinę 
Jiokykių, batutai privalo būti steigiami bent 
kursai. Tai svarbus ir neatidėtinas dalykas.

ir steigia, k«r uiūsų vaikučiai sesulių * vie- Nuo U) tai nieks neguli atsisakyti, nieks nė- J -Amerikoje klestės...

U-i su m* neapkaltintų dėl mūsų tautiečių iš- 
t aute j i mo.

• 9 >
Čia galime imti pavyzdį iš lenkų. Jie 

taip malta jskiepinti savo jaunosiose kartose 
patriotizmų, kad lenkų juunimas (žinoma, 
ne visi) daugumoj yra karštesni patriotai 
Tokie tėvui atsakys- prieš tautų už vaikų iš- 
džioa įuokyklac Tėvams tai nedovanotina, 
už senesnius.

Tautiečiai! Dirbkime visi, kol dar.ne 
vėlu, patriotinį darbų, ūgdykime patritizmų, 
visais galimais būriais palaikykime lietuvy
bę, o darbo vaisiais pasidžiaugsime ir mūsų 
jaunos kartos čia neištautės ir lietuvybė

mūšio gyvenimo, ar pačiame 
viduryje prisigrūdusios gat
vės, įtikrina mus, kad mūsų 
giliausias gyvenimas yra vie
nų vienas ir niekeno kito. Ir 
tyloje žios šventos tylos, mes 
taipgi matome, kad mūsų gi
liausias gyvenimas yra paslė
ptas Jame.

Tųip dažnai, pasaulio la- 
iMuusiai prisikrūdusiose gat
vėse, bet dažnai, kovos triuk
šme, jiakyla neapreiškiamas 
noras žinoti į»o mūsų palai- 
<loto gyvenimo, išsiilgimas iš
tirti fiaslaptis šios širdies, 
kuri plaka taip žiauriai, taip 
giliai muuiyse, — žinoti, iš 
kur mūsų mintys paeina ir 
kur jos eina. — Matai Arnold

Kadangi Tu esi pavadinęs 
mus vaikais ir nuvalęs j Ta
vo akyvaizdos paslaptį, mes 
pasitikėsime Tavo vadovavi
mams. Kų tik mes būsimo 
Iššaukti daryti, tedarome su 
gryna akimi vardan Tave ga
ilies, nenusverti lietuvių šau
ksmų, liet Tavo užgyrimo tro
škimu.



• w

ėasūrfo 16, 1^3? DHIt&IS ■$■ n

'ASAftlO 16 DIENA BASANAVIČIAUS,
IR VILNIAUS ŽAIZDA « -».

(Lietuvos Pasiuntinybės 
žinios)

WASHltfGTOtf, D. C. — 
Šių iūętų vasario 16 diena 
ra Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės 19 meti) su
kakties diena. Džiaugsmingai 
minėdami ta brangia lietuvių 
tautai sukaktį, drauge priva
lome pagerbti ir I>r. -Tono Ba« 
sanavieiaus 10 metų mirties 
sukaktį. Basanavičiaus var
das amžinai minėtinas, nes 
jis tampriai surištas su lietu
vių tautinio atgijimo laikais, 
Aušra, lietuviškos spaudos 
laisvės atgavimu, Didžiuoju 
Vilniaus Seimu. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
akte Basanavičiaus parašas 
padėtas pirmoje vietoje. Lie
tuvos atgimimo patrijarkas 
pastaraisiais savo gyvenimo 
metais gyveno ir dirbo Vil
niuje. Vilniuje jis mirė ir ten 
tebėra palaidotas. Amžinoji 
Lietuvos sostinė Vilnius dėl 
Basanavičiaus kapo tapo 
mums dar brangesnis. Nors 
Vilnius tebėra svetimoje val
džioje, bet neįveikiami amži
ni siūlai riša Vilnių su lais
va lietuvių valstybe su mili
jonais lietuviškų širdžių, tat 
ir takas vedąs prie Basana

vičiaus kapo niekados neuž
žels. | | !

Teisybės ir teisės nžgrudy- 
’ta lietuvių tautos valia Vil
niaus neišsižadėti yra jau ge
rai žinoma ne tik patiems o 
kupantams, bet ir visam pa
sauliui. Vilniaus okupacijai 
jau netrukus sukaks 17 metų, 
o betgi Vilniaus klausimo iš
sprendimas dar net nenuma
tomas. Kodėl t Todėl, kad 
Vilniaus klausimo teisingas 
išsprendimo kelias tėra tik 
vionas: pagerbiant išniekintų 
teisybę ir atitaisant pamintų 
teisę. Čia karas nereikalin
gas ir Lietuva tuo keliu nei
na. Čia reikalinga geros va
lios, geros kaimynystės įver
tinimo, politinės tolregystės: 
'vienu žodžiu, normalių lietu
vių - lenkų santykių atsiradi
mas galimas tiktai tada, kai 
lenkai atsisakys nuo lietuvių 
naikinimo politikos ir sugrįš 
prie Suvalkų sutarties vyk
dymo.

Lietuva visados buvo ir 
yra pasiryžusi tuo taikos ke
liu eiti. Bet lenkai, deja, te
beina į priešingų pusę. Len
kijos nusistatymas Vilniaus 
klausime yra, matomai, toks, 
kad jie skaito Vilniaus klau
simų esant galutinai išsprę

Narsioji Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės sargyboje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖ IR MES

(Tęsinys iš 2 pusi.)

esame kiek blogesnėje padė
tyje, kad galėtumėm kiek 
nors sumažinti ištautėjimo 
‘tempo’, bet kaip patarlė sa- 

vargti, padirbėti kad įsigijus į ko: “Kur yra noro, ten bus
šį tų, tada jį branginame. Lie- ir būdas norų įvykdinti!” A-
tuvos likimas irgi yra užlai
komas ir mūsų ateivių ir čio
nai gimusių, nes turime ben
drus sąryšius, kuriuos kraš
tas, būklė negali panaikinti.

Nepriklausomybės Diena, 
tai diena prisiminti kas mes 
esame — lietuviai. Metų bė- 
kyje, neturim laiko, net ir 
noro atkreipti dėmesio į šį 
klausimų, kuris ne vienam 
vien tuščias žodis.

Esi amerikietis, bet kartu 
ir lietuvis. Šiuodu dalyku ei
na vienas greta kito. Bet kaip 
tikrovėje į šį dalykų žiūrima 
— tai jau kitas klausimas! 
Gorėčiau, kad Vasario Šešio
likta būtų meditacijos diena; 
meditacijos api© lietuvybę lr 
kiekvienų vaidmenį joje. Lie
tuva švenčia po daug vargo 
ir skurdo savo nepriklauso
mybę, laisvę, kalbos išlaiky
mų, o mes, amerikiečiai, krin- 
tam ištautėjimo lauke; mes, 
kuriuos ne skurdas, vargas 
ar priespauda verčia nutau
tėti, bet stoka idealo.

Teko man kai kuriuos mū
sų lietuviško jaunimo atra
mas paklausinėti, ar ši diena 
jiems nieko nesakanti, nieko 
nauja neduodanti? Daugumas 
neigiamai atsakė. Jeigu mes 
šį klausimų imtume vien kai
po apsišvietę žmonės, išsky
rus tai, kad esame lietuviai, 
visgi jaustume šiai tautai ko
kių nors švelnių užuojautų, 
kad ji išstengė išsikovoti sau 
laisvę ir atsistoti ant kojų. 
Net ir tokia mintis neateina 
jiems galvosna.

Mūsų tauta nėra vieninte
lė, kuri kovoja su ištautėji- 
mu. Tačiau, kad kitų tautų 
ištikimieji skaičium mažėja, 
visiškai nereiškia, kad ir 
mums reikia sekti jų pėdo
mis. Gal etnografiškai mes

menkoje prancūzai yra lai
mingesni, nes etnografišku 
atžvilgiu, jie turi įrankį, ku
riuo gali nustelbti tų pragai
štingų gaivalų. Esu pats su
tikęs prancūzų (jaunuolių!) 
kurie prancūziškai kalbėjo 
lyg būtų išėję aukštąsias mo 
kyklas. ;

Teko skaityti Dr. K. Pakš
to straipsnį: “Modemiškos 
emigracijos problema” (Žid. 
Nr. 1 (49) Vm.), kuriame bu
vo daug skaudžių tiesų pasa
kyta. Vienas, tačiau, sakinys 
sukėlė manyje priešingų jau
smų, kad taip nebus, — ne, 
taip negali būti! Gerbiamas 
Daktaras savo straipsnyje ši
taip išsitarė: “Lietuviai A- 
merikoje pasibaigs kartu su 
išmirimu paskutinių iš Lie
tuvos masėmis atvykusių e- 
migrantų”. Jeigu ši prana
šystė išsipildytų, tai už kelių 
metų turime užgęsti. Bet rei 
kia ir turime surasti vaistus 
prieš šių ištautėjimo ligų.

Yra tik viena priežastis (ir 
labai giliai įsišaknijusi!), ku
ri tfinoja pamate ir greitina 
ištautėjimų, būtent: — tikro 
idealo, idealizmo trūkumas!!!

Gatime rašyti šiuo klausi
mu straipsnius, duoti paskai
tas, statyti Kaune ir Klaipė
doje amerikiečiams namus, 
bet visa tai yra vien išorinis 
darbas, Šis klausimas turi bū
ti išrištas asmeniškai, išvidi
niai. Mes savyje turime tų 
lietuvybės reikalų jausti. Tie 
visi skatinimai bus pagalba 
įvykdyti tai ko norime, kad 
įvyktų. Kada patys susipra- 
sime, tada tik atsistosime ant 
tikrojo kelio. Iki tol, nei To
dėl, lai ši Vasario Šešiolikta 
būna mums “Sekminėmis” ir 
su ja teprasideda nauja era 
Amerikos lietuvių istorijoje.

stų jų naudai. Tų savo nusi
statymų jie remia pačiu Vil
niaus krašto posesijos (savo 
rankose turėjimo) faktu, A- 
mfcasadorių Konferenijos 1923 
m. kovo mėn. 15 d. nutarimu 
ir, žinoma, savo kariška ga
lybe. Bet tie lenkų argumen
tai vis vien nepadaro juodų 
baltu. Ambasadorių Konfere- 
ndijos nutarimų Lietuva už
protestavo ir tas nutarimas 
liko vienpusišku aktu, kuris 
tarptautinio mokslo šviesoje 
nesudaro užtektinai legalaus 
pagrindo, nulemiančio Vil
niaus priklausomybę: tas A- 
mbasadorių Konferencijos nu 
tarimas, turįs tikslo nustaty
ti permanentiškų tarpe Lietu
vos ir Lenkijos sienų, yra 
priešingas Tautų Sąjungos 
Tarybos tebegaliojančiam nu
tarimui iš 1922 metų sausio 
mėn. 13 d., kuris taip skam
ba: “Taryba negali pripažin
ti išsprendimų (solution) gi
nčo, patiekto Tautų Sųjungai 
vieno jos narių, jei tas gin
čas būtų išspręstas neatsižve
lgiant į Tarybos rekomenda
cijų arba be abejų ginče da
lyvaujančių pusių sutikimo”.

Kadangi Tautų Sųjungos Ta
ryba yra aukštesnė įstaiga 
negu Ambasadorių Konferen
cija, tai minėtasai Ambasa
dorių Konferencijos nutari
mas negali viršyti ano Tau
tų Sąjungos Tarybos nutari
mo. Profesorius A. De La- 
pradelle, tarptautinės teisės

ir tvirtina, kad Vilniaus klau 
simas yra išspręstas jų nau
dai, Vilniaus buvimas lenkų 
rankose tebėra betgi grynas 
okupacijos aktas.

vos tikslai Vilniaus krašte 
yra neabejotinai paremti ta 
rptautine teise. Tos teisės Lie
tuva negali išsižadėti.

15 kitos pusės, kaip nesi
lankai dažnai vartoja dar stengtų lenkai pridengti Vil-

tokį argumentų: kad būk Lie
tuvos vyriausybė savo laiku 
pati buvo prašiusi, kad Ali- 
jantai nustatytų Lenkijos ru- 
bežius. Taip, Lietuvos vyriau 
sybė buvo panašų pasiūlymų 
patiekusi, tik tas pasiūlymas 
buvo su sąlyga, kart būtų at
sižiūrėta į Lenkijos iškilmin
gų pasižadėjimų, pareikštų 
Suvalkų sutartyje. O Amba
sadorių Konferencija kaip tik 
į tų Lietuvos sąlygų neatsi
žiūrėjo, jų nutylėjo ir jos ne
išpildė. Nepildant sąlygos, sa 
vaime ir pats pasiūlymas at
puola. Čia tai yra vėl kitas 
Ambasadorių Konferencijos 
kovo mėn. 15 d. nutari” o si
lpnumas. Kada tas Ambasa
dorių Konferencijas nutari
mas buvo praneštas Tautų 
Sųjungos Tarybai, tai Tary
ba, išklausiusi pranešėjo (p. 
llymans) raportų ir Lietuvos 
delegato pareiškimų, “jokios 
savo nuomonės nebepareiškė. 
nes jokios rezoliucijos nebuvc 
patiekta”. Tokiu būdu Lie
tuvių - Lenkų ginčas dėl Vil
imus, kiek tai liečia Tautų 
Sąjunga, paliktas atviras. To 
ginčo pagrinde, kaip matėme, 
yra šie trys žymiausi faktai; 
Vilniaus ckupacija sulaužant 
Suvalkų Sutartį, Tautų Sųju-

niaus okupacijų legalumo 
skraiste, ji vis vien pasilieka 
paprasta okupacija. Vilniaus 
žaizda negyja, ji dar pablo
gėjo pastaruoju laiku, kad 
lenkai) pradėjo urmu griauti 
lietuviškas mokyklas ir drau
gijas Vilniaus krašte, — iki

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KŪDIKIO AUKLĖJIMAS gelį priglaudė šaltieji kap; t 
------------- į jaunystėje ar vos bepražydas.
fPahaitnri Kaip iš kiUrkšties iškyla di-

delis gaisras, taip lygiai is
Šalčiai. Dažni šalčiai yra mažo, rodos, nepavojingo šal- 

negeistinas ir nereikalingas čio kyla didelės, sunkias, mi- 
dalykas. Jie paeina iš nušal-, rtingos ligos.
dymo per neatsargumo, o daul '

Rheumatizmas. Ši liga vai
kuose dažniausiai paeina nuogiausiai iš priežasties išgedu

sių dantų, užakusios nosies,
šiol išviso panaikindami net ., , „_ - . . • blogų tonsilų arba nusilpnė-
<25 ne politines, bet grynai
kultūrines organizacijas. Jei

autoritetas, nuodugniai visų1 ngos Ta»ybos rezoliucija iš 
klausimų ištyręs, priėjo tokios1 1922 m. sausio mėn. 13 d. ir 
išvados: “Teisės ir teisybės Ambasadorių Konferencijos 
atžvilgiu Ambasadorių Kon-! nutarimas iš 1923 m. kove 
ferencijos nutarimas iš 1923 mėn. 15 d., priešingas anai 
m. kovo mėn. 15 d. neturi pa- Tautų Sųjungos rezoliucijai

" grindo”. Todėl, nors lenkai Yra todėl aišau, kad Lietui
Buy gloves wlth what 

lt savęs
Neretk mokėti 60c už 

dantų mostj. Dlsterlne 
Tooth Pašte gaunama po 
26c. T/ myk, kaip gerai JI 
veikla. Ją vartodama* per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

DON’T

NEGLECT 

A COLD

k
Slogo* krūtinėj, kurto* rali j*lga- 
Ktl, greitai palengvinamo* uždė
jus malonų, ftlhlantj Muaterole. 
Muaterole NE VIEN m ošti*. JI* 
"minimo priedas”. Milijonų var
tojama* per 26 metu*. Trijų stip
rumų. Daugelio gydytojų lr slau
gių rekomenduojama*. Vlsoee 
valntlnSae. ' 4*4

i t-Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargnslų nno Ranlėa, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite keli* la
žu* Murinę: Palengvina nu varme 
»la* aki*.
Saugu* Kūdikiam* lr Suaugusiems. 
Viso** Vatatlnėaa.

YVrita For Fra* Boolc
**A WetM •< C* « tart tat Veet tv*a*’ MURINĘ COMPANY^^.o

ištikro lenkai norėtų tik nor
malių (diplomatinių ir kon- 
sularinių) santykių užmezgi 
mo su Lietuva, tai sveikas 
protas jiems nepatartų taip 
daryti. Ta,t kyla rimtas klau
simas ko gi ištikrųjų lenkai 
nori. Politikos įvykių stebė
tojai nurodinėja, kad lenkai, 
nors geografiniai imant jau
čiasi esą “tarp kūjo ir prie
kalo”, betgi šiuo tarpu jau
čiasi gana tvirtai: nes pavo
jus iš rusų pusės sumažėjęs 
dėl lenkų sutarties su. pran
cūzais, gi pavojus iš vokiečių 
pusės sumažėjęs dėl lenkų su
tarties su vokiečiais. Todėl 
dabar lenkams esanti gera 
proga į Lietuvą paspausti ir 
išgauti Vilniaus okupacijos 
pripažinimų. Lietuvių - lenkų 
santykių prasmė dabarties 
momentu gali būti šitaip api
budinta: lenkai labai norėtų 
“jiems nesamų Vilniaus klau
simų” likviduoti ir užmegsti 
normalius (?) santykius, — 
lietuviai gi iš kitos pusės irgi 
nesišaLina normalių santykių 
su Lenkija, bet jie geidžia 
tikrai normalių santykių, ku- 
ri£ galimi tiktai per “esame 
Vilniaus klausimo” teisingų 
išsprendimų.

jusios sveikatos, kuri gali 
paeiti iš viršui minėtų prie
žasčių arba kurios nors kitos 
ligos. Kas nekreipia domės į 
dažnus pas kūdikį apsireiš
kiančius šalčius, tas daug pa
kenkia jo sveikatai.

Pas daugelį lietuvių yra 
prigijęs ir įsišaknijęs atidė
liojimo įprotis ir nekreipimas 
domės į “mažmožius”. Šių 
“mažmožių” dėka daugeliui 
tapo išplėšta sveikata ir dau-

centralinės infekcijos, kuri, 
didžiumoje, gali būti pasislė
pusi tonsiluose arba dantų 
šaknyse. Nuo šios ligos labai 
dažnai nukenčia kūdikių šir
dys. Sužalota širdis temdo 
jaunuolio visų ateitį ir sykių 
žymiai patrumpina jo gyve
nimų, kurį nekartų priseina 
baigti, išgulint lovoje metus, 
du ar daugiau. Kas pasirū
piną duoti sav© kūdikiui me- 
dikalę pagalbų, atsikreipd*-

(Tęsinys 4 pusi.) I

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 

stojimo Formų- galite gauti jų

dangian tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už

tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 

tnmeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per' 

speeialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti nžtcktinal O,d i 
Oold Cigaretų stake, kad ir jų 

nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 77

------------- ---- —---------------------------------4Įį

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Visi Namų Savininkai Prisitašykite Prie

BRIGHTON PARK IANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTT

International Wine&LiquorCo.
KRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
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V E I K A T O S 
KELIU

(Tęsinys iš 3 piu>l.)
prie gydytojo reguliu 

K ir klauso jo patalinių, ai- 
1, rheuniatiznias neturįs 
jgos išsivystyti kūdikyje, 
omet janie nebus pasislė- 
iių ligos perų.
Uikrečiamos ligos. Uikre- 
bios bei limpančios ligos 
Karo labai didelio pavojaus 
■tiems vaikams. Mirtingu
os nuo jų yra begalo dide- 
iO be to žymiai būtų ga- 
a apseiti. Medicinos mo- 
Ils šiais laikais daug yra

ręs pažangos apsaugai ir 
lymui nuo šių pavojingų 
nrtingumo ligų. Klekvie-

Dalis Lietuvos karo lėktuvų, paruoštų bi le valandų atmušti priešų pasikėsinusį iš pa
dangių pulti mūsų tėvynės laisvę ir nepriklau somybę.

buve dar ir šie kunigai kle» 
bonai: P. Jakžtle, D. Būt vil
tis, J. Dumčius, A. Milukas 
i« M. įedvuiia

Be minėjimo tų sukaktu- 
vių salėj, buvo ir tikybinės 
iškilntės bažnyčioj 15 d. va
sario, nes tai yra tikroji pa
rap. įsikūrimo data.

Juigiatia

niuo kaipo medicinos mokslo 
įlaktarui. Tačiau, baigdamas, 
noriu pabrėžti, kad kūdikio 
auklėjimas tuomi nesibaigia. 
Ypatingų vaidmenį šiuo (kū
dikio auklėjimo) klausimu 
vaidina teologijos mokslinin
kai. Jais yra mūsų katalikų 
kunigai, ir ačiū Dievui, turi-

Kas Girdėt Kitose Am, Lietuvių Kolonijose

ima privalėtų daryti zi-, . , _ .— . , , . . . me jų nemaža, l^u man tatpnius, kad apsisaugojus uz-1 . . ...... . ....■ .. .. bus leista kūdikio auklėjimųuĮeciamoinis ligomis. Kudi-
■ sveikata turi būt visados 
pojama ir palaikoma au- 
Rme laipsnyje, taip, kati,

1 kartais kūdikis ir susiig-

roliginiu atžvilgiu pavesti gvi 
klenti mūsų teologams.

r jis užtektinai turėtų sa- 
pajėgų būtį ligos perga-

r

yra viena is pa
ginusių ligų kūdikystė- 

Kiekvienas kūdikis turė- 
ūt ištyriamas Scliick bū- 

|ar diphteria gali prilipti 
.« jo ar ne. Jei gali, tuo-
■ jam būtinai reikalinga
pti toxin-anti-toxino ir to-■
| būdu kūdikis bus apsau- 

nuo diphtherijcs lygiai
,p kaip čiepijimo būdu jis
■ apsaugojamas nuo įaup

JLauplės. Rauplių liga tai 
gnųr tai kitur kas metai 
(Atkartoja. Aišku, eiepiji- ■ns yra būtinai reikalinga. 
■Kėnių ir apylinkės apeair" 
ii Ciepyti kūdikius pato 
•šia tarp trijų ir dešim- 

mėnesių amžiaus. Tiems, 
rie čiepijimo reikalingumų 
Hėlioja tolimesniam kūui-
■ amžiui, nekartų tenka 
audžiai apsirikti.
Sveikatos patikrinimas. Pe- 
txlinė kūdikio egzaminam ja 
eikatos atžvilgiu yra bega- 
Brarbu. Yra tai vienatinis 
das nuspręsti kūdikio tik- 
sveikatos stovį ir laiku su-

Bti bepradedantį įsigalėti 
jos pavojų. Periodinis kūdi- 
o sveikatos patikrinimas ne 
Bveikatų, džiaugsmų ir pa
imu namams. Brangus lie
to, kviesk šiuos brangius 
jrl g po savo pastoge, 
fcinomi baigiu gvildenti ku
kio, auklėjimo klausimų at
ilsiu kiek jis yra svarbus

ATSAKYMAS Rožei L. Kie 
kvienas neaiškaus pobūdžio 
tūmoras krūtyje tenka skai
tyti pavojingu iki egzaminą.- 
ei ja parodys priešingai. Šia
ndie jis gali būt nepavojin 
gąs, bet už kiek laiko mini
mas tūmoras gali pavirsti į 
vėžį ir greitu laiku išsiplėšt,į 
į kūno gelmes, kuomet pasi
gydyti nelieka vilties. Kal
bant apie šių ligų tenka pri
siminti teisingų posakį: ‘Žai
sti ugnimi pavojinga’.

-EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ -
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 di asmeniškai vadovaujama ekskursija 

j Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

pamoksle išdėstė katalikiškos
spaudos reikšmę ir ragino vi
sus skaityti katalikiškus lai
kraščius įr knygas.

Vakare parap. svetaine je į- 
vyko vakaras. Choras, ve<L 
varg. Vismino, suvaidino ko
medijų. Po vaidinimo he kle
bono kun. P. Juro, dar kal
bėjo kun. J. Zabulionis apie 
sp iudų ir jos reikšmę. Po kal
bų choras dar padainavo ke
letu dainelių. Vakaras baig
tas tautos himnu.

Vasario 8 d. vakare, po pa
maldų, parap. svetainėje, mo
terų 6v. Elzbietos dr-ja turė
jo mėnesinį susirinkimų, ku-

rūpinasi spaudos platinimu, ’*anie kalbėjo svečias kun. J. 
bet ir Lietuvoje, užprenume- Zabulionis. Dr-ja išrinko dvi 
modamas po kelias dešimtis į L R. K. Federaci-

Rūpinasi Spauda

LAWRKNCE, MAiSJS. — 
•Vietos klebonas kun. P. Ji. 
Juras yra didelis spaudės & 
paštala*>. Didesnę dalį savo 
turto išleidžia spaudos plati-

35 Metai šv. Jtrgio dalyvavo per virš 500. Biv nis paminėti dar praeitais wį,uuį. jįg w tik Amerikoje
!vo ir visi vietiniai kunigai: metais sumanė P. Jeneliūnas. spaudos platinimu, 1Parapijai Ignas Ziiublys, dr. V. Martu- j Per bankietų vietinio varg.

---------- j sevičius, liniliūs Paukštys; A. Dziku choras “Rūta” dai
PHILADELPH1A, PA _ Jr-» Bublys ir Mikšys. Svetai- naivu ir pamainomis griežė įvairių laikraščių, kad

Vasario 9 d. Lietuvių Muzi nes (viršutinę ir žemutinę) muzika,
bankietui svetainės šet-kalėj svetainėje įvyko ban-, ....... , TA

kietas parapijas 35 ro. 5uka. | lunrokai dykat «ate,do. D»u-
Šv. Jurgio parapijos daba-

_ __  ___ ........ rtini-u klebonu yra kųn. Ig.
ktuvėms paminėti. Bankietų &e ,ls 'ie\UU'^ . 1*3U*rn^ »uau-, kurią 1920 m. pu-
pirmininkaująnt Elenai Ka- • ie /1 VqIIq\ (statė naujų, erdvių bažnyčių,
zakauskienei, suruošė vietinės T*011.0. * U acJUS i įsteigė pavyzdingų mokyklų
parapijos moterys (Lųdies afilr k ’ ur aus as* | Pirmu klebonu, ir organi
the Parish). Žmonių bankie- Bankietų toms sukaktuvė-j zatorium parapijos, buvo a 

u= a. kun. J. Kanlakis. Be jų,
MM

Rekomenduojamas Kaipo Sfrilvio Vaistąs

TRINER’S ELI 
OF BITTER WWE

Nebūkit

Nevirikinrmo

Vergais

arba telefonuokite OANal 7790

LIETUVIAI ADVOKATAI
1 8 — '-rrt-j" -g- .ji—uurfiii a**1

>4 l

PBAITK SAMPBUO DTKAJ 
Trfcrar-. _KA’a n^rss-“'

Viso*.
Vaistinėse

Teleplimie: BOClevnvd 2830

JOSEPH J. CRiSH
LIKTVJiVIH ADVOKATAS 

-Ui31 Houtb Asliluud Avenue 
Ros. 6515 &. Roukivell Street

Telephone: RKl’ublic 9723
Namai: 6450 S, Roękvvell St

Telefonas REPublic 9600
ii.— ■■rww.1 .mi .■ i. 'Rip

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedrlio, Sercdos ir Pčtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

kal”& zareW
ATTORNETS AT UW 
•M9 »>. WesSern Avė. 

▼olandas: kasdien nno S: >4 po plei 
Iki >:M v. vak. Su baloj hi e lt |ki 

vakare
»0ft W. Ranilolph St.

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto

juos
praplatinti žmonių tarpe ii 
paremti spaudų.

Vasario 7 d. klebonai pa
prašė svečių kun. J. Zabulio- 
uį, kad pasakytų pamokslų 
apie spaudų. Po pastarųjų Mi 
šių kun. J. Zubuliunis save 

lietuviai daktarai

fel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryta iki 8 vakare iiinkiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. StULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CUICAOO, ILL

DR. A. IliflMttJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai* 4300 S. Fairfield Avė. 
TeĮ. LAFąyette 8016

VALANDOS:
2—4 ix»pį«t — 7—9 vakare

Trcčiaūienais ir Sekmadiepigis 
pagal sutartį.

J.UI ' iii j n.RUiTiwnirr' .,i',)i'. ' m
Teleplipue HEMIock 2061

DR. JOSEPH KĖLU.,.
DANTISTAS

į 6558 South Western Ąvenue 
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieuiais

nairftl ,|iRita,nms -r. ■.

jos seimelį, kuris įvyks Wor- 
cester, Mase., vasario 22 d.

Pakeleivis

PIATINKITE “DRAUGA’’
UBtUvIĄI DAKTARAI

Kes.’T'4
$163 W. 69 8t

CtEMENT J, SVtt.OW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 MorR La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avwnw
_________ PHO-peet Ifllg

Tsl. Office Wentworth 6330 
R«. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valendee 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ižftkvnpi aeredomia ir snbaLtmig

AKIŲ GYDYTOJAI

t. ■ I PY. L
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akya •gzasunuojmea — akinis’ 
Hri taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashtamd Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1-J0 iki 8 vai. vak.
TaL CANai 0588

Ta*. Otc. RSPoMtc 
Melrose Park «2O

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2428 West Marąuette Road 
Antrad., Uelviilad. lt aenJctadienlah 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; «-# v. v. 
&ttūtu<lleniulii nuo • v. n. iki 1 p. p. 

161 Brąadvar 
MBLROSB PARK, ILL. 

Plmiatfietilitle Ir tručludi.'ntal* nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

•c-Atadienlala nuo I v. iki » v. v> 
Hrkniadieniaia parai atitarti**.

9

Tel. Ofiao:
| LAFayątU 4017
1 l’el namu.

HSMioek 6286

OK. A. G. RAKAUSKAS
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Areher Avenue
Ofiao vai.: 2-4 ir 6-8 P M..
H.ett. otimj vai.: Į0-12 A- M-

* »-» P. M.
Trp^iatlieniaih ir Sekmadięniai* 

pairai atitarti

OR. L ATKOfiRIHAT
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 va,, v.

3147 So. Halsted 8t, Okicape 
Paned-, Sered. ir Snhat. ngo {!—9 v.

Rm. 6924 Sa Talman Ava.
Kės. Tai. GROveoiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DIU Jr SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road 
▼ai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedaliomis susitarus
. ■ —i! — i i 1 ' ' ...........

TąL OANal 2345

OR. F. G. W«SKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.; ‘4—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Le*v|tt SL 

M. uura MOS

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR GHRURGA8

VlRnai* 1U6 4070 Archer Ava.
Valandos: I—S popiet ir 7—8:30

vakare
RRZlpENCIJA

LAFayette 3081 2519 W. 43rd Bt.
Valandos: 9—10 ryta ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pnc’nl mitarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

na
ammjkog "immnrn daktarų praugijq8 kabiai
Offi*e Phone

PROaeect 108*
Vai. 2-4

Res. sad Offiee Tai GAN*' 9167
2859 B. I»e»7ltt 

. ir 7-* vak. CANai 070«

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK - *
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

L kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas kąrąs siūlomas čionai 

pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostutnerių užtikrins, kad galite 

KTI SU PASITIKĖJIMU pas u-

,MIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

-t. i ■■

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Hl ORIBURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T«L YARda 0994 
R*.: TeL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Modaliomis wtw> 1« .Mt. ■. i

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubas

CmCAflO, ILL.

OFISO VALANDO8:
vatom. NtolUomta aw 18 ibi 12 

M S Ri 6 
»• •

Ine 19 iki U vat ryto * 
•a* Me Mieto ♦« nup v M

HbvM OH

Fra k tl kuole to met

Vale n d nu 11-1 TITm ...». K 
Gjvaalmo vieta ISIS 80. 64 Jare. 

Phone Cicero 19W 
oSGce 4MO Weet U|įk BttoU '

■or.j.j.kowar|
<KOWARSNAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chtcago-

Nedėltoiu ir Tr< Clodlcniaie 
ragui Sutarti,

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 J>. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PKY8ICIAN and 8URGSON 

4645 So. Ashtond Avenue
Ofiso Vslando*

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
MedMiomis pe«al sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930w *» wi ■ ! imlu' i * >ii| ■

Tel, OANal 6122

DR. S. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR ORlROReAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: l-r3 fr 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti
BBSIDBlfGUA
S. taMtornia Ava

ToMoui BEPubUc 7869

Bes. PROspeet 6659

BR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
ftcsidencija; 6600 So. Artesian Aya. 
VALANpOŠ: U ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai, vakare

TeL BOUlevard 7942

DR. C. I. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ąshland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: auo 9 ryto iki 8 vakare 
______ Scmioj pairai mil mU____ _

Tsl. Ofise BOUlevard 591814 
Res. KBNvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nno 6:39—8:39

756 West 35tti Street
Ofiso T«L VIRaini* 0099 

ce Tel. BEVerlRmidence Tel. BEVerly 92-

. DR. T. DUNDULIS
GTDYT0JA9 IR CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir 9—8 p. m.

8289 So. Olaremont Avė.
Valandos 9-W A. M 

Neįėiiotsii peųal ro+aity

•244



Antradienis, vasario 13, 1937

Daktaras Jonas Basanavičius «ejo Nepriklausomumo* Lietu
vos devynerių metų eukaktu- 
/•e, dr. J. Baaanavičrus ra- 
niai atsiskyrė su šiuo patmu- 
iu. Palaiduotos Vilnioje, Ha* 
>ą kapuose.

lt šioe trumpos apžvalgos 
ujatiune, kad dr. J. Butoną vi- 
Hue buvo didelis lietu vis, di
lelis veikėjos, pirmas vietai ir 
Arusiai prabylu# į lietuvių tao- 
tą ir ją raginęs bei vedęs i 
*m priklausomų gyvenimų. 
Drauge jis buvo didelis moks
lininkas, žymus Lietuvos pra
eities tyrinėtojas. Dėl to jis 
buvo įtrinktas loetuvo* uni
versiteto garbės profesorium 
ir teisingai visų vad imu nas 
Lietuvių Tautos Patriarchu.

Teb.

bei kitokių paminklų, kur e 
primena aną Napoleono žygį. 
Šiais metais nuo to žygio su
kanka lygiai 125 metai. Kau
ne veikianti lietuvių - pran
cūzų draugija, norėdama pa
minėti Napoleono žygio per 
Lietuvą sukaktuves, baland
žio mėn. 4 d. rengia šio žy
gio parodų. Joje bus išstaty
ti įvairūs dokumentai, pavei
kslai, baldai, ginklai, portre-. 
tai ir rankraščiai, kurie vai- 
zduos šitų reikšmingų istori
nį įvykį. Dalis parodai ski
riamų eksponatų jau gautą 
iš Prancūzijos muziejų, o ki
ta dalis bus surinkta iš Liet 
tuvos užsilikusių paminklų. 
Šiųja paroda gyvai domisi ne 
tik lietuvių - prancūzų drau
gijos bičiuliai, bet ir plačioji 
Prancūzijos visuomenė, kuri 
uoliai paremia parodos ren
gėjų pastangas. Tsb.

parašė Rusijos vyriausybei nu 
morandmuų, kuriame buvo rei 
kalaujama Lietuviai plbms 
kultūrinės ir politinė# autono
mijos. Rusijos vyriausybė {at
vergtųjų kraštų reikalavimui 
nusileido. Lietuvoje buvo pa
naikinta spaudo# cenzūra ir 
grąžinta 4d metų uždrausta 
spauda. Rusijoje visuotinų *«i- 
nitų pasinaudojus, 1905 metų 
gruodžio mėn. 4-3 d. VJuiujt 
buvo sušauktas Didysis Sei
mas, kuriam? dalyvavo apn 
2,(XX) lietuvių atstovų. Dr. J.
Basanavičius buvo išrinktas 
Didžiojo Vilniaus Seimo pir 
alininku. Šis seimas tolimes
niame Lietuvos tautiniame, 
kultūriniame ir politiniame gy
venime turėjo didžiausios rei
kšmės, nes nuo to laiko prasi
dėjo naujas Lietuvos politinio 
gyvenimo laikotarpis, turintis 
daugiau viešumo ir drųsos.

Įsteigta Liet. Mokslo Draugija

1907 tn. dr. J. Basanavičius 
įsteigė pagarsėjusių Vilniaus 
Lietuvių Mokslo Draugijų, ku
ri turėjo ir turi didelės reikš
mės Lietuvos, mokslui. Šioje 
draugijoje visų laikų spietėsi 
visų pažiūrų lietuviai veikėjai 
ir mokslininkai. Draugija dar 
ir daliar veikia Vilniuje, buri 
didžiulę bibliotekų ir didelį 
rankraščių, lietuvių liaudies 
dainų, patarlių, pasakų ir se
nienų bei kitokios tautosaki
nės ir istorinės medžiagos rin
kinį. Dr. J. Basanavičius visų _______
laikų buvo šios draugijos pir-| mininku ir jos bibliotekoje 

......................— praleido nemaža laiko, studi-
įįį-įU /%/k IRIA ■ Juo^anMls *r tvarkydamos lie-
MkM V I|1 IMI ■ tuvių tautosaką ir istorinę me-
ITILI11 UU.y lllU< | džiugų. Tačitftt Šiai draugijai

reikėjo tinkamų patalpų. Dr. 
J. Basanavičius jau senai bu
vo sumanus Vilniuje pasista
tydinti Tautos Namus. Tačiau 
tam sumanymui įgyvendinti 
(rūko lėšų. 1913 metais Lietu
vių Mokslo Draugijos susirin
kime buvo nutarta dr. J. Basa 
navičių siųsti į Jungtines Ar 
merikos Valstybes, kad tenai 
lietuvių kolonijose parinktų 
aukų Tautos Namų statybai. 
Jis, drauge su Martynu Yču, 
Tautos Narnų reikalais važi
nėjo po Amerikos lietuvių ko
lonijas ir surinko nemažų su
mų pinigų.

Vėl pasineria darban ' ■

Grįžęs iš Amerikos, dr. J. 
Basanavičius vėl paainėrė ljie- 

' tuvbos daria\ Netrukus kilo ir 
Didysis karas. Jo pradžioje 
tautee patriarchas buvo sun
kini susirgęs ir kurį laikų gy
dėsi Vokietijoje. Bet 1914 ju. 
pabaigoje vėl grįžo į Vilnių ir 
šį kartų jau stojo į nepaluu- 

' žinmų kovų dėl visiško# Liotu- 
|Vos nepriklausomybės. Jis da- 
lyvavo visuose svarbiausiuose 
nepriklausomybės atstatymo 
darbuose, be jo neapseiilavo 
jokiuose komitetuose, sueigo
je ir draugijose, kur buvo 
spreudžiaiui lietuvių tautos li- 
vog Nepriklausomybės aktų.

(Užbaiga)

Viliu aje

Pirmiausia dr. J. Basanavi
čius nuvyko į Vilnių, Ci* dar
bas jau virė visu smarkumu 
| jį b( matant įsitraukė ir tau
tos patriarchas. Per trumpų 
laikų jis tapo viešojo Vilniaus 
lietuvių gyvenimo svarbiau
sias asmuo. Dar daugiau su
judo Lietuvos veikėjai, dauge
lyje vietų įvyko gausių lietu
vių susirinkimų, kuriuose bu
vo gyvai svarstomi einamojo, 
kultūrinio ir politinio gyveni
mo klausimai. Visam tari lie
tuviškam sąjūdžiui vadovauja 
dr. J. Basanavičius. Šio tauti
nio subruzdimo metu ar. J. 
Basanavičius, jiasitaręs su ki
tais veikėjais, nutarė Vilniuje 
sušaukti viso# Lietuvos atsto
vų euvaž avinių, kuria aptar
tų vispusiškų lietuvių tautos 
paklėtį. 1903 ui. Lapkričio mėn. 
1 d.-“.Vilniaus Žinių”, redak
cijoje įvyko lietuvių veikėjų 
susirinkimas, kuriame buvo nu 
tarta išelisti atsišaukimų į 
tautų. Bet dr. J. Basanavičiui 
pasirodė, kad lokio suvažiavi
mo būtų dar* per maža. Jis ži
nojo, kad norint lietuvių tau
tos subrendimui priduoti kuo 
dėkamės reikšmės, reikia vie
šai tarli žodį lietuvių tautos 
likimo klausimu ir tarti taip, 
kad platusis pasaulis sužinotų, 
apie lietuvių tautų, kad ji dar 
yra gyva, kultūringa ir nori 
laisvai gyventi. Tuo tikslu jis, 
drauge su kitais lietuviais.

Kaune Ruošiama 
Napoleono Žygio 

Paroda

ĮSIGYKITE 
Gavėniai reikalingą 

knygelę;
Atspausdinta iš maldaknygės

“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

18J.2 metais garsusis Pran
cūzijos karo vadas Napoleo
nas su savo milžinišku ka
riuomene per Lietuvų trau
kė į karo žygį su Rusija. Šis 
karas, kuris pražudė Prancū
zijos armijų ir pirmą kartų 
Napoleonų atstatė nuo Pran
cūzijos imperatoriaus sosto, 
buvo paskelbtas Lietuvoje, 
Vilkaviškio mieste. Karą pa
skelbus, Vilkaviškyje įvyko 
didžiulis Prancūzuos kariuo
menės paradas. Dar ir dabar 
Kaune bei kitose Lietuvos 
vietose yra užsilikusių namų

Gavėnios Giesmės 
10c.

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 go. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

Šimtai tokių, kuriuos motinėlė - sengalvėlė prie ratelio — vargo 
mokykloj — mokino lietuviško rašto, j kurių jaunas širdeles skiepijo 
tėvynės meilų, išaugę į vyrus, krito ant tėvynės laukų po to, kai Va
sario 16, 1^18 m., Taryba pareiškė pasauliui, kad nuo tos dienos 
Lietuva nutraukia bet kokius jaugusius jų su kitomis valstybėmis 
ryšius ir skelbia esanti laisva, nepriklausoma. ■ ’

Vifainje paskelbė Lietuvos ne- 
priirianaoraybų. Dr. J. Basana
vičius pirmas pasilakė Lieta- 
Makalo Draugijoje, tvarki ir Į 
organizavo tnuziejas, rinko 4r 
tvarkė tautosakinę bei istori
nę medžiagų. Bet greta to, jis 
domėjosi visais atgijusios Lie
tuvos gyvenimo reikalais, daly 
vaudavo visuose svarbesniuose 
susirinkimuose. Lenkams pa
grobus Vilniau* "kraštą, dr. J. 
Basanavičius ir toliau paliko 
gyventi sostinėje Vilniuje. Jo 
asmuo jungė visus pavergtuo
sius lietuvius, Je asmens Be
drįso paliesti ir okupantai 
lenkai. 1927 m. vasario mėn. 
16 d. kaį visa Lietuva ir Vil

niaus lietuviai iškiliaingni mi-

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Orabnamių 
• o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagojihbhį ’ °----
Suvirš 60 metų prityrimo

. • »■---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigas

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chieagos LietuviųH 527 HORTHWESTERN AVĖ

arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

■|C u iio tu vi y JI
^^OIREITORI Al" w

NAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

4348 So. California Ava. 
Phoaa LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAJBds 1138

3307 Litoanica Ava. 
Phoaa BOUIevard 4139“VISI GAME LYGIOMIS TEISĖMIS”

LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
1 lt MANDAGAUS PATARNAVIMO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chieagos dalyse—DYKAI 
3^ DIENĄ IR NAKTJ ŠAUKITE TEIjEEONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš WJi.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Šaltimieras.

T«Uy • Maumą on your h«od ė Fom-M, tho n«w 
*oi»aao ditcovocy whi«h takas drob, sickly hair 

Vontfonm it 4o « and flottering hole.
Fom-oJ U an amozinp fopming oil thoapdo.

•eeJrrhotino to th« mott tondor tkin fxn-ol

42-44 B. lOStfa Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

ėwn-oi ■ te •conoMic^ o irtu. Imj
* y6ur aruMfr fą, Ih. refv(ar 50c <>,
* a aMtoreu. nfei bętHa, enelad^ Me * 718 Waot ISth Street 

Phone MONroe 8377
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

E
 JUOZAPAS

UDEIKl\

TĖVAS *1
REPublię 6340

1949 VVest 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203OAKV, IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KBLMBR — PRUZIN
OerlaiMlu patarnavlai*. — MoUrla patarnauja 
• <X W. 15th A*e. 10734 So. Michigan Ava. 

TaL PULlman 5703
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B«XTToXJĮ Xntradlebls, vasario 16, 1937

j E Lietuvių Gyvenimo Chicagb j Ir Apylinkėj

šį Vakarę Cicerieciai 
Mini Lietuvos Nepri

klausomybės su
kaktuves

16 Vasario — 19 metų su
kaktuvės nepriklausomos Lie
tuvos. Visų lietuvių šventa 
pareiga minėti tų. dienų.

Šį vakarų, 7:30 valandų, pa
rapijos svetainėj rengiama 
graži programa. Kalbėtojais 
bus Lietuvos konsulas Chica- 
gai Dr. M. Bagdonas, adv. K. 
Savickus, kleb. kun. H. J. 
Vaičūnas ir Žemaitis. Šv. An
tano parapijos mokyklos mo
kiniai atliks kitų programos 
dalį.

Į šj paminėjimų kviečiami 
ir bulvariškiai. Vardu Fede
racijos 12 skyriaus visus šir
dingai kviečiame. Įžanga ne
mokama.

Klebonas, Federacijos
Valdyba ir Komisija

luvos nepriklausomybės ir 10 
metų nuo mirties žymaus Lie
tuvos patriarko Dr. J. Basa
navičiaus sukaktuvių. Taigi 
šios programos turinys susi
dės iš atatinkamų lietuviškų 
tautiškų dainų, muzikos, lr 
kalbų. Dainuos žymus Peoples 
radio kvartetas, trio, duetas 
ir žymūs solistai. Kalbės red. 
L. Šimutis ir kiti. Patartina 
kiekvienam lietuviui užsista- 
tyti savo radio ir bendrai pri
sidėti prie išklausymo šios 
reikšmingos valandėlės, — 
paminėjimo svarbiausių suka 
ktuvių mūsų tautos istorijoj.

Rap. XXX

šaukiamas Svarbus 
* Susirinkimas

Iš Tėvų Krašto

Kę Valgė Senovės 
Lietuviai

Mirė Agnietė 
Valuckienė

Trečiadienį, vasario 17 d., 
Tėvų Marijonų Chicagos ap
skrities rėmėjų susirinkimas 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambary 7:30 valandų 
vakare. Kviečiami visų kolo
nijų skyrių atstovai ir visi 
tie, kurių kolonijose skyrių 
nesiranda ar susilpnėję, at
vykti ir pasitarti svarbiais 
šių dienų Tėvų Marijonų da
rbais. Visi gerai žinote, kad 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
kolyčios įrengimas eina prie 
baigos, ir kad tas kilnus dar
bas reikės iškilmingai apvai
kščioti, tat ir prašome kuo-1 
skaitlingiausiai dalyvauti su
sirinkime. Apskr. rašt. J. K.

Mūsų Kolonija Šiandie 
Mini Lietuvos Nepri

klausomybės su
kaktuves

BRTGTITON PARK. — Va
sario 16 dienos paminėjimas 
pas mus įvyksta šį vakarų, 
vasario 16 d., parap. salėj, 
7:30 vai. vak. Kalbės kun. A. 
Briška, kun. Jakaitis, M. I. 
C., dr. K. Svenciskas, dr. Ra
kauskas, adv. A.- Lapinskas 
ir kun. S. Jonelis. Muzikalų 
programų išpildys parap. cho
ras. Be to, solo dainuos J. 
Kudirka, dr. K. Svenciskas. 4 Mokyklos vaikučiai deklama
cijomis ir veikaliuku taip pat 
papuoš vakarą. Visi kviečia 
mi dalyvauti. Komisija

Liūdna žinia pasiekė aštio 
niolikiečius, nes praeitų sek
madienį 10 vai. vak. Mayo 
Brolių ligoninėje, Rochester, 
Minn. pasimirė a. a. Agniete 
Valuckienė, palikdama vyrų 
Pranciškų, žinomų Chicagos 
lietuvių organizacijų darbuo
tojų ir tris sūnus: Kazimierų, 
Prancškų ir Stanislovų. Sta
nislovas praeitų pavasarį bu
vo įšventintas kunigu ir da
bar eina vikaro pareigas Šv. 
Antano parap. Cicerone. Ve
lionė sunkios ir pavojingos 
ligos prislėgta, išbuvo keletu 
dienų Šv. Kryžiaus ligoninė
je, gydytojų patarimu buvo 
išvežta į garsiųjų Mayo Bro-

Waukegan Lietuvių 
Veikla

Į naujos bažnyčios statymo 
fondų aukojo po $100: Juo
zapas ir Ona Petrošiai — an
trų $100, ir Pranas Alekna.

J. Petrošius yra graborius, 
aptarnauja visas lietuvių ir 
svetimtaučių laidotuves. Jo 
žmona yra ir apsukri ir dar
bšti, pirmininkauja šv. Onos 
draugijai jau 5 metai; drau
gija auga ir narėmis ir tur
tu. Petrošių yra didelis pasi
ryžimas savo vaikus išmoks
linti: jų sūnus eina mokslus 
universitetuose: Raimondas

Vienas Lietuvoje pastatytų 
paminklų pagerbti žuvusius 
ginant tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Tokių pamin
klų Lietuvoje yra daugybė.

porelei linkime laimingo gy
venimo.

Iš Politikos buko

RADIO
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS PER RADIO

Dainuos žymusis Peoples 
radio kvartetas. Kalbės 

rsdakt. L. šimutis

Šiandie 7 valandų vakare, 
Peoples bendrovės reguliaris 
radio programas yra paveda
mas paminėjimui 19-tų Lie

teisėjas. Alfred 
P. Murrah, 33 m. amžiaus, iš 
Oklahoma, kurį šiomis dieno
mis prez. Rooseveltas pasky
rė teisėju. Tai jauniausias iš 
visų feder&lių teisėjų.

kiaulių ir avių, o medžioda
vo briedžius, elnius, stitnas, 
šernus, lokius. Lokių kumpiai 
buvo laikomi brangiu skanė
siu. Žuvų taip pat netrūkda
vo senovės lietuviams, nes vi-

BET NARYS ŠEIMOS 
GALI ĮSTOTI IR 

LAIMĖTI DOVANA

Kasmet žmonės suranda vis
naujas maisto rūšis, taip kad
maistas nuolat eina įvairyn., , „v .. ... . » sur buvo pilna ežerų gr upeli par. gausėja augalinis maas- ... .. - *
tas. Prieš kelerius metus Lie-

$200,000 Cash Pinigais 
Duodama Dovanomis Old 

Gold Konteste 1,000 Dovanų

lių, kur galima būdavo pasi- 
žvejoti žuvies, kiek tik norituvoje pirmų kartų buvo pra- v........................ .. .

, x . 7- • 1 Tačiau juroje žvejojo daugiaudėtos auginti sojos pupos. Ba
ndymai duoda gerų vaisių.
Pasirodo, kad soja IJetuvoje 
puikiai auga. Soja yra šiau
rės Kinijos ir Mandžūrijos 
augalas, pupų pavidalo ir pa
sižymi dideliu riebumu. Jš 
sojos galima gaminti daug 
įvairių produktų ir valgių.
Sojos maistingumas yra lygus 
geros rūšies mėsai.

Taip yra šiais laikais. Bet 
senovėje tokių gausingi] m o ir
sto rūšių nebuvo. Lietuvos se
neliai turėjo tenkintis daug 
kuklesniu maistu. Kiek gali
ma rasti žinių senovės raštuo
se, tai senovės ir prūsų svar
biausių maistų sudarė mėsa, 
žuvis ir javai. Mėsos jie gau
davo iš naminių gyvulių ar
ba prisimedžiodavo, nes žvė
rių Lietuvos giriose būdavo

šia prūsai, o lietuviai tik 
siauram pakraštyje ties Pa
langa.

Duoniniai javai lietuviams 
buvo žinomi jau. gilioje seno
vėje, nes lietuviai anksčiau, buvo pamirštas. Iš medaus 
negu kitos tautos, pasidarė ' buvo daromas svaiginamas

OLD GOLD Kontestas yra visiems* 
atdiu*as. Kontentas susidaro 1S lftri- 
klmo Mislluotų Paveikslu. Nueikite 
pas savo clgaretų pardavėja lr pra- 
tvklts Jo dėl oficialiu Old Gold M)s- 
PU Paveiks'!,, DYKAI, kartu su pil
nais etatais lr smulkmenom apie 
kontostų. Įsigykite savo mįsles lr 
Įstojimo fortnų tuojau. Kontestas ką 
tik prasideda. Neatldėltoklte. Nėra 
Jokiu apgavysčių. Tik jūsų gabumas 
laimės. Dvlgubal-Svelnūs Old Gold 
duoda luina proga laimėti turtą Ir 
padaryti Jus turtinga visam gyveni
mui. Skaitykite “Draugu’’ dėl to- 

I Ūmesnių pranešimų.

žemdirbiais. Kad javų ūkis 
pas senovės lietuvius buvo 
plačiai varomas, liudija se
nieji rusų metraščiai, kuriuo
se pasakojama, kad į Lietu
vą įsiveržus priešininkams, 
kaimuose buvę randama tiek 
daug javų, kad pakakdavę ir 
žmonėms ir gyvuliams, ir dar 
tekdavę deginti.

Gerdavę lietuviai, be van
dens, karvių, ožkų ir avių pie
nų. Kumelių pienų gerti bu
vo išmokę iš klajūnų gotų, 
liūnų ir vėliau iš totorių. Ta-

gėrimas, pagarsėjęs lietuviš
ku midumi, kuris atstodavo 
vynų.

Kopūstus ir kitas daržoves 
lietuviai pažino tik kryžiuo
čiams atsibasčius. Prūsai juc- 
kdavęsi iš kryžiuočių, kad 
šitie kaip gyvuliai maitina
si lapais. Bet laikui bėgant, 
daržovės prigijo ir prūsuose 
ir lietuviuos. Tsb.

Jonas Miljanas, Hollywoodo 
Ulmų artistas, yra geriausias 
specilaistas “mirti.” Jis pats 
sakosi, kad jam tekę mirti nelabai gausu. Iš mantai, gy. Aiau Sis paprotis plaSiau ne ketnriuo8e Sim.

valu) daugiausia augmdavo png.,10 ir kumal.ų p,anas vf

lių ligoninę, bet jau sunkios žv. Benedikto, Atchison, Ka- 
operacijos neišlaikė. Trumpai 
apie velionę reikia pasakyti, 
kad tai buvo pavyzdinga mo
teriškė katalikė, gera motina, 
uoli darbuotoja ir rėmėja į- 
vairių lietuvių katalikų rei
kalų. Jos kūnas atgabentas į 
Čikagą ir pašarvotas 725 W.
19 st. Laidotuvių diena bus 
vėliau paskelbta. Kun. Stani
slovui ir visai nuliūdusiai Va- 
luckių šeimai reiškiame gi
lios užuojautos žodžius. Am
žinų atilsį suteik jos sielai,
Viešpatie!

nsas, Laurinas Norte Dame, 
Ind. Laimingi vaikai.

Vasario 23 d. įvyks mies
telio “primary” rinkimat. 
Bus renkaas majoras, kler
ką, aldermonai ir kiti. Tar
pe kandidatų randasi ir du 
lietuviai į aJdermonus, . bū
tent Ant. Urbonas ir F. Se- 
daravičia. Lietuviai turėtų 
tinkamus asmenis nužiūrėti ir
už juos balsuoti. Enrikas

Perskaičius Česlovo 
Sasnausko Biografiją

Česlovo Sasnausko trumpų, 
iliustruotų biografijų ir. jo da
rbų apžvalgų 20 metų mirimo 
sukakčiai paminėti parašė 
komp. J. Žilevičius, L. M., o 
išleido muz. J. Brundza. Ši 
knyga įdomi ir verta kiekvie
nam lietuviui jų įsigyti ir 
skaityti. Jojo nušviečiama mū 
sų muzikos didvyrio pasišve
ntimas ir nuveikti darbai ba
žnytinės ir pasaulinės muzi
kos dirvoje.

Paėmus knygų skaityti, no
risi visų, be sustojimo, per
skaityti, nes ten, it pasakoje, 
pasakojama Č. Sasnausko gy- 
venimaa.

Pranciškus Alekna frgi tu
ri dang gerų savybių ir nuo
pelnų savo parapijai. Per 25 
metus jis yra Šv. Baltramie
jaus parapijos choro narys. 
Prieš porų metų choras jo 
pagerbimui surengė draugiš
kų vakarėlį, įteikė jam dova
nėlę už ilgų metų chore gie
dojimų. Mūsų dėmesį atkrei
pė Pranciškaus savo tėvų ti
kėjimo išlaikymas, brangini
mas. Kaipo pasaulinio karo 
veteranas, gavęs iš valdžios 
bonus, šiomis dienomis baigė 
mokėti savo kvotų $100 nau
jai bažnyčiai. Jis parodė ki
tiems choristams, kitiems pa- 
rapijonams, kad ir nepodaug 
mokant, galima išmokėti kvo 
tų, liktis bažnyčios fundato
rium.

Gerai sakoma, kad “lašas 
po lašo ir uolų pratašo” Jei
gu parapijonai seks šių vie
nų, ar kitų pavyzdį, galės sa
vo kvotų išmokėti. Tr nepa
jus, kad ir esu bažnyčios fu
ndatoriai. Bėglias

SUSIRINKIMAI

WEST SIDE. — Moterį] 
Sųjungos 55 kuopos susirin
kimas įvyks šį vakarų, vasa
rio 16 d., 7:30 valandų vaka
re, mokyklos kambaryje. Pra 
šom visų narių atsilankyti.

Rašt.

12 Wardo Amerikos Lietu
vių Demokratų organizacija 
šaukia svarbų susirinkimų va 
sario 17 d., Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43 st., 7:30 vai. 
vak. Susirinkihias palies daug 
svarbių dalykų kolonijos ge
rovei. Nariai prašomi skait
lingai atsilankyti ir atsivesti 
savo kaimynus. Bus gerų ka
lbėtojų. Korespondentas

SUDEGĖ KANKORĖŽIŲ 
DŽIOVYKLĄ

Po So. Chicago

TELŠIAI. — Skirpsčių km. 
Alsėdžių valsč., sudegė Telšių 
Miškų Urėdijos konko rėžių 
džiovykla, kurioj tuo metu bu
vo džiovinama 273 centnerių 
eglinių ir pūlinių kankorėžių.

Vasario Išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, lo
vas, radio, elektrikines ledaunes. 4 pėdų ledaunės $140. 
vertės, už *65.00 10 tūbų General Motor Radios 

M&.bo 6 tūbų radios vertos $25.00

p° 14.50

po
Gražūs didelės
$17.50

mieros Cedar cbest verti $32.00

dytas, pakartas, pasmaugtas, 
numarintas elektrinėj kėdėj, 
išmestas iš lėktuvo, sušalęs, 
prigėręs ir kitas mirtis “per
gyvenęs.”

Tas žmogus, mokus “mir
ti,” gali gerai ir gerai gy
venti, nes gauna aukštų atlv- 
ginįųių. (XX)

Pažinsi piktų, kurį padarei, 
kai pažįsi gerų, kurį turėjai 
padaryti.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redftsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Snlphnr ir Shovrer 

Maudynia,
Elektroj Trytmentai ir Masožai

RV SKYRIUS 
1HM vlybeam Avė. 
l't.m.. TreC. K tvlr. 

tr Arflt.
7u3S ryt. iki t« vnk. 
Antr. tr Penkt. 7:.1S 

ryto Iki e rak.

MOTRRV SKYRIUS 
IKPt N. Hnlntrd St.

Antr. Ir Krtvlr.
• ryto Iki e rak. 

Mot erta 
iatn>s

•IO R VIETOTU ITV1R* 4S M KTU

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

6 kambrlų namas. Lotas 6O'y1?(j’. 
$1200. $300 įmokėti, likusius t U) } 
mėnesĮ. Saukite CEDarcrest 1125 
dėl platesnių informacijų. 10724 S. 
Wnlpple 8t.

REIKALAUJAMA DARBININKE

Tat, brangūs tautieti-e, jei 
dar neturi jo«, įsigyk ir skai
tyk. Rašyk į leidėjus arba į 
“Muzikos Žinilas” 1619 No. 
Damen avė., Chicago, III., 
Beetboven Conservatory of 
Musac, 3252 S. Halsted st, Chi 
nago, III., arba į I. Lukošiū
tę, 7011 S. Artesian avė., Chi
cago, III. ir “Draugų”.

Dr. A. P. Stulga

Nors šiemet “mėsiedas” 
buvo trumpas, bet visgi ir 
čia spėjo apsivesti viena jau
nųjų pora. Praeitų sekmadie-. 
nį kun. Pr. Vaitukaitis mote- 

. rystės ryšiu surišo Igną ži- 
vatkauskų su Marijona Vino- 
vicz. Jaunoji buvo nekatali- 
kė. Klebonas priruošė prie 
katalikybės, pakrik štyjo ir 
privedė prie pirmos šv. Ko
munijas, o vėliau sutuokė. 
Tai ne tik kad padidėjo pa
rapija, bet ir Kat. Bažnyčia 
padidėjo vienu nariu. Jaunai

ARE YOU ONLY A 
TOREE-DUARTER WIFE?

5 Šmotų valgomo kambario setai verti $28.00
p° «13.50

2 Šmotų Mohair setai verti $100.00
p° *55.00

Jos. F. Budrik,Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

Bndriko programai:
WCFL 970 K., Nedėlioję ono 7 iki 8 vai. vak.

WAAF 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 

WIIFY? 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Reikalaujamos moterys sortuotl sku
durus. Prityrusios. Nuolatinis dar
bas Ir geras užmokesnls. 1801 No. 
Leavitt St,

Reikalaujama mergina skalbimui Ir 
prostjimul su marinomis. Box 503, 
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė., 
Chltago.

REIKALAUJAMA mergina pagelbė
ti prie nmų darbo lr prižiūrėti vie
no vaikučio. Saukite KEYstone 1764.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS
Reikalaujamas Jaunas 2 5-23 m. am
žiaus vyras, Amerlkonae-lletuvls. pa
imti įsteigt* iftvcilojlma skalbinių 
(laundry route) Ciceroj. Svarus, gra
žiai ISrodantls tr geras darbininkas. 
Centennlal laundry. 1417 W. Roo- 
sevelt Rd.

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs ūkės darbuose. 
Box 611, “Draugas,“ 2834 So Oak
ley Avė.. Chicago.

PARDAVTMUl KAILINIAI PALTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai-
nals — Greitam pardavimui 36.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaua 
Economlcal Seetlon. Mlller Fur Com
pany 100 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarai*.

PARDAVIMUI TAVERNA
Pardavimui taverna pačiam vidury 
llonslando. Įsteigta 4 metai. Kaina 
$3600 ut visk*. Kreipkitės vien rak
tu dėl apolntmento 1 M ra. Corbett, 
1086$ Indiana Avė.


