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Frankistai baigia griauti raudonųjų 
pozicijas; artinasi prie Barcelonos

Barcelonoj darbininkų 
brigados taiso barikadas

HENDAYE, saus. 22. — 
Katalonijos karo fronto deši
niojo sparno frankistu armija 
paėmė Villanueva, Villafran
ca, Tgualada ir apsupa Mon
resa miestų.

Žiniomis iš Barcelonos, 
raudonieji po kriviniausitj 
kautynių, sakoma, atsiėmę T- 
gualada. Tačiau frankistai iš 
naujo tų miestų apsupę ir, 
matyt, raudonieji ten nugalėti. 

Villanueva yra arti Vidur
žemio jūros ir tik už 22 my
lių nuo Barcelonos. Paėmus 
Villanueva frankistai veržia
si ir vis arčiau Barcelonos.

Villafranca yra už 8 mylių 
Siaurai link nuo Villanueva. 
Igualada — dar toliau šiau
riuose, o Monresa — šiaurry- 
tuoso nuo Tgualada. Iš Mon
resa eina geležinkelis j Bar- 
celonų per 28 mylių tolį.

Villanueva Villafranca Igu- 
alada Monresa buvo raudonų
jų nauja stipriausia ginimosi 
linija. Ši linija dabar kuone 
visiškai sutriuškinta ir raudo
nųjų kariuomenė visa ta Kini
ja atsimeta Barcelonos link.

Hitleris įsake visiems Vokietijos 
vyrams pasiruošti kareiviauti

Nuo 17 metų amžiaus visi 
turi būti mankštomi

BERLYNAS, saus. 22. — 
Diktatorius Hitleris nuspren
dė, kad visį Vokietijos vyrai 
pradėjus 17 m. amžiumi vi
suomet turi būti kariniai iš
mankštinti, taip kad kilus ka
rui, tuojau jie galėtų įsivilk
ti į uniformas ir vykti į karo 
frontus.

Tokiu būdu, Hitlerio nuo

LENKAI Iš TESENO PA
ŠALINA ČEKUS

LONDONAS, saus. 21. — 
Čekoslovakijai priklausančių 
Tešeno sritį Leenkija laimėjo 
po Miuncheno konferencijos. 
Dabar iš tos srities ji ištre
mia čekus ir slovakus šimtais, 
kad lenkams būtų daugiau vie 
tos. Randa įvairiausių prie
žasčių. Vakar apie 500 čekų 
ištremta.

RENGIA GAILESTINGŲJŲ 

SESERŲ KURSUS

UKMERGE. — VI šaulių 
Rinktinės moterų būrys atei
nančių metų pradžioje rengia 
3—4 mėnesių gailestingųjų se
serų — samaritiečių kursus. 
'Kursų klausytojos praktikų 
atlikinės budėdamos naktimis 
ligoninėse.

J kursus priimamos baigu
sios nemažiau 4 gimnazijos 
klasių šaulės.

Sakoma, Barcelonos apylinkė
se raudonieji sudaro .paskuti
nę ginimosi sienų ir pasiryžę 
praleisti l’rankistus lik savo 
lavonais.

Frankistai naudoja sunkių
jų artilerijų ir, sakoma, iš 
Villanueva šono jau gali šo
viniais pasiekti Barceloną.

Tš Barcelonos praneša, kad 
tenai darbininkų brigados 
gatvėse dirbdina barikadas ir 
įvairiuose namuose įtaiso kul- 
kasvaidžius. Raudonieji vilia
si neįsileisti frankistu į mies
tų, kaip tas kitados padary
ta Madride. Miesto apylinkės 
išvagotos apkasais.

Barcelonos raudonieji ko
misarai vakar atlaikė pasku
tinį savo posėdį ir kas sau iš
kriko. Kiekvienas rūpinasi 
nuosavu kailiu. Posėdyje iš
keltas pasidavimo klausimas. 
Išaiškinta, kad verčiau žūti 
nei pasiduoti. Jie bijo, kad 
pasidavus frankistai juos ga
li “išskersti.”

Vakar frankistu lakūnai 
bombardavo Barceloną ir apy
linkes.

mone, Vokietija visados turės 
milijonus kareivių ir prirei
kus nereikės jų keletu mėne
sių mankštinti. Armijos at
sargos visados bus paruoštos.

Sakoma, Hitleris tai nus
prendė kariuomenės vyriau
siojo vado gen. W. von Bran
di itscho patariamas.

I
NACIAI AUSTRIJOJ 
VIENUOLYNUS KEIČIA 
KAREIVINĖMIS
BERLYNAS, saus. 22. — 

Austrijos nacių autoritetai iš
leido įsakymų, kad vienuoly
nai savo patalpose turi parū
pinti vietas kariuomenei. Keli 
vienuolynai šiam tikslui jau 
nužymėti. Girdi, autoritetai 
vienuolynams už tai atlygins.

Iš kai kurių moterų vienuo
lynų vienuolės turės pasitrau
kti ir patalpas kareiviams pa
vesti.

Dėl šio nacių provokacinio 
žygio Austrijos katalikai tie
siog sukrėsti. Ko panašaus ne 
būta Austrijos bažnytinėj isto 
rijoj.

FLTNT, Mich., saus. 21. — 
Gaisras ištiko Lincoln viešbu
tį. Žuvo du asmenys.

Ku Klux Klano viršininkas. Kardinolas Dougherty dalyvavo pašventinime katedros
Atlantoj, Ga. Ku Klux Klano viršininkas ten taipgi buvo ir pareiškė, kad visi, kurie tiki į 
tų patį Tėvų ir tų patį Sūnų privalo vienybėj laikytis.

Kairėje stovi Pbiladepbijos kardinolas Den nis Dougherty, viduryje vyskupas Gerald P.
O’Ifara, dešinėje — Dr. Hirain AVesley Evans,

Naciu propagandos min. Mbelsas 
susimetė pulti J. Amerikos Valstybes

Girdi, Amerikoje pilna 
antinacinių lizdų

BERLYNAS, saus. 22. — 
Ryšium su Vokietijos valsty
bės banko nacinimu propa
gandos ministras Goebbelsas 
nacių partijos oficialiam or

ine “Voelkiscber Boebach- 
ter” susimetė pulti J. Ameri
kos ^Valstybes. Jis pareiškia, 
kad beveik visa J. A. Valsty
bių spauda, viso radijo ir fil
mų gamybos pramonės tar
nauja tarptautinei antivokiš- 
kai propagandai.

Jis toliau numato, kad Ame

JAPONU TAUTA TURĖS 
DAUGIAU AUKOTIS 
AZIJOS SANTVARKAI
TOKIO, saus. 21. — Japo

nijos ministras pirmininkas 
[baronas Hiramuna parlamen
te pareiškė, kad japonų įsika- 
riavimui Kinijoje galas nenu 
matomas. O kai karas bus nu
trauktas, prasidės ten atnau
jinimo — naujosios santvar
kos, vykdymo darbas. Tas gi 
ims daug laiko ir nebus pigu.

To atsižvelgus, ministras 
pirmininkas pabrėžė, kad ja
ponų tauta jau dang pasiau
kojusi ir turės dar daug auko 
tis naujosios santvarkos Azi
joje vykdymui.

Be kitko jis pranešė, kad 
japonų karo vadovybė nus
prendė imtis priemonių būti
nai perkirsti ginklų ir karo 
medžiagos siuntimų Kinijai iš 
kitų šalių sausžemiu ir jūro
mis.

Lietuvos Aero Klubo leidžia

mi “Lietuvos Sparnai” gavo 
kvietimų dalyvauti pirmaja

me tarptautiniame aviacijos 

spaudos kongrese Romoje.

rika diktatorinėms valstybėms 
rengia ekonomines bausmes. 
Bet Amerika turi atsiminti, 
pareiškia Goebbelsas, kad 
kiekviena ekonominio spaudi
mo priemonė turi dvi puses. 
Ji smogia ne tik tų, prieš kuri 
naudojama, bet ir patį užsi- 
inotojų.

Goebbels randa, kad J. A. 
Valstybėse vis stipriau įsiga
li nacių priešai ir vyriausybė 
tuo patenkinta. Ji yra jų va
dovė.

LĖKTUVAIS SUSISIEKI
MAS PER ATLANTIKĄ

AVASHTNGTON, saus. 21. 
— Amerikos su Europa pas
tovus lėktuvais susisiekimas 
bus pradėtas ateinantį pavasa 
rį, Bus vežamas paštas ir ke
leiviai. Tuo reikalu J. A. Val
stybės jau sutarė su Anglija. 
Dabar dedasi ir Prancūzija.

BRITANIJOS PASKOLA 
KINIJAI

1DNDONAS, saus. 21. — 
“Daily Herald” praneša, kad 
Britanijos vyriausybė skolina 
15 milijonų dolerių kinų va
liutų sustiprinti.

NACIAI GRASINA ČEKOS
LOVAKIJAI

BERLYNAS, saus. 22. — 
Čia vienų dienų lankėsi Če
koslovakijos užs. reikalų mi
nistras dr. F. Chvalkovskis. 
Jis matėsi su Hitleriu ir užs. 
reikalų ministru Ribbentropu.

Jam apleidžiant Berlynu, 
naciai valdininkai įspėjo, kad 
Čekoslovakijos vyriausybė 
Praboje panaikintii užsiliku
sių “Benešo dvasių.” Prie
šingai gi Vokietija imsis 
“griežtųjų priemonių.”

SCHAGHTA PAŠALINUS 
REIKIA TIKĖTIS 
MARKĖS INFLIACIJOS
NEW YORK, saus. 21. — 

Amerikos ekonomistai yra 
nuomonės, kad naciams paša
linus dr. Scbacbtų iš Vokieti
jos valstybės banko preziden
to vietos reikia laukti markės 
infliacijos — markės vertės 
puolimo.

Kaip tik paskelbta žinia a- 
pie tų Hitlerio žygi, čia ir 
Londono pinigų mainyboje 
tuojau markės vertė pradėjo 
smukti ir jos stoviu neturima 
pasitikėjimo.

Dr. Schehtas visų laikų sau 
gojo markės vertų ir neleido 
nacių autoritetams be jokio 
saiko didinti valstybės banke 
kreditų. Jį pašalinus, nacių 
vyriausybė banko vardu pra
dės spaudinti galybes popieri
nių markių ir tuo būdu nupul 
dys markės vertę.

SMARKIAI NUBAUDĖ 
DEGTINDARIUS

SUV. KALVARIJA. — Kal
varijos apylinkės teisme buvo 
sprendžiamos kelių degtinda
rių bylos. Teismas Mikolaitie- 
nę Uršulę nubaudė vienais 
metais kalėjimo ir 1000 litų, 
Didvalienę Onų ir Didvalį 
Juozų po 9 mėn. kalėjimo ir 
po 600 litų, Pudlauskų Pranų 
ir Zubrį Kazį — po vienus 
metus kalėjimo ir po tūkstan
tį litų, ir Valentų Bronių — 
6 mėn. kalėjimo ir 600 litų 
bauda. Visi nubaustieji po 
sprendimo buvo vietoje areš
tuoti.

8 ASMENYS ŽUVO GAISRE

McGREGOR, Ga., saus. 22. 
— Čia gaisras ištiko du apar- 
tamentinius namus. Nuo dū
mų viršutiniuose aukštuose už
troško keturi suaugusieji ir 
keturi vaikai.

10 asmenų išvaduota iš lėktuvo, 
įkritusio i baisias Atlantiko bangas

Trys asmenys nuskendo 
ir lavonai nesurasti

NEW YORK, saus. 22. — 
Vakar dienų iš Ne\v Yorko 
skridęs į Bermudų puošnus 
20 tonų keleivinis jūrinis lėk
tuvas bnvo priverstas nusilei
sti į Atlantiko bangas už 322 
mylių nuo Cape May, N. J. 
Smogdamas į bangas lėktuvas 

'sulūžo. Lėktuvu vykstantieji 8 
keleiviai ir 5 įgulos nariai 
prikibo prie bangų daužomų 
lėktuvo dalių. Laimė, kad 
prieš nukrisiant iš lėktuvo 
per radijų suspėta šauktis pa
gelbos. Į nelaimės vietų pir-

miltinis nuplaukė aliejinis lai
vas Esso Baytovvn. Jam pa
sisekė 10 asmenų išvaduoti, o 
trys kiti žuvo. Tarp žuvusių
jų yra du keleiviai ir vienas 
Įgulos narys.

Nelaimė įvyko apšalus visų 
keturių motorų karbureto- 
riams ir motorams sustojus 
veikti.

Pakraščių sargybos laivu 
išvaduotieji šiandien parvežti 
į New Yorkų ir paimti į ligo- 

1 ninę.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Naujų Metų dieną studentų 

bažnyčioje, Kaune, įvyko Vil
niaus lietuvių “Varpo” cho
rui pamaldos — Mišios, ku
rias laikė su choru atvykęs 
vilnietis kunigas. Pamaldų me 
tu giedojo “Varpo” choras.

Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė prisipažįsta, kad ji yra 
totalitinė, nes jos kontroliuo
jama spauda pareiškia, kad 
demokratija atgyvehiisi savo 
laikus ir jau palaidota. Girdi, 
opozicijos demokratinės vie
nybės nė neverta iš kapų kelti.

Vyriausybė uždraudė Klai
pėdoj leidžiamų laikraštukų 
“Žygis” Lietuvoje platinti. 
Nežiūrint to, kai kam Lietu
voje ir toliau per paštų siun
čiamas ir priėmėjams nesma- 
gumij daroma. Jis jiems ne
tenka, nes pastoje konfiskuo
jamas.

Gaisras skaudžiai ištiko 
“Žemaitijos Linas” bendro
vės linų apdirbimo fabrikų. 
Kūrikui veidas apdegintas. 
Gaisrų gesino net penkios ug
niagesių kuopos. Nuostolių — 
apie 100,000 litų.

Londono, Brooklyno, Chiea- 
go ir kt. miestų biliotekos pra 
šė Lietuvos Turizmo draugijos 
prisiųsti literatūros apie Lie
tuvų. Draugija joms pasiuntė 
įvairių propagandinių leidi
nių.

Kaune kalbama, kad nori
ma panaikinti A. Panemunės 
vasarvietės miške esančias 
sanatorijas. Sako, be jų miško 
lankytojams būtų geriau.

Spaudoje paskelbta, kad 
per 20 metų už savavališkus 
valstybinio miško kirtimus su
rašyta 335,896 protokolai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matoma giedra ir po pietų 
kiek Šilčiau.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 
4:53.

MINDAUGĖNy PULKAS 
MINĖJO 20 METŲ 
SUKAKTUVES
PANEVĖŽYS. — Gruodžio 

29 d. 4 pėst. D. L. K. Mindau
go pulkas šventė savo dvide
šimties meti} gyvavimo sukak
tį. Prie to garbingo mūsų pul
ko sukakties švenčių iškilmių 
prisidėjo ir visas Panevėžio 
miestas — jau iš pat ank
staus ryto miestas pasipuoš© 
tautinėmis vėliavomis, o pa
tys panevėžiečiai gausiai da
lyvavo pulko šventės iškilmė
se.

Šventės iškilmės buvo pra
dėtos pamaldomis katedroje, 
kurias atlaikė pats vyskupas 
Paltarokas ir pasakė atitin
kamų pamokslų, kuriame iš
kėlė garbingus mindaugėnų 
nepriklausomybės karo metu 
žygius.

Po pamaldų aikštėje prie į- 
gulos bažnyčios buvo pulko 
paradas, kurį priėmė kariuo
menės vadas brig. gen. St. 
Raštikis. Ten pat jis mindau- 
gėnams pasakė kalbų.

Po parado iškilmių aikštėje, 
buvo bendri kareiviški pie
tūs, kuriuose dalyvavo kariuo 
menės vadas, vysk. Paltaro
kas ir daug kitų vietos visuo
menės atstovų. Pietų metu bu 
vo pasakyta daug nuoširdžių 
kalbų ir sveikinimų mindaugė- 
nams. Kalbėjo kariuomenės 
vadas brig. gen. Raštikis, 
vysk. Paltarokas, o pirmasis 
mindaugėnų pulko vadas ats. 
pik. Variakojis ir antrasis to 
pulko vadas ats. brig. gen. 
Tamošauskas papasakojo sun
kius pulko kūrimosi kelius.

Po pietų buvo šventės iškil
mingas aktas. Jo metu buvo 
perskaitytos žuvusių per ko
vas pulko karių pavardės ir 
jie pagerbti atsistojimu ir su 
sikaupimu. Ten pat buvo per
skaityta plati pulko kūrimosi, 
jo kovų dėl nepriklausomybės 
ir viso dvidešimties metų gy
venimo bei darbų istorija.

balčio banga staiga ištiko 
Chicagų. Numatomas dar di
desnis šaltis ir dar sniegas.
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Bendradarbiams lr koreepouaentama raktų negrųilna. 
Jei neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčiama tam tuts
iui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teise tai
syti lr trumpinti visus pnatųatus raktus lr ypač ko
respondencijas sulyg save uuožlOroa Korespondentų 
prato nutyli trumpai lr aiškiai (Jei galima rakomaja 
maklnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmenlčkumų. Pasenusios koreo- 
poudenoijoa iaiarattln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Bntered as Seoond-Class Matter Marcb >1, 1816 at
Chicago, Illinois Under he Act of March S, 1879.

nyktą nelemtas socialinis klausimas.
Tat į visuomeninį bendrą, darbą; bendras

darbas bus laidas ir visuomenės ir paskirą 
narių gerovės.

Rengiasi Svarbiam Darbui

MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

Puiki ir graži tai yra ta ša- dalys Vokietijos Hitlerio ne-
Amerikos katalikiškieji laikraščiai rimtai lis- Aš čia noriu kalbėti apie kenčia taip daug kaip ir mes;

Ukrainų Tauta
Mums, lietuviams, prietelinga Ukrainą tau

ta kovoja už savo teises. Kai kurioms val

stybėms tai sudaro nemažai rūpesčio.

Kaip žinoma, Ukrainą gyvenamos žemės 

plotas sudaro 730,552 kvadratinių kilometrą. 

Tas žemės plotas yra keliolika kartą dides

nis už dabartinės Lietuvos žemę, kuri turi 

55,670 kv. kilometrą. Tą milžinišką žemės 

plotą ir jame gyvenančią 43 milijonus Uk

rainą valdo keturios valstybės: Sovietą Ru

sija, Lenkija, Rumunija ir Čekoslovakija, ži

noma, pati didžiausia ukrainų dalis prudau- 

so Sovietą Rusijai, būtent 583,000 kv. kilo

metrai žemės su 35 milijonais ukrainiečių. 

Čia žemė yra nepaprastai derlinga. Veik visa 

Rusija valgo ukrainišką duoną, cukrų ir nau

dojasi kitomis ukrainų žemės gėrybėmis. Ne 

be reikalo Maskva rūpinasi, kad ukrainie

čiai neatsiskirtu ir kad neįsteigtą nepriklau

somą valstybę. Bet nežinia, ar rusą bolševi

kams pavyks sustabdyti ukrainiečius nuo 

siekiamo jų tikslo. Šiuo laiku ją tautinis 

susipratimas labai aukštai pakilo ir ją są

jūdis įgauna griežtą formą, taip kad sunku 

jį besulaikyti.

Lenkija irgi valdo didelius ukrainiečių že

mės plotus, kuriuose ukrainiečių gyvena net 

milijoną arba 20 nuoš. visą Lenkijos 

gyventoją. Pastaruoju laiku ukrainiečiai rei

kalauja autonomijos, tačiau lenkai ir girdė

ti apie tai nenori, čia jie, Ukrainai, yra tau

tiškai susipratę, gerai ekonomiškai susiorga

nizavę. Ją kdimiedai yra žymiai šviesesni 

už lenką kaimiečius ir dėl to Lenkija neil

gai tegalės juos išlaikyti savo ribose.

Rumunijoj yra pusė milijono ukrainiečių 

o Čekoslovakijoj apie šeši šimtai tūkstančių.

Vokietijos naciams suskaldžius čekosiova- 

kiją, ukrainiečiai laimėjo autonomiją. Tas 

kraštas dabar vadinasi Karpatų Ukraina ir, 

skaitoma, kad jis yra būsimos laisvos ir ne
priklausomos Ukrainos užuomazga.

rengiasi prie vajaus, kuris eis per visą va
sario mėnesį. Chicagos arkidiecezijos savait
raštis "The New World'’ paskelbė pianus 
savo skaitytojų skaičių dvigubai padidinti, 
Tai didelis ir gražus užsimojimas.

Lietuvių katalikų laikraščiai taip pat ne
žada atsilikti. Dienraščio "Draugo” bendro
vės direktoriai irgi planuoja didelį sukaktu
vinį skaitytoją vają, kuris netrukus pra
sidės.

šiais laikais, kuomet visokie "izmai” tarp 
savęs veda kovą už pirmenybę, kuomet jie 
visi, nors tarp savęs ir riejasi, sutartinai 
puola religiją, katalikiškos spaudos stipri
nimas ir jos platinimas yra vienas iš svar
biausią kiekvieno kataliko darbą. Atsižvelg
dami į tai, tikimės, kad, prasidėjus ” Drau
go” vajui, stos į darbą kiekvienas sąmo
ningas lietuvis katalikas.

• * *
Senato ir kongreso atstovus šiomis dieno j 

mis užplūdo Šimtai tūkstančių telegramų ir 
laišką, reikalaujančią, kad nebūtą panai
kintas įstatymas, kuriuo draudžiama išvežti 
iš šio krašto ginklus vienai ar kitai pusei, 
kovojančiai Ispanijos civiliniame kare. Nė-

Vokietiją. Graži Vokietija, su 
savo puikiais ir gerai išdirb
tais laukais; su savo gražio
mis sodybomis, miesteliais ir 
miestais. Miestai su savo pui
kiais mūrais ir rūmais. Mūrų 
bokštai tarsi auksu nulieti 
spindi saulės spinduliuose. 
Nors jau yra daugiau, negu 
25 metai tam atgal, kada esu 
buvęs Vokietijoje, vienok, kai 
po gražios Vokietijos, aš nie
kados nepamiršiu; visados ste
bėsiuos kas gi atsitiko su di
džiai civilizuota šalim Vokie
tija. Visas pasaulis ir gi ste
bisi; kas gi tokio blogo atsi
tiko su Vokietija. Juk jau per 
ilgus amžius Vokietija pasau
liui buvo žinoma, kaipo viena 
iš kultūringiausiij šalių pa
saulyje. Jos žmonės buvo la
bai apsišvietę ir visų šalių ge
rbiami, kaipo pavyzdingi žmo

vienok kad nepapulti į kon
centracijos stovyklas ir tenai 
būti vergais, jie turi todėl su
tikti su viskuo ką tik Hitleris 
jiems paliepia; ir jie furį iš
tiesti savo dešinę ir šaukti 
Ileil Hitler. Nors gal būti jie 
savo širdyje jaučias šaukti vi 
sai kitus žodžius, kaip tai: 
Do\vn with Hitler.

Ar ilgai Vokietijos didžiu
ma taip kentės ir leis save 
valdyti tokiam demagogui Hi
tleriui, tai tik ateitis galės 
tą parodyti. Vienok, kaip aiš
ku, tai dar ilgai jis savo va-

matą ir tų žemių daugiau ne
atgaus, kurias Hitleris pri
jungė prie Vokietijos. O Čc-

Po Svietą Pasidairius

Iki šiol mano kampelis bu-
vo nepolitiškas. Ale kad visas koslovakija karą būtų laimė- 
svietas dabar strošniai politi- įjU8> jeį nepaklausius Anglijos 
kauja, tatai verčia ir mane jr prancūzijos. Tokiu atveju,
prabilti apie politiką. Štai, de
du ant delno gromatą savo 
tavorščiaus. A. P.

“Hitleris nori Klaipėdos ir 
Dancigą tuojau prijungti prie

kariuomenės visiškai nereika
lingos, jei negali priešo pamo 
kyti, kad — nelysk į svetimas 
žemes, ba jos ne tavo.

Bet man rodos, kad taip nėVokietijos”.
Šitokiu antgalviu “I)rau- bus’ kaiP nori Vokietij°s stu' 

lią turės. Hitlerio mašinerija ge” tilpo redakcijos straips-!bll poperuotojas, arba Itali- 
šiuo laiku yra per stipri, ir nis. Jame rašoma, kad “An- j°s šiaueius. Tikėsit
jos gyventojai šiuo tarpu yra glija ir Prancūzija, Miunche-

ra kalbos, senatas ir kongresas, atkreips sa- kiti ėmė iš jų pavyzdį.
vo dėmesį į tuos reikalavimus. Juk kaip žinome, Vokietijoje

bejėgiai ją sulaužyti ir su
triuškinti. Tiktai jeigu Vokie
tija pradėtų karą su kuria iš 
kitų valstybių, ir jeigu Hitle
riui nepasisektą, tai žinoma, 
kad tada jam galas ateitų, 
taip kaip ir kitiems, kurie

APŽVALGA
buvo labai daug pasižymėju- bandė pasaulį užkariaut, 
šių vyrų, kaip tai literatūro- į Baisus tai yra karas, ypa
je, muzikoje, moksle, išradi
muose ir taip toliaus. Kas gi 
atsitiko su tais visais vyrais? 
Žinoma, kad daugelis iš jų iš
mirė, bet juk paliko savo įpė
dinius ir ir daugelį kitų, ku
rie turėjo jų vietą užimti. Juk 
jokia tauta negali taip grei-

laisvų rankų Viduržemio jūrose. Jo žvilg- tRi prarasti tą viską, ką jie 
snis yra nukreiptas į Rytų Europą. Nie- Per ilgus šimtmečius sukūrė.

Prancūzai Apie Europos Ateitį
Žymus prancūzų visuomenininkas l)ea laik

raštyje "Evr” rašo straipsnį kai kuriais 
Europos klausimais ir tarp kitko pastebi: 

“Hitleris neturi didelio noro prisidėti
prie italų kompanijos, kuri reikalauja sau

kam šiandieną nebe paslaptis, kad 1939 
metų pavasarį ukrainiečių reikalavimai pa
sidarys tiek pat reikšmingi, kaip buvo

Argi jie jau grįžta atgal prie 
pagoniškumo ir žvėriškumo? 
Su savo persekiojimais tų, ku-

reikšmingi sudėtų vokiečių reikalavimai rie nėra arijonai; ir negana

tingai šių dienų karas, kada

man, ar.
ne, Hitleris suklups ir kiti di 
tatoriai su juo. Aš nuo sa- 
vęs linkiu, kad tų valstybių ar 
mijos Hitleriui pasipriešintų,* 
ant kurių jisai taiko uždėti sa 
savo leteną. Tik tada bus at
siekta tiesa, nes tiesą galima 
iškovoti tik per kraują. Aš 
nuo savęs linkiu, kad diktato
riai susilauktų to, kuo jie pir-

ne, davė naciams laisvai vei
kti Europos centre, pietuose 
ir rytuose”, Na, jeigu jaunio 
kas nesipriešins, tai Hitleris 
užims Lietuvos Memelį-Klai- 
pėdą ir visą Europą.

Skaitant apie Hitlerio užsi
mojimus, man nenoromis a-
teina j galvą mįslė, kokiems

•i v iii- vi k miau buvo, tai yra kad Hitlepaibeliams valstybes užlaiko | .
ir nekaltos moterys, vaikai ir skaitlingas kariuomenes? 
seneliai yra žudomi taip kaip kad merginos, grįštantiems iš 
ir patys kareiviai karo lau- nianiebrų, gėles po kojomis 
kuo»e. Tikėkimės, kad karas į barstytų ? Ar dėl paradų? At-J 
neatsitiktų mūsų amžiuje, ir
per kitus amžius. Bet klausi
mas kyla, kaip mes galime 
pasiliuosuoti iš tųjų tironų 
rankų be karo? Juk tik karas 
juos galės išnaikinti. Nes ka-

i ris eitų stabų poperuoti, 
Musolinis šiūsų siūti.

Vyt. Sirvydas Clevelando 
sakau, ne! Kariuomenė vais- “tautiškoj Dirvoj” pasisako 
tybei daug kaštuoja. Dėl ka- nesatisfait, kam Federacijos 
riuomenės valstybės dažnai Taryba savo suvažiavimo, Pi-
būna įbridusios į tą brudą — 
skolą. Dėl kariuomenės gyven

ttsburge, nepareiškė noro, kad 
į Lietuvių Dieną Pasaulinėj

tojai nepakelia mokesčių naš-1 Parodoj, Nem Yorke,

Visuomeninis Darbas
Fr. Bastiat yra pasakęs, kad niekas negali 

būti naudingas sau, jei nebus naudingas ki
tiems. “P. G.” bendradarbis p. M-s plačiai 
apie tai rašo:

Žmogus yra socialinė būtybė. Jis gimsta 

šeimoje, gyvena visuomenėje, priklauso prie 

savo tautos ir yra savo valstybės pilietis. 

Žmogus turi teises ir pareigas, kurios liečia 

kitus žmones. Jis turi būti gerbiamas ir turi 

kitus gerbti, jis turi teisę dalyvauti visuo

meniniame gyvenime ir visuomenė turi jį 

priimti. Izoliuojami yra tik kenksmingi vi

suomenei žmonės. Bet tai išimtis. Todėl tei

singas yra Fr. Bastiato pasakymas: "Nie

kas negali būti naudingas pats sau, jeigu 

jis nebus naudingas kitiems”. Iš čia išvada: 

kiekvienas veiksmas turi būti koordinuoja

mas su visuomenės reikalais, nes žmogus 

priklauso visuomenei, bet ir visuomenė ne

turi pamiršti savo narią.

Modernusis gyvenimas yra labai kompli

kuotas; šiandieną kiekvienas žmogus yra 

nuo galvos iki koją visuomene susijęs. Vi

suomenės nelaimė ar krizė atsiliepia paski

ram jos nariui ir vieno nario neigiamas veiks

mas ar kitas koks minusas atjaučiamas vi

suomenės.

Todėl, jei nori būti naudingas sau, ne

būk egoistas. — nieko nepašieksi, bet dirbk 

kartu su visai*, būk naudingas kitiems, — 

pats pelnysi. Jei visuomenėje visi nariai 

suprastą reikalingą visu solidarumą, jei vi

si bendromis jėgomis dirbtą, būtą mažiau 

visuomeninių krizių, o svarbiausia — pra

1938 m. rugsėjo mėn.”
Jis, p. Dea, mano, kad Vokietija veršis į 

Rytus per tris paėmimus — Lenkiją, Rumu
niją, Sovietų Rusiją. Prancūzams reikią rū
pintis, kad vokiečiai nuo šios krypties ne
persimestų į vakarus, į Prancūzijos pasienį. 
Toliau jis sako:

"Reikia, kad vokiečiai matytų ekonomi
nį ir žmonių pertekliaus apgyvendinimo 
tikslą Rytuose, o ne palei mus. Mes tik 
neseniai pasirašėme su Vokietija geros kai
mynystės santykių sutartį. Toji sutartis 
gali būti labai patvari, nes ji ir mums ir 
jiems lygiai naudinga. Vokietijai nėra no
ro kariauti su mumis, lygiai ir <mums nėra 
jokio reikalo imti ardyti jų sutvirtinimų 
liniją mūsų pasienyje. Vokietijai reikia 
turėti laisvas rankas, kad galėtų veikti ki
toje kryptyje.”
Matote, kaip galvoja prancūzai. Vadinas, 

Hitleris tedaro ką tik jis nori, jei tik pran
cūzų nekliudo. Kad ką nors apginti, išrodo, 
jiems visai nerūpi.

Visai panašiai galvoja ir Prancūzijos di
džiojo karo fronto kovotojų sąjungos pirmi
ninkas Anri Pišo, kuris laikraštyje “Pari -

to jie persekioja ne tik tuos, 
kurie netiki nacizmui, bet ir 
tuos, kurie yra katalikai ir 
kiti krikščionys. Jeigu tą da-

būtų
ras juos ir pagimdė. Dūmas tos. O, atėjui laikui kariuo- kviečiami ir balšavikiški cho- 

menei veikti, savo žemę užlei- rai. Ištikrųjų, ir mano delnas 
džia neprieteliui be mūšio. Ir negali ištlumošyti, kaip Uetu- 
(la didžiuojasi: girdi, mes už- viai tą dieną galės apseiti beLIETUVOS VALSTYBĖS 

TEATRO MUZIEJUS tikrino nu taiką Europoje, kaip 
kad Čekoslovakija yra pada
rius. Yeser, laikina taika pa-KAUNAS (VDV.) — Lie 

rytų kokie pagonys arba žvė-jtuvos valstybės teatras prieš daryta, ale sau užsitraukė sar 
riškos tautos žmonės, tai ne- ^reJa^ nietų pradėjo organi-

internaeionalo, kuriuo balšąvi 
kiški chorai yra įpareigoti pra 
dėt kiekvieną savo parengimo
programą.

būtų dvvo, bet dabar kai to- zuoti steibrti savo muziejų, j sų teatras bei visi jo darbuo-i 
kios civilizuotos šalies žmo-įkuris turi vaizduoti visą Lie- tojai. Be to, muziejus yra ir' 
nės, kaip Vokietijos taip vei- tuvo8 teatrinio gyvenimo is- bus platus medžiagos šaltinis

- - - ' ................ toriją. Tuo tikslu renkami ek- lietuvių tautos teatro bei kul-
sponatai apie lietuviško teat- tūros istorijai. Valstybės te- 
ro ir artistų veiklą nuo prieš- atro muziejų tvarko artistas 
karinių laikų. Jau surinkta a- Stasys Pilka. Adresas: Lithu- 
pie 20,000 eksponatų. Renka ania, Kaunas, Valstybės Te

kia, tai tikrai yra didelis dy- 
vas.

Kad tą viską žinojus, vie
nas turėtų ilgą laiką gyventi 
Vokietijoje, ir tą viską pats 
patirti, tuomet būtum tikras 
ka« tenai yra. Vienok, iš toli

įvairią koncertų, vaidinimą 
bei veikalų programas, afišas
— skelbimus, dovanos, adre- 

žiūrint į tą šalį, vien tik galiį8Ug> teatnj vaidyboR kuo. 

tikėti vien tik

atro Muziejus.

Muziejus stengiasi surinkti 
medžiagą ir apie lietuvių te
atrinę veiklą užsieniuose. To-

Patarles
Pats neturėsi kitas nepri- 

duos.

Keno vežime važiuoji, to ir 
giesmę giedok.

Daugelis laukia, kąd juos 
girtą kiti, tnotarpu jie varg
šams tikri budebal.

Suar” rašo:
“Vokietija su mumis padariusį sutartį 

apsidraudė savo vakarų šoną nuo pavo
jaus. Hitleris pripažino, kad kivirčai prie 
mūsų sienos reikia baigti, o jam bus pa
togiau eiti į Rytus, kad rastų savo žmo 
nėms naujų pragyvenimo vietų ir šaltinių. 
Hitleris nori taikos, bet kartu jis saviškai 
nori ir Europą pertvarkyti. Jeigu mes ne
sugebėjome Europos [Migai savo norą tvar
kyti, tai jis HUgeba tai daryti”.
Dėl to netenka stebėtis, jei Prancūzija tiek 

daug nuolaidų Hitleriui daro. Jai tik savo 
kailį rūpi gelbėti. Bet ar jai tai pavyks — 
parodys netolima ateitis.

spėti; juk nevisados galima

v . įz ri - i’ fonaj .toi 8Pau<^0B atliepimus, atsimi-i„Vienio lietuvių teatrinės ųr«.; 
žinioms, kurios is tenai a^i-|nįniug jj. panašius dalykus, 
na. Pagal mano nuomonės, aš kurie kiek nors Vftį7jduoja vį. 
niekados netikėsiu, kad tai buvusių ir esančių, Lietu

voje ir užsieniuose, Lietuviš
kų teatrų veiklą.

Visa surinktoji medžiaga a Į dėlių dėkingumu atsiųsta nie-
kurie jokiam nacizmui netiki, .... . . .......*’ titinkamai rūšiuojama, tvar- uziagą priims, ją sutvarkys ir
ir jam niekados nepritartų, koraa> išdėstoma, kad muzie- saugos mūsų teatro veiklos 
jeigu jie nebūtą Hitlerio ir jo ! jaus lankytojai lengvai susi-! nušvietimui bei istorijai, 
partijos priversti tą daryti, darytų vaizdą, kaip kūrėsi/ ----------------------

jau Vokietijos žmonės yra to
ki blogi. Aš žinau, kad tenai 
randasi labaį daug žmonių,

ganizacijos ir asmens, kuriv • 
turi teatrinės čia paminėtos Į 
medžiagos, ją padovanotų ir 
pasiųstų Valstybės Teatro 
Muziejui Kaune. Muziejus di-

Gal būt daugiaus, negu dvi j veikė, vargo ir džiaugėsi mū- PLATINKITE “DRAUGĄ”

raidžių, tai jo atspausdinimui reikia turėti 
30 milijoną spausdinamųjų ženklą. Vieno nu
merio surinkimui reikia nemažiau kaip 100,- 
000 matricų.

Abejose laikraščio spaustuvėse dirbu 10 
hidraulinių presą, 29 rotacinės mašinos, ku-

respondentą gyvena didžiuosiuose pasaulio 
miestuose: Londone, Paryžiuje, Berlyne, Mas
kvoj, New Yorke ir kt.

Tairptfsaviatn susisiekimui “Asachi” re
dakcija visuose stambiuosiuose Japonijos 
miestuose turi nuosavas telefonų ir telegrafą

rių kiekviena kasdien spausdina po 80,000 I linijas, savo atskirus aerodromus su 20 mo- 
keturių puslapių egz. Be to, dirba dar 12 'derniškiausių orlaivių, savo karvelynus su

*^r
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Tai Bent Laikraštis
z

Didžiausias japonų laikraštis “Asachi” pa
staruoju laiku, rašo “6-nis”, jau pasiekė 
virš 3 'milijonų egz. tiražą. Dėl tokios gau
sybės jis vienkart leidžiamas net dviejuose 
miestuose: Osakoj ir Tokijoj. Kad japonai 
vartoja kinų raidyną, susidedantį iš 8,000

ypatingai greitų rotacinių mašinų “Asachi” 
tipo kurios tas valandą atspausdina po 150,- 
000 egz.

Įvairių tarnautojų ir bendradarbių “Asa
chi” turi pęr 4000. Vien tik pačiose redak
cijos patalpose dirha apie 2,500 žmonių. Vi
soj Japonijoj laikraštis turi apie 2/300 nuola
tinių korespondentą. Apie 50 nuolatinių ko-

šimtais pašto karvelių. Be to, jis beveik vi
sose aukštosiose mokyklose yra įsteigęs visą 
eilę labdaringų fondų, turi nuosavus teatrą 
ir koncertų namus. Osakij šalia redakcijos 
namo stovi 12 aukštų namas redakcijos tar
nautojams. Ant šio namo stogo įtaisytas 
didžiulis maudymosi baseinas, kuris žiemos 
metu paverčiamas čiuožykla. x

Annie Lourine Dodjre, ku
riai teismas pripažino nuosa
vybę Dodge vardo automobi
lių fabrikanto Daniel G. Do
dge, kuris tryliktų dieną po 
vestuvių žuvo Kanadoj per 
sprogimą garaže. Ji buvo pa
prasta mergaitė, telefonų ope
ratorė. Velionio giminėj buvo 
iškėlę bylą, nes nenorėjo pri
pažinti jai palikto turto. Pa
galios bylą ji laimėjo. (Acme 
photo)
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J. V. Narbutas

SENASIS VILNIUS
Vilniaus praeitį supa migla, i prekės atgabentos į Vilnių ga
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Vilnius buvo daug kartų už
pultas, sudegintas, sugriau
tas, Po to, be abejo, vėl buvo 
atstatomas, bet jau su žymiais 
pakeitimais, taikantis prie

Įima buvo vežti Nerini Į Bal
tiją, o iš jVilniaus — sauske- 
liais į Dniepro upyną.

Sutapimas vandens keliu su 
sauskelin tinklu ir susikoneen-

naujų sąlygų, jnešant naują j t ravimas vienoj vietoj davė 
laiko dvasią. Keitėsi Vilniaus impulsą steigti čia sodybą ir 
šeimininkai ir tai atsiliepė ne pakelti tą sodybą į valstybės 
tik į jo stilių, bet ir j kelių ir sostinę.
ryšių kryptį. Vieni keliai tu
rėjo apmirti, kiti išaugti. No- .

Žeimenos linija

rint prikelti iš miego senąjį 
Gedimino Vilnių, reikia pada
ryti didelę dokumentu ir teigi
mų atranką, kad nepatektum 
Šališkų tušavimų ir “patai-

1 Savaime aišku, kad lengvas 
persikėlimas per Nerį brasta 
turėjo reikšmę prekybinių sau 
tykiu užmezgime tarp kairio
jo ir dešiniojo Neries kranto

symų” Įtakon. Yra daug po- j gyventojų. Lengvas persikeli- 

žiūrių: vieną faktą rusas nuš
vies vienaip, lenkas kitaip, o 
lietuvis, be abejo, vėl savoti.š-

mas į kai riji Neries krantą 
topologinės vinies plote jungė 
ekonominiai Vilniaus sodyba

;ai. Naudojausi įvairiais šai- ir kairiojo Neries kranto pre-

iniais ir stengiausi būti ob-
‘ktyvus, nes šie laikai reika

lauja teisingo Įvertinimo ir iš
kraipytų faktų perkainojimo.

Persikėlimas per Nerį

Vilniaus praeitį labai sun

kybes kelius su dabartinės L. 
Lietuvos plotais.

J šiaurę lygiagrečiai Neries 
tęsiasi vandens kelias iš Po
locko iki Šventosios. Galima 
plaukti nuo Dauguvos Dysna 
j šiaurę, į ežerų ir pelkių ple

ku iššifruoti iš rašytų doku- tą, paskiau į Ukmergę ir Kau- 
mentų. Topologija, jauniausia ną. Tuo keliu galima buvo pa

siekti iš Kauno Polockas. Darantropogcografijos šaka, re
miantis vietos analize, duoda 
daugiau medžiagos susidaryti 
tikrą praeities vaizdą. Topo
logija mums rodo, kad Vil
niaus pradžios reikia ieškoti 
brastoj per Nerį.

Vilnelė senovėj netekėjo į 
Nerį, kaip dabar, tarp Pilies 
ir Trijų Kryžių kalno. Tie du 
kalnai tada dar jungėsi ginu 
slėniu, paskiau, kasant Pilies 
kalną, tas slėnis buvo pagi
lintas ir iškastas griovy s, ski
riąs Pilies kalną nuo Trijų 
Kryžių. Vilnelė iš Bernardinų 
sodo suko į vakarus, prie da
bartinės katedros, susijungus 
su Kučerga, į Nerį turėjo įta
ką netoli dabartinio Žaliojo 
tilto. Ten buvo prinešta įvai
rių nuograužų ir ten buvo pa
daryta brasta — lengviausias 
persikėlimas per Nerį. Apiei 
šią brastą ir pradėjo steigtis 
Vilnius.

Trumpiausias kelias nuo 
Dniepro i Baltiją

Brasta per Nerį vra labai 
svarbi priežastis įsikūrimo j 

,Vilniaus miesto, bet taip pat 
svarbią reikšmę turėjo ir ki
tos topologinės sąlygos, ku
rios padarė Vilnių Lietuvos 
sostinę.

'seris per Bereziną ir Svi- 
ičą jungia Dniepro upyną 

su Baltijos jūrą. Sauskeliai 
yra susiję su upėm ir tęsiasi 
nuo Minsko, Krėvės, Ašmenos 
ir Medininkų kryptimi prisiar 
tina prie Neries, paskiau vėl 
nutolsta į Traku ir Žiežmariu 
pusę. Jeigu paimsim į rankas 
žemėlapį ir sujungsim trum
piausiu keliu Minską su Kau
nu, pamatysim, kad gautoji 
linija perkerta taip vadinamą 
Vilniaus topologinę vinį. To
pologinėmis vinimis vadina- 

’mp vietas, kur upės staigiai 
pakeičia savo kryptį. Kaip tik 
ties Vilnium Neris keičia kry
ptį, darydama V raidės for
mą, iš pietų pusės suka savo
vagą į šiaurės vakarus.

Sauskelių arterija taip pat 
pasiekia Nerį prie Vilniaus. 
(Tas nulėmė, kad Vilnius tapo 
svarbiu prekybos centru, nes

kaip ir dabar, pavasariais la
bai užtvindnvo.

Tauro kalnas

nui pabrėžti didelę Neries iri tis Nemuną, perkertą jį ir ei- Tenka priminti, kad AŠme- 
Jogailos ir \ ytauto laikais jos apylinkių reikšme, kaip Į na tiesiai į Kauną aplenkda- įnos žemė buvo visada Vilniaus

‘ ‘ Du rebgangsland ”. (Realle-tuo' keliu buvo susisiekiama.
Jogaila atidavė Tauragnų mie 
stelį Vilniaus vyskupijai (13-1 baltikum XIII, pusi. 30-31). 
87 m.), o jis turėjo dideles 
pajamas iš muitų minėtų van
dens kelių.

Ežerų plotas tarp Vydžiii j 
ir Tauragnų buvo turtingas

xkon der Vomchite Sūdosta-
mas Gardiną. Nuo Lydos, Ki- svirnu ir jau bronzos gady- 
jevo kelias eina į Vilniaus 'nėj gamino javus ir juos ga- 
sferą Gardino kaina. Iš to ir beno į mažai derlingas Vil-

žuvimis, žvėrimis ir miško 
produktais ir ekonominiai o- 
rientavosi į Dauguvos ir Po
locko pusę arba — Nemuno ir 
Kauno.

Žeimena, tekėdama nuo tų 
plotų Į pietus iki Neries ir 
Vilniaus topologinės vinies, 
jungė Dniepro ir Baltijos van 
denų tinklus, kuriais cirkulia
vo įvairios prekės.

Be abejo, prekyba plėtėsi ir 
diliojo ramiais laikais ir silp
nėdavo karų ir neramumų lai
kais. Bet reikia atminti, kad 
pirklys rizikuoja visada, ka
da jaučia pelną. Prekyba did
žiuoju keliu nuo Dniepro iki ko ir Gardino žemes ir eina \Jai kur duoda tiek patogių 
Nemuno žiočių, kaip rodo ar- Kauną. Sauskeliai, einą ly-[kombinacijų ir konjunktūrų, 
cheojoginės iškasenos, nieką-jgiagrečiai upių, nebūtinai tn-\knrios deda pagrindą valsty- 

'dos nenustodavo, ėjo jau ak-į ri daryti tokias pat kreivą-1 bes centrui ir duoda jam .įsi 
mens ir bronzos gadynėj, nuo 
pat Romos laikų, kas davė įui- 

Jakobso-

Net Lietuvos su kryžiuo
čiais karų laikais prekyba ne
sustodavo ir pirkliai buvo 

į praleidžiami vienų ir kitų. 

' Druska, cukrus, metalo išdir

biniai, ginklai, gyvuliai, pa-

Perkūnas 
Romuva — senosio 

vos religinis centras, 
tas kryžiuočių iš Pi ūsų, pasi 
rinko sau vieta Dubysos

Lietu- 
P St Uni

Be brastos per Nerį buvo 
kitas svarbus elementas Vil
niaus įsikūrime, būtent: Tau
ro kalnas tarp Neries ir Vil
nelės žiočių. Jįs turėjo svar
bią reikšmę karo metu, kaip 
sunkiai prieinamas iš visų pu 
šių ir lengvai apginamas dėl 
stačių šlaitų. Tauro kalnas 
pirmiau jungėsi su Trijų Kry 
žiu kalnu, o Vilnelė, kaip jau 
minėjom, bėgo vakariniu jos Į 
šonu.

Įsikūrus Vilniui, slėnis tarp 
Tauro ir Trijų Kryžių kalno 
buvo pagilintas ir Vilnelės va 
ga nukreipta j jį, o Kaberga 
tekėjo sena vaga. Taip Tauro 

, arba Gedimino kalną iš visųI
pusių supo vandenys. Pasirū
pinti brastos saugumu, kurią 
stengėsi paimti kryžiuočiai ir 
kardininkai į savo rankas, bu
vo pirmas besikūriančios Lie
tuvos, kaip valstybės, uždavi
nys.

Taurų medžioklė, sapnas a- 
pie Geležinį Vilka, Vilniaus 
įsteigimas — tai didysis mūsų 
tautos mitas, kuris turi savy
je daug liesos. Nekartą prieš 
Gediminą buvo bandoma į- 
kurti prie Vilnelės žiočių sau
gą prekybos centrą, Gedimi
nas pasiekė galutinį rezultatą. 
Prieš Gediminą buvo brasta 
ir Tauro kalnas, ginąs tą bra
stą. Vilniaus miesto nebuvo, 
nors galėjo jau būti Vilnelės 
žiotyse sodyba. Didžiojo ku
nigaikščio sapnas — Vilniaus 
miesto — Lietuvos sostinės 
pradžia.

G\cd imi nas, fort i f i kuo d a m as 
Tauro kalną ir statydamas pi
lį, atliko tą pat, ką darė Mikė
nuose Alridai, statydami tvir
tovę kely nuo Argolidų į Ko- \ 
tintą, arba arčiau mūsą taiku, 
danai pastalę ant Ore S und 
pilį Ilelsivgor, kad galėtą im
ti muitą nuo įplaukiančių ir 

išplaukiančiu iš Baltijos laivu.

(Tęsinys 4 pusi.)
to-

Good looking hdlr ls ati assot 
to o man. lt stamps him as o 
woll groomed gentleman. Font- 
•I gives a man'i hair glow- 
Ing health and handsome* 
įgrooming through its amazing 
<2-fold powar — it cleans and 
.nourlshes. Fom-ol is a rich, 
’.foaming oil shampoo which 
lokes unkempt, siekly hair 
(man’s, womon'i or child’s), 
and leavos it dean as a whis- 
tie and sparkling with health. 
Fom-ol is so economical;a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
•Iže. Or, write for a generous 
Iriai bottle, endosing 10c to 
•over packing and pastoge

FOM-OL
■m Ban«sfiampm... a tMnent!

kilo Lietuvos žemių dulizmas.
Idealiai naudinga buvo .Vil

niaus topologinė vinis organi
zatoriui, norinčiam padaryti
\ ilnių strateginiu ir ekonomi
niu Lietuvos centru.

\ ilniuj kryžiavosi du keliai 
j— vienas natūralus į Kauną,

niaus apylinkes.

Polockas randasi tokioj pat 
topologinėj pozicijoj, bet ne
turėdamas javų ir gyvulių re
zervų, skurdo ir niekados ne
pasiekė tokios reikšmės, kaip 
Vilnius, kurio užnugary buvo 
derlingi žemės plotai visados

puošniai, šilkas i

cirkuliavo nuo Baltijos ikbpon;:.. • Ar- , T .i • , • . , . . v.I baltųjų n Minską, Juodąją lengvai pasiekiami. Kryziuo-
Dniepro ir Juodųjų marių. jiifQ, antras, daugiau dirbti- Įčiai puldami Vilnių suprato

Keliu l'ii/žiarimąsis nis’ ! T)aubrPil! i>‘ Naugarduką. Į Ašmenos žemės reikšmę ir pir
Organizuoti. Kauno ir jo že- ima ataka norėjo ją atkirsti 

Ne tik plotai dešiniojo Ne- mių gyvenimą iš Vilniaus ir
ries kranto buvo ekonomiškai trumpiausiu keliu pasiekti Rn 
susiję su Vilniaus vinimi, bet sijos plotus ir juose įsigalėti 
ir kairėj Neries pusėj Gardi-jbuvo taip natūralu, kaip ci
no, Naugarduko, Lydos, Aš- nant Daugpilio kryptim} užim 
menes, Kijevo ir k. žemės gra t i Polocką, kuris buvo raktas 
vitavo į Vilnių. jį Smolenską ir jo žemes.

Aukštutinis Nemunas for-! Belai kur gamta suteikia 
muojasi pusračio kreivosio- liek daug vandens ir sausu- 
mis, kurios apima Naugardu-į mos arterijų, kaip Vilniuj, re-

dra,aižiai

sias. Sauskeliai perkerta pa-'ąu/čti kaimyninėse žedėse, su 

togiose vietose upę ir trumpi- rištuose sausumos ir vandens
grindą archeologui na kelia. Sauskelis. atitinkan- kelių tinklu su Lietuva.

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai, Kaune. (VDV photo)

nuo Vilniaus, užimant Medi
ninkus. Be Ašmenos turėjo di 
dėlę reikšmę Rūdininkų giria, 
kuri nederliaus metais teikė 
Vilniui žvėrieną, žuvis, gry
bus ir uogas, nekalbant jau 
apie durską (Druskininkai).

Vilnius — Lietuvos sostinė 
buvo vienas svarbiausių pa
saulinės prekybos mazgų. 
Arabą monetos netoli Verkių

Nepatogu buvo daryti bras
tą per Nerį žemiau Vilniaus, 
nes krantai čia daug statesni 
ir aukštesni, o aukščiau Vil
niaus taip pat nepatogu, nes 
čia reiktą keltis per Vilnelę, 
kurios krantai pelkėti ir sun
kiai prieinami. Taip gamta į 
privertė žmogų pasirinkti bra-• 
štai vietą ne kur kitur, kaip 
prie dabartinio Žaliojo tilto, 
žemiau Tauro (dabar Pilies) Į 
kalno. Sunku nustatyti tos 
brastos istoriją. Daug faktų 
sako, kad ji jau buvo akmens 
gadynėj, kad čia atveždavo iš 
rytų tašyto akmens kirvius, 
gražiai šlifuotus, Gotų laikais 
atveždavo nuo Juodųjų jūrų 
emaliuotus segtukus, randa
mas Utenos ir Ukmergės apy
linkėse ir IX, X amž. yra ži
noma, kad normanai vartojo 
arabų monetas. Netoli Verkių 
rasta 92 arabiškos monetos iš 
896—943 metų tarpo (Pokro- 
vskij Arebeol. knrta Vilensk. 
Gubernji, pusi. 56).

Senasis Vilnius įsikūrė ne 
prie pačios brastos, bet to
liau, šalia Vilnelės, nes Neris,

____.t t

- (01/01/ MAN TAIP! PAKENTĖK TRUPUT) IKI AS 
H ' SKAUDA I VIKRIAI IR PAKANKAMAI 

PEČIŲ I SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
Al MUSKULUS, I SU PAIN-EXPELLERIU

KAD NET I PAMATYSI, KAIP L > 
IŠSITIESTI | ŪMAI SKAUSMAS, 

PALENGVĖS■6\ NEGALIU.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

KIDS*-------------
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Naujai pastatytas Kauno miesto Savivaldybės garažas autobusams stovėti ir remontuoti. (VDV ).

torija, iš kurios išskuitysim 
stebuklingos mūsų praeities 
garsus.

LOANS & INSURANCE
‘ l\ Al i. ITS ISIJAM III,*

Building Management 
JOHN P. KW \I D
KKAI.TV COMPANY. ln,.

3236 S. Halsted St.
I’lionc CALUMET IU#

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMloek 0286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 YV. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieuiais ir Sekmadieniais 
Susitari ua

Senasis Vilnius

(Tęsinys iš 3 pusi.)

kalnelis ir šiandien vadinamas judriausių, vėliau tik užmirš-. Brasta per Vilnelę, Poloc- liūs į save, ypatingai strate-
Gedimino kapu. Tas kalnas 
mokslininkų nėra ištirtas po 

iyse. Bet ir iš ėia turėjo trau- žiai dienai. Nežinia, kiek to 
ktis, nes 1283 m. Konradas kalno sukasto, o kiek natūra- 
Tierbergas atakuoja Dubysos lauš. Svarbu tai, kad Gedimi- 
.;iotis, norėdamas sunaikinti no kapas randasi Užupy, one 
moralinį lietuvių atsparos taš prie Gedimino kalno arba Ne- 
l.ų. Spėjama, kad Romuva bu- ries. Matyt, senasis V ilniaus 
v o perkelta į Vilnių. Kol Ko- miestas ten pradėjo kurtis ke- 
i.iuva buvo Prūsuose, jos dva- ly j rytus, toliau nuo kasmet 
. iškiai turėję nemaža pajamų patvinstanėios Neries. Čia bu- 
is gintaro. ,Vilnius užtikrino vo metropolijos soboras ir ta- 
Komuvai ne tik saugumą, bet nie sobore palaidotas Algir- 
ir materialiai nebuvo nuosto- das, Legenda sugretina lo so- 
lingas. Gedimino kapo vietas

— tėvo ir sūnaus kapus.

tas, kada buvo nutiestas nuo ko įtaka ir augimas rusiškojo giniai svarbius, iš Medininkų
brastos Trakų gatve, lšaiški-' elemento apie Vilnelės brastų; 
nę senąjį kelią į Trakus, išaiš- brasta per Nėrį, susispieti- 
kinam daug iš pirmo žvilgsnio nias ten lietuviškojo elemen-

Išvedimas naujos Vilnelės 
ago s ir senosios vietoj iška
limus l'osos visai pakeitė Ge
minio kalno aplinkos vaizdų, 

i ųgal legendų, toj vietoj, kur 
< a bar stovi katedra, buvęs

Senasis ir naujasis kelias į
Trakus

Šiandien iš Vilniaus į Tra
kus važiuojama Poliulianka,

nesuprantamų viduramžių Vii 
niaus bruožų.

Kada išdžiūvo Kaėergos 
pelkėti krantai ir ji pati, nu
kreipus Vilnelės vaga, išseko 
ir tada buvo pravestas į Tra
kus naujas kelias, dabartiene 
Trakų gatve, l’oiiulianka į 
Panerius, iš ten į Trakus ir 
Kauną.

Vilniaus įkūrimas

Vilniaus miesto įkūrimo mo 
mentas nebuvo įkūrimas nau
jo miesto tuščiame ir neapgy
ventam plote, bet suorganiza
vimas ir padidinimas žvejų

to, Rygos įtaka, davusi pir
muosius brolius dominikonus

ir Trakų.
Kelias iš Medininkų ėjo į 

Aušros Vartus, iš ten vėliau 
nukreiptas Didžiąja ir Pilies 
gatve tiesiai i pilį. Panašiai

ir pranciškonus — tai pirmi buvo su Trakų keliu. Paneriu, 
Vilniaus pagrindai. aplenkdamas Vingrių ežerą,

Čia išsivystė vakarų ir ry- Trakų kelias suko į Subačių, 
tų kultūrų sintezė, globojama Paskiau Gedimino laikais bu- 
ir remiama didžiojo kunigai-

1'ii niaus įkūrimas — tai da
vimas išsišakojusioms Lietu
vos organizmo arterijoms šir
dies.

Neginčijamas Gedimino ge

nijus numatė, kad Vilnius, ta 
pirmakštė brasta per Nerį —

< aoar stovi katedra, buvęs Tinuu.,„ h.diu ^ni-ml , , . , , ., . • , , , Pafc,kiau laimių kiliu. >eniau g0dyį)0s , prekybos ir politi-
, ,ventaragio gojus, o katedros toi;ne : T«bn« no«wl-5 hr» I . ,... . • , . oi- b1’<eliafe 1 lakus ne.nke ura 0 gyvemmo centrų. Prikėh-
: ltonus stovis aukuro Perku- v,,,.; dnhnrfina i‘ stos per Aen n daoaitme i.nvn

.tai raktas į Juodųjų ir Balti-
. • • . • ,, . v > Per 2xel! 11 danaiune } rfauro kalno naujam gy- įos jūrą. Vilnius— ne tik pra

garbei vietoj. Popiežius si,, i Trn J, ... i • -■ ii s augiarduko gųt\e ėjo j na venitn,ui ura susijęs su Gele-
rbonas \ 1 erekcinej baloj kus ir Kaun.h Tas kelias įr .

(•1387 m.), mini vietų, kur bu
j garbinama dievaičiai.

Tapus Vilniui Lietuvos poli 
niu centru ir įgavus dar ir
jliginės reikšmei lietuvybė

žiniu Vilku, su Gedimino sap
nu. Nukreipimas Vilnelės va- 

Nežinančiam to kelio, atro- gos, Tauro kalno fočtifikaci- 
do keista, kad Šv. Mikalojaus ja, įsteigimas .netoli jo rinkos' 

i bažnyčia stovi toliau nuo se- — tui Vilniaus įkūrimas.

buvo seniausias į Trakus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

• 446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

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

šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

tr

Ofiso Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL OANal 0402 

2305 So. Leavitt Street
vo nukreiptas Trakų kelias į

... z, . t • t>’1* [Ofiso Tel. Canal 6122pilj Švento Jono ir 1 Ules gat-j Kes 8342 go Marshfield Ave. 
vėmis į pilį.

Nukreipimas tų dviejų svai 
biausių kelių į pilį davė piliai 
galimybę sekti ir tvarkyti ju
dėjimų tais keliais, suimti ar
terijų galus, vedančius nuo 
Baltijos jūros via Kaunas,
Trakai ir nuo Juodosios jūros

tai raktas į Polocko, Minsko, via Medininkai, Ašmena, Dnie 
Smolensko ir Kijevo vartus, [pro upė.

Daug galima būtų iššifruoti

Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 YVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

eit g, bet ir ateity — laidas 
plačios, galingos Lietuvos, tai 
mazgas kelių, jungiančių Pig
ius ir Vakarus.

Vilniaus topografijoj, jeigu 
ne gaisrai, kurie sunaikino vi

TeL CAN ai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS:

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

TaL CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 YV. Fullerton St

OFI8O VALANDOS:
1—4 E° piet ir 0—8 vek.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 

Sekmadienį apsitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros labos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

Nno 10 Ud 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 Ave.
TeL YARda 0994 

Rez. Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

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

DR. P. J. BEINAR
(liEINAlttLbKASj

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
sa, kas buvo iš medžio, vadi- Ofiso WENtworth 1612
naši, visus senojo Vilniaus na 0FIS0KvklI.Jl!^ ""

lilUS, jeigu ne lenkų ir valdy- 2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
mo ir jų įtakos sluoksniai, UŽ- Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

• ,. .J, .. pagal sutartį.
gulę ir deformavę lietuviškąjį -------- .. .. ■ ______________ _______
Vilnių. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Nukreipimas didžiųjų kelių į 
Pili i

Tam tikri Y’ilniaus topo
grafijos bruožai rodo, kad . , , , . n ,

. ninku darbo, kad butų atrasta 
grupė Subačiaus ir Aušros'
Vartų gatvių yra senesnė, 
gu grupė, išaugusi iš 
gatvės.

į nojo miesto, toliau nuo bras- Galimas daiktas, kad kuni- 
tos ir judėjimo punktų, toliau' ikStig kiekvi( irklį ke_

ųjų dievų, nes Kristaus mo- nuo Traku gatvės. •- m , » ,- oaLwa. liaujantį įs Minsko ar Poloc-
Tais laikais bažnyčios buvo ko, nuo Dniepro ar nuo pat 

statomos judėjimo mazguose, Juodųjų jūrų j Kauną, Rygą, 
kur ėjo prekės, kur lengva bu- ar į Baltijos kitus uostus, ver
to paaukoti keliautojų patro- tė išstatyti savo prekes \ li

nui neišsukus iš kelio. Šv. Mi- niaus rinkoj ir imti nuo jų 
kalojaus bažnyčia turėjo sto- muitų. Tas būdas buvo vidur- 
vėti kaip tik prie kelio, nes amžiais visur praktikuojamas 
Šv. Mikolojus buvo keliautojų ir duodavo didelį pelną, 
patronas, globėjas ir saugoto. Į Gedil„ino laikų rinka UŽBta. 
jas pavojingose kelionėse, po- ,vta da|)ar M gali.

, ,.............................. , . jpuliariausias Šventųjų vidur. „ tęs&ji nuo
nėrarnacoauluu,,.aIllžly neramiais laikais. Vilnelės brastos, baigiantis

f įsitikimų rezultatas. Istorija , ... . .. i , . , .. . , ..
1 \ ilniaus topogralinis anali- Polocko keli dabartine Do
žas ne tik nurodo senąjį kelių minikonų gatve ir siekė Šv.

bažnyčių. Lvove

’ar karsčiau laikosi savo se-

slas buvo skelbiamas ugnimi 
, r kalavijų o Y'ilniaus pilis, 
‘ iobojama dievų, saugojo lie-

ivius nuo nelaimių.

Gal kažin kol būtų išsilai- 
i įusi senoji lietuvių religijų, 
•'uolama iš visų pusių, jei jos 

ačios sūnūs nebūtų sudavę 
„ ii galutinio smūgio.

Gedimino kapus

turi savo logikų ir ta logika
sido Lietuvai augti ir tvirtė- . , , , . . a ar., . .

... 1 Trakus, bet ir prie to kelio Mikalojaus
t. 'Galėjo lietuviai los logikos . .... L . . , »

, sv. Mikolojaus baznvcių. las taip pat Sv. Mikaloaus bazny-
/ aai nesuprasti, arba, nesu- ,, . , * . iv. , . ,

. kelias seniau buvo vienas is čia buvo prie rinkos.
prasti gyvenamos žemes savy- Į 
..iu, kurios vertė taip, o »e ki
taip elgtis, ta kryptimi, o ne i 
l itą, daryti ekspansiją. Supra 
Urnas atėjo tų dienų, kada Ge
diminas įkūrė Vilnių, parinko 
Vilniaus topologinį mazgų 
alstgbės centru. Didžiojo K u 
igaikščio genijus buvo tame,

1 ad jis parinko vietų ir sukau'
: enlravo visą jaunos valsty
bės energijų punkte, iš kurio 
galima buvo valdyti visos už
viltos žemės, į kurį bėgo 1 isos 
arterijos. Gediminas suprato 
Vilniaus reikšmę, jeigu prašy
damas pastatytoms Vilniaus 
ir Naugarduko bažnyčioms 
.uniyų, rygizčiams rašė: in ei 
itate nostra regia Vilna die

ta.

Aušros Y'artų gatvių grupė 
eina žemyn Neries link (Vo
kiečių, Stiklo, Didžioji). Gru
pė, einanti iš pilies (Trakų, 
Didžioji Bokšto), kaip tik ei
na priešinga kryptimi, tolyn 
nuo Neries.

Aišku, kad iš karto keliai 
nesiekią Tauro kelno, išaugi
no gatvių grupę, nesusijusių 
su tuo kalnu. Tik, kada Tauro 
kalnas tapo Gedimino kalnu, 
pradėjo kreipti senuosius ke-

Reikia kruopštaus moksli 
nkų darbo, kad būt

ir išvalyta svetimos nuotru-
v, ne- 1 ...................... ....
Pilies |1)OS’ sve^lina ^virsme lomia, 

į nuo tikrojo Lietuvos sostinės
veido. Tada Gedimino sapnas 
bus mums ne legenda, bet is-

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH. OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 90 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Be abejo, Y'ilniui ir Lietu- 
I vai svarbi istorija, ar gal le- 
‘ genda Gedimino kapo. Garsi Anglijos pilis, vadinama Kilconąuliar, kuri raudasi arti Edinburgo, teko Amerikos 

•Užupy ^Zakeče) sukastas turtuoliui Aręhibald L. Lifldssaj.

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road
VaL 2—4 it 7—fl vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susi taros

Office hoore:
2 to 4 and 7 to 9 F. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TeL YARda 4787
Palengvina akių Įtempimų, kas es- Namų ToL PROtpect 1980 

tl priežastimi galvos skaudšjlmo, 
ivalglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
po, skaudamų aklų karšti, atitaiso 
trumparegyste lr tollregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys eti
lai eeomoe.
pirm lan.

Valandos nuo lš Iki S vai. vak.
NedŠlloJ pagal eutart}.

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
noe be akinių. Kainos pigios kaip

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

4712 SO. ASHLAND AVE. 

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868

Office Plione Res and Office
PROspeet 1028 2359 8. Leavltt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue M
Res. 6515 S. Rockwell Street 2403 YV. 63rd St, Chicago 

Telephone REPnblic 9723

DR. J. J. KOWAR
(KOVTARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso VaL nuo 1—3; nno 0:30—8:30
756 YVest 35th Street

TaL OALumet 5974
OFISO VALANDOS 

0 vaL ryto iki 8 v. vakare, MšMriMt 
sekmadieaius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoa TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS IR OHlRURSAa

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—8 P.

Rezidencija
8939 So. Claremont Are.’
Valandos: 9—10 A. H. 
Nedėliomis pagal sntartį

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vėl. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 V. V. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
Rea, lel RvjubUę 5047

Nedėliom lr Trečiadleniale 
Pagaal 8 u tart p

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
ONISO VALANDOS:

10 vai. ryta iki 9 vaL vekaara
b

TeL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal Sntartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantietae

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayettc 3650 

Antradieaiaia, Kekvurtadieause iz 
Penktadicaieie

4631 South Ashland At 
TaL YARda 8004

k
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

SKYRIUS XVII

“Dievas tau niekad neat
siųstų tamsumos, jei Jig jaus
tųsi, kad tu galėtumei šviesų 
panešti; bet tu nesistvertumei 
Jo vadovaujančios rankos, jei 
kelias visados būtų aiškus.

Tat, įdėk savo rankų į tavo 
Tėvo ir, eidamas dainuok jei 
gali; tavo daina gali pralink
sminti kų nors kitų, kurio drų
sa žemai skęsta; ir gerai, jei 
tavo lūpos dreba — Dievas 
tuo geriau tave mylės”.

Vienas garsus pamokslinin
kas sakė, “Yra verta mūsų 
prisiminimo, kaip mažas tas 
klausytoji} būrys turi būti, 
kurs susirenka per gyvenimų 
pasiklausyti evangelijos, kuri 
nieko nesakė kentėtojams, nie-' 
ko liūdesiui”. Vienas senas 
teologijos mokytojas sakė sa
vo mokytiniams, “Niekad ne
praleiskite pamaldų be kokio 
nors žodžio pamoksle arba ma
ldoje už pavargusius; nes kie
kvienoje parapijoje rasis nors 
bent viena širdis paguodos be- 
ftlkstanti”.

Evangelija yra patyrimas 
visiems. Kristaus tikyba yra 
mūsų linksmumo laikams ly
giai kaip ir mūsų vargo die
noms. Ji nėra vien tik lempa 
šviesti mūsų tamsiose nakty
se. Mums niekad nereikia Kri
staus daugiau kaip kuomet 
pasaulis mums šviečia. Tačiau 
krikščionybė yra ypatingam 
liūdesiui tikyba. Ši yra viena 
priežastis delei kurios Šven
tas Kaštas yra taip brangus 
vyrams ir moterims visur. Jis 
yra pilnas sųjausrno. Kiekvie
name puslapyje jis turi sura
minimo žodžius. Kiekviename 
skyriuje mes jaučiame dieviš
kos meilės širdies plakimų. 
Pamokslininkas, kurs neturi 
jokio suraminimo savo pamo
ksle, tuojaus ras savo para
pijų mažėjančių. Longiellow 
sykį sakė, kad jam pamoks
las nebuvo pamokslu, jei jis 
negalėjo jame girdėti širdies 
plakimo. Vargingos, skaudan
čios širdys neateis į pamal
das, kuriose jos neras šilto 
sųjausrno, kuriose jie nejaučia 
nuolatai Kristaus širdies pla
kimo.

Daug žmonių turi manyti 
iš pirmo pasiskaitymo, kad 
Kristaus palaiminimas liūdin
tiems yra keistas: “Palaimin
ti, kurie liūdi” (Šv. Mato V, 
5). Palaimintas reiškia kų 
nors labai gero, labai gražaus. 
Būti palaimintu, yra būti lai
mingu, pasekmingu, apdova
notu. Bet jei esame paklausti 
įvardinti žmonės, kurie yra 
laimingiausi ir labiausia ap
dovanoti iš visų, kuriuos ži

nome, mes galiniai neįvardin
tume tuos, kurie gyvena liū
desiui. Kaip galima išaiškinti 
šį keistų Kristaus palaimini
mo nuomonę priešingų bend
rai priimtam supratimui?

“Palaiminti, kurie liūdi, ne- 
jie bus paguosti” (Šv. Mato 
V, 5). Turi būti kas nors la 
bai brangaus, labai turtingo 
Dievo suraminime, kas daro 
tai vertu net turėti liūdesį ir 
nuostolį kad jį apturėjus. Kas 
yra suraminimas? Kai kurie 
iš mūsų manome, kad 'paguo- 
džiame žmones, kuomet atsi
sėdame šalia jų jųjų varge ir 
jaučiame su jais, kaip mes 
tai vadiname, eidami su jais 
žemyn į gelmes, bet nieko ne
darydami juos pakelti. Kada 
geri žmonės išmoks, kad jų

pasiuntinybė pas jų prietelius 
liūdesyje yra jiems pagelbėti, 
įdėti linksmumų į jų širdis? 
Suraminti Švento Rašto pras
mėje, yra tai sustiprinti. Mes 
kitus tikrai suraminame, kuo
met juos padarome stipres
niais panešti, galinčiais perei
ti per jų liūdesį su pergale 
Tai taip Kristus suramina. Jis 
ne vien tik atsisėda šalia su
vargusių ir įeina į jų patyri
mu. Jis rodo jiems sųjausmų, 
bet tai kad Jis galėtų pada
ryti juos stipriais panešti.

Kristus suramina nuostoly
je, parodydamas 'mums kuo 
tas, kų mes mirtimi vadiname, 
tikrai yra krikščioniui. Jei 
mes galėtume matyti, kas tai 
yra kas atsitinka mūsų myli- 
mųjam, kuomet jis mus aplei
džia, mes negalėtume verkti. 
Yra graži pasaka apie vaikų, 
kurio jauna sesutė buvo be
mirštanti. Jis buvo girdėjęs, 
kad, jei galėtų įsigyti tiktai

UŽUOJAUTA
Šv. Juozapo Parapijos Choras, 
So. Chicagos, Reiškia Gilią 
Užuojautą Muzikui p. J. Bra
zaičiui, dėl Jo Mylimos Žmo
nos Mirties.

CHORAS

vienų vienų lapų nuo gyvybės 
medžio, kurs augo Dievo dar
že, nesveikumas galėtų būti 
pagydytas. Jis išėjo daržų su
rasti ir maldavo angelų sar
gę leisti jam turėti vienų la
pų. Angelas užklausė vaiko, 
ar jis galėtų prižadėti, kad jo 
sesutė niekad daugiau nesirg
tų, jei jo prašymas būtų iš
klausytas ir kad ji niekad 
nebūtų nelaiminga, niekad 
blogo nedarytų, nė nebūti} ša 
lta arba alkana, nė kad su ja 
nebūtų piktai apsieita. Vaikas 
sakė, kad jis negalėjo priža
dėti.

(Bus daugiau)

Kiekvieno pirštai į save 
linkę.

Neturėjęs vargo, nesuprasi 
nei laimės.

Tūkstantis kelių veda prie 
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

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

Dovanotam' arkliui į dantis 
nežiūri.

I Kala geležį, kol karšta.
Išalkusiam tik duona rūpi.
Greit pagadinsi, bet negreit 

pataisysi.

Ranka rankų mazgoja, kad 

abidvi būtų baltos.

Bepročio nereik su žiburiu 
ieškoti.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pitone LAFAYETTE 
— • —

Gėlo Mylintiems — V’eutuvSnu* — 
Bankietanis —- Laidotuvėm? - 

Papuošimu mo

TA. > A 

JOANA VALIENĖ 

Po tėvais Bartašaitė

gyveno po nura. 2237 So. Oak
ley Avenue. Mirė sausio 19 d. 
1939 m. 4 vai. popiet, sulaukus 
53 metų amž. Gimė Lietuvoj.

Kilo iš Girdiškės apskričio, 
Košių parapijos, Raseinių kai
mo. Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Vladislovų, seserį Dorų 
Šileikienę ir švogerj Ipolitų ši- 
leikį, brolį Stanislovų Barta- 
šių, brolienę Joset'ų, pusbro
lius Juozapų ir Kazimierų Ju
cius ir jų šeimynas ir gimines. 
Lietuvoje paliko dvi seseris O- 
nų ir Marijonų ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks antra
dienį, sausio 24 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į Aušros Vartų parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Seserys, švo- 
geris, Brolis, Brolienė, Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai Lacha- 
wicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

Reiškiame gilią užuojautą varg. Juozui Bra
zaičiui iš priežasties mirties jo mylimos žmo
nos. Taipgi užprašėme šv. Mišias už jos sielą.

PANEVĖŽIO CHORAS

TRIJŲ METŲ BIZNIO ATIDARYMĄ MINĖDAMAS
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

Vlc Juknls, M.V.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 19.39 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
IN G S & LOAN ASSOCIATION 
of CIIICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savinys & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Šiuomi reiškiam giliausios užuojautos gerb. 
Varg. Juozui Brazaičiui dėl mirties jo my
limos žmonos Antaninos, taipgi sūnui Ab
donui ir dukrelei Loretai, kurie neteko savo 
mylimos mamytės.

A.L.R.K. Moterų Są-gos 55 Kuopa 
Monika Petraitienė, Pirm.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

UŽUOJAUTA
Amerikos Lietuvių Chorų Sąjungos, 
Chicagos Provincija, Reiškia Gilią 
Užuojautą, Provincijos Pirm. Juozui 
Brazaičiui, dėl Mylimos Žmonos 
Mirties.

PROVINCIJA

UŽUOJAUTA

Iš priežasties mylimos žmonos mirties, 
Kunigas J. Šaulinskas, ir Parapijos Komi
tetai, ir visi Northsidiečiai reškia gilią už
uojautą Varg. Juozui Brazaičiui jo did
žioje liūdesio valandje.

KUN. J. ŠAULINSKAS

AlA
PRANCIŠKUS ZAKARAS

mirė sausio 21, 1939, 3 vai. ryto, sulaukęs 52 m. arnž. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Kurtavėnų parap., Pa- 
dvaminkų kaimo. Amerikoje išgyvenu 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Stanislava, po 
tėvais Jogminaitę, sūnų Jonų, dukterį Ona. brolį An
tanų, brolį Konstanta ir brolienę Amelija Jogminus 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 10815 So. Prarie avė. 
Laidotuvės įvyks antradienį. Sausio 24 d. iš namų 

6:30 vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų par. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, Duktė, Broliai. Brolienė 

ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Canal 2515.

John F. Eudeikis LAIDOTUVIŲ
mumak m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAI1A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Klausykite mūrų Lietuvių radio programų fieitadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. 1ALTIMIERA8

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD II1 A KI P f patarnavimas 
AmDuLAIlbL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

1.1. Zalp
Albert V.

Peikus ir Eadeikis

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ........................ »«.«♦
NUT ................................................. >6.00
BIO LUMP .................................. >6.00
MINE RUN .................................... |5.75
BCREENINOS .............................. >6.60

Tel. ARDmore 6975

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių 
Nuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

■

SIMANO DAUKANTO 7

TEDERALŠAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

’ Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 

Chicago, III.

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN 

Oeriauaias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st Su Tet YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Moiiy B. Petkus
LacMcz ir Sanai
I. Liulevičios
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillii

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. Califomia Ąa 
Phone LAPayette 3572
3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

3307 Latuanica Avė. 

Phone YADds 4908
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

IncorporateU

Tel. Prospect 0745-0746

Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė. 

-O-
Pas mus galima gauti tikrai Lle- 
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūši, Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzlmidas 

, Savininkai

CLASSIFIED
Pavyzdinga Šeima

BRIGHTON PARK. — Nors 
šiemet, žiema nešalta, bet, var
gšams Jauki iniamas paukšte
liams netaip gera, kaip vasa
rą; sunku ir maisto susirasti.

Bet Gailių šeima, adresu 
4422 So. Artesian avė., atjau
čia tuos mažus giedorėlius ir 
nupirkę didelį maišą grūdu 
kas rytas mažyčius paukšte
lius pavaišina.

Paukšteliai taip priprato 
prie jų aprūpintojų, kad, pa
matę juos išeinant į lauką, vi
si ir skrenda artyn.

Visada, kada tik eisi pro 
Gailių gyvenamąjį namą, pa
stebėsi medžiuose daugybę 
paukštelių.

Gražu būtų, kad kiekviena 
šeima tai padarytų. Nereikia 
pirkti, tik išnešt jiems duonos 
trupinių, kurie jau nereika
lingi. Tas nesudarys išlaidų 
ir sunkumų, o paukšteliams 
žiemos metu bus gera.

Ar ne linksma, kai apie na
mus skraido ir čiulba maži 
paukšteliai?

Tat nepamirškim mažų Die
vo sutvėrimėlių, gražių čiul- 
buonėlių paukštelių V. S.;

Svarbus Klausimas 
Išrištas

\VRST SIDE. — Kuomet 
bankai ir taupymo ir skoli
nimo bendrovės pradėjo gau
ti valdišką apdraudę savo de- 
pozitoriams iki $5,(XX), tai ai
šku, kad visos federa liznotos 
finansinės įstaigos įgijo pilną 
pasitikėjimą.

Bet, laikui bėgant, kai ku
rie ėmė kelti abejones. Mat 
depozitų apdraudę žmonės e- 
mė lyginti su gyvasties ir nuo 
ugnies apdrauda. Tai yra, jei 
moki apdraudos mokesčius, 
tai apdrauda užtikrinta. O sy
kį neužsimokėjai, tai atsitikus 
nelaimei, npdraudos ir nėra. 
Tai ar nėra tas pat ir su de
pozitų apdrauda? Bankas ar 
bendrovė gali nustoti mokėti 
valdžiai apdraudos mokesčius, 
tada depozitai ir netenka val
diškos apdraudos.

Tie, kurie šitaip išvedžioja, 
jų galvojimas klaidingas.

Girdėdamas ne vieną ke
liant viršuję paduotą abejonę, 
užėjau į Simano Daukanto B- 
vės ofisą, 2202 W. Cermak 
Rd., pasiteirauti, kaip ištik
rųjų yra su ta valdiška depo-

zitų apdrauda. Bendrovės se
kretorius p-nas Ben. .T. Ka- 
zananskas suteikė autoritetin
gą paaiškinimą.

Pasirodo, kad ta baimė vi
siškai bereikalinga. Bankas, 
bendrovė ar kliokia finansi
nė įstaiga, sykį paėmusi val
dišką apdraudę, j,os numesti 
negali, šią apdraudę negali
ma lyginti su gyvasties arba 
nuo ugnies apdrauda. Finan
sinė įstaiga sykį gavusi val
dišką savo depozitų apdrau
dę, ją turi laikyti iki ji gy- j 
vuos. .

LIETUVIŠKI REKORDAI NUPIGINTI TRUMPAM 
LAIKUI

TIKTAI 48č UŽ VIENA
16071—Karvutė, — Doleris, — Vanagaltia.
16073—Reikia tept, dalys I ir II, A. Vanagaitis.
16128—Nakties tamsoj (valcas), Meilės abejonės (valcas)
16141—Gul Šiandieną, Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnas 
16146—Linksmas amerikietis, Šalčiai ir merginos, P. Stankūnas 
16150—Pavasario sveikinimai. Čigonės meilė, L. Taut. Ork.
16169—Kur tas šaltinėlis, — Prlrodlno seni žmonės jaunam mergelė 
16152—Man tik rodosi, — Pasaulis stovi, A. Vanagaitis.
16186—Liudvikas (polka), — Vilkas pilkas (polka), J. Dirvetls 
16191—Tamošiaus polka. — Panelės patogumas (polka) Ork,
16192—Ėjo Mikas (polka), — Trauk šimnlškj (polka) J. Dirvelis 
16195—Vestuvių valcas, — Nauja gadynė (mazurka), J. Dirvelis 
16197—Merginų bėdos, — Vaikinų bėdos, — Olšauskas 
16190—Vyrai, moters, negirtaukit, Kad pavasaris ateina. •
16200—Eiva, boba, pupų kult, — Seni, duok taboko. J. Butėnas 
16204—Polka “Jovalas,” Armonika, — 1, 2, 3 Brr Kupletai 
16212—Augo miške baravykas, — Pupų senis. J. Butėnas 
16214—Marsalietė. — Sudie, panaitėle, S. Pauras
16239—Tvliai. tyliai. — Dziedukas, Vyrų Oktetas
16247—Dumblas (dialog.), — Šis-tas (dial.) V. Dineika
16245—širdelė mano. — Tavu saldžiu mylėniu. Liet. Viešb. Ork. 
16250—Lietuvaitė (fokstr.), — Leisk man (fokstr.). Liet. V. Ork. 
16257—Vasaros grožybė, — Atsiskvrus su mylimąja, S. Pauras 
1 6258—Šarkis galijotas, — Skudutis, V. Niekus
16260—Amerikos lietuvių priėmimas, — Nuovadoje. Dolskis 
16261—Svetima padangė, — Studento sapnas. S. Pauras 
16262—Užaugau Lietuvoj, — Oi, atmink. A. Vanagaitis

16263—Vargoninkas. — Atbulinis. V. Niekus 
16270—Turkų vestuvės, — Rytu daina. Liet. Viesb. Ork.
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II. Liet. Viešb. Ork.
16274—Kiniu mamei pasakysiu,—Bernužėil, nesvaliok, M. Petrauskas 
16108—Bėda, kad giltinė neėda. — Vasaros nak*vs. L. Sipavičiūtė 
16123—Netur piečio, — Gieda gaideliai, A. Vanagaitis 
26004—Pastorius (socas), — Kaune Benas, Juokai 
26003—Kas bus (polka), — šitasl šokis dėl visu. Kaimiečių Benas 
26022—Sveikos Jėzau gimusis. — IJnksma giesme mes už'rankslm 
26023—Gul šiandiena. — Atsiskubino Betiietun. P •ook. M Choras. 
26028—Dul-dui dūdelė. — Bernužėli, nesvaliok, K. Petrauskas 
26038—.Tesiu jomarkėlin, — Teka upė per beržyną. J. Butėnas 
26039—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės, — Sėdžiu po langeliu. 
26040—Neverk, brangi. A. Sodeika, Arija iš operos “Rigoletto”,

Kipras Petrauskas
26045—Blusa, — Pusiaunakti mums baugiai. P. Oleka
26052—Pirmo pėstininkų pulko maršas. — Senas draugas (maršas) 

Benas.
26056—Sesutė (valcas). Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26060—Leliia (valcas), — žvirblelis (socas), šokių Ork.
26063—žvaigždutė (one step). — Mano brangio!! (vai.) Kauno Ork. 
26065—Kazbek, — Susgodoiau as godelės. J. Babravičius 
26066—Rni-rai, ratatal, — Gerkim, gerkim. A. Vanagaitis 
26068—Eisim grybauti (one sten). — Karvelėli^ (vai.). Kauno Ork. 
26071—Klaipėdos valcas, — Gaidys (polka), Kar. Benas.
26074—Pas malūnėli (valcas), — Ant kiemelio (polka), Kar. Benas 
26077—Kam šėrei žirgeli. K. J. Kraučiunas. — IS rytų šalelės. 
26078—pilkas kaip tilvikas (2 stop). Armonika solo, — Panemunės

vrTc«vs.
26080__Vrė'tas maišė A. Vanagaitis. — Godelės. K. J. Kraučiunas
26082__Suktinis. J. O’š»uskas ir E. Rakauskienė. — Tai gražumas

dukrelės. E. Rakauskienė.
26083—Greitas žirgelis (polka), šokių Ork.. Neskubėk, (polka),

K Orkestrą _ . _
26085—Tėwnės polka, — Kuku valcns. Tamtaut. Orkestrą.
26086—Bučkio valcas Nauln polka Okoh Orkestrą
26087—Sibiro tremtinys. — Bernužėli, neverk pačios. J. Olšauskas
26088__Kur Nemunas ir Dauguva. — Smuklėl ••aintkėlis. J O'Sauskns
26091—Linksmas jaunimėlis (polka). — Agotėlės valcas. šoklu Ork. 
26092 Prlrodlno eni žmonės. — Ant mariu krantelio. J. Butėnas
26094  Ganėm aveles, — Oi. čia. Čia M. Strumsklcnė ir p. Petraitis
26095 __T.evendrė'is. —• Grybai, M. Strumsklenė ir P. Petraitis.
26097—Onsundinė Rozalija, — Jonas pas Rožę, St. Pilka ir

M. žeinaltaitė.
26098—Barborytė nosį trina. — Alutis ir žemės roius, S. Pilka
26099__Obuolvs — Amnatininkų daina. P. Petraitis
26100—Ant laivo. — Būstu vyru J UktveTis ir Adelė žavlsteltė 
26102—Karės laiku polka, — Didmiesčio polka Junz. Sasnauskas
26104__Noros polka, — Bernelis (polka), P. Sarpaliaus Ork.
26105—Angelai gied danguje, — Tyliais naktj, P. Petraitis 
2C106—Mano tėvelis (vairas), — Ar žinai, kaip gerai (polka),
26107—Džiaugsmo valandos (mazurka), — Krale (polka), P. Sarp. 
26108—Žalioji girelė, J. Sarsevlčius, — Senelis ganS aveles (valcas)

ranršamns Victor Oramafonas tiktai ........................... gt.75.
Persinutlmns 2 rekordų kainuota 25c, 6 rekordų 40e.

Apart Rekordų Vlršmlnėfume sąraše Budriko Krautuvėje Galit® 
Gauti Kitus Lietuviškus Rekordus oo 85c.

Jos. F, Budrik Ine.,
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

CHICAGO, ILLINOIS

Budriko Krautuvės Žymus Programan įleidžiamas Sekmadieniais 
IS Stoties WCFL, #70 lai. 5:30 vai. vak.

J:

Iš Labdarių Sąjungos 
Susirinkimo

T0WN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos 1 kuopos me
tinis sus-mas įvyko sausio 15 
d. Pirm. M. Sudeikienė pada
rė pranešimą iš Labdarių sei
mo, taipgi apie rengiamą va
karą, kad kreipsiu prie kun. 
J. S. Jonelio dėl judamųjų pa
veikslų.

Pranešta, kad serga mūsij 
sk. 3 amžini nariai: O. Kas- 
mauskienė, M. Setkaitė ir Sa
dauskas. Visi trys yra sun
kios ligos prispausti.

Skaitytas laiškas - kvieti
mas į Marijonų Rėmėjų sei
mą. Kvietimą^ priimtas. At
stovais išrinkti: M. Sudeikie
nė, J. Gedvilas, P. Dorša. Au- 
kii paskirta $3.00. Knygų pa
tikrinti ižd. O. Vaznienė pa
kvietė pas save. Prie valdy
bos darinkta komisija: J. Ge
dvilas, Dorša, Sriubienė, Mar- 
tušienė.

E. Gedvilienė pranešė, kad 
buvusi sena narė Juozapa Ra
gauskienė žadėjo tapti am
žina nare.

Valdyba 1939 m. vienbal
siai užgirta toji pati: dvasios 
vadas kun, J. Juška, pirm. M. 
Sudeikienė, vice pirm. J. Če
pulienė ir R. Urbonienė, rašt. 
B. Cicėnienė ir O. Martušienė, 
ižd. O. Vaznienė, iždo globė
jos M. Martušienė ir V. Ka
tauskienė.

Kuopa reiškia užuojautą 
nenuilstančiai darbuotojai Ve
ronikai Katauskienei dėl mir 
ties jo« brangaus vyro Augus 
tino. Labdary?

Vyčių Veikla
BDIGHTON PARK. — L 

V. 36 kp. laikė metinį susi 
rinkimą sausio 9 d. Šiam sus 
me užėmė vietas jau naujoj' 
valdyba: dvasios vadas kun 
A. Briška, pirm. — B. Kli
mas, 1-mas vice pirm. B. Kvie 
tkus, 2-tras vice pirm. — J. 
Vilkanskis, nut. rašt. — Ag
nės Saucunas, fin. rašt. — H. 
Cherry, kasininkas K. Zarom- 
skis. kasos globėjai — A. Che 
rry, C. Zičkus, maršalkos — 
A. Krause, A. Nakutis, korės 
pondentai: Sophie Gimbut, Va 
leria Jomantas, Anthony Ži

lis, Jr., ir Valeria Kraučiunas. 
Sus-me dalyvavo ir kalbėjo 
svečias iš Lietuvos Juozas 
Sliuožas. Dvasios vadas kun. 
A. Briška kvietė kp. ruoštis 
prie parapijos 25 metų jubi
liejaus, kuris įvyks šiais me
tais.

Nutarta rengti metinį šo
kių vakarą ir komisijon išrin
kta: S. Gimbut, S. Sabutis, G. 
Smuksta, F. Sapikas ir A. Ži
lis, Jr.

Kuopa prisižadėjo 100 nuoš. 
dalyvauti apskričio choro pa-

Prieš keletą metų Chicago barzdaskutys Joseph Birelio 
parsivežė iš Kalifornijos orendžių ir lemonų čiopų ir paso
dino induose. Čiepai prigijo pradėjo augti ir šiemet davė 
vaisių.

rengime, “1939 metų įvairu
mai”, sausio 29 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Su naujais metais, prasidė
jus naujų narių vajui, kvie
čiame visą jaunimą įsirašyti 
mūsų organizacijon.

Pereitą antradienį graži 
grupe 36 kuopos narių lankė) 
Chicagos Lighting Institute. 
Harold H. Slavitt, demonstra- 
torius, pranešė, kad kas nori 
matyti demonstravimą, lai pa
šaukia State 8412 (dėl rezer
vacijos). Įžanga dykai.

“Roller Skating Party” į- 
vyko sausio 17 d., AVhite Ci
ty. T. Z., Jr.

Naujos Lietuviškos 
Dainos

Ką tik gauta* naujų dainų 
iš Lietuvos ir Lietuvos Vyčių 
Chic. apskr. choras jas padai
nuos sekmad., sausio 29, ka
da bus “1939 metų- įvairu 
mai”, Lietuvių auditorijoj.

Kurie dar nesirengėte daly
vauti tam koncerte, įsigykite 
tikietus dabar. Vakaras bus 
įdomus ir visiems patiks.

M. B.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 23-eia Diena
Šventuose raštuose tiesos 

reikia ieškoti, o nė iškalbos.

Kiekvienas šventas raštas 
turi būti skaitomas tokioje 
dvasioje, kokioje yra rašytas”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius V, 1).

Redakcijos Atsakai
Suvalkiečiui. Tamstos kore

spondencijos negalėsime sunau 1 
doti dėl tz>, kad ji parašyta ' 
piėšeliu ir ant abiejų lapo pu
sių. Korespondencijoms perra
šyti redakcija neturi laiko. 
Korespondencijos turi būt ra
šomos plunksna tik ant vienos 
lapo pusės, paliekant didelius 
tarpe eilučių tarpus redakci
jos pataisymams.

“Kas turi jėgų save nuga
lėti, tas tam gimęs, t&s stovi 
virš visų tas nešiojasi charak
teringą šventojo žymę”.

! !.EXTR A !!
Dovanos Dova nos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $150 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą 
•iž 1939 metus.

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
nurašo.

1

20ftvč. Jėzaus širdies Intronizacija .......................................
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

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

t. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..........................................
K. Matulaitis, M.I.C................................................................. 1.25

’ Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ........................ 25
I Malda ui Jaunimų — parašė Kun.

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

K. Matulaitis. M.I.C....................................................................... 1.00
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis................ 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 1.25
11. Išsipildė — verič K. Giedrutis ..................................................75

12. ftv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ............................ 75
14. Porcijnnknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V,...05 
15 Lsgendos 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.I.C......... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys............................ 25
19. ftv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......................1.00

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

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mar 
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, III.
Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais lr 
Sekmadieniais

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

Br. Motuzu Pasku
tines Filnios 

Amerikoj
Sausio 24 d., 7:30 vai. vak. 

J. Gaidelio salėj, 12304 So. 
Halsted St. (AVest Pullman). 

Sausio 25 d., 7 vai. vak.

PAIEŠKO PUSBROLIO
Aš, Apolonija Kazllluna llč. po 

vyru Balčiūnienė, paieška u aavo 
pusbrolio Kazimiero Andrulevičiaus, 
kuris paeina iš Delkišklų kaimo. 
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. A- 
inerlkoje gyveno Massachusetts val
st y Jo j e. PraSau pranešti man po 
num.: 8441 North Bell Avenue. Chl
eago, m. Už žinių būsiu labai dė. 
k Ingą,

TAIKOM
Taisomo ir (dedamo pamušalus J 
skurinius kotus. Jdedamo naujus zl- 
perius j skurinius džlaketus (jaC- 
kets) pigiai.

OMUI.INGIO VALYMO IK 
TAISYMO KRAUTUVE 

4fti)2 So. Wood St. Chicago. III.
KAMBARIAI IftRENDAVTMUI

Išrenduojame 5 kambarius su žilu
ma.

324 T S. F.merald Avė.,
Tel. VlCtory 4IS1

RENDON TAVERNAS 
Pilna) (rengtas, dirbtuvių apielinkS- 
1e. Prieinama kaina. Telefonas; 
RockvrcIJ 1071.

PARDAVTMUT NAMAS 
Pardavimui 5 kambariu bunga1ow 
Karėto vandenio Šiluma. Mūrinis per- 
čius. 2 karu garadžius. Kaina $5 600 
Bargenss AtslSaukite 54)32 Ko. Rock. 
w<‘ll Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai (rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. AtslSaukite; 33OH44 W 
SSrrl otreet, Chioago lUInols.

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Kur galite rasti tokia cottage koky
bę už taip žema kaina? 7037 South 
Ada Street. 6 kambariu medinis na
melis. furnace, ąžuolo grlndvs. Lo
tas 33X125 pėdu. Tiktai $2250.00 
Peržiūrėilmul Saukite; Sims of Mc- 
Chm. 217 VVest 83rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845,

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDfcJE

Esame priversti parduoti visai mo
derniška mūrini bungalow su $5,00# 
nuostoliu. Miegojimo porčius su stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai 
Garadžius. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už $4.500. 7018 South 
Ada Street. Oalite matyti, susitarius 
su Sims of McClun. 217 VVest 83rd 
Street. Telefonas ĮVENtvyratb 1845.

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMO) 
Liga Verčia savininkų parduoti labai 
pigiai, gerai pastatytų, ž fietp i n^5rt- 
nj namų su $7.000 nuostoliu. 6-$ 
kambariai, fu.rnh.eu ir pečiu apSitdo- 
mas. ąžuolo grindys ir kiti mediniai 
papuošimai. Kninavrt $11.500. Parsi
duoda už $4.500, Randasi ,5753’So. 
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau
kite: Sims of McCh»n.‘217 VVest 83rd 
Street. Telefonas WENtworth 184n

RENDON KRAUTUVE 
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas' per 25 Vne- 
tus. Joi norite, galite imti ir kam
barius; Atsišaukite; 4438 So. Pair- 
fleld Avenue. Tel. Wmtworth 8948.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Valgomųjų daiktu krautuvė (bučer- 
nč ii* grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai (rengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite- 1845 VVabansla 
Avenue. Chicago. Illinois,

PERK UI,P VIETA 
Perkėliau savo Real Estate Ir ^No

taro Raštinę i nauja vietą. Turiu iŠ 
reeieveriu ranku mažu ir didelių, už 
morgičhis forkluozuotų, namu. Visi 
geri pirkiniai ir parduodami pigiai. 
Kiekvienas, kuris atsilieps i š( pa
garsinimą ir pirks namą. gaus In
surance (apdrauda) dykai, vieniems 
metams. O tie, kurie apdraus savo 
namą. rakandus, automobili ar kit
ką, arba atnaujins baigiančią -‘-ap
drauda per mūsų raštinę, tie gaus 
HUMOR (juoku) žurnalą vieniems 
metams dvkal — arba kokią kitą 
dovaną. Mes padarom ir p'otari2oo- 
jame visokius legnliškus raštus. Pa
tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi kitus 
patarnavimus teisingai ir su dideliu 
atsargumu iš visų atžvilgių.

CHA S. E R N T C H
(Kazimieras Emlltls)

2500 VVest 83rd Street 
Antros Lubos. Tel. PROspeet 8025. 
(Durys nuo Campbell Avė. pusčs)
Valandos: nuo 9 lkl 12 ryto lr ,nuo 

K iki 9 vakare. Sekmadieniais, 
nno 12 popiet iki 5 vai. vak.

4rogona Salėj, 320 Kent St. 
(Kockford, III.)

Sausio 26 d., 7:30. vai. vak.
Dillenburg Hali, New York ir 
Broadway (Aurora, III.).

1 Sausio 27 d., 7:30 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo par. sa
lėj, 2745 W. 444h St. (Brigh
ton Park). Pabaiga.

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų 
Jubiliejaus Proga

LEO NORKUS, Jr.
D1STRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

»
GERKIT tik OERĄ ALŲ, padarytų Chieagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St. TcL Hemloek 6240
Ji

MHI HM . .--.i. sAattiMi. j. . I-A '■


