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Valio.
JAPONIJA STOVI UŽ 

DIDESNI SAVO LAIVYNĄ 4
LONDONAS, vas. 15. - - 

Karo laivynų konferencijoj 

Japonijos delegatai pranešė, 

kad jie neatmainomai stovi už 

didesnį karo laivynų. Kitaip- 

gi nepasirašysiu, sutarties.

Bažnyčia Kovoja Nepadorius 
Moterų Parėdus

ROMA, vas. 15. — Kardi- atkreiptus prieš nepadorius 
nolas Sbaretti, Drausmės Ko- moterų parėdus, būtent, taip 
ngregacijos (Congr. Consilii)
pirmininkas, viso pasaulio vy-

LAIVYNŲ KONFERENCIJOJ PRADĖTAS 
TIKRASISDARBAS

Kinijos Valdžia Rekrutuoja 
60,000 Naujokų' J | būnant \v aslnngtono sutar-

__ T , — a - , * > 6mi, Japonijos laivynui buvė
BRITŲ PARLAMENTE KALBAMA APIE nuskirta norma. 60,000 tonų Tautini Vįliava

KRIKŠČIONIŲ VARGUS RUSIJOJ

EINA TIKRASIS DARBAS

LONDONAS, vas. 15. — 

Laivynų konferencijoje prasi-

TIKEJIMO LAISVES RU
SIJOJE KLAUSIMAS

kiekvienam 100,000 tonu A- 

'menkos arba Britanijos lal- 

vtj. ■ ■' ■ • :t
į Šioj konferencijoj Japonija I 

nori laimėti 70,000 tonų, ty. J 
70 nuošimčių tonažo. Jei A-

skapams išsiuntė laiškų mote

rų parėdų reikale. Tuo laišku 

Jo Eminencija pareiškia, kad 

katalikiškam pasauly turi būt 

vykdomas Šventojo Tėvo tro-

vadinamas “naujas madųs.” 

Ragina kunigijų ir katalikus

tėvus ir motinas vykinti Šve

ntojo Tėvo norus.

Sakoma, kiekvienoj vysi, - 

pijoj bus sudaryti komitetai 

tai visa vykinti. Nepadoriai

LONDONAS, vas. 14. , , . , . .
dė.jo tikrasis darbas. Ikišiol Britanijos parlamente iškel- merika turi 180 tonų kroize- 

buvo vedami vien privatiški tas tikėjimo laisvės Rusijoje ^ni .Japonija reikalauja 

pasitarimai ir daromos per- klausimas. Kreiptasi į vald- 126,000 tonų. To nusistatymo 

žvalgos. Dabar gi pradėtos žiu, ar ji nerastų priemonių J* laikosi ir narūnų atžvilgiu, 

tikros derybos, kas kokį di- sustabdyti Rusijoj vedamus Praneša, kad Am. J. Vals- j 
delį karo laivynų gali turėti tikinčiųjų žmonių persekioji- tybių delegacija pasirengusi 

ateinančiais penkeriais me- mus. Pažymėta, kad gal to' nusUeifiti.

tais- . • Į. siekti per T. Sų-j Be kitko Japonija stovi už

(laminama visų penkių vai- jungų. žinomų didžiulių “dreadnau-

stybių MvitonMi sutarto. Dau r. sekretorius gMV’ pansUtinin.,.

gmusra domės atkreipiama i _ 1 , , ; , , t..... Ijr. . . * Henderson atsake, kad vald-valstybių apsaugų, kiekvienų

sutarčiai sakinį sustatys eks- 

pertai.

REKRUTUOJA 60,000 
KAREIVIŲ

žia tuo reikalu darbuosis Rėk, 

kiek jai bus galima ir priei

nama. Pareiškė, kad palauks 

apie tai žinių nuo savo atsto

vo Rusijoje.

PROHIBICIJA ARŠIAU 
SALIŪNŲ

škunas, būtent, kad katalikės I pasirėdžiusios moterys nega- 

moterys taisytųsi padoriais Į lės priimti šv. Komunijos, ne- 

parėdais. : galės patarnauti prie šv. Kri-

Toliaus kartlinolas aiškiai, kšto arba šv. Patvirtinimo, ir 

nurodo bažnytinius įstatymus, t.t.

los Neprikteusamyhes 
Paskelbimo Aktas

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 
1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, 
Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pa
reiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferenci
jos nutariau rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia ^statanti nepriklausomą demokratiniais 
pamatais "sutvarkyta Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą.valstybę atskirianti nuo visų valsty
binių 'ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lie
tuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kito
mis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek 
galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai............
vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.

CHICAGOJE
18,000 tarnautojų ap

mokėta
Vakar 18ai tūkstančių Chi

cagos miesto tarnautojų išmo

kėta algos už pirmas dvi sau

sio savaites..

Miesto valdyba, be to, turi 

pasitarimų su piliečių komi- !

NORI PABRANGINTI 
GATVEKARIAIS VA

ŽINĖJIMĄ

Chicagoj norima pal 
nti gatvekariais važinėj 
gi 8 centų. Šiandie yra 
nfai.

k* GaTvekarių kompanijos kai

kur vietoje prailginti bėgius, 

įveda bnsus, kuriais žmonės

tetų, kurs žadą parūpinti pa- j privežami prie gatvekarių.

Taigi, tų bugų išlaikymui rei

kalinga į metus nuo žmonių 

surinkti apie 10 milionų do- 

Už bombų dirbimą leri»J daugiau.

Vakarinėj miesto daly po-; Tuo reikalu jau įduotas fe 
lieija suėmė keturis bernai- detaliam teismui prašymas.

čius, kurie namuose gamino___________________________________________

bombas, kaip sakosi, išmėgi- ‘

nirnams (eksperimentams). A i 
si keturi pakliuvo kada ėjo 

nešini bombomis jas išmPgin- kil° kovo,i P1™'™’- Užvakar

ti tuščiuose lotuose. Ivakarc d" “Sau-

ta.

AVASHINGTON, vas. 14. — 

Juridinio Kongreso žemesnių

jų rūmų komiteto subkomite- I 
tui apie proliibicijų vakar ta-» | 

rp kitų liudijo Rev. Norris- 

G. AVood iš Bostono, Mass. 

Jis sakė, kad išpradžių 18-ųjj 

„ , v. . , . .... priedų laikęs lygiomis: su De-

•. . . . .. Av. . . syntimi įsakymų ir daug da-

rbavęsis už prohibicijų. Bet

SUIMTI TRYS KLAS-N AN KINYJ, Kinija, vas. 15.

— Pietų Kinijoj iškilo nauji 

maištai ir tautiškųjai kiniečių 

valdžiai maištininkus malšin

ti neužtenka kariuomenės.

ėmė tris amerikoniškų bank-

A aidžia tad pradėjo naujo- nočių (pinigu) klastuotojus, 

kų rėk r litavimų. Norima sure- ar g.aĮ platintojus. Atras- 

krutuoti apie 60,000 jaunų vy- ta daug netikrų vieno dolerio 

ril, juos pralavinti, apginkluo- banknočių. Areštuoti pasisakė 

vienas jų esųs rumunas, kitas 

u n gara s, trečias gi čekas.

t i ir pastatyti priešais maiš

tininkus.

ATIMS NUO BRITŲ 
KASYKLAS

skolų išimtinai tik būtiniems 

reikalams.

TUOTOJAI

BERLYNAS, vas. 15. —

greitai apsivylęs. Anot jo, pro 

hibicija yra blogesnė už gy

vavusius galiūnus. Šiandie ga

liūnai yra kiekvienuose 

muose.

na-

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

Alfonsas Petrulis, 
K. Šaulys,
Dr. J. Šaulys,
J. Šernas,
A. Smetona,
S. Smilgevičius,
J. Staugaitis,
A. Stulginskis,
J. Vailokaitis,
J. Vileišis.

Nušauta du plėšiku

Patys piliečiai pagaliau pa-

UŽDARE JAUNŲJŲ RAU
DONŲJŲ BŪKLĘ

LONDONAS, vas. 15. —

Britai pradėjus 1908 m. val

do dideles Lena aukse kasyk

las Siberijoj. Jie turi konce

sijų. Iš Maskvos praneša* kad 

ateinančio balandžio pradžioje vadai

sovietų valdžia panaikinsian- nuo|i„s ^nkln<>ja. 

t i tų koncesijų /(leidimų).

BERLYNAS, vas.

NUSKENDO SU JGULA

ALGARVE, Portugalija, 

vas. 15. — Ispanai žuvininkai 

portugalų valdžiai pranešė, 

kad atvirioj jūroj su visa į- 

gula nuskendo portugalų gar

laivis “Tigro.” Matyt,'tas į- 
vyko nuo sprogimo. Į nurody

tų vietų pasiųsti karo laivai.

BERLYNAS, vas. 15. — 

Čia sustreikavo 5,000 taxi-cab 

vežėjų (šoferių). Reikalauja 

aukštesnio užmokesnio.

SENATAS PRIPAŽINO 
HUGHES TEISĖJU

WASIITNGTON, vas. 14. — 
15. Vakar vakare senatas 52 bal-

i NAUJAS IŠRADIMAS

NEAV YORK, vas. 15. —
(’ia policija atliko kratų ir nž- sajB prįeš 26 patvirtino Ch&r- , T , . ~jni isiikalė jattnųj, komunistų, ber-les „Las Hughes vyriausio jo " L“”> ”

nničrn ir meriraičiu'— wnkn. 4 inžinierius James L. Mc- __________naičrų ir mergaičių — vynau- teismo teisėju pirmininku. „ „

šių būklę. Policija patyrė, kad Naujas teisėjas savo vieta u- .v,(nain °.18,Į SC1 an 

tuos .jau- žims vasario 24 d. .padėjo M dolerių banknotę ir

i pasiųle bile vienam paimti be 

Del jo patvirtinimo senate “alarmo” sukėlimo. “Seifas”

STUDENTŲ “PRAMOGA” "mark!.ko'’a'
v Teisėjas Hughes dalyvavo

CAMBRIDGE, Mass., vas. 

14. — 200 studentų iš Harva

rdo Universiteto važiuodami 

iš Bostono požeminiu trauki

niu išdaužė vagonų langų sti-, 

kius, nuplėšė skelbimus ir ki-* 

tokius prajovus atliko.

Čia juos policija pasitiko, 

paėmė visus į policijos stotį, Į 

surašė pavardes ir adresus ir 

paleido. Pavardes policija į- 

duog nukentėjusiai kompani

jai.

praeituose prezidento rinki

Lavonas nuodėguliuose
Arti Broadvieiv, vakarinėj 

Chicago daly, sudegė apleisti 

namai. Nuodėguliuose policija

-----------  - ................-—-•=-------------- ■ - rado nežinomo vyro lavoną.

tuo būdu būsią galima apsau- Gal tai bus Broadviev mies 

goti brangenybes krautuvėse, telio klerkas, J. Grant, 55 m., 

taipat “seifus” ofisuose, ly- kurs prapuolęs. Pramatorna 

įėjimus j būtus ir t.t. žmogžudystė.

STUDENTAI ĮSILAUŽĖ 
KALEJIMAN

ŽUVO DU SARGU IR 
PLĖŠIKAS

DETROIT, Mieli., vas. 14. 

— American Štili Alarm Co.
1

I ofisų užpuolė keturi plėšikai.
, Kilo kova sn keturiais kom-

•
• panijos sargais ir vienu por 

1 licmonu. Žuvo vienas plėšikas 

į ir du sargu. Poliemonas pa

šautas. Kiti trys piktadariai 

pabėgo automobiliu. Suspėjo 

i pagrobti 300 dolerių.

Kritninalinis užpuolimas
Kriminalinio užpuolimo au

ka krito užvakar vėlai vaka- 

ALBION, Mieli., vas. 15. re Miss Blanche Hardiman, 

■— Už triukšmavimų į vietos 40 m., Chicagos Universiteto 

kalėjimų uždaryta dvylika Al- knygininke. Policija ieško pi- 

bion kolegijos studentų. 300 ktadario.

CHICAGO IR APY1JY- 

į KĖS. — Saulėta ir šale ut 

'šiandie; vakar žemiausia te-I
mperatūra (ryte) buvo' 13 lai-

i Kažkur tolėliau nuo “sei

fo” yra įtaisyta taip vadina-
..........republikonų partijos l<“*' studentų įsilaužė kalėjinmn ir

pusėje. Taip elgdamasis jis jausli akis. I er ban - suįmtu8 paliuosavo. RiauSini-

notę yra paleistas nematomas

(ultra-violetinis spindulys, ku

rs atsimuša į sakytų akį. .Tei 

kas mėgintų paimti banknotu,

Stu# būdu aky butų sukeltas

muose

aiškiai parodė savo partyvu 

mų

likai pašaukti teisman.

7 MIRĖ PRIEGLAUDOJE
VISAM GYVENIMUI 

KALĖJIMAS I

MUSKEGON, Mich., vas. 
14. — Kalėjimu visam gyve
nimui nubaustas F. E. AVee- 
ver, 28 m. Jis nužudė 20 me-/

merginų.

kadir mažiausias šešėlis. Taip 

įvykus, tuojaus pasigirsta “a- 

larmas,” ty. didelio skamba

lo skambėjimas. Banknotės . 

ėmėjas gali būt sučiuptas.

GRANADA, Ispanija, vas. 

. 15. — Našlaičių prieglaudoje

staiga mirė septyni vaikai.

Sakoma, jie sirgę ir jiems 

į įduoti neatatinkanii vaistai.

- Inžinierius McCoy sako, kari PLATINKITE "DRAUGĄ”

10 metą kalėjimo
Už vienos studentės krimi- PsnnJ

Į
nalinį užpuolimų Earl Run-: 

nels, 25 m., teismo nubaustas 

dešimčiai metų kalėjimu.

Trūksta 173,000 dolerių
Peoples State bankos, May- 

woode, kažJrar pranyko kasi

ninkė Miss L. D. Lindgren, 

25 m. Bankai trūksta 173,000 

dol.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.^8 

Vokietijos 100 markių 23,91

f
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI.

Rytoj visu mūsų tauta mini Lietuvos 
Valstybės dvylikos metų nepriklausomybės 
atgavimo sukaktuves. Nors mes ir negyve
name nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje, 
tariau iki šiol dar nė vienais metais nepa
silikome nepaminėję tos visai tautai brangios 
Šventės.

Vasario 16 d. ir mums daug kų prime
na, kelia mūsų tautinę dvasių, stiprina tuos 
ryšius, kurie jungia mus su visa tauta.

Niekas negali užginčyti to fakto, kad ir 
mums yra labai brangi šventė, kurių kas met, 
kovotų sau pilnų nepriklausomybę. Daug tam 
tikslui aukų sudėjome, daug dirbome. Del to, 
iUiprantama, kodėl Vasario šešioliktoji ir 

nis yra albai brangi šventė, kurių kas met,
Įgalėdami, iškilmingai minime.

laip amerikiečiams (žinoma, ir mums) 
y>rbrangi Liepos Ketvirtoji, kaip airiams 
ŠV; Petriko diena, taip jpųBfc U^bpyiamH yra 

brangi Lietuviu tautos- ■ šventė — “Vasariu16* 
d. Pirmoje eilėje ji mums primena, kad Lie
tuvių tauta savo nepriklausomybės siekė, sun 
kiais ir kruvinais keliais eidama, kad ji daug 
savo vaikų kraujo praliejo, kol svetimųjų 
jungo nusikratė. Užtai, ši .šventė teikia gyvo 
tautinio įkvėpimo kiekvienam lietuviui, ne
žiūrint kokiam pasaulio krašte jisai negyven
tų ir verste mus verčia branginti taip sun
kiai įgytų tautos laisvę, branginti kritusius | 
už Lietuvų karžygius ir tautos vadų dideles 1

pastangus. Iš to savaime turi išeiti troškimas 

savai tautai laimė*, gerbūvio ir pasiryžimas 

saugoti ir ginti jos teises, kelti jos vardą pa

saulio akyse ir iš visų pajėgų dirbti jos ge

rovei.

Toks pasiryžimas ypač. yra svarbus mu-1 
ms, amerikiečiams. Delko, berods ir aiškin
ti daug nereikia. Visiems yra žinoma, kad 
kaip Lietuva yra iš visų pusių apsupta ga
lingų priešų, norinčių jų pražudyti, taip ir 
mes čia turime be galo daug pavojų savo 
tautybei.

Mes senesnieji kas kart vis labiau nu
tolstama nuo Lietuvos, o kų bekalbėti apie 
mūsų vaikus, kurie IJetuvos nėra matę, ku
rie savo gyvenimų ir likimų jau visiškai su
rišo su tuo kraštu, kuriame jie užgimė ir už
augo.

Bet mes, žinodami tų faktų, kad lietu
vybės išsižadėjimas nei mūsų pačių, nei mūsų 
vaikų nedaro geresniais šio krašto piliečiais, 
turime teisės kovoti su kiekvienu, kas tik 
išdrįstų atimti iš mūsų didelę brangenybę — 
tautvbę.* I

Taigi, Vasario 16 d. mums svarbu ne vien 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuves pa
minėti, bent trumpų Valstybės veikimo ap
žvalgų padalyti, bet dar svarbiau yra ugdyti 
savyje ir priaugančioje kartoje tautinį susi
pratimų’ ir atsparumų.

Mūsų mokyklos, akademijos, kolegijos, 
mūsų jaunimo organizacijos ypač tokia pras
me vasario Šešioliktųjų privalėtų minėti.

Žodžiu, Vasario 16 (k turi būti mūsų tau 
tinio atsigaivinimo diena. Mes dėl to ir pa
sitikime, kad nebus to lietuvio, kurs rytoj 
nepajustų to kilnaus iv didelio laimėjimo 
dvasios, kurs nebūt dėkingas Lietuvos kar
žygiams, kurs nestiprintų savyje tautinės 
dvasios ir pasiryžimo.

a'«

Jonu Velička%

VASARIO 16 DIENAI.
Laisvės šventę šiandien švenčiam — 

nevisi:

mūsų broliui jungų kenčia, 
pavergti.

Šiandien džiaugias, šiandien liū ii — 
Lietuva,

nes brangi Vilnijos žemė — 

nelaisva!

Gaudžia varpas, skelbiu šventę — 

ne visiems...

Skauda širdis mūsų broliams — 

pavergtiems!

TAUTOS ŠVENTE.

Visi į iškilmes. Visi! Viauiniaus Konferencijoj 1917 met 
Lietuva į jas šiandien eina. j rugsėjo mėn. j konferencija’ 
Šiandien Lietuvos Nepriklau- buvo suvažiavę 222, visokių! 

Į somybės iškilmės — linksmiau'politinių krypsnių, tikriausi į 

šia lietuviui diena. Šiandien 1 lietuviai iš Vilniaus. Kauno:

Praeitieji metai nieko naujo Lietuvos gy
venime neatnešė. Politiniu žvilgsniu tik tiek 
jie skirtingi, kad Smetonininkams pavyko 
nusikratyti p. Voldemaro. Bet šiaip jau padė
tis mrpasdauKt^Tautirunkai j.1-.pasiryžę Ifnoil 
gjausia laikyt ią valdžioje į^Hblto jie neskelbi, 
nei Prezidento nei Seimo rinkimų. Kitas 
politines partijas posenoviai tautininkai per
sekioja, norėdami jas visiškai panaikinti. 
Keikia palinkėti, kad naujieji Nepriklausomos 
Lietuvos metai būtų laimingesni, kad jie grą
žintų teisėtų ir demokartingą valstybei tvar
ka.

Lietuvos katalikams ypatingai praeitieji 
metai buvo skaudūs. Tautininkų vyriausybė

Lietuva švenčia vienuolikos 
neprik lausomybės gyvavimo 
metų sukaktuves.

Pažvelkime į valstybės kū
rimosi dienas, bent trumpai 
ties svarbesniais nepriklauso
mybės atkovojimo faktais ap
sistodami.

1919 metai Lietuvos Nepri
klausomybės kūrime turi ne
paprastai didelės reikšmės; 
tais metais lietuvių tauta pa
rodė visam pasauliui, kad lie
tuvių tauta gyva ir pati gali 
savo valstybę sukurt ir savo 
kraštų valdyti. Lietuvos ne
priklausomybę paskelbė Val
stybės Taryba 1918 metais 
vasario mėn. 16 dieų Valsty-

ir Suvalkų sryčių. II-ji Kon-' 
ferencija jan susirinkusi Kau- /I
ne 1919 met. sausio 16 dienų i 
visiškai pritarė Valstybės Ta-' 
rybos darbams ir papildė jų 
naujais nariais. Tais pat me
tais balandžio mėn. (pradžioj 
Valst. Taryba nustatė pagrin
dus konstitucijos dėsniams, 
kuriais turi būti tvarkomas ĮI
Lietuvos gyvenimas ligi stei- ! 

giamojo Seimo. Valstybės Ta- j 

ryba anais laikais buvo mūsų į 

šalies parlamentas. Pirmasis: 

Ministerių Kabinetas, arba'

KARDINOLO AVIŽERY PAMINKLAS 
KARTAGINOJ.

Garsiojo kardinolo paminklas Kartaginoj, kur 
geg. 6—12 dd. įvyks Ei haristinis Kongresas, į kuri 
Am. Liet. R. K. Federacija organizuoja Maldininkų Ke
lionė laivu “Kocliambeai.’’. Laivas iš New Yorko iš
plauks balandžio mėnesio 22 d. Lietuvių grupei vado
vaus gerb. kun. J. Ambrias ir gerb. kun. J. Švagždys.
Kelionės visais rtI ikalai kreipkite’S i ' Draugą ’

vykdomoji valdžia susidaiė armjjOs organizavimo darbas i priešais susiremti. G priešai 
1918 metais lapkričio mėn.' idaus ir išorės lenkai, vokie

čiai ir išalkę bolševikai. Visų 
laikų ėjo kovos. Štai bolševi
kai, išsinešdino. Vokiečiai ga 
yę smūgį, jtaip pat pasitruu 

* *lfyŪ^ sukanka ljtfhft<s ą$ttf nuo*. '^nkai^lūdę Lietuvą, ties 

a. dr. Jono Basanavičiaus, mūsų tautos put- .Širvintai*, -Giedraičiais, paju-
riarciio, mirties. Ito’. k$ rei*kia lietuvia aukž’

Dr. J. Basanavičiui dar gyvam esant tau- la^ls *’ žemaitis.
ta pastatė paminklų, kas yra didelė reteny
bė. Jis tos garbės pilnai užsipelnė, nes tau-

i j tėjo. Pagaliau 1920 met, iŠ

prasidėjo ir sparčiai ėjo 1918 
4 dienų Vilniuje. 'metais.

Valstybė be kariuomenė* Štai mūsų savanorių pirmie-
bės Taryba buvo išrinkta Vii- negali būti. Lietuvos siems būri I ' • ■ < teko jau

veikimui per
.f X G

^stnarkųn
sekiojo jų eko|io|jjf] 
zacijas, uždare tris katalikų privatines gim
nazijas; pavertę teismų partine įstaiga, nu
teisė nekaltus katalikų veikėjus (dr. Drauge
lį ir Mikšį) ir jdos uždarė į kalėjimų; griež
tai cenzūravo katalikų spaudų, baudė jų re
daktorius. Rimta katalikų padėtimi stipriai 
susirūpino vyskupai, o ir pats Šventasis Tė
vas.

kultūrines organi-

Kad ir priešų varžoma, bet 
vis tik Lietuvos valstybė tvir

tos atbudimo gadynėje jis labai didelį vaid
menį suvaidino.

Dr. Basanavičiaus uolumas, jo dideli dar
linkta Steigiamasis Seimas, 
kuris nustatė valstvbės kons-

bai, jo nenugalima dvasia visuomet mūsų tau-V^U('Dsl 11 brinko tikiu vyk
tų lydės, ’ a:it 3 Pusl’>

A. Vaičiūnas.

PASAKA.
Šaltas žiemosvakaras. Langai apšalę, 

o už lango vėjas neramuolis staugia ir 
švilpia, lig norėdamas prasiskverbti pro 
langų keleivis ir čia, sukilti. Kambary 
fifiėsu, šilta. Vaikai, susėdę apie stalų 
prašo senelio, daug buvusio, daug ma
čiusio papasakoti pasaka. Šimtametis se- 
nis'vaikams papasakojo glotnių {msaką:

“Kitų kartų, tai buvo labai senai, 
kuomet žmonės nežinojo elektros, telefo* 
ną, radio, kuomet nebuvo dar .gelžkelių, 
aeroplanų, šalyje, kurioje buvo neperei
namos girios, gyveno prie vandenių van
denėlių, prie upių upelių sriaunų, garbin
ga tauta, sena-sena kaili pasaulis. Kuomet 
toje šalyje jie apsigyveno, niekas to ne
galėjo pasakyti: vieni spėjo, kad senų se
novėje jie atėjo iš Rytų, kiti spėjo, kad iš 
vakarų, bet niekas ir |w> šiai dienai ne
galėjo įspėti, iš kur jie atsirado. Tos tan
ios vyrai buvo tvirti kai ąžuolai, raudoni 
kai bijūnai, skaistūs, kai dobilų žiedai. Jie 
savo neapleisdavo; kito nenorėdavo; buvo 
begalo ištvermingi, darbštūs, dori ir kan
trūs. Moterys, buvo skaisčios kai rožės, 
tyros kai rūtų lapeliai, mėlynakės, skais
taveidės, lieknos kai liejos, plonos kai 
nendrės. Jie mokėjo savotiškų gražių dai
nų, kurias darbu* pabaigę dainuodavo, o 
šventomis dienomis eidavo į šventus ažuo-

lynus pagarbinti savo dievaičių. Taip jie 

gyveno ilgus metus laimingai ir turtin-

gai tuomet nenorėdavo mėsos valgyti, ku- • tų šalį.
rios apsčiai turėjo, pasigaudavo žuvų, ar 
paragaudavo saldaus midučio kurio tos 
šalies bitelės labai daug prinešdavo. Žie
mų, nuo šalčių jų kūnų dengdavo lo
kių, vilkų ir kitų žvėrių kailiai, o vasarų 
sveikas marškonis parodas. Visus juos 
valdė išrinktas vyriausi* kunigas, kuris
tvarkė netik jų dvasios, bet ir kūno rei- j tardavo, — apdovanodavo... Pasiliejo bru
knių*. Bet vienų dienų atjojo pas juos iš j lių kraujas.
vakarų pulkas medžiotojų, ir, suardę tur
tingų šalį, pranešė saviemsiems kurie su
rinkę didelę kariuomenę, ėjo {»er neperei
damas girias jas degimlami, kad užimti 
tų šalį, jų pavergti, prisiplėšti turtų ir 
grobio. Ir prasidėjo toje šaly, negirdėtos 
kovos, kilo gaisrai, badas vargas.. Turto 
tie užpuolikai prisiplėšė pakankamai, bet 
šalies pavergti nebegalėjo. Antrų kartą, 
dar su didesnė kariuomene atėjo, bet šį 
kartą turėjo be nieko grįšti, nes tos šalies 
vyrai išvijo priešus iš tėvų .žetnė*. Kiek 
kartų priešai į tų šalį žengė, kiek kartų, 
su didžiausiais nuostoliais, turėjo grįžti, 
nes tos šalies gyventojai, kiekvienų kar
tų buvo pasi rengę priešų sutikti. Bėgo 
metai |m> metų amžiai po amžių ir vis 
tos šalies gyventojų niekas negalėjo pa
vergti, nors visas pastangas dėjo. Negu
lėdami nieko padaryti, sutarė pavergti ap
gaule.

— Ktai — sako — nuvyksime kaip

svečiai, paskui, įgiję pasitikėjimo tarp išnuikint ?... Taip ėjo amžius po amžiaus...

vyresniųjų, gausime įtakos ir vyresnius 
patraukę savo pusėn, galėsime pavergti ir

Daug kartų jie bandė tokiu būdu pa
vergti, bet vis nepasisekė, nes vaišingi tos 
šalies gyventojai, pamatę tikruosius sve
čių siekius išvydavo šalin, o kas nepaklau
sydavo, nuvesdavo į girių ir paklaidydavo.

Ir sumanė po tų šalį skelbti naujas 
tikybas, o tuos, kurie toms naujovėms pri-

Aukurai buvo išdraskyti, seni kuni
gai išvaryti!.. Ugnimi ir kardu platino 
naujoves. Nušvito tos šalies padangės gai
srų ugnimi ir tamsiųjų naktį visa tos ša- J lį, tik istorikas, vartydamas apdulkėju-
lies padangė nušviesdavo!... Degė trobe
siai, turtai, pilys, miškai ir visa gėrybė...

Nuo to laiko tos šalies žmonės pakliu
vo į amžių vergiją. Pasklido po tų šali- 
šalužėlę ne gegutės kukavimai, ne lakštu-
tės dainavimai, ne bernelių dobilėlių ir , ainiai lig toliai, koliai pamatė aušros 
mergelių-lelijėlių linksmi juokavimai, bet pirmuosius spindulius.

vargo vargužėlio raudos:
“O varge, varge, vargeli mano,
Kada aš tave jaunas išvargsiu.
Kada numirsiu, viską užmirąiu,

Tada aš tave varge išvargsiu!”

Šiitą skausmo giesmė skambėjo po 

pavergtą, kitkart laimingą ir turtingų 

šalį!

Apsiniaukė tos šalies padungė. Tir

šti debesiai uždengė saulutę. Pakilo trys 

arui ir nulėkė į tą šalį, kad jų išdrakyti,

Žmonės gimė, kad vargti, vargo ir mirė > mes, uždarydama į tamsius urvus, karda- 
saulutės nepamatę, jos spinduliais nepa
sidžiaugę... Buvo paniekinta ir gražioji 
kalba kuri vien vargšo pastogėje dar gir
dima buvo... Baisų skurdų nešė los šale
lės gyventojai ir jau buvo nustoję vilties, 
nakties sapnai, vaizduojantieji garbingų 
praeitį neramiu miegu užmigusi baudžiau 
ninku laiks nuo laiko tik žadindavo... se
nieji piliakalniai naktimis atgydavo; — 
ten bočių karžygių dvasios vidurnakčiais į 
išeidavo iš savo kapų ir liūdnai žiūrėda
vo į pavergtus ainius... Ant gulo buvo 
uždrausta viešąja senovės kalba kalliėti ir 
melstis... Jau pasaulis užmiršo apie tų šu-

sius istorijos lapus, skaitydavo apie to 
šalies praeitį.

Miegojo, sapnavo žmoneliai neramius 
sapnus!.. Verkė, dejavo ir kentė vargo 
Įuispausti didvyrių ir garbingos giminės

O kaip galingai sugaudė varpas: kel- 
i kitę, kelkite, kelkite! Visi sujudo ir pra

dėjo bailiai trinti akis, nes nežinojo, ką 
aušros spinduliai ir varpo gaudimas rei
škia!..

Ir iš samanotų bakūžių išėjo prana
šai, kurie paskelbė vergijai žūt butinę 
kovą!.

Nelygi tai kova buvo! Pamatę sve
timieji pavergėjai, kad gali šalis atbusti, 
tuos pranašus išvarydavo iš gimtosios žc-

vo, šaudydavo ir visaip naikindavo!.. Bet, 
jau nebegalėjo išnaikinti, nes vietoje vie
no, stojo keli ir žadino šąlu iš miego!.

lr atbudo žmonės! Ir paskaitė raštuo
se apie savo garbingųjų praeitį ir griebė
si aštraus kalavijo!.. Iš kaimų į kaimus 
ėjo gandas trimito iš bočių kapų, kad 
atėjo metas numesti svetimų jungų ir 
dabar, kaip senovėje:

“Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai — barzdočiai dūmoja,
Galanda kirvi fe,
Kalavijus aštrius 
lr bėrąjį žirgų balnoja!”
Taip ir dabar, iš tolimų kaimų iš 

tamsiųjų girių rinkosi jaunieji berneliai 
savo šalelę išvaduoti, ir savo tėvynę at
statyti!

Vėl nušvito tos šalies padangė gaiš 
rais, sudrebėjo žemė!.. Užsidegė kerštu 
vergo krūtinė, atgimė bočių kraujas ai
nio širdy!..

Kiekvienas tos šalies gabalėlis buvo 
krauju atpirktas.

Iš senosios pilies iškilo vytis ir tos 
šalies padangėje, kaip ženklas 'pergulės 
iškilo!... Ir atstatė vėl savo valstybę nar
sieji tos šalies vaikai. Ir aplaužė sparnus 
visiems trims arams!..

— Užbaigęs senis savo pasakojimų, 
paklausė vaikų: Įsjiėkite, apie kokių šalį 
aš dabar jums pasakojau?

“Liet. Keleivis”.
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Prašau Į Mano Kampelį
TAUTOS ŠVENTE VASARIO ŠEŠIOLIKTOS NAKTĮ.

Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

I Nesijuokit, čia kalbama ne 
'apie žmones, bet apie Lietu- 
Ivos karves.

L3wrence. Čia Bagočiaus 
!“ juriskonsultuojami” neza
!ležninkai Kalėdas pradėjo švę- 
Į sti sausio mėnesy. “Šventoji j vi*» dar laiko užgrobę) VI!- 
!naktis” šįmet pas juos buvo!nių, jo kraštą, dzūkų žemes. 
Į sausio 2 d. Keleivis sako: “ka!&0 gegužės diena atsimink 

Vilnių! Tu eiki jai J

(Tąsa nuo 2 pusti . i. . ?—
domųjį komitetų— ministerių j Klausykit artinas šešiolik- 
kabinetų. 'tos vasario naktis. Baisi tai

Bet kovos su priešais ne- naktis — vaidenas... 
baiktos. Lenkas vilingai sulau-j Atėjus pusiaunakčiui žemė 
ž.ęs Suvalkų sutartį ir pa- apsidengia tiršta slaptingu
siuntęs savo generolą Želi
govskį, užgrobė (ir tuo tarpu

ir Kęstutis, žemai nusilenkia 
raitininkui; Algirdas pažvel
gia į Kęstutį ir grįžta kapuos- 

• !na... Tada pasirodo .Jogailos 
ranka ir smaugia Kęstutį, ta
sai karčiai nusišypso ir eina

ris — ieško kartuvių; o vė- teksto, 10 — prieš ir po — 
jas pro sąsparas taip gailiai skelbimų (stambiųjų firmų), 
evpii) — šaukia Muravjevą...' Kaina Lietuvoje 2 litai. Re*

Tik, štai, iš vakarų šalies,dakeijn; Miškų g. 10, b. 7. 
padange atskrenda šarvotas Ats. red. — inž. B. Garšva.

! daugi buvo gerų dainininkų, Į tautieti,
{tai vaikelis išėjo neblogai”, pagalbon. Didi.-

Chicago. — Lietuviški so
cialistai suskato atgaivinti 
Vilniaus vadavimą. Lietu
voj pradėta šnekos, delko vo
kiečių teisinas tęsia Plečkai-Į 
čio ‘‘nagrinėjimų*’. Plečkaiti' 
pereitais metais vokiečiai su-j 
gavo miške su ginklais einant 
Lietuvos “vaduoti”

ūku, pasidaro taip tamsu ir 
visa prigimtis stebūklingai 'kapuosna... Ateina Vytautas, 
nurimsta. Nustoja tada pušys Žalgirio didvyris, nusilenkia 
tarp savęs kuždėjusios, bai-'raitininkui ir išdidžiai sumo
sią i nusigąsta, ir vėjas 
nebts la i nuo j a a 11 iži ną 

mūsų laimė- dainą...

tada jęs aplinkui kalaviju grįžta ka 
iūdesio puosna... Ateina tada seneliai- 

Ižilgal vėliai ir, pagerbę raiti-

raitininkas ant balto žirgo, 
nešdamas su savim kapų tylų.

Nutyla vėjas, nušvinta snie
guoti Kibiro laukai... Vilkai 
staugia nusigandę, lokys iš 
baimės giliau kasas į savo 
lindynę...

Susirenka klajūnai — kau
lai aplink raitininkų: baidos 

i žirgas... Sumoja
imas, Klaipėdos krašto atva-j Staiga iš milžinkapio atsi-, ninką, vėl eina i kapus... Pa- Į . , - • vakani

atseina, ale gavimas sulig joj pRr 
“vaistų” žmogų, sakoma,'(jarbo 4įėk 
tiesiog nusiminimai! veda

Roma. — Belgijos karalaitė 
i ištekėdama už Italijos sosto

------------- ; įpėdinio, kraičio atnešė 4 mil.
Maskva. Rusijos bolsevi- Boilerių. Komunistai dabar 

kų siaurini, T ilb‘so fabriko,. g£(jg Hįf|Ktį Romon savo agita- 
snvo carą Staliną -- iš-.torių su propaganda — kara
liuko garbes siaučiami. Joks ]jaus palociuje įsteigti sov'ie- 
tokį pažino ir prie kavos pa-AUs
vadino. « ------------

----------- - Chicaga. čia pas kaiku-
Kaunas. — Vienas Lietuvos riuos lietuvius katalikus “su-

laikrąštis rašo: “Kokie tė- sipratimas*’ galvon netelpa, 
vai, tokio ir vaikai — sako Pav., darydami mirusių atmi- 
patarlė. Taip dažniausia ir nimus, bažnyčioj šv. Mišias 
būna. .Juo tėvai pieningesni,! užprašo, o bedievius per jų 
ir pienas buvo riebesnis, juo laikraščius pasimelsti už jo 
ir jų vaikai bus pieningesni.” dūšią kviečių.

reikės padėti 
šalies valdžiai 

tiek patiems piliečiams, kol 
tikrai mes savo valstybės vi
dų, kaip reikiant sutvarky

sim.
Laukia Vilnius, jo kraštas, 

laukia Dzūkija, Gardinas at
vadavimo. Rita sparčiais žing
sniais, nes iš nieko kūrimo 
darbas pradėtas, ir daug kas

jojęs žudo galaviju Jogaila ir 
žaibo greitumu nujoja rytu 
pusėn. Temsta, vėl daros visiš
kai tamsu.

Bet dar baisiau būna tų vi
dunaktį tolimame Sibire. Iš

neliai ir renkas prie raitinin-1 gilių pusnynų kelias senelių 
ko; gal papratę, išgirdę trimi !kaulai, klajoja po Sibiro tvr-

žvilgterėti.
Tada raitininkas galingai 

sutrimituoja ir'jo trimito bal
sas girdėti visame pasauly, bet 
tik ne visi jj girdi...

Iš kapų tada kelias žili se

to balsą, rinktis 
vado.

Ateina čionars

prie savo

Mindaugas,
raitininkui,pasiekta. žemai nusilenkia

Tad priekin i galutiną kovą. — tik staigft are pasirodo kru
— Vilnimis atvadavimą. vma jo brolio ranka ir smo- 

Žygintas. gia jį kardu, nė nesuvaįtoja...
ramus sau grįžta Į kapus... At
eina Gediminas ir, nusilenkęs 
raitininkui, vėl grįžta Į ka
pus... Ateina broliškai vieno

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 
CIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKĖLĖ 
TIS “DRAUGE”

laukius, nerasdami kartuvių... 
Vėjas daužo jų kaulius, dainuo 
dainas mirties himnus... Vaito 
ja taip gailiai...

Tada visame Sibire taip 
būna baisu!.. Žmonės slepias, 
kur įmanydami; vaikai nusi
gandę šaukias motinų, suau
gusieji dreba iš baimės..

puosna, neradę nei Muravjevo 
nei jo kartuvių..

Sibire vis stovi, kaip sto
vėję, kartuvės, vis žudo “mų- 
rarvjevai”.. Vincą Vincas.

z
■ ' ■ I — ■» I ■■■ ■ ■■ I||W—

Žodyje “Nuo redakcijos”' 
sakoma:

“...obalsis yra: “Technika, 
Lietuvos tautiniame ūkyje”... 
Šio žurnalo tikslas bus dis- 
kusuoti įvairias technines mū
sų ūkio problemas ir anali
zuoti jų harmoningo tarp sa
vęs santykiavimo sąlygas; su-

raitininkas pažindinti visuomenę su ana- 
šalin ir vėl .loginiais svetimų ūkių klau

simais; kaupti kolektyvų pa
tyrimą technikos srityje, duo
dant atliktų Lietuvoje techni
nių darbų aprašymų; popu- 
liarizuoti technikinius klausi
mus visuomenėje, rišant tech
niką su jos pritaikymu mūsų 
ūkyje”.

NAUJI RAŠTAI.
Technika ir ūkis. La teclini 

<|ue et l’economie. Technik 

und AVirtschaft. Lietuvos In

žinierių ir Areliitektorivj Są

jungos organas ir leidinys. 1 

nr. 1929 m. gruodžio mėn. 

Į Kaunas.

Simne numeryje dipl. inž. 
P. Stanaitis rašo atsiminimui 
apie inž;. Petrų Vileišį, dipl. 
inž. J. Jankevičius aprašo šio 
jo vardo tiltų; yra straipsnių: 
elvilės statybos darbų apžval
ga, “Lietuvos Eksporto” ben 
rtrovės šaldytuvo, bandymas, 
plytų gamybą Lietuvoje, L. I. 
ir A. Sųjungos darbai ir k t. 
Daug atvaizdų.

Žurnalas sveikintinas, kaip| Tai rimtų Įspūdį teikiųs spe 
Ilgai dar klajoja po Sibiro cifinis žurnalas. Net iš vaizdu judintojas Lietuvos techniško 

tyrlaukius senelių kaulai, bei-!labai rimta: 40 puslakščių!gyvenimo.
‘kitų už rankų vedini Algirdas džias į gyventojų bakužių du-Į kreidinio popieriaus, 30 pusi.l Vitkauskas.

—»

CHICAGOJ IR APIELINKESE ĮVYKS

Sekmadieny t Vasario 16 d.
Šioje Tvarkoje:

DIEVO APVEIZDOS PARAP. 15-tas Federacijos Skyrius, prie kurio priklauso vi
sos draugijos bendrai su Labdarybės 4 kuopi rengia paminėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių. Rengiama vakarienė su programa, kurią atliks Parapijos Cho
ras, p. K. Sabonio vedamas, Solistai ir Solistės. Kalbėtojai: p. L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, A. Nausėda, Labdaringos Sąjungos Pirm., Kun. Ig. Albavičius, Kuri. 
Prof. B. Urba ir kiti. Pradžia 7 valandą vakare.

CICEROJ, ŠV. ANTANO PARAP. SALĖJ draugijos po vadovyste Federacijos 
skyriaus rengia paminėjimą su gražiu programų. Įdomią ir įspūdingą prakalbą pasa
kys gerb. kun. J. J. Jakaitis, kurį daugelis pirmu sykiu išgirs. Taip-gi kalbės gerb. 
klebonas kun. H. Vaičiūnas ir kiti. Dainuos Choras ir solistai, p. A. Mondeikai vado
vaujant.

NORTH SIDĖJ ŠV. MYKOLO PARAP. SALĖJ įvyks programas vakare. Gražų 
programą išpildys parapijos choras po vadovyste varg. p-no N. Kulio. Kalbės gerb. 
klebonas kun. J. Svirskas ir misionorius kun. A. Petrauskas. Vaidins gražų patrioti
nį veikalą “Už Tėvynę Malonu Kentėti.” Bus ir kitokių pamarginimų.

-4-

BRIGHTON PARKE, NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAP. SALĖJ programas į- 
vyks vakare. Programą išpildys parap. choras, artisto p-no Justo Kudirkos vedamas. 
Prakalbas pasakys vietiniai gerb. kun. A. Briška, kun. Pr. Vaitukaitis ir svečias kun. 
Karalius.

WEST SIDĖJE Aušros Vartų parapijos bažnyčioj bus atlaikyta suma už kovotojus 
už Lietuvos nepriklausomybę. Po sumos 12 vai. seks iškilmingas posėdis mokykloj. 
Posėdyje dalyvaus darbuotojai ir dr-jų atstovai po vadovyste Federacijos 3-čiojo 
skyriaus. 7:30 valandą vakare parapijos salėj įvyks platus programas, kurį išpildys 
Vytauto Teatras ir parapijos choras. Taip-gi bus įdomių prakalbų.

MARQUETTE PARKE, GIMJMO PANELES ŠV. PARAP. SALĖJ 3 valandą po 
pietų įvyks įvairus programas ir įvairias prakalbas pasakys p-ni E. Vileišienė, Vil
niečių atstovė, adv. Grišius ir pralotas Jul. Maciejauskas. Programą paįvairins para
pijos choras ir solistai.

TOWN OF LAKE, ŠV. KRYŽIAUS PARAP. SALĖJ programas įvyks vakare. Kal
bės gerb. vietos kunigai ir iš kitur pakviesti kalbėtojai.

Visose Lietuvių Katalikų Bažnyčiose Vasario 16 d. Įvyks Pamaldos, Pritaikintos Tautos Šventei. Be abejo, Neliks Nei Vieno Lietuvio, Kuris Ne
atvyktų i Šiame Pranešime Pažymėtas Iškilmes. Mūsų Visų Pareiga Tautinę Šventę Tinkamai Paminėti. Visus Kviečia,

A. L. R. K. FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRITYS.
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ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KAS KĖSINOSI PRIEŠ 

MEKSIKOS PREZI
DENTĄ.

Ispanijai sutiko
milionu dolerių.

Komisijos svarbiausia už

duotim buvo išspręsti, kaip 

teisingi buvo katalikų vie

nuolynu reikalavimai, kurie

T
• V'

S?Sta<Jien!h, Vas. 15 «}.. 15.15

ton nepaprastom per tolimas 

dausas kelionėn norįs iiuti 

dar kitus aštuonis žmones, in 

ėmus

du keliauninku jis jau turį ,

Vienas jų lierr Max DeutchJ08 valdži°8 jiemB dovanotus, 

iš Olmuetz, kitas — studen

MASKVA IR FRANCUA. ’sadoj Paryžiuje. To reikalau
ja žinomas Miliukov, Kerens- 

kii ir kiti. (lai ten pagrobta

sis yra uždarytas, kad gavus

savo sūnų. B septynin u8"s metua ten valdž didcli“'i 
iliuuninku iis iau turis.Ižem4a l)lotus’ kltados Isl>a"b

Vienuolynai reikalavo atpil-

Kada nesenai Meksikoj kė

sintųsi nušauti naujų tos ša

lies prezidentų, kai-kurie ang

liški laikraščiai paskelbė, kad tas iš Pressburgo.

pasikėsinto jas esųs katalikas. Oeenasėk’o planai paremti 

Katalikų priešai dar kitokiu prof. Herman Obertii dosniais, 

nebutniekių prisegė. Iš to u p- Šis profesorius pirmasis rim- 

turėta įspūdis, kad katalikas tai planavo iškelti tarp plane- 

norėjes nušauti prezidentų, tarinį susisiekimų. Jo planuo- 

nes šis pastarasis prigulįs ka- se buvo be kitko iš Europos 

talikų persekiotojų grupei. į Ameriką ir atgal paštų sių-

Chicago laikraštis Daily sti rakieta vienos valandos 

Ne\vs išpradžių ir paskiau pa- laiku į viena pusę. 

davė žinių, kad pasikėsinto jas i Oberth’o planus finansavo

Flores yra komunistas. Apie didžioji vokiečių kratomųjų 111 U-

tai laikraščiui pranešė Chiea- vaizdų kompanija “Ufa”.[ Teisėjas Taft 1901 metais 

go miesto iždininkus C. S. Pe-(Paskiau kažkodėl tas finansų- buvo paskirtas Filipinams ge- 

terson, kurs dalyvavo ten naulvimas nutruko, prof. Obertli neraliu gubernatorium. Tre- 

jo prezidento inauguracijos susirgo dirksnių liga ir griu- jus metus jis ten viršininkavo 

vo visi jo planai. į ir visas laikas palankiai atsi-

Tatai. dabar jo tuos užmes- nes<‘ i katalikus.

tu.s planus atgaivina čekas in 

žinierius.

Rusijos sovietų valdžiai ga

lima pritaikinti patarlę: “Va

gie, kepurė dega!”

Anų sekmadienį Paryžiuje 

iš vieno viešbučio išėjo vienas ^kisk\a apie tai nugiidusi
rusų generolas, atkaklus bol- nesitaisiaa. a««»k°> kad P°d' 

Sevikų priešas. Paryžiuje gy- ««u dan*' kas iai tinka' 

vena daug rusų išeivių, kurie lua jei jaučiasi nekalta, bet

dymo, kada norėta juos nuolftbęgę bolševikų ’ teroro: ^k®110’ kiaušių triukšmų 

tos žemės atsavinti. Rusiioie. Tai dauiriausia ižv-|Pr*e^ ^rancW

Komisija nuodugniai tų rei

kalų ištyrė ir išsprendė, kad 

savastys priguli Bažnyčiai ttįjg^ Vadu 

už atsavinimų pripažino at.-f 

mokėti 9 milionus dolerių.

Pibn vvksiant į Filipinus, 

komisijos pirmininkas Taft 

aplankė Romų ir tenai tuo 

reikalu gavo reikalingų davi-

Rusijoje. Tai daugiausia įžy

mieji, aukštos kilmės rusai. 

Tas generolas buvo ten rusų

iškilmėse.

Kaip žinoma, to Flores na

miškiai, tėvai ir broliai, yra 

katalikai. Kitados ir jis pats 

buVo kataliku. Bet jis iš na

mų išėjęs virto ne tik fanati

ku, bet ir rau.doniausiuo.ju 

komunistu.

Štai kadir musų lietuviški 

} komunistai. Kitados jie buvo 

katalil <ais. Bet likimas jiems 

lėmė susidraugauti su raudo

naisiais gaivalais ir jie pavir

to komunistais, didžiausiais 

: savo tautos ir tvarkos prie- 

j ’šais.

£ * Taip yra ir su tuo Flores. 

ei kas mėgina sakyti at-

kščiai, tas, suprantama, 

ri vien katalikus šmeiįti 

Kiekvienas žmogus tu

į dėmėti tų tiesų, kad katalikas

jokiu budu negali atlikti pa-

1 našaus nedoro darbo. Jei ka

talikas elgias priešingai, jis

• negali būt kataliku, arba yra 

pamišusiu.

Kas socialistų kitaip tvirti

na, toks, suprantama, neturi

' sveiko proto ir kaipo tokio roi- 

1 kia saugotis. Nesveikų, protą 

sukelia dažniausia fanatizmas 

■ — svajonės apie komunistiš

kų “rojų”.

D. C.

TAFT KATALIKŲ PRIE- 
TEjLIS.

Nesenai atsistatydinęs 

vyriausiojo teismo teisėjas pir 

mininkas VVilliam Hovvard 

Taft yra žinomas katalikų prie 

telis ir šalies katalikai apgai

li jo pasitraukimų iš vyriau

siojo šalies juridinio ofiso.

Būdamas vyriausiuoju tei

sėju jis katalikų reikalus vi-’

iš

, KITAS KELIAUNINKAS Į 
MĖNULĮ.

... ."RgV"-------------------—----------—
Žinomus sovietų valdžios prie- šių. Gavome avietinių, braški
aus. jnių, žemuoginių,, ananasinių,

Jei be niekur nieko sovietu i™4*“1*' dudalh* * auks0 V&’ 

rpelių. Visos labai gražios pa
žiūrėti ir gardžios valgyti. Ti
nka dovanoms. Todėl norėda
mi tinkamų dovanų suteikti 
krikštynose, vestuvėse, baliuo
se, ir.prie visokių kitokių at
sitikimų ir progų pirkitės lie 
tuviškų saldanių.

Kreipkitės į “Draugo“ ofi-

valdžia sukeliu tokį prieš 

progos jį nuSmugeliuoU į Bu- ,.eildtt s^.

sijų ir ten su juom apsidirbti. ,. - kalta> ka<|
gelbėtis, tai pati nori su Fran- 

cija santikius nutraukti, kad 

paskiųu nebūtų toli blogiau.

Triukšmauja, 

(šiuokart 

valdžia)

Įsivaizduokite, gerbiamieji. 

Sovietų valdžia kuone su visu 

pasauliu gražiuoju nesugyve

jų Ina kada toks sugyvenimas jai

kad francuzai 

pati Franeijos

įtaria gen. pagrobime. Ir jei būtinai reikalingas. Ir ji pa-

ne

tai, jai ir tinka pradžioje 'pa-;ti jau pradeda Francijų pro-Į 

Generolas išėjo ii piapuolė..2ymgta teisinga patarlė. [vokuoti, turi būti kas tokio '

Kai-kas matęs, kad jis pagrob . ti i /nepaprasta.

tas į automobilių. Pranešta Įdoimasia dar ir tas, kad, Į
policijai. Ši deda pastangų, iš- j šiandie jau ne Francija puola! Galimas daiktas, kad tuo"

sų, 2334 So. Oakley avė., Chi 
cago, ni.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
. . . tikrą specialistą, ne pas kokį ncpa-

virkščiai. Kada oficialė Fran- ištiktųjų sovietų valdžiai at ‘yrėij. Tikras specialistas, axba pro- 
. . .fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-

cija apie tų įvyki tyli, Maskva.sakys kokiu-nors ypatingu kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
,po pUno iiegzaminavimo. Jus sutau- 
i pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
| daktarų negalėjo pagelbėt jums del- 
| to, kad jie neturi reikalingo patyri- 
[ mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, Jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Ir.ėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
l po pietų. Vakarais nuo 5 iki J, 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

spręsti tų paslaptį. Bet lįgšiol Maskv^ bet viskas eina at- budu provokuojama Francija1

be pasekmių.

•<
Jei generolas pagrobtas, tai 

tą žygį galėjo atlikti ne kas 

kitas, kaip tik Maskvos sovie

to agentai. Kur galėjo jį dėti, 

tai svarbus klausimas.

Kai-kurie francuzų laikraš

čiai reikalauja, kad policija

1910 metais būdamas Am. atliktų kratų bplševikų amba- 

J. Valstybių prezidentu -Taft 

atliko dar kitų katalikams 

svarbų išsprendimų. Indionų 

įeikalų komisionierius Valen

tine katalikiškose indionų mo

kyklose uždraudė seserims vie 

nuolėms mokytojoms dėvėti, re 

Ilginius savo pašaukimo ru- į 

bus. Šalies katalikai reiškė i

t
didelio nepasitenkinimo. Pro j 

zidentas Taft panaikino tų į 

fanatiškų komisionieriaus už-1 

draudimų.

Tolinus būdamas preziden
sados sprendė bepartyv'iai. Įl 

tai atsižvelgus, tie sprendimai Taft į vyliausiąjį teismą

vien buvo teisingi, bet ir 

žnyeiai naudingi.

Pirmasis jo svarbus ir be- 

partyvis liečiąs katalikus 

sprendimas atliktas 1900 me

tais, kada jis pasiųstas į Fi

lipinus Amerikos komisijos

priešaky. Tada tos salos buvo kardinolas Gibbons 

vos priskirtos Amerikai, kuri vyskupas Ireland.

teisėju pirmininku paskyrė 

Edvardų Douglas Wliite, kafb- 
likų. Senate sukelta daug pa

sipriešinimo. Tas negelbėjo 

ir VVliite pasiliko teisėju.

Tarpe daugybės Tafto Įžy

miųjų prietelių buvo a. a.

ir arki-

Pasauly atsirado dar vienas 

svajotojas keliauti per dausas 

j mėnulį. Šiuokart tai Tliomas 

tOcenasek, čekas inžinierius ir

išradėjas.

Ocenasek planuoja padirb- 

-dinti rakietinę mašinų, kurių- 

-’ja galėtų skristi devyni asrne- 

jnys. Jis yra nuomonės, kad 

jo padribdinta mašina mėnulį 

nuo žemės busiu galima pa

siekti į 87 valandos. Anot jo. 

ateinantį pavasarį jis atlik- 

siųs pirmuosius savo išniėgi

nimus.
Mašina turės šešias atoki 

rias rakietas. Trys rakietos

7 busiu panaudotos pasiekti mė

nulį, gi kitos trys — gryžti at-

1 gal j žemę.

Mašina sklis baisiausiu 

greitumu. Artinantis į vienų 

ar kitų planetų, rakietų šau

dymus bus sulaikytus tonu tik- 

• rais veržtomis. Tokiu budu 

mašinos greitas skridimas bus 

.. sulaikytas, kad be pavojaus

i nusileisti ant planetų.

Inžinierius Ocenasek sako

“FARMAZONAI”
PIRMU KARTU CICEROJ

Rengia

Vakarinės Žvaigždės Pas. Klubas

Nedėlioj, vasario 16,1930
Liet. Liuosybės Salėj 14 St. ir 49 Ct. Cicero
Iturys atsidarys 5:30 v. v. Lošimo pradžia 6.30 v. v. 

Įžanga prie durų 75c. nuo narių iš anksto 50c.

Po vaidinimo šokiai prie šaunios muzikos.

Visus brolius ir seseris lietuvius širdingai kvie

čiame atsilankyti. Pirmų, o gal ir paskutinį sykį tu

rėsime progų pamatyti gražų veikalą Farmnzonai, 

4 veiksmų komedijų, labai juokingu, iie politiška, 

todėl atsilankę nesigailėsite. Lošėjai bus iš Rose- 

lundo. Visus kviečia Komitetas.

TUBBY

^rFS A 6000

‘.UU'LL soom 
HAVE OODLES

OF MOME.V
~c

-TO B B S*, LETA 
“TELL HIM

7

per savo laikraščius kaip tik 

išgali ir sugeba vanoja Fran 

cijų. Maskvos laikraščiai pa

žymi, kad bolševistinei Rusi

jai su Francija esu negalima 

sugyventi gražiuoju, nes Fran

cija globojauti rusus išeivius}

parėdymu.

GAVOME ŠVIEŽIŲ 
SALDAINIŲ.

Tik ką ii Lietuvos gavome 
‘Rūtos” saldainių įvairių rū

MANDAGUMAS
IR

SPARTUMAS
Patarnavime savo kostomeriams padarė šių bankų taip populerę 

nedarant skirtumo, jei jus kalbate vien tik lietuviškai, nes mes kal

bame ir-gi lietuviškai.

Ar jus laikote savo pinigus namie f Tai pavojinga. Kodėl nemie

goti ramiai žinant, kati jūsų pinigai yra saugus banko.) ir uždirba

•f
jums nuošimtį. Gal jums reikia apsaugos dėžutės dėl jūsų brangenv- 

bių, arba pasiskolinti pinigų iš bankos? Atsilankykit pas mus.

Sekanti lietuviai: Sedemka, Yagminas, Rimkevičius, M.ickievi- 

čius, Žabelio, Laurinavičia ir p-lė Laucaitė.

’ Peoples J^įational “Bank
and tJrust Company

' op Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu Ir geru patarnavimu.

Get-Rich-Quick-Adoni;
/------------------------------- --------------

I LilTLE BviOTBLR 
IS <SO<N6 TO 

GET RlCH, He 
SAVED TVUO 
CEMTS, AlREMJV 

TODAV

V

J

\frHc

HE A
LETTEK 10 N?/ 
COOSlW IčO 
TUR1LE CREEK 
UJITHOVT PAVlMG

ypOSTAGEO/p ip/

c POSVCPl iCfc MMI 
LOOKlky S|J i 

ORGPPED 1UE LtTr7 
IMTA THE MMLRo- 
VU1THOOT PVTTIM' A 
šiam p om h - 
THAT'SHCVų I b»D IT .' 
----------r

• - i

<

r

— yra 
gera kaina 
už gerų dantų 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Latve Tube

25^

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls ls a PnmouB Vivanl Sėt and ln- 
cludea facc i>owrier, $1.00; Rouįjc, 75c, 
Tlssue Crcam $1.00, Oepilatory $1.00, 
Karlai Aatrlntimt $1.75, Bath Salt 1.00. 
Tc.tlet IVatcr $1.25. Pcrfume $2.75, Brll- 
llantlnc 75», Skln Whltcncr 75c. Totai 
Valuc $12.00. Spoclal prlce, $1.97 for all 
ten pleces to introduce tįsis line.

Vardas .....................................
Adresas .....................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, New York

MOVA) VM 
60 MM A €ET K

MOO.E LtYTEOS 
TO MAIL

7,7/

Z/O

-9—
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Seštadienia, Vas. 15 d., 1950 draugas

KLERKAS IR MILIONIERKA. C H I C A G
m

<11
I

M

»

METINĖ CENTRO 
RIENĖ.

K OF L BASKET BALL 
LEAGUE.

Official Standing.

LakeTown of 
Cicero 
Ind: Harbor 
Brighton Park 
North Side 
Bridgeport 
Koseland 
AVest Side 
Providence

((Cicero tymas) lošia taip-gi 
kitomis dienomis su IVashing- 
'ton Couneil tymu kuris yra 
Southvestern divizijoje ir yra 

L. pirmoj vietoj. Pereitų savaitę 
0| supliekė K i ilge ouncil 22

16. Valio, lietuviai!

Sekmadienį, vasario 23 d. 
įvyksta du dideliu dalyku: K. 
Fed. Vak. Valstybių 7 Kon
ferencija ir A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro metinė vakarienė.

VAKA- įžėsimės mūsų gerb. Seselių ta
lentais — suruoštu progra
mų. Bilietai tiktai $1.00.

Tyla.

Į NORTHSIDIEČIUS!

Brangūs Northsidieeiai!

čiai, 16 d. vasario rinkimės į 

Šv. Mykolo parapijos svetai

nę kur gražiau paminėsim 

Lietuvos Nepriklausomybės 12 

metų sukaktuves. Federacijoj 

vietinio skyriaus rūpesniu, 

bus statoma tų dienų labai 

gražus ir patrijotiškas veika

las (“Už Tėvynė Malonu Ken 

tėti”), primenantis tuos lai

kus. kada lietuviai, metę ark-

Tuo du dalyku yra tiksliai štai, ir vėl prisiartino Lietu-Hus ®mę kardus, skelbė pa-

PROGRAMAS ŠIOS 
NEDĖLIOS.

1:30 P. M. Providence 
Town of Lake

West Side su Ind. llarbor 
Koseland. su Cicero 
North Side su Brightno Pk. 
Bridgeport liuosi.

Basketbole ir pasilinksmini
mas!

6 5 j Vadai, kur dingote?
5 51 Mūsų Vyčių tarpe randasi 
5 6 Įsiandien daug narių, kurie 
4 7 j padėjo sportų įkvėpti, bet tų 
2 9'atlikę mėgina pasitraukti ir
1 10 įpavesti tų darbų kitiems. Ži- 

Įnoma, ne visi, bet yra tokių, 
ikurie iki šiai dienai kažin arI
žino, kas tai yra basketbole 

Į nei basebolė ir t. t. O juk ir1 
su jjie turi progos atvažiuoti ir 

pažiūrėti, kaip mūsų jaunimas 
susirinkęs kas nedėl ių St. Phi
llips Gyni žaidžia besketbolę.

Kaip linksma jiems turėtų 
būti matant, kad Vyčių Lyga 
didėja, kati kuopos šiandie 
daug stipresnės ir kad sporto

Margarieta Couzens. paveldėtoja 5(>,(MM),(MM) Michigan vai. 
senatorio Couzens ir William Cliewning, vienos bankos kler
kas. Susipažino ir apsivedė.

Vieta: St. Phillips Gylu, Ja-'rateliuose, net ir tarp svetim- 
ekson Bivd ir Kedzie Ave. įtaučių, randasi lietuviško jau- 
Griežia geras orkestras. ininio. Visa tai juk buvo dar-

Kiek? Labai mažai 50c. už. bas jų (vadų) pradėtas.
■\iskų. 4 rungtynės ir šokiai. 
Pasimatysime nedėlioję.

K of L 1928-29 campionai

Vadai, grįžkite atgali Ne
užmirškite, kad darbas tik 

pradėtas.

Paul B. šaltimieras.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. * roro pagelbininkų, einantį į ginti.

X Dabar, mat savo “ga-1 
zietos” vajų paskelbė. Tat, 
kad siaurapročius katalikus 
savo bolševikiškam gešeftui 
panaudoti, pradėj oparapijų 
atskaitas garsinti.

X Kaikurie silpnos valios 
katalikai sakys: “Žiūrėk, kai
kurie klebonai, o ypač pralo
tas metinę parap. atskaita 
šioje “gazietoje” garsina, tai, 
turbūt, jų galima skaityti. Kei
kia užsirašyti. Mūsų radio sto
tis nemano, kad gerb. pralo
tas arba kun. Klioris, AVauke- 
gano parap. klebonas, būtų da
vę teisę Halstryčio šlamštui 
savo praapijos atskaitas gar-

sutaikinta tų pačių dienų ir 
dailiai juodu išeis. Konferen
cija prasideda 2 vai. po pietų, 
Dievo Apveizdos parap. svet. 
ir baigsis apie 6 vai. Centro 
metinė vakarienė prasideda 
7 vai., Vienuolyno auditorium. 
Visa valanda laiko atvykimui 
Vienuolynan, kur gerb. sese-

vos Nepriklausomybės pami
nėjimus. Visi lietuviai su di
džiausiu malonumu mini tas 
sukaktuves. Kiekvienų metų 
visi renkasi į svetaines 16 d.
vasario pasiklausyti gražių *
kalbų, skambančių dainų, gra
žių vaidinimų. Džiaugiasi lais
va ir nepriklausoma Lietuva.

šauliui atgmistančių Lietuvų.

Taip gi bus žymus kalbėto

jas, kun. Petrauskas, kuris per 

gyveno ir matė atgimstančios 

Lietuvos vargus.

lės ir rėmėjos lauks svečių su i kuri, tiek metų vergavus, vil
kus svetimų jungų, pakilo iš 
po gruvėsių ir atsistojo greta 
kitų kultūringųjų tautų. Aš 
manau, kad kiekvieno lietu
vio, kur jis begyventų,
laukus 16 d. vasario, širdis 
traukia į bendrų suėjimų — 
pasidžiaugti sykiu su visais 
Lietuvos Nepriklausomybe, ku 
lių išpirko mūsų broliai savo

Radio CZJ.
X Mūsų biznierius Jonas 

Kaikaris, duonkepys, susilau
kė gražų sūnelį. Praeitame 
sekmadienyje davė vardų — 
Stanislovas. Krikštų tėvais 
buvo: Jonas Balčiūnas ir 
Pranciška Paterabienė. Svei
kiname p. Kaikarius ir jų sū
nelį.

X Ciceroje bus vestuvių 
Vesis; Mykolas Laskauskis su 
panele Grikšeliule.
Skilius su panele Mikolaite, 
Antanas Vaičekauskas su pa
nele Krateraite.

X Vasario 11 <k vakare Ci
ceros biznierius p. Arlauskai 
iškėlė didelę puotų. Puotoje 
dalyvavo svečių ir 
parapijos kunigai,
priežastis — kalėdojimas, P. 
Arlauskas turi didelę, kriau
čių šapų'. Dirba visokius mo
teriškus rubus. Daro didelį 
biznį ir darbas smarkiai ei
na.

Ponas Arlauskas turi gera 
purtnerį p. Zakarų. Abu yru 
geri parapijonai. Dirbtuvė y-

Todel, 16 d. vasario visi 

Northsidieeiai, kas jaučiatės 

esu lietuviais, kam gįslose te

ka lietuviškas kraujas, atsi

lankykite į tų vakarų. Tikie

tai labai pigūs.. Pasigerėsit 

gražiu vaidinimu, pasiklausy- 

sit gerų kalbėtojų, o ant galo

su- visi linksmai lietuviškai pasi

šoksiu), nes yra paimta geriau 

šia lietuviška muzika. Tik 

nesivėlinkite, nes programas 

bus pradėtas lygiai 7:30 vai. 

vakare.

Bijūnėlis.

turininga, programa ir skania 
vakarienė.

K. Fed. Chicagos Apskr. ne
turi parengęs jokio vakaro, 
užsibaigus Konferencijai, tad 
gražiausia proga vykti Vie
nuolynan. (Vienu šuviu du 
zuikiu nušausime). Suvažiavę 
Konferencijou gvildėsime o- 
piuosius išeivijos klausimus,
gi Centro metinėj vakarieiėj [krauju, 
vėsėsime, dž

dienyje) mūsų Šv. Pranciškaus 
parapija rengia labai skanių 
vakarienę paf&pijos svetainėj, 
3903 Fir str.
Mūsų darbščios moterėlės jau 

antra savaitė, kaip smarkiai 
darbuojasi, kad gerų pelnų 
parapijai padarius ir visus 
atsilankiusius skaniais val
giais užganėdinus.

Be skanios vakarienės, bus 
labai graži programa, nes da
lyvauja visi geriausi artistai- 
(tės) ir visas parapijos cho
ras. Pasibaigus vakarienei ir 
programai gros Šerpetausko 
orkestrą ir bus šokiai iki vėlu
mui. A

Vakarienė prasidės lygiai 6 

valandų vakare.
Šiuomi nuoširdžiai kviečia

mi visi vietiniai ir aplinki
nių kolonijų lietuviai į šių 
taip skanių, įdomių ir smagių
vakarienę. Kvieslys. t

gsimes ir gro- Taigi ir mes, Northsidie-

Tegul BUDRIKAŠ Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio

teisėjus. Visi Ciceros lietuviai į 
pataria chicagiškiams lietu
viams balandžio 8 d. savo bal-' 
sus atiduoti už lietuv; adv. 
Frank Mast.

X Koks tai sumišelis Ci
ceros tarpe “Amžinųjį gyve
nimų ant žemės” mano skelb
ti. Ciceriečiai netoki kvaili, 
kad mulkintojų klausytų. P. 
Benerauskis žino, kad meluo
ja, bet meluoja.

Kaip aklas aklų veda abu
du į duobę supuola. Taip bus 

Juozapas [ir su p. Benerausku ir jį “se
kančia minia”.

Ciceros lietuviai ypač ka
talikai yra gerai .susipratę 
žmonės, jie mulkintojams, me
lagiams apsigauti nesiduoda.

X Vasario 15 d. vakare Šv. 
parap. svetainėj Visų 

‘ ‘bunco
party”, parapijos naudai. Ši 
dr-ja su Jonu Ši Įeiki u prie
šakyje gražiai darbuojasi ir 
puikiai gyvuoja.

X Sekmadienyje, Vasario 
16 d. Ciceros lietuviai iškil
mingai paminės 12 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. Bažnyčioje bus Šv. 
Atišios už Lietuvų. Gerb. kun.

vietiniai Antano 
Puotos I Šventųjų dr-ja turės

ra Ciceroje ant 14 gatvės.
Moterys ar merginos, noriu- J. J. .Jakaitis sakys pamokslų,

čios gaut gerų drabužių, ei-|o vakare parap. svetainėj bus 
kitę pas minėtus biznierius, o gražus perstatymas, kurį iš- 
jie patarnaus jums labai priei- pildys .Taunametės Moterų 
minia kaina. S jungos narės, ir gerb. kun.

X Ponas Lukšis judamųjų Jakaitis sakys prakalbų. V 
paveikslu, iš Lietuvos rody
tojus pavasarį vėl žada į Lie

IND. HARBOR. IND.
Šauni parapijos vakarienė.

Vasario 16 dienų (sekma

f [lll.
<111 ]

■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
S SVARBUS PRANEŠIMAS į 
| CHICAGOS LIETUVIAMS S1

! J. F. Radžius >
Į GRABŲ ISDIRBYSTEJ Į

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerel- | 
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar J 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- J 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- |\ 
zacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j 
bu dėl sekamą priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už P 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja i 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- |, 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš Į 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva. * 1

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius

lįįiįji
M

i?

U

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina #109 be tūbų
Didelis pasirinkimas jvairiuose kabinetuose. Tas pals radio, tik su fonografu krūvoje, 
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina Jjtl lt* be tūbų, tūbos $23, viso už #172.

groja rekor-

Dykai 0 lietuviški rekordai su kuiną kiomblnaetjn. Itykai prijungiame ir garantuojame

Pasinaudokite proga. Mes sutelkiame lengviausius išmokėjimus.

pilni.

Išgirsk lietuviu dainas per Katilo kas netlėkllenj nuo 1 iki 2 po pietą iš stoties W. C. F. L. 

070 kyloeykles Ir kelvergais mm 7 iki S vakaro iš stoties W. H. F. C. 1120 kyloeykles.

. Budrik, Ine.si Ciceriečiai ateikite
X Kas myli Dievą, tas myli

savo tėvynę, tas jų šelpia.
X Halstryčio “gazietij” 

redaktoriai, paskutiniu lai- 
Ži

tuva važiuoti. Lietuvoj 
turi puikų namų.

X Ciceros Lietuviai sveiki

na adv. F. B. Afast, (Mastau*- ku bando “sukutalikėti”

kų). Illinois Valstijos proku- noma, dėl savo gešėfto.

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagojė
Ofisas:

668 W. 18thSt.
Tel. Canal 6174

Skyrius: ;
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

3417-21 S. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4705



DRAUGAS Šeštadienis, Vas. 15 d., 1930

CHICAGOJE pat yra žinoma, kaipo viena kad kaip man, taip kiekvienai j 
i gabiųjų lošėju, taigi Si kartą ) moteriai, Šie gražūs raginimo i

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS V.: Geri? Ir .la kolink le Mat, ivaiai i ;30 vai vai X.
------------- - (Vytauto Teat. klubas yra di-Į pavėluok!

____ ,_______ 1 motinos rolėje taip buvo na- žodžiai giliai įsmigo į Širdį,! X Šv. Cecilijoj choras .-mar džiausiąs katalikiškas lošėjų
IARQUETTE PARK ŽINU- nėj. (>S ir Wasbte.na\v gat. Vi- turali ir savo užduotį atliko todėl belieka tik įsirašyti į j kiai ruošiasi prie Šokių va- 

įsi maloniai kviečiami. Tai bu J kuopuikiausia. Rozalija Bur- Sąjungą. (Ii Moterų Sąjunga, j karo, trečiadieny, vasario 1!)
toks vakaras, kuriame|bonaitė (modininkė) buvo ypatingai Mest Sides kuopa, d., (. ooper ( arlton,

TĖS.
1 pirmasI 1

X Pas kleboną kun. Baltu-! West Side artistai mėgėjai 
ketvirtadienio popietyje bu (sulos puikių komediją, po vnd.

p-lė Monika Zibaitė, kuri šią turi didžiuotis turėdama sau Crystal ballroom, 53 ir Hyde
role apsiėmė lošti tik 3 die- didelį prietelį gerb. kun. L.'Park Blvd. Pasimatysime, ar

ro Chicagos Apskričio Kuni-'lg. Sakalo. Be to žada daly-)nas prieš vakarą ir, reikia pa- Draugelio asmenyje. ne:
gu Vienybės eilinis mėnesinis j vauti garsus M est Side \ yru Į sakyti, kad ją atliko tikrai 
susirinkimas. '“Grožybės” choras ir grinor-jartistiškai. Ji yra taip/ pat

X Ateinančiame sekmadie
nyje Gimimo Panelės Šven
čiausios parapija turės iškil
mingą Lietuvos nepriklauso
mybės dvyliktųjų sukaktuvių 
minėjimą savo svetainėje po 
pietų 3 valandą. Šioje iškil
mėje turės prakalbą pralotas 
Macijauskas.

ka Jonienė. Publika juoksis viena gabiųjų lošėjų. Sakerdo- “Plaukia Nemunėlis’’
šonus susiėmus. O po progrn- nų Sakerdonas Terlė buvo Ig. “Paukštelių dainelė’’, 
mo bus šokiai. Muzika bus Sakalas, kuris buvo tikras ko- kui Tg. Sakalas vėl karštai ra- 
puiki. Tat kiekvienas atšilau-Į medijantas. Katriutės, tarnai-
kykite, o būsite patenkinti. Ku 
rie nubusite, gailėsitės.

Kviečia visus Rengėjai.

GRAŽUS SĄJUNGIEČIŲ 
VAKARAS.

DAILUS VAKARAS.

- Gerb.Marąuette Park.
visuomenė, Marąuette parke
ir apielinkėj! Turime garbės
pranešti, jog draugija šv. Ka-i. ., ....

. . . i buvo pilnutėlė

tės, rolę lošė p-lė Zosė Bart
kų itė ir-gi gabi lošėja. Jokū
bo, tarno rolę, atliko labai 
puikiai L. Labanauskas.

Po antro akto sųjungiečių ' X (Moterų Sąjungos 21 kp. 
( boras vėl grožiai padainavo I buvo surengusi “bunco par

yty” p. Zajauskienės namuo
se. Susirinko gražus burėiis 
moterų. P. Zajauskienė susi
rinkusias gardžiai pavaišino 
užkandžiais. Narės dėkingos 
p. Zajauskienei už priėmimų

r r 
Puš

klubas, po vadovyste leziso- 
rio J. Kareivos. Artistai yra 
gerai išsilavinę: B. Armoška; 
S. Barkauskas; B. Stulgaitė, 
M. Stulgaitė, K. Šimkus, Y. 
SitiMinaitis, A. Mm kaitė. S. 
Moekaitė ir B. Kastėnas. Va
karą ves Zig. Vyšniauskus, 
klubo “Business Manatrer ’.

tiems
onas: Gerai, aš da ir Ki-

pasakysiu. Sudiev.
“Girdėjęs”.

VAKARAS PASISEKĖ.

ginančiai kalbėjo apie Moterų 
Sąjungą ir ypatingai kvietė, 
kad butų suorganizuota mažos 
mergaitės į Jaunamečių sky- ir pavaišinimą, 
rių.

Galima buvo pastebėti, kad 
visi buvo lošimu pasitenkinę.) 

— /Podel dėka sąjungietėms, kad
Vasario 9 d., jos pakvietė “Nervus” irWest Side.

Aušros Yartų parap. salėj į-Įdavė progos žmonėms jais pa
vyko Mot. Są-gos 55 kp. va- sigerėti.

Pasibaigus programai Saka- 
lienė dėkojo publikai už skait
lingą atsilankymą ir dar kar
tą kvietė moteris prisidėti į j Komunijos.

sąjungiečių eilės.
Teko pastebėti, kad šiame

jaus vakaras, kuris visais i Pertraukoje po pirmo aktoA'akare buvo svečių ir iš kitų 
žvilgsniais pavyko. Žmonių ipp. M. Dobrovolskienė ir A. kolonijų, ypatingai daug buvo

^jmiero Karalaičio rengia la
bai puikų vakarą, kuris įvyks) 
sekmadieny, vasario 16 d.,|Q

• -I * • • Iprasidės lygiai 7 vai. vak.,1 „

X Nekalto Pras. Panelės 
Šv. mergaičių sodalicija. gra
žiai pasirodė: virš 50 mergai
čių ėjo “in eorpore” prie Sv.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienymo Brolių ir Seserų 
draugija vasario !) d. buvo su
rengus vakarą su šokiais, pa
rapijos svetainėje; vakaras pa

Seimą, gražiai pataisys S. Bar-1 sisėkė. Žmonių, jaunų ir se- 
kauskas, A. Baranauskas, A.ii,<>snįų prisirinko pilna saK" 
Kavalauskas ir Zig. \ ysniaus- ir gražiai linksminos prie te
kąs. Bet ką čia kalbėt. . ros orkestrus.

Jonas: Na, tai reikės atei
ti, o kokią dienų sakai/

V.: Vasario Ki. Viskas bus 
parapijos svet., 2323 \Y. 23

Dr-jos vardu, noriu išreik
šti padėkos žodį A. Galdikui 
už sudarymą geros muzikos.

J. Blankus.

VictorTonassalė. Progra-| Brazaitienė,
p. j. :
duetu: “Kas nuramins man

ma buvo įvairi ir graži. -p. J. Brazaičiui, padainavo du
Visųpirma vakaro vedėja p. 

Sakalienė “Moterų Dir- 
redaktorė, atidarė pro-

X Visos kolonijos rengiasi 
paminėti vasario Ki d. Ir to- 
wnot'leikiečiai neatsilieka. Kuo 
šiasi ir rengia gražų progra-

akompanuojant!iš Brighton Parko. Taip pat Įnią- Lauksime toįvnoiTeikiccin 
matėsi ir garbingųjų svečių skaitlingo atsilankymo toje 
kun. V. Kulikauskas, Rock- šventėj.

širdelę” ir “Plaukia sau lni-jford, UL, klebonas, kun. Al.
.. . . ________ , A velis”. Dainavo gražiai ir Į Urbonavičius, buvęs Kenosbos

Gim. P. Ša. paiapijos s\ (tai) grarnjj jr gražioje kalboje pa-j džiaugtis reikia, kadsąjungie-) klebonas, kuris tą vakarą at- 
aiškino vakaro tikslą. Paskui i tės moka paįvarinti savo jė-Įvyko iš Kenosbos iiet su ki- 
pakvietė Mot. Są-gos 55 kp. į gotais savus vakarus. Po due-įtais keliais svečiais, 

j chorą padainuoti. Choras, ve- tų vakaro vedėja pakvietė Baigdama rašyti šio vakaro 
; damas mokytojo p. J. Brazai- gerb. kleboną kun. L. Draugelį! įspūdžius, džiaugiuos AVest Si- 
čio, labai gražiai padainavo |pakalbėti. Cerb. kalbėtojas sa- dės sąjungiečių veiklumu ir 
“Moterą Sąjungos himną”, jvo turiningoje kalboje labai Į linkiu, kad jos daugiau su-

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų. reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin- 
dullų treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia- 
2ijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
tdsokių ligų.

M^erų Skyrius atdaras Utar
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dcl pergulėjimo.

A, F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Kuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-.ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4 552

Omega.

VASARIO 16-TO WEST 
SIDĖJ.

“Šalta žiemužė”, ir “Pypke-į plačiai ir gražiai išdėstė Mo
lė”. Reikia pastebėti, kad ebo terų Sąjungos tikslus ir kodėl 
ras paaugėjęs narių skaičiumi i kiekviena moteris — katalikė 
ir turi gerų balsų, todėl gar- turėtų įsirašyti šion garbin-

rengtų panašių Vakarų kaip 
šis. Nes tokie gražus paren
gimai gali patraukti žmones 
į puoš lankytis pačios gražios

Jonai, ar ateisi vasario 16 
į parap. svet. ?

.Tonas. Na, o kas ten bus? 
V.: Ar <ia negirdėjai? Nugi 

Vytauto Teat. Klubas atvyks
ta su “Dainomis ir Vaidini
mais.”

Joną Skaičiau, bet ar geri

; Reumatizmas sausgele- ię
-| NMlkankyklte savęs skaus- ® 1

mala. Reumatismu, Sausgėla,I Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I — raa-nenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę

■ lr dažnai ant petalo paguldo.
I CAPSICO COMPOUND mo- I stls lengvai prašalina vlršmi-

□ėtas Ilgas: mums šiandie dau-
* <ybė žmonių siunčia padėka- 
| vones pasveikę Kaina 6»c per I paštų 15c arba dvi ui H.*6.

Dukart tvirtesnė 76c.
■ Knyga: "ŠALTINIS SYEI- 
| KATO8” augalais gydyti ea. kal- I n* II sentų.

; Justin Kulis
| I9A* South Halsted Street 
g c nlOAGO. II,U.
■ ■■■■■■■■■■V

bė sąjungietėms choristėms ir;gon organizacijom 
jų mokytojui p. J. Brazaičiui, i 

i Toliau sekė lošimas garsios 
komedijos “Nervai”. Lošimui 

/vadovavo Ig. Sakalas, kaipo 
I su rinktiniais Chicagos lošė
jais, komedija labai vykusiai 
buvo sulošta.

Aleksandro Glemžos rolę lo
šė A. Benaitis, kuris jau nuo 
senai cliicagiečiams žinomas, 
kaipo abus lošėjas, todėl ir 
ši kartą savo rolę atliko kuo
puikiausia. Vera, Glemžos pa-

, buvo p-lė Konstancija Mic- 
kaitė. Reikia pasakyti, kad 
p-lė Konstancija gyvai ir na
tūraliai lošė, kad tik reikėjo 
gėrėtis, ypatingai ją reikia 
girti nž aiškią ir gražią tar
inę. Mykolo Karšos, seno tėvo 
role, lošė p. J. Brazauskas.
Nemanau, kad rastųsi kas ki
tas, kuris galėtų taip gražiai 
Šių rolę atlikti kaip atliko p.
Brazauskas. Zinavda Kur
šienė buvo panelė Zo 

sč Jurgaitė. P-lė Jurgaitė taip

Manau, maudos susilaukti. Viešnia.
iš

sėja!

Suteikiame Paskolas Ant Namu

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitus regulerlškas laivų patarnavimas. Išpluukimai IS Ncw 

Yorko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

• paskui saužemlu j Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai 1 Londo
ną kas Pėtnyfią nWujl, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kituos laivakortės | abu ga-

CUNARD LINE

Padėkite savo pinigus ant mūsų Aukštų Pirmų Morgičių, ku
rie uždirbs Jums 6%.

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parūpi
name reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 
Turtas $A75,OOO.oo 

BANKO TURTAS VIRS 
$3,500,000.oo

Kreipkitės su visokiais reikalais laišku arba ypatiškai:

&

'/
tu iš Nevv Yorko Į Kaeną |26> 
ir brangiau. Atskiri kamb,, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite blle 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pu:
346 No. Michigan Blvd.

Clilnaco, m.

$65.00
Monev Orderiai j Lietuvą per Radio tiktui 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

MES MOKAME CASH 
U Z LIETUVOS 5% BONUS

Metropolitan 
State Bank

2201W. 22 Street, Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 

Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vakare.

Victpr Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 
ir mechanišką tobulumą. Klausydamas per Victor Ra
dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 
be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tubų, gražus walnut ka
binetas, kaip ant pa veikslo. $50 nuleidžiame už jūsų 
seną Victor Radio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 
Lengvus daliniai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO
Kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

970 Kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

1420 Kilocykles

Jns. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET ®

Telefonas Boulevard 4705



T

&esločheins

kepuraites, paniekas ir pana Re* Tai. uidvray ms 
sius daiktus. Pradėjo savtf pra 
monę ir išdirbinius garsinti. Ir 
kę-gi? Turėjo tikrai gėrę pa
sisekimą. Šių metu žiemos šal
tas oras prie išplėtimo jo biz
nio be abejonės žymiai prisi
dėjo, bet be apsukrumo ir be 
prideramo savo darbo atliki
mo nei biznio, nei pramonės 
neišvesi.

P-nas Selemonavičius įsitai
sė visas nerimui reikalingas 
mašinas. Jisai savo pramonę 
yra pasiryžęs plėsti ir didin-

Talefonas Boulevard III* Ofiso Tel. Victory 2887

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874grama prasidės lygiai 7:30 va- J 
landę vakare.

X Pirmadieny, 17 d. vasa
rio vakare Aušros Vartų sve
tainėje C. O. Lukšis rodys ir 
aiškins iš Lietuvos atvežtus'' 
paveikslus. Taip-gi visi galės,

1 gauti savo gimtinės vaizdeliu- 
fotografijas, iš gintaro įvai
rius išdirbinius: sagutes, ka- 

1 rolius, cibukus, plunksnako
čius ir kitus dalykėlius labai i 
tinkamus dovanoms per var
duves, gimimo dienose arba ki 

j tokiose aplinkybėse.

OTDTTOJAS IR CHI RŪRO AB 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241

PRALOTAS SUGRĮŽO

Ofiso Valendoe; t Ud 12, 1 Ud » 
dienų. tr <:&• Iki 4:84 vakare

4608 8. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Cbicago. IU.

Marąuette Park. — Plačiai 
žinomas veikėjas pralotas J. 
Maciejauskas sugrįžo Chica
gon ir apsistojo pas svetingą 
gerb. kun. Al. Baltutį. Gerb. 
veikėjas sekmadieny, vas. 16 
d. Gimimo Panelės Šv. bažny
čioj sakys pamokslų, o 3 vai. 
po pietų parapijos salėj sakys 
apie Lietuvi) prakalbę.

Rap.

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliah 
tr Ketvergei* vakare 3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Ofiso Tel. Virginia 00 36
Rezidencijos: Vaa Buren

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Weet«ru Avenue 
Tel. Proepect 1028 

Rezidencija 2854 So. Leavltt St 
Tel. Canal 1384

Valandos. 2-4 po pietų lr 7-4 *■ • 
Nedelioj pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Republie 8466Tel. Canal 6764

GYDYTOJAS.
CHIRURGASP-nus Selemonavičius viln y Į 

biznyje jau nuo senai turėjo1 
patyrimo. Turėjo nuo seniau ir , 
kostomerių moterų, kurios pir j 
kdavo iš jo vilnas ir berdavo
si sau reikalingus mezginius. 
Dabar kai ji.<ai įsitaisė neri
mo mašinas* tai jo senosios 
kostomerkos jau ne siulus ne
rimui iš jo perkasi, o gatavus 
nėrinius.

P-nas Selemonavičius yra 
pavyzdi*, kaip šiaip jau pap
rastas darbininkas gali pra
simušti į biznį ir pramonę. 
Jisai yra kilęs iš Tauragės 
apskr., Eržvilko par., Pikelių 
'kaimo.

WEST SIDE ŽINIOS IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigius ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų lr vaikų
Ofi>c Tel. Canal 2118

Namų Tel. Lafayette 0098 Ofiso Tel Vieton 6841 
Heztdenctjor Tel Drezel 414»X Aušros Vartų parapija , 

ateinančiame sekmadienyje 
iškilmingų daro Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą.

X Visi Aušros Vartų para
pijonai ryt klauso šv. Mišių 
intencija, kad padėkoti V. 
Dievui už suteiktas mūsų Jie-Į, 
tuvių tautai dovanas. i

X Ryt tuojau po sumos vi
sų Aušros Vartų parapijoje 
gyvuojančių lietuvių organi
zacijų darbuotojai, įgaliotiniai 
bei valdybos nepriklausomy
bės paminėjimui, Federacijos 
3 skyriui vadovaujant, daly
vauja iškilmingame posėdyje, 
kuris įvyks Aušros Vartų 
mokykloje lygiai 12 valandą 
dieną.

X Ryt vakare Aušros Var
tų parapijos svetainėje Lie
tuvos Nepriklausomybę pami
nėti užkviečiaini visi lietuviai, 
jaunimas ir vaikai dalyvauti 
Vy tauto Teatro parengime, 
vaidinime, dairiose ir prakal- 
bosg^musų pnrnpi
giausiųjų kalbėtojų. Ši pro-

ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pittų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis .tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X- ItAY

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

HALSTED STREET ūsas Oydytojas ir Chirurgą* 
specialisto* Moteriškų Vyriški. 
Valkų ir dsų chronišku IlgųNAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofisą* (102 So. Halete* 31 Chlcag 
ard Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet.
vak Nedėliomis lr šventadieniais

TURĖJO GERĄ PASISEKI 
MĄ.

Tel. Lafayette 5793Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stevvart Arinltagi 2(22

Bridgeport. — Lietuviai kim 
ba ne vien į įvairius biznius, 
bet ir j pramones. Štai šioje 
kolonijoje metai laiko tam at
gal p. F. Selemonavičius savo 
name po num. 504 W. 33 St. 
įsisteigė nerimo mašinas. Pra
dėjo nerti svetelius, Saikas,

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.

1145 MILVVAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
OfiBO ir Res. Tai HOuievara t>Si»

PHYSICIAN And SURGUON 
Valandos: 11-12 lr 2-4; vakare 7-Š. 
, .šventadieniais ir nedėlioj pagal 

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg

Office Phono Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. I'hone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
ir. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republie 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

<404 SO HALSTED 8TREE1 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų lr 4 Iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 8. VVALLACE STREET

Tel. Victory 6274
ADVOKATAI

IŠ SODALICUOS VEIKIMO

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTASMarąuette Park. — Nekal- 
Prasidėjimo mergaičių Sodai i- 
cijos susirinkimas įvyko vas.

UA'4pr“ malda 
pirm. G. Tamkutoniutė, kuri

Tel. Canal 02 57ADVOKATAS
11 So. La Šalie St?. Rotori 1701 

T«l. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 
gi i Vakarais

4B1 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 
Pėtnyčios

Res. Prospęct 6&5>
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2446 We*t 64 Street
ii.: 4—12 ryte. 1—4 pu' p. I—4 

v, v. Nedėlioj susitarus.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorcliester Avenue

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

Gydytoj, ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 66 00 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Drezel’ 632 3 
s iii I-o lito 

vali VakareNegirdėtos! Nematy
VYTAUTO TEATR. KLIUBO

Office Boulevard 7041
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph C727*. 4

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

OFISAI: .
<446 S. 49 Ct. 2924 Wadhlngtq
IL.U, 2-4. 7-9 12-2. 4-4. Blvi
Tet Cicero 662 Tel. Kedale 2450-211 LIETUVIS DENTISTAS

Perkėlė savo ofisų, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

4646 So. Aahland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

SEKMADIENY, VASARIO 16, D. 1930
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVET,

2323 West 23rd Place
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

Programą išpildys Vytauto Teat Kliubo Artistai
Visus kviečia Aušros Vartų Parap. ir

Vytauto Teat. Kliubas.

Gydytojas ir 
REZIDENCIJA 
4729 W. II PI.
Tel. Cicero 2888

Chirurgą* Tai. Canal 6222LIETUVIS akių; 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimų kuria 
aaU priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Atltal 
sau kreivas akla nulipu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

* Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Nedėliomis
Susitarus

DENTI8TAS 
2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavltt st.)

Valandos* Nuo 4 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 4 vakare

Seredoj pagal sutartį

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 We»t 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Tai. Boulevard 1441
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenvvood 5107 
Vai.: nuo 9 iki. 11 vai. ryte: 
nud 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iii 6.

Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREE1
•jr ‘Jc

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—4 vakare

DYKAI-RADIO LEMPA 8c 

BENČIUS - DYKAI
Su kiekvienu nauju radio pirktu per šį išpar,davima 
Išpardavimas prasideda PĖTNYČIOJ, VAS.-FEB.14, 

1930. baigsis NEDĖLIOJ 4 vai. po pietų Vas. 16, 1930 

ĮGALIOTI PARDAVĖJAI
Philco. Zenith, Victor, 

i Amrad, Lyric, Crosley,
Kennedy, Columbia ir 

Kolster
Kildins ii kniiibimicijns 

HKflOBgj Vienų melą patarnavi-
'igWr>ls|l t mas (lvi<al
BB£ft$StV AC Elektriniai radios

LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj. Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 
12 po pietų.

PRANĘŠIMAS

OR. HERZMANKainos pigesnės, kaip kitur(Juozas J. Grišius)
4712 S. ASHLAND AVĖ

Tel. Boulevard 7589
GYDYTOJAS M CHIRURGAS 

atidarė antrą, ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospęct 1930.

Senas, ofisas toj p&čloj vietoj: 
4601 So; Ashlpiui.A.vc..,Valandos: nuo 
6 iki 8 vaJkare., Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albar.y Avė. Tel. Pros- 
pect. 1930. Nedėtomis tik pagal ati
tarti. « ;

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Gerai lietuviams tin omai- par t 
metus kaipo patyrė* gydytoja* oh 
rurgas ir akušeris

Gydo staigia* lr chroniška* U 
gaavyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jauslu* metodu* X-Ray tr kitokiu* 
elektro* prietaisus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgai rite**

Tel. Lafayette 5820
RESIDENCIJA 

4515 So. Rockvvell 'Street 
Telef. Republie 9723 DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue 
Rez. Tel. Lafayette 4365

Pritaikyme akinių del visokių aklų

ADVOKATAS.
52 East 107th Street

Kampa* Michigan Avė. 
Tai. Pullman 6950 lr 6877

OPTOMETRISTAS 1025 VVEST 18 STREET
Rea Hemlock 7641 VALANDOS: Nuo 14 - 14 platų U

nuo 6 Iki 7:44 vai vakara 
Tai. ofiso Canal >110 Rea So >hor> 
2338, arba Randolph <844.Nuo reumatizmo ir šalčio 

Kas yra tas T. A. D. t 
T. A. I). yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A, 1). tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
ti, tai kreipkitės po num.

I
5221 So. Halsted Street 

«’ Chieago, Hl. w
Tel. Boulevard 6631

Miesto Qflse Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 936 
Tai. Franklin 4177

DlVTI8TA8 
4712 So. Ashland Avenue
Vai. j Nuo 4 ryto tkl • vakaro

^•^rrri i r Jr ir uugsciuu
gr Pilnai Įrengtas
Įj įrengimas DYKAI

INSTRUMENTUS IMAME Į MAINUS
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Telaphone Central 6924
Tel. Armitage 1740Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 

akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kagnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 4:36 Iki 12 v. 

ryto, Nedėliomis nėra skirtų 
va’nndų. Room 3 
l'houe Canal 0624

ADVOKATAS 4 (TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampa* North Ava. 
Northvvest Tower Bldg. Room 309 

Vai.: 4—12 ryto; 1—8:10 vai. vak.

Rasldencijoa Tai. Plaaa 1444

VALANDOS: 
uo 10 Iki 11 dienų,
Iuo I Ud B po platų,
Iuo T Iki > vakara. 
ladAL noe 14 iki 1> dienų.

4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atdara Vakarais ir Nedėlioj

124 North LaSalie Straet 
CHICAGO. ILLINOIS 

Nuo 4:26 1kl 6 vai. vak.
1 Office; 1400 80. Union 

Tel. Roosevelt 8714
▼ai. nuo < Iki B vai. vak.

gv 
_ -r /
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GRABORIAI: CHICAGOJE 'I-

nimo ir juoko. Kiekvienas žino. Besirengent prie vajau? ir 

vakarienės, svarbu,

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

2515

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

gus* turi savo mintį. Apsireng-

__________  kitę {vairiausiais ir šviesiau-

very monient and- agency to- siais drabužiais, užmirškite 

ward the success of our vilti- kad esate lošėjais. Ateikite į

PIE P. MASTO KANDIDA -:re tieket. Therefore, T suggest mfisų .rengiamų dr-jos ftv.
that you join with the other Petronėlės maskaradų balių, 

candidates for the Munieipal kuris bus Užgavėnių vakare, 

Court at a lunclieon Satur- kovo 4 d., 7 vai.. Lietuvių Au- 

day February 15tli, at 12:30 ditorijoj, 3133 S. lfalstetl St. 

P. M. in C Parlor on A floor. į Kvieslys.

OFICIALIAI PRANEŠA A-

Centro

kad visi skyriai būtų atsto

vaujami. Už tat, labai prašo

me skaitlingai suvažiuoti.

Valdyba.

|u* kaip
muISbIvIom

TURJĮ Į TEISĖJUS. CICERO, ILL.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges 

nis už kitų patar

navimas.

Prof. F. B. Mast (Mastaus 

kas) laišku gavo oficialį pra 

nešimų apie įstatymų jo kan- Morrison ITotel.

didaturos į teisėjus nuo Repu- į will appreciate very niu- 

blikonų partijos. Iš Cook (,jl ^jĮe courte8y (>f your atten- 

County Republikonų partijos 4anęe thig lneeting>

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 it 1741 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Arenu* 

SKYRIUS
1410 So 49 Ct. Cicero 

Tel Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel Boulevarl 8201

gavo toki laiškų:

Mr. Frank Mast,

6000 S. Campbell Avė., 

Chicago.

Dear Mr. Mast:

It is with great pleasure

Sincerelv,

Jacob D. Allen.

ŽlNiy-ŽlNELĖS

J. F, RADZIUS

Pataisymas klaidos.
“Draugo” numery 73 per 

korektorio neapsižiūrėjimų ko 

respondeneijoj įvyko klaida. 

Atspausdinta: Vasario 5 d. 

vakare pp. A. Miliauskai iš
kėlė šaunių puotų kalinin

kams...” Žodis ‘kalininkams’,

Sloan’s
Liniment

AeStadienU, Vas. 15 d., 1930

klausimų, atskiriems komiteto 

nariams buvo pavesta susipa

žinti su atskirų sekcijų dar

bais ir sumanymais ir apie 

rezultatus pranešti kitam po- 

sėd v. . ‘ ‘ R. ’ ’

1 Bridgepuort. — Liet. Teat. 

dr-stės Sv. Martino mėnesinis 

susirinkimas, ir svarbus, į- 

vyks sekmadieny, vasario 16 

d., šių metų, 1 vai. po pietų,

į Chicagos Lietuvių Auditorijos hinųo būti kalėdninkams 

svet., 3133 So. Halsted St.

Kiekvienas narys privalo 

dalyvauti, kadangi įvyks galu

tinas susivienijimas su Di-

SUSIVIENYS.

Town of Lake. — Draugija

Ramova
3618 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicago] 
d. vaistytos tai-y- gub> Vagario 14 15

įnnas \ ytauto Di- <<BKHIND THE MAKE-UP”
Dalyvauja Fay Wray, AVm.

Povėli, Ilal Skellv. Įdomi ro

mantiška drama.

VYTAUTO DIDŽ. KO
MITETE

Sausio 17 

hoj įvyko pinnas 

džiojo komiteto posėdis, švie

timo ministeriui inž. K. ša- 

keniui pirmininkaujant. Komi

tetas iš savo tarpo išrinko 

prezidiumų. Kadangi p. švie-

tliat I take the opportunity X Keistučio Skolinimo ir

(o comgratnlate youon boing Budavojimo B^, nesenai pra- KunigaikSHo mlfiMo j.girdn8 tautai Didžiajam minėti j»ta
Nekalto Prasidėjimo Panelės timo .n,inis‘<'ris 5'™

named as one of the eandi- dėjusi naujų serijų, gauna 

dates of our gronp for Asso- daug naujų šėrininku. Per pir- 

ciate Justiee of the Muniei- masins dvi savaitės gavo apie 

pnl Court of Chicago. 150 naujų šėrininku. P-nas

Our Central Cominittee was Evaldas, B-vės sekretorius, sa 

under great difficulty in dis- ko, kad dabar tėra maža va- 

patehing the matter of the .jaus pradžia ir busiąs padu

ria-

Vytauto draugija. Taipgi bus

linkimas naujos valdybos ir r. , • , -
•' J Jėzaus dr-ja, kuri gvvava per

daug naujų ir svarbių reika

lų svarstoma.
P. K, rašt. nut.

kad; likviduojasi Said. Širdies tymo "“"“b'toa kaipo komi- 

teto pirmininkas, tai buvo iš

rinkti: valstybės tarybos pir-

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios
»

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

aštuoniolika metų ir darbavo

si Šv. Kryžiaus parapijos nau 

dai. Taigi Nekalto Pras. dr-ja

nutarė eiti į pagelbų S. S. V.

įvairus kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Bnyga vedėja* Bridgeport Palntln* 

• Hardvrare Co.. dabar perėmė rl*e 
bi«n| | aavo ranka* lr duoe visose Mc 
Manio takoae pirma* kleaoa pat 
n avim*.

HARDWARE PAINT8 
& WALL PAPEB
Palntar* 4fc Decoratora 

I 8 Ramanclonla savlnlnka*
8147 So. Halsted Street

TaL Ylctory 7241

inininkas St. Šilingas ir Kau

no miesto burmistras J. Vi

leišis — vicė pirmininkas, pu

lk. Braziulevičius — sekreto

riumi ir inž. Graurogkas — 

iždininku. Apsvarsčius visų 

eilę organizacinio pobūdžio

Centro Sua-mas. —- -Šv. K. j dr.jaį jr priimti j savo glo-

A. Rėmėjų Dr-jos Centro sus- ligi }jįrįe]į0 mėnesio, o bir- 

mas įvyks sekmadieny j, vasa- £e}į0 niėn. bažnytinėmis apei- 

sio 16 d., 2 vai. po pietų, Sv. gmnis privienyti.

Kaz. Vienuolyne, Chicago, III.

‘ | Kaip bus paskelbtas susirin

kimas, prašomi visi nariai sn-

smarkus naujiems 

gauti vajus.

slate because of the pressure rytas 

of numerous ward leaders, riams 

nationalistic grotips and- other 

inflnences making demands

PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS 
CtUOACkGJfc

La idotuveae pa
tarnu uju geriausia „ .. , _r
,r pigiau negu kiti ior laVorite sons, ete. You are 

todėl, kad priklau pntit{cd to a feelįn<r of
nau prie 
llrhrstėa

OF.’SAfc 
96b West lb

grabu Iš
pride

in your seleętiou.

PRANEŠIMAI.

rei. Canal 
iii UIUS:
So Halsted 
Te) Vietotu

• 174 
1288

Streei
4*88

The primary eleetion vili 

occnr eight weeks from to-

Marąuette Park. — Labda

ringos Sųjungos 23 kuopos 

susirinkimas įvyks sekmadie

ny, vasario 16 d., 1930, 2 vai.

VISIEMS

Phimt Bcu’-tvird 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnaTlmar 
nuoniet sąžiningą* b 
ebrangus. nes natar 

ne išlaidu užlaikytu, 
kyrlų

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes šutei
(lam manda 
gų, draugišk., 
patarnavimą
Pata.rnavlma» 

visose Chiea 
gos dalyse lr 
priemiesčuose. 
Grabai pigiai
net už >26 

OFISAS
>338 South 

Halsted Si
Victory 40 88 

89

<434 8o. Rockwell
virginia l»»e

8t

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORH.S 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
ORAnORIUB m 
BzM.SAMUDTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir mlestollų 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Hnlrted 
St. Chicago, III.

TM. Vtefory 1113

Sekmadienyje, vasario 15 d. 

day and while there is ample po pietų, G. P. Šv. parap. sve- nuo 1 vai. iki 2 vai. iš radio 

time for us to make a com- tainėje. Visi Labadrybės na- stoties W.. C. F: L. 970 kilo- 

prehensive campaing, I am a riai ir darbuotojai kviečiami cycles bus duodamas F. Bud- 

great believer in utilizing e- laiku pribūti. Turime svarbų riko krautuvės Jjetnviškas pro

sirinkti. Nutarsime duoti do

vanų — atatinkamus žiedus.

E. S.

EXTRA.
reikalu svarstvniui.

I. J. Z O L P
»RABORTU« IR LAIDOTUVIŲ 

VEDOJ AP

1650 West 46tb Street

Valdyba.

j gramas. Busi sudainuota patri- 

jjotiškų dainų,, Progyannis bus 

4-ritaikintas Lietuvos Nepri

Leb. G. D. L, K. Vytauto klausomytos I tona i. 

Bridgeporte laikys

Kampas 46tn ir Paulina Sts 
Tel. Blvd. 62 08

mėnesini

(susirinkimų sekmadieny, vasa- 

'rio 16 d., 1 vai. po pietų Lie

tuvių Auditorijoj. Kiekvie-

Nuliudimo valandoj® kreipkitės .
prie manęs, patarnausi□ simpatiB- ^s narys teiksis pribūti į lai-
n«., ™".ndaflr'“’ • *VBl. ,*r. p'8lau kų, nes šis susirinkimas bus 

negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 47 
dykai.

RUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

nes sis

! labai svarbus. Susienam dvi 

draugijos j daiktų į vienų dr- 

jų Vytauto ir Šv. Martino.

LAIKRODŽIU KRAUTUVĖ
IR

AKINIŲ OFISAS
u

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
FOTOGRAFAVO 'I

C. 6. Lukšis 1929 m.
Naujai iš Lietuvos parvež

ti įdomus judamieji paveikslai 

bus rodomi pirmų kartų Ame

rikoj už mažų įžanga šiose 

Chicagos kolonijose:

Vasario 15-16 Visų Šventų | 

par. salėj Roselande.

Vasario 17 d. Aušros Vartų , 

parap. West Sidėj. j
Vasario 18 d. Liuosvbės sn-'

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ketv. Pėt. ir Subatoj Vasario 
13, 14,15

“THREE LIVE GHOSTS” 
Ned. ir Pan. Vasario 16. 17

SAILORS HOLIDAY’
Dalyvauja Alau Hale ir Bai

ly Eilei*. Taip-gi komedija 

“Grass Skirts’’.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 552«

PhoM Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4568 So. Rockwell Street

MORT6EČIAI-PASKOLOS

4603

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. "f" A.

LUDVINA ŠAULIENĖ
(Po tėvais Bartkaitė) 

mirė vas. 14, 1930 m. 9:10 vai. 
ryto, 31 metų amžiaus. Kilo 
iš Panevėžio Apskričio. Ramy
galos I’arap, Miškinių Kaimo. 
Amerikoj Išgyveno 17 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jonų, 2 dukterį Leonorų 
ir Vitalijų, motinų Onų, tėvų 
Kklncnsų, brol) Jonų, 2 sese- 
r{ Apolonijų ir Zofijų, 2 švoge- 
rlu Kazimierų Gasunų ir Kle
mensų JoninĮ lr gimines, o Lie
tuvoj sescr) Antaniną.

Kūnas pašarvotas 6915 So. 
Talman avė. Laidotuvės {vyks 
panedėly, vas. 17. Iš nam,ų 8 
vai1, bus atlydėta { Gimimo 
Panelė* šv, bažnyčių, kurtoj 
{vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų Po pamaldų bus 
nulydėta j fiy. Kaslmlero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pa£|stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
vyras, dukterys, tėvai, brolis, 

seserys, švogerial ir giminės.
l/iIdotuvėms patarnauja grab, 

Eudeikis, Yards 1741.

Visiems pranešu, kad ati

dariau laikrodžių pardavimo jCicero, III.

Vasario 19 d. parap 

Gary, Ind.

Bus pertaisomi įstatai ir daug taisymo krautuve ir akinių 

naujų sumanymų svarstoma. °tifų-

Kiekvienas narys privalo da

lyvauti šiame susirinkime.

V. Kacevičia, rašt.

Bridgeport. — Viso pasau

lio žmonės ' yra lošėjais. Bet 

jie lošia be tinkamų drabu

žių ir muzikos. Nėra daug lai

ko gyvenime dėl pasilinksmi-

K. NURKAIIIS
2910 W. North Avenue 

Tei. Armitagc 0370
Chiengo, UI.

svet.'

Grand Rapids, Mich.

PRANAS VIRŠULIS
Mirė vasario 12. 1930, 2 vai. 

ryto, 42 m. amžiaus. Kilo iš 
Eržvilko parap. Kavolių k. A- 
merlkoje išgyveno apie 23 me
tus. Paliko dideliame nulii di- 
me moter) Domicėlę, dukterį 
Marijonų ir dėdę Stankaiti Bri
dgeport C-onn., Lietuvoje tėvel{. 
brolj Petrų Ir 3 seseria: Mar
celę, Onų Ir Vincę. Kūnas pa
šarvotas 1559 Quarry Avė. N. 
W. Grand Rapids, Mich. Lai
dotuvės jvyks šeštadieni 15 d. 
vasario, 9 vai ryto, bus atlydė
tas J Sv. Petro lr Povilo lietu
vių bažnyčių, kurioj bus atlai
kyta gedulingos pnĮnaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas { Sv. Petro Ir Po
vilo kapines.

Amžinų atilsi sutelk jo sie
lai, Viešpatie!

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Avė.

Grand Rapids, Mich.

F0RNI6IŲ BARGENAS.

PARSIDUODA pigiai Meat 

Market & Grocerv prie dide

lių biznio gatvių. Biznis cash.

2409 West 47 Street
Chicago, III.

PARSIDUODA bučemę ir 

grocernę aidi lietuvių bažny

čios. Biznis gerai išdirbtas per 

ilgus metus. Parsiduoda dcl 

ligos.

12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

BARGENAS GEROJ VIE
TOJ.

Parsiduoda naujas muro što 

ras, užpakalyje 5 kambariai, 

2 karų garadžius. Karštu van

deniu šildomas. Naivias randa

si 2650 W. 69th St. Parsiduo

da pigiai. Storas geras bile

Verti $2,500; viskų parduo

sim už $475; gražiai išrodnn- 

lys 4 kamb. rakandai 2 mėne

siu tevartoti; 3 šmotų senoviš- kokiam bizniui.

kas rayon parionaus setas 8 

♦ubu elekt rikiai s radio, du 

9\12 \Vilton kaurai, 8 šmotu

I * v • •
(riešutinis valgomojo kamb. 

setas, 8 šmotų riešutinis mie

gam. kamb. setas, 5 šmotų pu

sličių setas, už tų viską $175

1 Pristatysime. Parduosim ir pekamės yra pagyvenimui 5 

skyrium. 8228 Maryland Avė. [kambariai. Gali pirkti ir ra-

Atsišaukite:

2650 W. 69th Street 
Telef. Hemlock 4576

Parsiduoda labai pigiai pe- 

kamė. Biznis išdirbtas lietu

vių apgyventoj vietoj Prie

l-mas apart. 1 blokas į rytus 

ir.vo Cottage Giove avė. Tek 

»{Slewart Ir /5.

kandus. Pardavimo priežastį 

patirsite vietoje. Atsišaukite:

5413 So. Wood Street

Del geriausio* rųštee 
Ir patarnavimo, šauki'

GREEN VAIJiEI 
PRODUCTS 

uaella šviežių kiauši 
alų, avlesto lr tūrių

Wm. J, Kareiva
Savlnlnka*

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1SSS

=

MARDUEHE JEWELRY 
& RADIO i

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau vlaoklų 

(uksinių lr Bida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
što, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2660 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 88t>

2- RI morgičiai
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas I500.00Š.M 
<8*4 SO. KEDZIE AVENUE 

TėL Lafayette 4788-6716

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

' Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, ge nėr a lis 

konkryto darba* ir senų namų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas if biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybėn geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680


