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Tegy vuoj a laisva, nepriklausoma Lietuva!
ISPANUOS RESPUBLIKOJ SVIETSMO 

STOVIS YRA APGAILĖTINAS

*

VOKIETIJA LŪKERUOJA PRO
GOS, PASIRENGUS 

GINKLUOTIS

ntradienį susirinks T. Sąjunga 
Mandžiūrijos reikalu

ŠVIETIMO STOVIS 
ISPANIJOJ

VOKIETIJA NORI GINK
LUOTIS

MADRIDAS, vas. 10. — BERLYNAS, vas. 16. — Vo 
Šrietimo stovis Ispanijos re;- kieti jos vyriausybė pasiryžusi 
publikoj tikrai apgailėtinas, ginkluotis, kaip greit nusigin- 
Eadikalų vyriausybė išgriovė klavimo konferencija baigsis 
jėzuitų palaikomas švietimo i- be jokių sėkmių.
staigas, o savo nieko gera ne
sukuria. Bet girtis, tai giria
si ne mažiau už Meksikos vy
riausybę.

Krašto švietimą.; tuo labiau 
apverktinas, kad švietimo mi-

Kiek žinoma, Vokietija sto
vi už valstybių nusiginklavi
mų. Bet jei šiuo klausimu Že- J 
nevoje nebus sutarta, vokiečiai1 
gaus progos ginklavimosi pro
gramų vykdyti, nepaisant tai- 

mrterm yra socialistas žydas k()K s„torties 
Fernando de los Rios. Katali
kiškam krašte švietimo prieša
ky yra socialistas ir dar žydas. 
Stačiai neįtikėtinas dalykas. 
Bet tai faktas.

Suprantami, kad krašto gy-

T. SĄJUNGOS SUSIRIN
KIMAS

ŽENEVA, vas. 15. •— Atei
nantį antradienį susirinks T.

vcrtojai negali k» gera sulau-'s„junga tvarstvti komiteto 
ktl, jei prie vyriau, ybės vairo ĮnU(lfpren(,j Mandžiūrijos rei- 

kale. **
į Jei Sąjunga pripažins komi- 
jteto nuosprendį, kurs nukreip
tas prieš japonus, japonai, sa
koma, apleis T. Sąjungą.

laikosi radikalai.

UŽĖMĖ SVARBIĄJĄ” 
POZICIJĄ

BOGOTA, Kolombija, vas. 
16. — Kolombijos kariuomenė 
užėmė miestelį Tarapaca ties 
Pntumayo upe. Peruvieciai iš 
ten išmušti.

RENGIA ULTIMATUMUS

SUSITIKO PO 43

J. E. Vyskupas Petras Būčys antradienyje sugrįžo iš 
Seattle, Wasb. ir parsivežė šį atvaizdų su lokiu parašu: 
“Ant atminties mano klasikui draugui Vypkupui Petrui 
Bučiui mudviejų laimingo susiėjimo Seattle, Washing- 
ton, po 43 metų nesimatymo Kazys Kriaučiūnas—Kav, 
teisdarvs Viršinio Teismo Seattle, King Countv, Wa h- 
ington, sausio 30, 1933.” Mūsų skaitytojams jau buvo 
pranešta, kad prięš keletu meti} mūsų tautietis adv. K. 
Kriaiuiūnas gubernatoriaus buvo paskirtas teisėju. Sa
vo pareigas jis taip gerai ėjo, kad pernai žmonės jį iš
rinko Seattle aukštesniojo teismo teisėju. Kaip žinoma, 
jis yra geras lietuvis ir prie kiekvienos progos savo tau
tos vardų kelia. J. E. Vyskupas Petras Būčys, nuvykęs 
į tų tolimų miestų savo jaunų dienų draugų aplanke, 
įdomus ir reikšmingas susitikimas! J. E. Vyskupas Pet
ras porai dienų sustojo Chicagoje. Šį v««nrų dalyvaus 
Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo iškilmėse, Mc
Kinley parko salėj.

POPIEŽIAUS KARŪNAVI
MO DIENA IŠKILMIN

GAI MINĖTA

’ KAI KURIE BANKAI 
KEIS ČEKIUS

chicagoje šiandien MŪSŲ TAUTA MINI LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PA

SKELBIMO 1S M. SUKAKTI
TEISĖJAI IR POLITIKA

Cbicagos advokatų sąjungos I 
specialus komitetas randa, kad 1

i
daugelis teisėjų yra vien poli
tikos įrankiai, kada reikia ski
rti likvidavimams kanclerius 
(masters of chancerv). Teisė
jai visų laikų skiria tik tuos 
asmenis, kuriuos nurodo poli
tikieriai.

Ši praktika yra teismams ke 1 
nksminga ir smerkiama. Tei
sėjai neturėtų pasivergti poli
tikierių diktatūrai. Būtinos 
reformos tuo atžvilgiu yra rei
kalingos.

PASAKĖ TURI PINIGŲ

DETROIT,' Mich., vas. 15. 
— Uždarius 8 dienoms visus 
valstybėje bankus, pasireiškė 
puvojus bizniui. Visur pritrū-

VATIKANAS, vas. 13 (su- 
' vėlinta). — Šventasis Tėvas 
' Pijus XI vakar iškilmingai 
minėjo 11 metų savo karūna-'ko pinigų. Į tai atsižvelgus, 
vimo sukaktuves. Laikė iškil- kai kurie bankai atidaryti kei-
niingas aukštąsias šv. MišiasŠANCHAJUS, vas. 15. —

Žiniomis iš Tokijo, japonų vy- Siksto koplyčioje, dalyvaujant 
Kolombicėiai sako, kad Ta- riausvbs r(,ngia keletą ultinla. aukštesniems Vatikano prela- 
paea yra svarbi šalin Letieia , kinams. vienu t ,tj^ tams ir personalui. Gauta dau-rapaca 

srities pozicija.

♦

tumu reikalaus kinų, kad jie i-^ke ** "visų pusaulio kraštų 
iš Jei,oi provincijos ištrauktų sveikinimų. P® ispiMingos pro 

NUTRAUKIA SANTYKIUS vis} savo kariuomenę. Pasak w'si-ios i koplyčių, popiežius
------------ japonų. Jei,oi provincija vra PlifmS n"° kardinolų ir Vati-

BOGOTA, Kolombu, vas. „,.gjn{ijama Mandžiūrijos da- ka"° Pagarbos pa-
15. — Kolombijos vyriausybė jjs . raiškų.

usprendė savo atstovų atšau
ti iš Peru respublikos. Tuo 

būdu bus nutraukti diploma
tiniai santykiai.

♦Spėjama, kad į Kolombijos 
su Peru konfliktų dėl Letieia 
srities, matyt, įsivels ir Bra
zilija.

JAPONIJA PASIRENGUS

TOKIJO, vas. 15. — Pra
nešta, kad japonai karan yra 
pasirengę. Kaip kariuomenė, 
taip karo laivynas yra ko ge
riausiam stovy. Tik laukia, 
kad juos kas suprovokuotų.

Visas Vatikano miestas šio
ms iškilmėms buvo nupuošta -. 
Vakare gi — specialėmis elek- 
tros šviesomis nušviestas.

REIKALAUJA FEDERA
LINĖS PAGALBOS

sti čekius 
dalis.

JAPONŲ VADAI SUŠAU
KTI KONFERENCIJON

TOKIJO, vas. 15. — Japo
nų premjeros Saito pranešė, 
kad japonų vadai svarbion va- 
Istybinėn konferencijon sušau
kiami. Bus nutarta, kas dary
ti Mandžiūrijos klausimu, kaip 
kovoti prieš visas didžiąsias 
valstybes.

AMSTERDAM, vas. 15. — 
Olandijos vyriausybė nuspre
ndė savo valiutai nepanaikin
ti aukso pagrindo.

b A. ■'

MINĖJO LAIVO NUSKEN
DIMO SUKAKTUVES

PATRIJOTISKOJI CHICAGOS 
LIETUVIŲ VISUOMENĖ REN

KAS Į McKlNLEY PARKO 
SALĘ

Iškilmėse dalyvaus ir J. E. 
Vyskupas Petras Būčys

Šiandien mūsų tautos šventė. Kiekvienas doras lietuvių 
tautos sūnus šaukia: tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lie
tuva! Visi džiaugiasi per 15 metų nuveiktais darbais ir lai
mėjimais, visi linki jai laimingos ateities ir pasisekimo atva
duoti Vilniaus kraštų.

Ir Cbicagos lietuviai švenčia tautos šventę. Jie šį vakarų
. . _r __ , renkasi i McKinley parko salę, kad pasidžiaugti savo tautos

i . . . J laimėjimais, kad palinkėti Lietuvai geroves ir pasirvzti pa-
.ra Davimu, kur, gyveno pat.:<wi jai prieiti prie laimėjimiJ
Iviena innuoinuotam kambary | j ajjįcagiečių rengiamas iškilmes maloniai sutiko atvykti 
.namuose, 1750 W. Grand avė. inūsų aukštas ir brangus svečias J. E. VYSKUPAS PETRAS 
Policijos ambulansu vežama į BŪČYS, kuris savo nenuilstančiais darbais tiek daug gero 
apskrities ligoninę ji policijai Lietuvai ir jos kovose dėl nepriklųusomybės yra padaręs. Su 
pranešė, kad pamiršo pasiim- mumis dalyvaus ir kalbų pasakys ii LIETUVOS KONSULAS 
ti pinigus, kurie padėti kam- į P-M A. KALVAITIS. Taip pat kalbės ir prof. F. B. MAS- 
bario leraunėje. Policija rado TAUSKAS, kuris yra daug dirbęs Lietuvos Nepriklausomv- 
2,800 dol. j reikalams. Išgirsime kalbų ir iškalbingojo kun. K. BIČ-

. i KAUSKO, kuris gyvendamas Rusijos gilumoj kaipo tremti-
Tada ji paimta į St. Mary Į njs> daug vargų yra patyręs. Jaunimo vardu prabils AL. 

ligoninę ir pinigai pavesti Ii- i MANSTAVIČIUS, L. Vyčių centro sekr. Kalbės ir L. 
goninęs viršininkui. Už kokio TIS, Lietuvos III Seimo atstovas ir kiti. Programui vado-
pusvalandžio moteriškė ,nirė.,va“s P- A 1 Federacijos Cbicagos apskr. pirm.

Kitų programo dalį išpildys gausingasis L. VYČIŲ — 
DAINOS choras ir jo geriausieji solistai (K. PAŽARSKIS ir 
kiti). Dainuos ir šio choro garsusis kvartetas. “Vilko maršų”, 
padainuos žinomi mūsų solistai — J. ROMANAS ir A. ČIA- 
PAS. Dvi ALDUTĖS (Briedytė ir Paliliūnaitč), geriausios 
mūsų artistės pijanistės programų žymiai paįvairins.

Šis patrijotiškas programas įvyksta ŠIANDIEN, McKIN-

Ieškomi jos giminės.

PASITRAUKĖ IŠ VIETOS

ir išduoti indėlių

ILLINOIS O SENATAS 
PASISTŪMĖ PIRMYN

SPRINGFIELD, III., vas. 
16. — Illinois’o senatas vakar 
tikrai padarė gražių pažangą.

Dauguma balsų jis pripaži
no mokesčių projektą ir su
griovė valstybinį prohibicijos 
įstatymų.

Šie klausimai įduoti žemes
niems legislatūros dūmams.

13-OJO PRIEDO ATŠAU
KIMO KLAUSIMAS 

SENATE
WASfHNQTON, vas. 16. - 

Dnugujna balsų senatas pripa-

WASHTNGT()N, vas. 15. - 
Columbia distrikto katalikų 
veikėjų grupė kreipės į sena
to komitetų, kad jo rūpesčiu žino B'aine rezoliucijų, kuria

Iš Illinois šelpimo komisi
jos pirmininko vietos išėjo E.
L. Ryerson. Sakosi, kad jam i LEY PARKO SALĖJ, (38 str. ir Včestern avė.), LYGIAI 7:30 
reikalinga užsiimti nuosavais vai. vakare ir baigsis 10 vai. Prašome nesivėlinti. ĮĖJIMAS
reikalais. Pastaromis dienomis 
jis buvo puolamas už “privi
legijų” šelpime teikimų kata
likų šelpimo organizacijai Chi- 
cagoj.

ATIDARYTAS PAŠTAS

Vakar Cbicagoj iš dalies a- 
tidaryta kiti nauji pašto rū
mai, kurie pastatyti ir vidaus 
išrengimas baigiamas. Keli de
partamentai atidaryti.

Sąryšy su atidarymu įvyko 
piliečių parengtos iškilmės nau 
jų namų karidoriuose.

šio distrikto bėdarbiams ir va-3a siekiama prohibicijos prie- 
Ku- rgšams didesnė federalinė pa atšauktiHAVANA, vas. 15. -

bos vyriausybė šiandien minė- ’gn’ba būtų duodama. Di trik- 
jo 35 metų karo laivo “Mai- tas turėtų gauti paskolų iš Re- 

construction Finanee bendro
vės taip, kaip kitos valstybės 
gauna paskolas.

ne” nuskandinimo sukaktu
ves. Įvyko didelis paradas.

BELGŲ KABINETAS 
GRIUVO MAŽINA ATLYGINIMĄ

DYKAI.
Visus užprašo Federacijos Chicagos apskrities valdyba,

KALTINA VISUS POLIC- 
MONUS

NEW YORK, vas. 15. — 
Apskrities teisme, Brooklyne, 
dėl pagrobimo suspenduotas 
poliemonas Nevins teisme liū
dėdamas be kitko pareiškė, 
kad kone visi New Yorko po- 
licmonai gauna atlyginimų (pa 
pirkimus) už nesulaikymų ga
tvėse trokų, kuriais svaigalai 
iš vežiojami.

REIKALINGI SIDABRO 
PINIGAI

BRIUSELIS, vas. 16. — A-7 »
tsistatydino belgų ministerių 
kabinetas.

Nauji vakarų parkų komi- 
sijonieriai nusprendė 550 dar
bininkų sumažinti atlyginimų.

BOKSININKĄ CARNERĄ 
“BAUDŽIA”

NEW YORK, vas. 15. — 
Vnlstybės bokso komisija nu
sprendė ateity neleisti Šioje] 
valstybėje Camerai su nieku 
n ažesniu už save boksininku 
boksuotis. Komisija mano, kad 
boksininkas Scbaaf mirė nuo 
Carnero smūgio.

ŽUVO MOTINA SU MER
GAITE ---------------

------------ Į WASHINGTON, vas. 15. —
Morton G.rove šalia vieške- Ekonomikas H. F. Arendtz iš 

lio sudegė smukle. Žuvo savi- Bostono pranešė senato finan- 
ninko žmona su 3 metų amž. Sų komitetui, kad atitinka-
mergaite.

UŽGROBS ASMENIŠKUS 
TURTUS

minusia priemonė kovoti prieš 
ekonominį krizį yra nukaldin
ti sidabrinius pinigus. Tas rei
škia. kad prie aukso pagrin
do pridėti sidabro.

rijos firma iš Romos parsisių- 
zdino Siksto koplyčios, Vati
kane, sienų ir lubų atvaizdus 
(nuotraukas). Vietos muitine 
šį siuntinį sulaikė kaipo “ne
padorus” vaizdus. Norėjo net 
sunaikinti. Bet iš Washingto- 
no jai liepta atvaizdus atiduo
ti galerijai.

TIK 4 IŠSIGELBĖJO

DUTCH HjARBOR, Alaska, 
vas. 15. — Jau buvo pranešta, 
kad šalia Aleutų salų audra 
sukūlė laivų ‘Umnak Native’? 
Iš laive buvusių 16 asmenų 
tik 4 išsigelbėjo. Tarp išgel
bėtų yra ir stačjatikių vysku
pas Antonii Pokrovskii. Tarp 
žuvusiųjų yra vienas stačiati
kių dvasininkas ir kapitono 
Stankaus žmona su kūdikiu.

iii. t .t

Cook’o apskrities valdinin
kai planuoja užgrobti asmeni
škas savastis tų, kurie nemo
kės užtrauktų 1928, 1929 ir 
1930 metų mokesčių.

SULAIKO MENO VAIZDUS

NEW YORK, vas. 15. — 
Viena šio miesto vaizdų gale

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

CHICAGO IR APY11K 
KĖS. — šiandien sauKta ir 
kiek šilčiau.
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pusių: iš pietų lenkai, iš vakarų vokiečiai, 
liermontininkai, iš rytų Rusijos bolševikai. 
Jie apniko Lietuvos kraštų, kad pasmaugti 
tik kų užsimezgusių valstybę. Dėl to tautai 
reikėjo viena ranka statyti valstybę, organi
zuoti jos aparatą, kita ranka griebtis ginklo 
ir gintis užpuolikų. Skubiai reikėjo organi
zuoti apsigynimo jėgas. Neturėta vadų, nė 
ginklų. Bet ir dėl to nenusiminta. Nors ir 
be patyrimo, be tinkamų ginklų, klumpėmis 
apsiavę, bet kovodami su didžiausiu pasiry
žimu ir nepaprasta drąsa Lietuvos savanorių 
pulkai atmušė priešus užpuolikus. Ne vienas 
drąsuolis savo krauju laetuvos žemelę ap
šlakstė, ne vienas savo galvelę paguldė ant 
tautos nepriklausomybės aukuro. Už tat visi

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 »O. OAKLBY AVI., OHIOAOO, ILL. 

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

vo atsakomingas ir labai sun
kus, nes tada neturėjome tin
kamos literatūros propagan
dai ne tik anglų, bet ir lietu-

bet apvainikuoti mūsų myli
mos Lietuves laisve ir nepri
klausomybe. Minėdami Lietu
vos Nepriklausomylės akto

DIENOS KLAUSIMAI
MUSŲ TAUTOS ŠVENTĖ

Šiandien minime tautos šventę t. y. Va
sario Šešioliktųjų — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dienų. Toji šventė šiemet 
ypatingai yra reikšminga, nes sueina lygiai 
15 metu nuo to įvykio, kada Lietuvos Taryba 
tautos vardu prabilo Į pasaulį šiuo svarbiu 
aktu:

“Lietuvos Taryba savo posėdyje vasa
rio 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: 
į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriau
sybes šiuo pareiškimu:

“Lietuvos Taryoa, kaipo vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vi
lniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 
18,23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepri
klausomų demokratiniais pamatais sutvarkytų 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tų 
valstybę atskirianti nuo .visų valstybinių ry
čių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos vyriausybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas 
Steigimnasis Seimas, demokratiniu būdu vi
sų gyventojų išrinktas.

‘ Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai 
Vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomų 
Lietuvos valstybę.”

Po tuo aktu pasirašė visi tarybos nariai 
su dr. Jonu Basanavičių priešaky.

Drąsus buvo Lietuvos Tarybos žygis, nes 
Lietuva tebebuvo vokiečių okupacijoj. Jos 
tykojo didžiulė Rusija, rengėsi pasisavinti 
Lenkija. Drąsus fcygis buvo dar ir dėl to, kad 
mūsų tauta tada dar neturėjo jokio aparato 
nepriklausomybes paskelbtam aktui įgyven
dinti — valstybę steigt, neturėjo kariuomenės 
jį apginti nuo gausingų priešų. Be to, kraštas 
b«Vo karo sunaikintas.

Kada tautos vadai pradėjo steigti vabty- 
>bę, atstatyti sugriautų ūkį, kaip ir buvo ti
kėtųsi, Lietuvą užpuolė priešai net iš trijų

Kun. A. Petrauskas, M. I. O.

Praeities Pabyrės
Laisvėj vilčiai sužibus...

■ •
Dar rytuose ir vakaruose ėjo, kaip ė- 

jusios, arelių bei liūtų grumtynės. Dar 
nenutilęs buvp šiurpus armotų gaudesys. 
Dar mirties nuožmusis dalgis kapojo, kaip 
kapojęs, jaunuolių galvas. Dar viesulai si
jojo f*o -tyrus laukus kaimų bei miestų 
plėnis ir pelenus. Dar žvangėjo, kaip žva
ngėję, mums ant kojų ir rankų užkalti ge
ležiniai verguvės pančiai. Dar mirko aša
rose nebetekusio savo vaikų, savo pasto
gės bei duonos kąsnio mūsų kaimiečio 
skruostai... O jau Aukščiausiojo dešinė 
rengė mums laimingesnį rytojų. Jau tais 
jaunuolių kūnais bei galvomis nuklotais 
laukais, j>er degėsių kalnus, armotų griatf- 
sinų lydimas slinko artyn prie nuniokotos 
mūs tėvynės malonus laisvės gandas, ku
ris netrukus turėjo nušvisti šiintaspalviais 
džiaugsmo spinduliais ašarotuose lietuvio 
skruostuose..

brangioji laisve! Kokia tu miela

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖ IR FEDERACIJA

Šiemet, vasario 16 d. Lietu
va mini 15 metų sukaktį nuo 
paskelbimo nepriklausomybės 
akto. Tai svarbus įvykis mūsų 
tautos istorijoje, kurį reikia 
tinkamai paminėti. A. L. R. 

dori lietuviai, minėdami tautos šventę, savo K. federacijos centro valdy- 
galvas lenkia ir Lietuvos Nepriklausomybės', ha keliais atvejais ragino kų-
aktų paskelbusiems tautos vadams, ir valsty
bės įsteigėjams ir ypač tiems, kurie savo bra
ngiausių turtų-gyvybę aukodami, naujai j- 
steigtų valstybę nuo piktų ir gausingų priešų 
apgynė.

Vasario šešioliktoji yra lyg tas obzerva- 
cijos punktas, iš kurio stebime nuveiktus tau
tos darbus praeityje ir metame žvilgsnį į jos 
ateitį.

Pažvelgdami į praeitį mes matome, kad 
per 15 metų bepriklausomo gyvenimo Lietu
va daug padare. Ir valstybė įsteigta, ir nuo 
priešų apginta, ir gauta visų pasaulio kraštų 
pripažinimas, ir laimėta keletas svarbių bylų 
tarptautinėje politikos arenoje. Be to tauta 
nesulaikomai eina pirmyn švietimo atžvilgiu, 
stiprėja ekonomiškai ir kultūriškai, tvarkosi 
ir, kiek tik sugebėdama, puošia savo valsty
bės rūmus iš vidaus. Tų visų nuveiktų darbų 
priede Lietuva atvadavo Klaipėdos kraštų, 
kuris ištisus šimtmečius buvo svetimųjų pa
vergtus. Yra kuo didžiuotis ir džiaugtis.

Tačiau, pažvelgę į ateitį, matome, kad 
toli gražu ne viskas dar padaryta.

Nepriklausomybės paskelbimo aktų skai
tydami, pastebime, kad Lietuvos valstybė at
statoma demokratiniais pagrindais. Taip ir 
buvo. Deja, atsirado grupė žmonių, .kuri iš
ėjo prieš tų tautos nusistatymų, sulaužė de
mokratiniu būdu ir visų žmonių sušaukto 
Steigiamojo Seimo priimtųjų Valstybės Kon
stitucijų ir neteisėtu būdu valdo kraštų, at
stumdama tautos daugumų nuo taip dar rei
kalingo kūrybinio darbo ir suardydama tau
tos vienybę, kuri taip yra reikalinga valsty- 

’bės ateičiai užtikrinti ir visas Lietuvai pri
klausančias teritorijas atvaduoti.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
akte taip pat skaitome, kad valstybė atstato
ma su sostine Vilnium, tačiau žinome, kad 
Vilnius tebėra lenkų okupuotas. Vadinasi, 
tauta prieš savo akis turi dar didelį darbų — 
Vilniaus kraštų atvaduoti. Tam dideliam žy
giui reikia, kad tauta būtų gerai pasirengus, 
stipri. Tautai stiprumų duoda vienybė, kurios 
jai šiandien labai trūksta. Dėl to didžiau ias 
šiandien mūsų troškimas ir drauge reikala
vimas turi būti, kad prie valstybės vairo sto
vintieji žmonės vienytų tautų, bet neskaidytų,

vių kalba.
■žinias, ruošti
savo žygius paremti nesug
riaunamais argumentais.

Pr&ridėjus didžiajam ka- 
Amerikos Lietuvių Tarybos Į rui, Lietuva pirmoji virto joI

nios Lietuvos Finansinės 
sijos ir laikinojo atstovo.

talikų visuomenę šias reikš
mingas sukaktuves iškilmin
gai minėti. Kiek, aekretorija- 
tui yra žinoma, Federacijos 
apskričiai ir skyriai yra pasi
rengę, kad šiemet VASARIO 
ŠEŠIOLIKTO JĄ ypatingu 
būdu atžymėti.

Nieks daugiau netroško 
Lietuvai nepriklausomybės ir 
nieks nuoširdžiau nesidarba- 
vo tam šventam tikslui atsiek
ti, kaip Amerikos organizuo
toji lietuvių katalikų visuome
nė. Mūsų garbingoji ‘Federa
cija per kelerius metus ir sa-
vo

Mi-

užlaikomas Vašingtone biuras 
labai daug svrbių darbų Lie
tuvai nuveikė. Jis Amerikos 
spaudoje garsino Lietuvos 
vardų, jis stengėsi užmegsti 
pažintis su aukštais šio kraš-’ 
to vyriausybės valdininkais, 
kad reikale jie užstotų mūsų 
tautų ir tarptautinės politikos 
arenoje gintų Lietuvos intere
sus, paremtų jos siekimus 
prie nepriklausobybės. To 
biuro vedėjo adv. F. B. Mas- 
iausko, dabartinio Federaci
jos pirmininko, apsukrumu ir 
rūpesčiu tarybos nariams 
gautas pasikalbėjimas su kraš 
to prezidentu W. Wilsonu, 
kuris pirmu kartu išgirdo iš 
pačių lietuvių lūpų, kad' lie
tuvių tauta ir trokšta nepri
klausomybės ir jos siekia. Ži
nant, kaip svarbų vaidmenį 
Pasauliniame Kare ir tarp-

o surinkti paskelbimo sukaktį, ir savo 
literatūrų, kad Į nuopelnus šiek tiek daugiau 

įvertiname, kad čia augančio- 
ji lietuvių karta matytų kų 
esame padarę jų tėvų kraš
tui, kad jie jį daugiau brangiu 
tų. juo didžiuotųs, keltų jos 
vardų ir reikale gintų. Prisi
mindami ir savo darbus ir 
plačiau kalbėdami apie tas 
begalo sunkias mūsų tautos

lauku. Atsirado gyvas reika
las šelpti nuo karo nukentėju
sius ir ištremtuosius iš tėvy
nėj. 1914 m. Federacija, sir 
šaukė Amerikos Lietuvių Sei
mų Chicagoje ir suorganizavo kovas dėl nepriklausomybės,

reikalus buvo apleidusi, tautinėje politikoje vaidino
kad daugiau įdėjus jėgų ir 
darbo į grynai tautos reika
lus, kad tain darbui dirbti, su
traukti visus geros valios lie
tuvius ir vienu frontu kovo- 
ti dėl tautos laisvės ir nepri- 
klausomvbės.

Federacijos vadai, matyda
mi, kad darha^bus sekminges 
nis, jei susidah s organizaci
jos, kurioms įkopės tik tautos 
nepriklausomybės reikalai. 
Dėl to Federacijos iniciatyva 
buvo suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurios rū
pesčiu buvo kelti Lietuvos ne
priklausomybės obalsį Ameri
koj ir plačiadie‘i'j>asautyje. Ji 
įsteigė Vašingtone informaci
jos biurų, kuris vėliau pava
dintas tarybų ekzekutyvio ko
miteto centru ir veikė iki jau 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė neprisiuntė vadina-

prezidentas AVilsonas, su juo 
pasikalbėjimas (1918 nu ge
gužės mėn.) buvo begaliniai 
reikšmingas dalykas.

Amerikos Lietuvių Tary
bos iniciatyva 1918 m. sušauk 
tas politiškas lietuvių seimas 
New Yorke, kuriame išnešta 
svarbios rezoliucijos, reika
laujančios Lietuvai neprik
lausomybės. Šis įvykis taip 
pat yra svarbus kovų istori
joj dėl Lietuvos laisvės. Ke
liais atvejais Taryba siuntė 
delegacijas Europon, kad šelp 
ti nuo karo nukertėjusius lie-

Tautos Fondų, į kurį lietuviai 
katalikai gausiai aukojo. Ta? 
fondas varė šelpimo dariny 
Bet drauge jis buvo lyg ko
kia finansų ministerija, kuri 
finansavo visus mūsų tautos 
žingsnius vedančius jų prie 
nepriklausomybės. Tautos 
Fondas užlaikė informacijos 
biurų Vašingtone, Šveicarijoj, 
finansavo delegacijas, apmo
kėjo delegacijų lėšas į Taikos 
Konferencijų Paryžiuje ir fi
nansiškai rėmė jos visus dar
bus. Taip reikėjo daryti, nes 
karo nukamuota Lietuva pa
ti viena to padaryti neįstengė 
t. y. pakelti savo delegacijų 
kelionės ir darlx) lėšas. Be to, 
Tautos Fondas šelpė mokslus 
einantį jaunimų, kad jis prisi 
ruoštų tautos ir naujai atsta
tomos Lietuvos valstybės dar-

tuo pačiu kelsime tautinę są
monę ir entuziazmų jaunojoj 
kartoj.

Šia proga Federacijos cen
tro valdyba sveikina Neprik
lausomų Lietuvą ir kiekvienų 
lietuvį, prisidėjusį prie Fed 
racijos darbų, dirbamų tai 
priklausomybei laimėti.

?na

MALDININKŲ EKSKUR
SIJOS REIKALAI

Federacijos ekskursijos į 
Romų reikalai varomi pirmyn. 
Gauta žinios, kad jų užgyrė 
New Yorko Kunigų Vienybės 
apskritis, taip pat New Yorko 
Federacijos apskritys. Tai 
svarbu.

Dabar jau oficialiai suma
nytų maldininkų kelionę į
Romų galėsime' vadinti Fede- 

bui. Nėra nė vieno svarbesnio ■ racij()S ekskursija, nes daugu- 
mūsų tauįos įeikalo, kurio nia Federacijos centro valdy- 
Tautos 1 ondas nebūtų gau- j)OS narių jau davė savo prita 
singai parėmęs. Lietuviai ka- Įrįmų. Kun. dr. Jonas Navic- 
t-alikai šimtus tūkstančių do- j^as, centro iždo globėjas, ra- 
lerių į Iautos fondų sudėjo. ig0. “yorrir pasveikinti Tanus- 
Jei ne tos katalikų gausingos tą, ..patiekusį. g\ražų sumany

mų organizuoti ekskursijų
Šventaisiais Metais į Romų.

aukos, ir šelpimo darbas būt 
buvęs apleistas ir kova dėl 
tautos nepriklausomybės būt 
buvus žymiai apsunkinta.

Amerikos lietuviai katali-
tuvius ir padėti Lietuvos vei-: kai, pažvelgę j savo nuveiktus 
kejams kelti musų tautos ne- ■ darinis per Federacijos inicia- 
priklausoinybės obalsį ir jos i tvva suorganizuota Lietuvių
siekti. Mes čia pažymėjome 
tik keletą svarbesnių Tary
bos padarytų žygių, kurie 
buvo reikšmingi ir efektingi. 
Reikia žinoti, kad darbas bu-

Tarybų ir Tautos Fondų, tik
rai gali pasididžiuoti ir pasi
džiaugti, kad jų rūpesčiai, 
darbai, pasišventimas ir pa
siaukojimas nenuėjo veltui

kad teisėtais keliais vdstų valstybę, bet ne 
šunkeliais, kurie ypatingai Lietuvai yra pa
vojingi, nes ji iš visų pusių yra ap upta gau
singų priešų.

Mes džiaugiamės Lietuvos praeities dar
bais. Bet dar labiau džiaugsimės, jei netrukus 
mūsų tauta pasuks į vienybės, teisėtumo iš

ganingų kelių, nes tik toks kelias tegalės jų 
privesti prie paskutinio garbingo laimėjimo 
— Vilniaus atvadavimo! Taigi, tegyvuoja 
Nepriklausoma Lietuva, tiek daug nudirbusi 
per 15 metų, tesemie sau stiprybę iš praeities 
darbų ir težengi* pirmyn į Vilnių ir laimingų 
ateitį.

Vis atsiras, keletas ar kelio
lika žmonių, kurie važiuos.” 
Kitas valdybos narys kun. J. 
Balkūnas irgi davė pritarimų 
ir pažadų remti ekskursijos 
organizavimo darbų, priminda 
mas, kad “ maldininkų ekskur 
sija į Romų yra gružus ir 
remtinas sumanymas.” Mūsų 
iždininkas kun. Magnus Kazė
nas sako, kad: “Aš sutinku, 
kad Jubiliejine Maldininkų 
ekskursiją rengtą Federacija. 
Tai lutų vienas istorinis Fe
deracijos atliktus* darbas Ka
talikiškos Akcijos srityje... 
Roma jau ip- šiandien kiek ži-

(Tęsinys 4 pusi.)

tiems, kurie per ištisus šimtmečius su pa- di, Lenkai gavo nepriklausomybę. Be abe- 
siilgėjimu tavęs laukė ir ieškojo! Paga
lios, tu brangioji, grįžti į tų šalį, kur tuip 
mūsų tėvų buvai mylima, taip rūpestin
gai auklėjama, taip drąsiai per šimtme
čius ginama! Valio, laisve, kur atneši niū- 
sų Tėvynei naujų gyvenimų; kuri {jakeli 
jų iš kapų ir statai į gyvųjų valstybių 
eilę! Valio laisvoji ir nepriklausomoji Lie
tuva!

1917 metais gyvenau Seinuose. Vo
kiečiai okupantai slėgė Lietuvą, kaip koks 
nepakenčiamas slogutis. Viskas konfiskuo
jama. Kaimietis neteko nei duonos, nei 
uždaro. Dirvos virto dirvonais — nei kuo 
įdirbti, nei kuo tinkamai įsėti. Žmonės it 
šešėliai svyrinėja, pats nežinodami, kų 
rytojus atneš. Vai, sunkūs buvo mūsų ar
tojui tieji metai. Tačiau jis nenusiminė.
Kiek galėdamas vilko sunkų okupacijos 
jungų, vildamasis geresnių laikų..Lyg kas 
nuolat jam į ausį kuždeno: kentėk lietuvi! 
tavo verguvei jau neilgas amžius! Netru
kus truks varžantieji tavo dvaių pančiai 
ir tavo tėvų žemė išeis iš to pragaro svei
kutė ir laisva!

Lietuvis, susistiprinęs ta viltimi, drą
siai vilko toliau tų baisųjį jungų. Jis gir-

jo, gausiu ir aš! Susikaupęs paskutines 
jėgas, jis laukė, kada toji viltis įsikūnys...

Spalių mėnesio pradžoje gi pareina li
nksmutė žinia — vokiečiai leidžia nimfas 
laisvai susirinkti j mūsų senųjų sostinę —- 
į Vilnių ir ap ispręsti savo tėvynės ateitį! 
Kokia linksma naujina! Vadinasi, ne vel
tui lietuvis vargo ir ilgėjosi laisvės. Ji, 
toji laisvė, jau čia, už durų. Ji laukia du
rų atidaroma!

Kgs gyvas tad prie dorų, kad toji 
laisvė vėl nepasitrauktų nuo mūs. Iš visų 
kampų tad renkame kiek ir kokius galė
dami atstovus. Važiuokite, brangieji, į 
mūsų sostinę — j senųjų Gedimino pilį, j 
Vilnių! Pamikite mums laisvę! Be lais
vos Lietuvos nedrįskite grįžti namo!

Ir atstovai, tarsi pavasario metų ger
vės, voromis iš visų Lietuvos kampų pasi
leido j savo tėvų sostinę, kad tenai, iš kur 
mūsų tėvai savo garbingai tėvynei jėgas 
sėmė, ir mes savo atgimimo jėgų teškėtu
mėme. Vilnius mūsų valstybės lrnvo šir
dis, jis turi ir liktis per amžius!

Iš Seinų į Konferencijų buvome iš
rinkti mes trys: kun. Dr. J. Totoraitis, 
tuo metu uaujaį kuriamosios “Žiburio”

Seinų gimnazijos direktorius, p. Stasys 
Tijūnaitis, “žiburio” pradžios mokyklos 
Bubelių kaime mokytojas, ir aš, kaip Sei
nų dvasiškių atstovas.

į Konferencijų iš viso susirinko gana 
gražus atstovų pulkelis. Rodos, apie 200 
su viršum. Atstovai tiek tikybos, tiek po
litikos atžvilgiu buvo labai nevienodi. Ko
nferencijos visais reikalais rūpinosi tam 
tikras komitetas, į kurį įėjo veiklesnieji 
Vilniaus lietuviai. Kas į tų komitetų įėjo, 
aš dabar negaliu atminti. Atsimenu tik
tai kun. J. Stankevičių, tų nenuilstamų 
Vilniečių darbuotojų, p. A. Smetonų, da
bartinį Lietuvos prezidentą, p. Kairį ir 
keletą kitų.

Komiteto tiška* buvo kuo geriau ap
rūpinta. Posėdžiams paimtas gana erdvas 
ir visais atžvilgiais patogus miesto teat
ras. Iš vokiečių okupacinės valdžios išrei
kalauta, kad ji nesikištų visiškai į Kon
ferencijos reikalus. Jokių špiegų kad ne
siųstų j mūs tarybas. Išgautas leidimas 
keturioms dienoms posėdžiauti.

Visi suvažiavusieji atstovai turėjo vie
nų tikslų: išgauti Lietuvai nepriklauso
mybę. Taigi, kada viena visų galvoje bu

vo vadovaujamoji mintis, tuomet lengv 
buvo prieiti ir prie tvarkos ir padaryti 
vienodas, tėvynei naudingas, išvadas. Iš 
tiesų, kaip lengvai mes, vlokių pažiūrų 
žmonės, suvėjomo į vienybę, sunku ir up- 
sakyti.

Konferencijos pirmininku per visas 
keturias dienas buvo kairiausių pažiūrų 
žmogus — p. Kairys. Tačiau taip sklan
džiai vedė posėdžius, kad niekuomet neki
lo nė mažiausias nesusipratimas. Teisybė, 
keletą kartų kai kurie bandė įbrukti Kon
ferencijai savas pažiūras, bet taip greit 
jos būdavo pašalinamos, kkd net patys jų 
sumanytojai nebandė perdaug jų ginti.

Apsvarstę kiek galėdami visus reika
lus, visi beveik vienu baląu nutarėme rei
kalauti Lietuvai visiškos nepriklausomy
bės. Jei kitaip nebūtų galima, kad ir su 
monarchu vokiškos kilmės. Kad tik gau
tumėme nepriklausomybę, paskui mes pats 
padarysime taip, kaip mums bus geriau. 
Kaip vienas dalyvių išsireiškė: Jei kitaip 
negalima, dėkimės su vokiečiais, bet turė
dami priešokis Vytauto Didžiojo politikų!

(Daugiau bus)
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Ketvirtadienis, vas. 16, 1933 BBttTUT S
ws. Reikia melstis už juos, kė, sušauks susirinkimą tuo-j Labai atsiprašau pono “Pit-
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kad. praregėtų ir pamatytų sa- jau po konferencijos, 
vo klaidų. J “Mikyd.ua’’

SOUTH SIDE

t

BENTLEYVILLE, PA.

tsburgho Žinių,” redaktoriaus, 
kad nepratęs ir nemokytas, 
tad ir nepajėgiu su plunksnele

NF7AI PININGAI - R VlL kadangi kaž-kodėl vis dar ne- 
llLiALL£HlllKAI KU išdrįsta to padaryti ir savo 

laikrašty “Tiesos Balse” jieNAS BE GALVOS”
Nuo kai kurio laiko čia, Pi- 

ttsburgbe, yra įsikūrusi “lie
tuviška tautinė bažnyčia” ar
ba, kaip paprastai, vadina ‘ne- 
znležninkų’. Yra suklaidintų 

1 žmonių, kurie sako, kad neza- 
ležninkų bei tautiška bažnyčia 
yra tokia pat, kaip ir Romos 
Katalikų Bažnyčia. Nors daug 

jiems pasako, kad klysta, 
vis tiek jie savo gieda. 

11, jei tikrai nori sužinoti, 
cas tai yra ta tautiška neza- 

ležninkų bažnyčia, atsidėjęs 
perskaityk čia perspausdintų 
iš “Darbininko” 11. numerio 
vasario 10 d., 1933 m., “Kū
nas be Galvos.”

Ar matėte kada kūnų be ga
li os? Kur čia nematysi. An
tai, Amerikos farmeriai vištas 
ir kalakutus taip ir galabija, 
kad nukerta jiems galvas ir 
gabena į miestų parduoti. Tai
gi, paukštis be galvos ne rete
nybė. Karo metu pasitaiko ir 
žmonių be galvos, bet kad or
ganizacija būtų be galvoj tai 
jau tikras stebuklas. Tačiau 
tokį stebuklų pagamino lietu
viški nezaležninkai. Jie aiškiui 
pasisakė, kad neturi galvos— 
vyskupo ir vis dar priklauso 
prie “Senosios Katalikų Ba
žnyčios!” Čia tai jau tikras 
galvosūkis. Kad priklausyti 
prie kokios nors bažnyčios, rel 
kia turėt vyskupų. Be jo nėra 
nė kunigystės, nė sakramentų. 
Pagaliau, ir protestųntai, nors 
neturi nė kunigystės, nė sak
ramentų, vis tik dėl tvarkos 
turi kokį nors vadų, kurie jį 
vadina vyskupu. Gi šeši neza- 
ležninkų “kunigužiai” padaro 
savo susirinkimų (gruodžio 27, 
1932 m. Scrantone) ir išneša 
už protokoluotų rezoliucijų, 
-kad surasti priemones, “ ku
ri oVnis būtų lengviau apsigin
ti nuo įvairių apgavikų, išnau 
dotojų L. K. Tautos Bažnyčios 

p,k. a. Geniočio ir kitų.” Vadi
nasi, anot jų Geniotis yra “ap-

įvikas ir išnaudotojas” ir

X Vasario ,12 d. judamųjų 
paveikslų vakaras, ruoštas 
“Marijos Vaikelių” (sodalie- 
čių) gerai nusisekė. Tik gaila, 
kad mažai jaunimo teatėjo pa
žiūrėti, gal, dėlto, kad jų klai-

Vasario 5 d. Keistučio drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mų. Naujo nieko nenutarė, bet 
vienų dalykų teko pastebėti, 
kad jos naujas pirm. T. Bra
ziulis labai gražiai veda susi-

reikalinga altorių aprengimui, 
papuošimui ir tvarkymui, dr- 
ja parūpina. Be to rūpesčio, 
draugija kiekvienų pirmąjį

ant balto poperėlio išreikšti! mėnesio sekmadienį “in cor- 
ir žinias tvarkiai sugrupuoti, pore” priima šv. Komuniją 
Su laiku, gal, ir išmoksiu. pagerbimui Viešpaties Jėzaus 

’ Spirgutis švenčiausiame Sakramente ir 
Red. prierašas: Sveikiname g.inapadaryniui už išniekini-

naujų korespondentų p. Spir
gutį. Prašome visiems gerai

mus. Šios draugijos valdyboj 
yra: pirm. R. Kunikauskienė,

paspirginti. Gaila Dėdulo?, viee pirm. K. Milunienė, rašt.

dos ten buvo paliestos. Bet ku- rinkimų, kad net malonu į 
pareiškia, kad “ryšių mate-Įrie atsilankė, labai džiaugia- juos atsilankyti. Linkime jam 
Tiulių su vyskupu Hodurų L. [si. ’ir ateityje taip darbuoti;*.
K. "T. Bažnyčia neturi. Ryšiai! x Praeitų sekmadienį po j X Vienoje lietuvių šeimyno- 
yra tik dvasiniai, kadangi lie- sumos įvyko lietuvių biznierių je atsitiko nelaimė. Vasario 3 
tuviai tuo tarpu neturi savo'susirinkimas, pasitarimui apie d. mergaitė parėjus iš mokyk- 
vyskupo. Mums susijungimo surengimų istorinės, kaip kas los staiga susirgo, o vas. 8 d. 
su Senąją Katalikų Bažnyčia mot Užgavėnėse, vakarienės. Pitisburgbe ligoninėje padary. 
tarpininku yra vysk. Hoduras, Biznieriai iš savo tarpo išrin- ta operacija. Sako, kad viskas
todėl, kad jo bažnyčia senesnė t ko sau vadus: Jonų Cliubį,
ir jis o ne kas kitas yra pas
kirtas tos bažnyčios centro, 
kaipo tarpininkas, visoms tau
tinėms bažnyčioms Amerikoje, 
kurios nori būti vienybėje su 
tuo centru... Vysk. Hoduras 
nėra lietuvių turto ir ji} vei
kimo kontrolierius, bet tik 
dvasinių reikalų tarpininkas, 
legalus vyskupas.”. Vadinasi, 
“tautinės lietuvių bažnyčios” 
■galva yra — lenkas.

Iš to aišku, kad “lietuvių 
tautinė bažnyčia” negali atsi- 
palaidoti nuo lenkiškos vyriau 
sybes, nes Hoduras yra “lega
lus jos vyskupas.” Bet neza
ležninkų kunigužiai ne daug 
su juo skaitosi, nes sauvališ- 
kai tvarko savo sinodus, ritu
alų ir ceremonijas, ir Hodurui,

Stanley Simonavičių ir Adomą 
Marčulaitį. Taip pat prigelbė- 
ti apsiėmė ir bažnyčios komi
tetas. Šeimininkes ir visus va
lgius parūpins įgaliotieji biz
nieriai. Nutarta, kad, iš prie
žasties bedarbės, šįmet tikie-
tus daryti tik po 50c. ir vi
siems pasiųsti po du. Kas ne-

gerai nusisekė.

kad išvažiavo ir dar nieko ne
parašė. įrauksime žingeidžių 
žinių iš Nortb Side Pgli.

HOMESTEAD, PA.
Brrr-uuu! Kaip šalta; snie

go ne per daug, bet šalčio tai 
net su kaupu. Tokiam orui 
siaučiant, ir plepėti nepatogu,

M. Tumasonienė, iždin. O. Bu
levičienė, iždo globėjos: A. Po 
skevičienė ir M. Dimšienė. Šis 
siu i rinkimas buvo trumputis: 
apmokėta bilos ir išrinkta at
stovės į Federacijos 6 skyrių. 
Išrinktos šios narės: R. Kuni
kauskienė, O. Bulevičienė, R. 
Kašelionienė ir E. Dumbliaus
kienėj

X Nepermaldaujama mirtis

tuomet aš pasakysiu pjovė
jams: Pirma išrinkite rauges 
ir suriškite į pundelius dėl 
sudeginimo, o kviečius sukrau
kite į mano kluoną.

čia pamokslininkas išaiški
no, kas yra Sėjikas, ką reiškia 
kviečiai ir raugės, kas tie prie 
šai, ką rauges pasėjo. , 

Katalikų Bažnyčia sėja tarp 
žmonių gerų sėklą, t. y. Kri
staus mokslą. O Bažnyčios 
priešai sėja rauges per kny
gas ir visokius šlamštus (laik
raščius), taip pat gyvu žodžiu. 
Tat kiekvieno kataliko šventa 
pareiga visados ir visur budė
ti, kad mūsų tikėjimo priešai 
negalėtų užnuodinti mūsų sie
los skleisdami savus laikraš
čius arba prakalbomis. Yra 
žmonių, kurie sako: Mano pa
ti ir vaikai tegul eina į baž
nyčią, o aš neisiu. Aš čia ne-X Sakoma, kad sį mėnesį b< t visgi mėginsiu šiek-tiek. , išplėšė iš mūsų tarpo a. a. A- 

Ellsworth mainos dirbs 10 die.; Pirmą mėnesio sekmadienį [nlaną Staškų. Mirė trečiadie- suprantu,”kodėl tas žmogus pa
nų. Abejojame. Ateitis paro-,sodalietės .savo susirinkimą nj? vasari0 8 d. Paliko nulifl- čiai įr vaikams paveda dangų,
dys, nes šiandien negalima nie Įniko tuojau po ankstyvųjų šv. 
kam betikėti. į Mišių. Nors oras nepatogus.

dinie: žmoną Magdaleną ir du 
brolvaikiu. Velionis gyveno

o pats veržiasi į pragarą? 
Stabmeldis Aristotelis, didis

.išminčius, prieš savo mirtį sknX Aasarib 5 d., kaipo plr-Į^et ir prie s v. Komunijos ir Homesteade 36 metus, 32 metu 
mas mėn. sekmadienis, visi i susirinkimą atsilankė gražus'dirbo pHena dirbtuvėse. Ketu-'įdėsD “Klaidose rrvenau bai

• 1 \Z • • — • • SZ tz • . . 1 — 1 • • • ■ • 1 • • I * - • ‘ O J ?vaikučiai ėjo ispazinties. Tik. barelis. Susirinkimą vedė pi- j.į metai atgal paleistas iŠ da 
įdomu, kur jų tėveliai ir mo-jrin- O. Zalytė, viešųjų mokyk- rbo pensija. Laidotuvės į- 

gali pats nusipirkti, turi pasi- |tmėlės, kad jų niekad nešima- jb} mokytoja. Pereitų metų ra- vyko vasario 11 d. Iš namų 
rūpinti, kad kas kitas nupir- to. Vos tik kelios moterėlės šiin. B. Katiliūtė patiekė 1932 ctlydėtas į bažnyčią, po gedu- 

tepasirodė. įmetu draugijos veikimo atskai i'mgųjų pamaldų nulydėtas
X Eina kalbos, kad vasario tą, kurią susirinkusios prie '

20 d. atidarys Bentleyville ba-

ktų. Taip pat nutarta papra
šyti klebono, kad. apie tai pa
aiškintų per pamokslą.

Sekretorius

BRADDOCK, PA.
X Užgavėnių sekmadienį, 

vasario 26 d., 8:30 v. v., šv. 
jei jis nors kiek save gerbia, j Izidoriaus parapijos svetainė- 
nėra kitos išeities, kaip tik Je bus didelė “card party” 
juos suspenduoti. Jis, be abe- parapijos naudai.’Rengėjai da- 
jo tai ir padarys, kai sužinos į rbuojasi, kad išlaikytų savo 
visus faktus. Tuo būriu šeši ne “reputation” kas link gražių 
zaležninkai (Vipartas, Vaice- dovanų (prizes). Girdėjau, kad

nką, kuris jau pora metų kai 
uždarytas. Žmonės gal, šį-tą 
gaus. Ateitis parodys, kaip vi
skas išeis.

X Tuo tarpu tik tiek tesu
rinkau žinių. Turėkit kantry
bę. Kitą syk paieškosiu dau
giau.

Apsvarstyta šie reikalėliai: 
Išraugi ja parsisiųsdins Soda- 
ličių Vadovėlio kun. d-ro Ko
nčiaus ir išleisto Seserų Kaži- 
mieriečių Chicagoje tuom syk 
12 egzempliorių. Sodaliečių dr-

šv. Marijos kapus ir savame 
•lote palaidotas.

Daugiau plepėti neturiu ko.
Plepys

mtje mirštu. Kur aš eisiu, to 
nežinau. O galybė visų galy
bių. pasigailėk manęs.”

Ką gera^zmonijai padarė be
dieviai komunistai Rusijoj? 
Nuo 1917 m. nužudyta 1,764,- 
715 visokios profesijos žmonių.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

YOUNGSTOWN, OHIO Nuga-Tone

kauskas, Valadka, Brazys, Mi
kalauskas ir Žukauskas) turės 
galutinai atkristi nuo “seno
sios Hoduro bažnyčios” ir tve
rti naują nezaležninkų sektą. 
Prie to jie eina gana sparčiai. 
Kaip toli nueis ir koks bus 
naujosios sektos mokslas ir a- 
peigos, tai priklausys ne tiek 
nuo jų fantazijos, kiek nuo į- 
sakymo jų tikrųjų bosų ir* va
ldininkų — bedievių laisvama
nių.

Kol kas nezaležninkų sekta 
skįlo į tris skeveldras: hodu- 
rininkų, geniotininkų, ir vipa- 
rininkų. Kad jų vadai ves tarp 
savęs aštrią kovą, tai aišku 
iš šio vipartininkų pareiški
mo: “Į kritikas su tais “ku
nigais,” kurie nėra mūsų ben-

“door prize” bus neapsako
mas gražumėlis. Pasakiau apie 
tai savo “Krajanui” iš Simno 
ir» jis man pasakė “siu nakce- 
ly, Po večerijai, turėsiu atva- 
žiuoc ir pažiūrec.”

X Vasario 7 d. kun. V. Ab
romaitis moterystės ryšiu su
rišo Agotą Norkiūtę su Petru 
Bičkų. Graži, mandagi, jauna 
porelė. Te Dievas juodu lai
miną.

X Man labai patinka, kad 
čia yra tiek susipratusių, gra
žiai gyvenančių merginų. Vie
toj lakstyti naktimis po visas 
pakampes arba “makabiliais” 
kur su vaikėzais trankytis, jos 
pereitą' rudenį tarp savęs su
tvėrė “

Stovi už geresnę Sveikatą, Didesnį 
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus. NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus iš
radimas, jisai siūlo jums TONIKA, 
kuris padarė stebuklus dėl tukstari- 

, v . , ėių, padarydamas tuos nusilpnintusmetams. (Plepis pataria, kad .mano draugams žvirbliams ne- tvirtais ir aktyviškais. šio Gydytojaus I ' 1 ’ i -i ,...» preskripclja dabar parduodama visoseį Sekančiame susirinkime soda- jnialonu buvo 13 po palėpes 1S vaistinyčlose, — trisdešimts, dienų ga
rantuotas treatmentas už Vieną Do
lerį,..— gaukite butelį šių tabletku 
šiandien, bet persitikrinkite, kad' ant 
latbelio butų pažymėta — NIJGA- 
TONE. " .

ja įstoja j Šv. Pranciškaus Se- 
“ Draugo” Draugas serų Vienuolyno Rėmėjų sky

rių su vieno dolerio mokestim

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS) lietės išrinktų atstovę, Kuri 

[lankytų Rėmėjų susirinkimus;

Sausio 5 d. atsibeldė iš šiaur 
vakarų “Merkūras” ir pradė
jo visus šaldyt, taip kad ir

lindus skraidyti.
Vienyk, pasidrąsinęs, visgi

nuskridau } lietuvišką bažny
tėlę. Žmonių per sumą buvo 
daug mažiau, kaip kitais sek
madieniais. Klebonas po Eva
ngelijos pasakė labai turinin
gą pamokslą. Kadangi penk-

Nepaprasta žinia užklupo kiĮajp negali būti). Užprašy- 
Pittsburghą ir jo apylinkes. įį Mišias už sodalietes A. 
balta, slidu, net baisu ir nosį Davidauskaitės tėvelio sielą. w 
iš stubos iškišti. Buvo įnešta surengti kokią

Besitrankydamas, užsukau pramogėlę parapijos reikala- 
pas kleboną pasikalbėti ir pa- 1BS> ūet, nesiradus patogesnės 
klausti ar neturi kokių nors dienos, atidėta ligi po Vely- Viešp. dienoje, po Trijų 
žinių. Klebonas išsitraukė iš kų. Mėnesinis, draugiškas va-! Karalių, skaitoma evangelija 
po stalo pintinį krepšelį, rodo karėlis bus vasario 21 d. pas 'parašyta šv. 'Mato (13-24-30); 
man ir sako: 'p-lę S. Krikščiūnaitę. Jai pa

Spirguti, bedarbė tuojau gelbės pirm. O. Žalytė. 
galą gaus. Mat, kaip girdėjau,
Jonas Gražulis, žiūrėdamas į 
\leboną su nedidele pintine re
nkantį bažnyčioj aukas, patė

kuri draugija pirmiau priims 
šv. Komuniją “in corpore:’ 

mijo, kad komiteto prašė ki- !so<la.liebės ar Garbinimo V. J

kur pasakyta Viešp. Jėzaus 
minioms prilyginimai, kad da
ngaus karalystė panaši žmo- 

Nutarta atsiklausti klebono, gyvenanHam ant žen)Ss.

tos pintinės, kad aukos voku- Altoriuje draugija. Abi drau
giuose, -popieriniai ir miedzio- fe^jos pirmą sekmadienį prii- 
kai su kaupu pripildė pintinę. n,a mėnesinę šv. Komuniją.

rateli” ir iš eilės vi Tad’ Jonas G*ažalis sum'anin- TarP « ki1(> ^nčas- Klebono 
gai sugalvojo palengvint ir pa-;i8tarmė gmčą baigs.

Sumokėjusios
mokesčius ir pasimeldusios

sos pas vieną, kitą susieina ir 
linksmai vakarą praleidžia tai gr°dint klebonui aukų rinki-jo'reikia apsiginti. O Ne- dardarbiais, neisime, pramaty-

rko “sinode” jis figūravo darni bereikalingumą tuščią pagiSnekan1. tai‘įortas ložiant mų: jis paruošė didesnę pinti-
kaipo “arkivyskupas ir pri- [darbą, nes jų visas gyvenimas u• y • x y*. »» ilr t.t. Pne šio “ratelio” pn-Bravo, “kunigužiai.” tuščias.” L, , v. z . _

, j . , , , . 'klauso sekančios merginos: E.Kad nezaležninkų atskala'-,-. , .... y., .4.. ~, . , a . . . Visockiute, D. Riumcikiute, Osmunka ir pūna, tai visi ma

irAs.”
Kad ‘ jau nezaležninkauti, tai 
nczaležninkauti. Kai laisvam

• kūne ima bruzdėti laisva dva
sia, tai ir “arkivyskupas” te- 
lenda į užkampį. Tiesa, ten 
ir vieta. *

Nezaležninkų kunigužiai, pa 
likę be vado, pradėjo patvs 
tvarkytis kaip tinkamai. Jie 
išdirba savo konstituciją, nu
stato' naują ritualą, svarsto 
sinodo klausimą, planuoja nau 
jil parapijųv organizavimą ir, 
apskritai, pasiima tokias pa
reinąs, kokių nė vyskupai ne- 
išdridą eiti. Tuo būdu jie nu
traukė ryšius su buvusia neza- [ nėr jokios gyvybės. Tai tik 
ležninkų vyriausvbe ir tempia blogos valios žmogus tegali sa- 
“tantinę bažnyčia” ant savo j ve raminti, kad “tautinė ne- 
kurnalio. Bet vis dėl to jiems znležninkų bažnyčia” tokia 
rūpi ir Ifoduras. Norėtų jo pat, kaip ir Romos Katalikų.

• nusikratyti kaipo lenko, bet,Pasigailėjimo verti tokie žmo-

tome. Kad jų vadai tarp sa
vęs ėdasi, tai tas tik įrodo, 
kad jų darbas ir gyvenimas 
yra tuščias. Taigi, reikia ste
bėtis, kad dar atsiranda tokią 
lietuvių, kurie lenda į tamsų 
ir tuščią nezaležninkų maišą.”

K.

Kiekvienas perskaitęs šį 
straipsnį, kaip saulės šviesoje 
pamatys, kad “tautinė nezale
žninkų bažnyčia,” tai tikras 
kūnas be galvos, o juk kūnas 
be galvos, tai puvėsiai, kur

I.udvikiūtė, O. Visockiūtė, V. 
Andriejauskaitė, M. Radzevi- 
ZJtė, A. Visockiūtė ir O. Ra
dzevičiūtė. Good for you, giria.

X Pas mus žmonės susirū
pinę su “Personai Property 
Taxes”. Parapi jonai ateina 
pas kleboną, kad išpildytų bla 
nkas. Malonu, kad klebonas 
mielu noru tai padaro ir jnok- 
damos sako, -kad kai kas dar 
pamislys, kad aš turiu “coun- 
ty job.”

X Vasario 19 d. bus Treti
ninkų konferencija, tuojau po 
pirmųjų Šv. Mišių. Klebonas 
pasakys pamokslą. Per pirmą
sias šv. Mišias tretininkai pri
ims šv. Komuniją “in corpo-

rę. Toji pintinė, gal, ir išpra 
našaus geresnius laikus, gal, 
ir priartins galą tai nelemtai 
bedarbei.

Žmonės, kaip visur, taip ir 
čia susirūpinę, kaip save ir

baigė susirinkimą. Ačiū rašt. 
R. Ambrulevičiūtei už šias ži 
neles.

X Garbinimo Viešpaties J? 
zaus Altoriuje draugijos susi
rinkimas įvyko tuojau po mi

navo šeimynas aptaisyti ir pa- Sparų. Ši draugija rūpinasi ai

“Nekuris žmogus pasėjo kvie
čius savo dirvoje gerą sėklą. 
Bet žmonėms bemiegant, atėjo 
priešai pasėjo rauges ir prasi
šalino. Kuomet želmuo paaugo 
ir užmezgė vaisių, tuomet pa
sirodė ir raugės. Šeimininko 
tarnai atėjo ir jam tarė: Vieš- 

mėnesinius pa}jej ar negerą sėklą pasėjai 
savo dirvoje? Iš kur gi atsi- Į 
rado raugės. Jis jiems atsakė: 
Tai padarė žmogus priešinin
kas. Tarnaujam sakė: Jei no
ri, mes eisime ir išrinksime 
jas? Jis atsakė: Ne; kad kar
tais rinkdami rauges neišrau- 
tumėt kviečių. Palikite vienus

■ k' i L

re.” G. Miniotienė, pirminin- pelningi.

valgydinti.
Nors bedarbė, bet visgi šios 

kolonijos žmonės juda, kruta, 
kad tiktai palaikyti savo baž
nyčią ir mokyklą

X Vasario 21 d., 8:30 vai. 
vak. rengiamas kumštynių va
karas. Kumštynių vakarai su
traukia daug žmonių nes ku
mštininkai parodo savo jėgą 
ir vikrumą Tat, spėjama, kad 
tas kumštynių vakaras bus pe
lningas.

Kaziriavimo vakarai kas pe
nktadienį taip pat sutraukia 
nemažai žmonių ir pasirodo

torių reikalais. Viską, kas tik [ir kitus augti iki pjūčio, o

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized

NATURAL 
FLAVOR

-čhg-. la'.fe

AStop
_Jtching 

Sklnw
Nesirūpink niežėji
mo, pleiskanomis, 
lSbėrlmala spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
-suma Aptlekose. «Be., «•«..
91.0B.

žemo
rC’L7 i p .i I T/AT • O r j ■

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WEDDONA TABDET18
Apttekose. Knygutė su paveiks

lais >4 puslapiu "Hlstory of Rhe- 
umatiem” dykai. Kreipkis į:

WEDDONA CORP.
Denk 8, Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj galt 
būti pavojingas Palengvina J k 
minutaa Musterole, "counter-tirit- 
ant"! Panaudotas syk) kns vaian- 
<1.1 per vii,. ihI.im lnrl |»igelbėtl. 
Per .’O rnet,, t,1 kat ini'ii, vartoja
mas. Rekomenduotas daktaru Ir 
slaugytoju.

Švelnesnis valgyti; geras kepimui 
— Sis naujas K.raft American 
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas, Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.



P Rt U H y s Ketvirtadienis, vas. 16, 1933

Pittslnrgh) Lieta- 
viu žinios

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
O tuos palaidūnus ir žmogžu
džius vokiečių socialistų, laik
raštis “.Vorwarts” (1917 m., 
vasario 27 d.) pažymėjo: “ga-

KONSULO A. KALVAIČIO KALBA
(Pasakyta 12 d. vasario iš sto
ties WCFL minint Lietuvos 

Nepriklausomyl>ės 15 m. 
sukaktį)

Ekonominio ir politinio gy
venimo sukury, kada pasaulis 
kovoja su ekonominės struktū
ros negalėmis mes šiandienų 

' apvaikščiojamų Lietuvos jubi-irkinga demokratiška rusų va 
ldžia 
ra
um, Radek-Sobdsohn, Litvi- 
nov-Karlunkel, doffe-Mosses ir Žmogaus gyvenime 15 metų 
kiti žydai. Tat, gerb. skaity- <^ug reiškia, bet valstybės gy- 
tojau, ar verta draugauti su|ven:*me tai labai trumpas lai- 
tos pakraipos žmonėmis ir kotarpis, nes žmogaus amžius 
skaityti jų spaudų? Labai tei-Imituojamas desėtkais metų,

Idžm.” Po tuo paskelbimu ,-L ..^ 15 neprikUu6om0 dūri lankyti mokyki,; jau tu
ra .pasirašę Zinoviow-Apelba-| . .... rime nuosavus inžinierius, ade v r [gyvenimo paminė ūma. I , . .

itintaLaueių rankose. Tame 15 
metų perijode buvo daug da-

____  rcma’ šia linkme. Tik nesenai
Atgavus nepriklausomybę pi j^ne^tas tarptautiniame llaa- 

įmoję vietoje teko griebtis ku- (£>os tribunole sprendimas \ il- 
ltuiinimo ir apšvietus darbo; įmaus byloje Lietuvos naudai 
steigtos pradinės aukštesnės irliro<^0’ ^ad. mūsų tauta ir vy- 
a. įlietosios mokyklos, ir šian- riausybė budi ir nors sunkiais 
die, 15 metų praslinkus, jau erskėčįuotais keliais, vis pa
turime Lietuvoje priverstinų stumiasi pirmyn prie ga-
mokslų, vadinasi kiekvienas pi 'lytino šio klausimo išrišimo, 
lietis, ar jis nori, ar nenori, p aT ankseiau ar vėliau Lie 

turą galės vykdinti savo tau
tines aspiracijas ir Vilniaus 
<rnštafi grįš pade tikrų šeimi
ninkų.

vokatus, gydytojus ir t.t.
Ne be to, daug darbo ir pa

sišventimo reikėjo dėti į eko
nomini krašto bujojimų. Uki-

Mibint tas Lietuvai taip 
brangias sukaktuves negalima

ninko padėtis prieš karų su!užtylėti ir Amerikos lietuvių 
blogais keliais, senovišku ūki- (vaidmens, kurį jie sulošė šia- 

singai priežodis sako: “Jei tu tuo tarpu kai valstybės ar tau niūkavimo metodu buvo viena [me laikotarpy. Amerikiečių 
įsileis! velniukų į savo vežimų, tos gyvenimas siekia smilus ir j jg svarbiausių visų Lietuvos (moralė ir materijai© parama, 
tarėsi parsivežti jį namo.” tūkstančius metų. (buvusių ir esamos vyriausybės j kurių jie -suteikė Lietuvai ar

Tad šiandien tas iškilmes Pr°blema. Reikėjo taisyti se- (tai formoje gabių biznierių ar 
tai> niaterįjale paspirtimi pa-

Lietui Kataliku 
Vieiytie

(Tęsinys Iš 2 pusi.)
no apie 'Fcdernciją, kirk pati
kinu apie ją žinos dattį/iaa.’’ 
Prof. F. B. Mastauskas, Fed. 
pirmininkas, taip pat nuošir
džiai remia ekskursijų ir šia
me darbe savov stiprų petį ža
da priremti. Kun. Pr. Juras 
vienas iš pirmųjų savo para
šų po šiuo sumanymu padėjo.

Federacijos ekskursija j 
Romų organizuojama balan
džio 29 d. “III De France” 

; laivu. Ekskursantai aplankę

šomi draugijoms apie tai pri
minti žodžiu. Jei pirmiau ne
susitvarkysime skyriuose, ir 
apskričiuose ir mūsų talka 
(vajus) kovo ir balandžio mė
nesiais ne daug naudos t-eat- 
neštų. Susiorganizuokime, ge
rai prisirengkiine ir stokime į 
darbų.

Federacijos Sekretoritts.

TĖVy MARUONy MISI
JOS GAVĖNIOS METU

X Šv. Rožančiaus moterų minint, pravartu mums benttn,is ir tiesti naujus kelius ir 
draugija laikė metinį sus-nių, trumpais bruožais perbėgti ne- gelžkelius ir mainyti ūkinin- 
kuriame rinko 1933 m. valdy- priklausomos Lietuvos ekono- ! kavinio metodus pereinant iš 'prių ekonominių pamatų. Pir- 
bų: pirm. P. E* Povilionienė, niinio bei' politinio gyvenimo javŲ auginimo į pieno ūkį. Pa- mačiausia įvairūs fondai suda
rant. ir kasininkė M. Timinc- įvairus etapus ir rezumuoti, kų ti industrija, jei kokia ir bu- ryti Lietuvos gynimo reikala- 
kienė, kasos globėja O. Saba- įLietuva per tų trumpų laikų vo nuo rusų užsilikusi, tai ji ms toliau Lietuvos Laisvės 
liauskienė. 'nuveikė. .visai netiko Lietuvos ekonomi- Paskolos realizavimas, siekia-

Turiu pažymėti, kad ir tarp' Bendrai analizuojant Lietu- ‘‘onjtuikta.-a.i. Tad prieiė- utis apie du milijonu doleri., 
mūs, moterėlių vienoj draugi- vos padėti, atrasime kaip nei- 3° skard>klas> P»P‘«-jr galų gale nesaskaitomos pi-
joj yra dvi partijos. Aš pa- 'gian.ų taip ir teigiamų rezui- 1W’ stlkl°’ nudln1'1 ir kitus fa‘ I"®* P*d»«lo» " tai «imi' 
tarčiau Rožančiaus draugijai tatų. Neigiamas žymes patėmi

Romų, vyks i Lietuvų. Visais 
ekskursijos reikalais reikia 
kreiptis į Federacijos sekreto
rėj atų. Manantieji prie šios 
ekskursijos prisidėti, prašomi

brikus.
Už tuos nuveiktusnežiūrėti partiškumų, nes ja tie asmens, kurie savo am-,.. ,. ....

perjuos iškįla nesusipratimai, žiu pragyveno aukštos kultu- į^Jtint len en a sveikinti Lie-
o kartais ir įsižeidimai. v ros kraštuose ir pripuųlamai UA0S įmones ii etu\os vy- 

, • .■ ... [nausybę uz sugebėjimų tokiuvnkivk.. etvaibinn i .• ar baigti savo gyvenimo die- , ... *Naujų valdybų sveikinu n . j trumpu laiku, galima sakyti
linkiu visoms gražiam sutiki- Lietuvon pamatę,
me darbuotis Dievui, Bažny-I1“'’ t<,n rakalai darkomi ne
eiai ir artimu naudai. tok,<* P««meje, k«iP.- »Ąy-

įsime. Jungtinėse Amerikos 
Malonu matyti, kaip moters ^Talstvįėse, labai dažnai kriti- 

draugauja, kuoja Lietuvos ar tai politinę,
Rožančiaus vainikų Dievui ar ekonominę struktūrų. Toji 

atnašauja. kritika kartais peržengia net
Tarp jųjų matyti skaistaus šalto teisėtumo ribas, ypatin- 

nuoširdunio, g&į jei kritikuojantis asmuo

tuno parapijoje, Detroit, Mi 
ch. (Kun. J. J. Jykuitis, M. 
I. C.)

Kovo 20 — BakuuUic 2 dd. 
Cambridge, Mus*, (Kun. A 
Petrauskas, M. 1. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Balti 
more, Md. (Kuu. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
įckton, Mass. (Kun. A. Petrau- 
’ska?, M. L C.)

Balandžio id — 16 dd. We- 
stfielu, Mass. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dd. A p 
reiškimo patupi joje, Brooklvių 
N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dti. 
Aušros Vartų parapijoje, M o- 
rcester, Mass. (Kun. A. BP« 
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 
Šv. Jurgio parapijoje, Pluta- 
delpliia, Pa. (Kun. J. J. Jtv 

įkaitis, M. L C.)
Balandžio 3 — 9 d d. Athoį 

Mass. (Kun. A. Būbiys, M. 1 
C-)

Kovo 6 12 dd. Norwooa
Mass. (Kun. A. Petrauskas, M 
I. C.)

Kovo C — 19 dd. Moatreai. 
Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.)

Kovo 13 — 19 dd. Water 
būry, Conn. (Kun. A. Petrau 
skas, M. I. C.)

Kovo 13 — 26 dd. 6v. Ka
zimiero parapijoje, AVorcester. 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. I 
C.)

Kovo 20 — 2(5 dd- Šv, An

dėjo pastatyti Lietuvų ant sti- ren^^s kelionėn iš anksto.
Kovo ir balandžio 

mėnesiais visos kolonijos pra
šomos suorganizuoti katalikiš
kojo veikimo ir katalikškos 
spaudos savaitę. Jau laikas 
prie to svarbaus ir didelio da 
rbo rengtis. Šios savaitės dar
bo planai jau buvo spaudoje 
paskelbti. Kam reikia dau
giau i u formacijų, prašome
kreiptis į sekretorijatų. Tie 
Fed. skyriai, kurie prisiuntė 
centrui savo valdybų adresus, 
gaus informacijas laišku. Ta 
proga dar norime priminti, 
kad ne visi skyriai sekretori- 
jato prašymų Išpildė. Ne daug 
dar draugijų ir organizacijų 
ir savo metines duokles Fede
racijai užsimokėjo. Federaci 
jos apskričiai ir skyriai pr3

|nėms ar pažįstamiems sustip- 
darbus rino mūsų litų.

finansiniai silpnų bemokslių 
kraštų sulyginti su kitomis 
Vakarų Europos tautomfs. Per 
tuos 15 metų Lietuva ne tik

Nors Lietuvai teko daug pa
švęsti energijos ir kapitalo 
krašto atstatymui; nors reikė
jo statyti naujas fabrikus, ke
lius ir gelžkelius, jei sulygin
sime mūsų tėvynės finansų sto 
vį su kitomis atgavusiomis Ve-

AiA

... . rsalės sutarties dėka nepri-sugebejo surasti- savo gaminta- , , , y, ..- r .. . klausomvbę valstybėmis, pn-m* -net, Irnsadlmėje rinkoje, , - „ v„,, t A,.
bet per tų laikotarpį pradėta 
didelė su kitomis valstybėmis 
konkurencija prekių kokybėje.

eisime prie išvados, kad Lietu
vos finansai šiandien geresnė
je tvarkoje negu kitų valsty
bių. Bemaž visos Europos vai-

Kiekviena tur melsti nuo linkęs spręsti krašto politinę j4"’ .’I’l“nls *al‘patarnallti ir L-tybės jvedė taip radinamą įle
Dievo rimtumo. ar ekonominę struktūrų iš sa

vo asmens politinio nusistaty- 
yGražu narėms eiti prie tiks- nio. Todėl ir tokių asmenų kri

to aukščiausio, jtikn prisieina priimti gana re-
Visuomenę traukti prie vei- zervuotai. Bet šaltai protauja- 

ksmo karščiausio. ntis individas, kuriam teko

tasai faktas, kad Lietuvos ■ • * , ». , . -. . vizų suvaržymų ar kitais zo-sveetas, kuris pokariniam M-u 
kars Londono prekių biržoje fveti„la vaKut Uetuva t0 
turėjo septynioliktų vietų, šia
ndien jau pasiekė garbingų

kapitalu grįžę Lietuvon daug 
smagiau ir linksmiau galės gy
venti.

Prieš akis jums stovi pavei
ksiąs kasdienų,

trečių vietų.

Vadinasi, Lietuvos produk-progos matyti Lietuvų poka
riniu metu, kada kraštas pa- tai ne tik pavijo kitų valsty-

Kad traukti prie meilės ar- saulinio karo dėka atsidūręs
timų kiekvienų. 

tLai žmonija seka jūs gražų
pavyzdį,

Vienybė ir meilė lai tarp jū
sų žydi.

Darbai

ant kultūrinės ir ekonominės 
bedugnės pripažins, kad Lie
tuva per tų laikotarpį padarė 
didelę visose šakose pažangų.

bių prekių kokybę, bet šlan 
dien stoja sunkion kovon su 
produktais garbinamais Olan
dijoje, Šveicarijoje ir t.t. Tad 
jc-i ir toliau Lietuvos ekonomi-

x. - v. r i, gyvenimas eis tokiu spar-Ne vienam šio radijo kląu- 1
sytojui, o ypatingai senesnie
ms, yra žinoma, kad rusų vy
riausybė, valdžiusi anksčiaus 
Lietuvų ne tik kų nesistengė 
kelti krašto kultūrinį ir eko
nominį gerbūvį, bet, priešin- 

ūzaus Vardo draugija ren-^j^-,^ Hteng(-,sį slopinti natūralų 
gia balių parap. naudai. 6r- vuitQrįnj krašto Vystymusi. 
Rostras bus labai geras. I Spaudos draudimai gimimas
ngrti’ prašomi visi atsilankyti Lietuvos valstiečių vaikams la

Šiose dienose pas nius dir
bama su 2 L nuoš. normalunio.

Balius
7 -

į tų gražų pasilinksminimų. 
•Balius bus vasario 16 d., 9 
vai. vakare Elins Hali.

K. J. Žvirblis

nkyti aukštesnes mokyklas tai 
aiškiai įrodo. :

eiu tempu ir taip intensyviai 
bus dirbama, nėra mažiausios 
abejonės kad mūsų produktai 
stos pirmojon kultūrinių tau
tų produktų eilėn.

ItezumuojaHt gi politinėje 
dirvoje nuveiktus darbus ten
ka daryti išvadų, kad dar ne 
visos lietuvių tautos aspiraci
jos išpildytos.

Bar ir šiandien Lietuvos da

irių restrikcijų nežino ir net 
nemano jų įvesti. Tokia pa
dėtis, mano samprotavimu, su
sidarė vien tik dėl to, kad 
lietuviai mokėjo išmintingai ir 
taupiai tvarkyti valstybės f i 
Hansus, o gal svarbiausia dėl« 
to, kad Lietuva turi' didelę, 
patriotinę ir dosnių Amerikoje 
lietuvių kolonijų.

Tad, ir minint šias sukak
tuves,-lai man bus leista jums 
visiems už suteiktų paramų 
padėkoti ir išreikšti vilties, 
kad ir ateity jūs neužmiršite 
sa vo tėvų, brolių, seserų, gy
venančių Lietuvoje ir karts 
nuo karto aplankysite juos su 
maža dovanėle, o taip pat ti
kiuosi, kad tie, kuriems surjeu 
šioj šaly rasti darbo ir baigiu 
suvalgyti savo sutaupąs, galų

.t

MAGDALENA JUSKIEWICZ
Mirė vasario 14 d.. 1933 m., 10:50 vai. vak. 55 me

tų amžiaus. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Vincen
tų, dukteris ElenųTr Zofijų, sūnus: Feliksų, Motiejų, 
kun. Pranciškų, Leoną ir Bronislovų; žentų Juozapų 
Taliuont, marčias; Agnietę, Marijoną, Jean ir Broni
slovų; seseris Prakseda l\ozlowski ir Marijonų, bro
lį Juozapų ir anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4427 S. California Avė. Laidotu
vės įvyks Šeštadienį. N'asario 18 <L, iš namų 9:30 vai. 
bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, žentai, Marčios, 
Seserys, Broliai Anūkai ir Giminės.

lis su sostine Vilniumi yra sve gale susipras, kad su turimu

KAZIMIERAS
WOJTKIEWICZ

Mirė vasario 15 d., 1933 
12:30 vai. ryto pusamžiaus. Ki
lo Iš Panevėžio apskr.. Vėduo
klių parap.. Genetinių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 2 3 metus.

Paliko dideliame nuliud>ne 
moterį Konstancijų, po tėvais 
Sadauskaitę, 3 dukteris: Bro
nislovą. Marijoną ir Zofiją; sū
nų Stanislovą, 3 žentus, 2 broliu 
Joną ir Povilą; švogerj Ir gimi
nes: o 'Lietuvoje seserį Oną ir 
švogerį.

Kūnas pašarvotas 11 566 Per- 
ry Avė., Hoseland. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Vasario 17 d.. Iš narąų 8 vai. bus atlydy
tas į Visų šventų parap. baž
nyčią, kurioj jvylts gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi minas, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Mstcr**, Dukterys,
SnntiM, UroUal, tcutal, švoge- 
ris ir GžnUiM-M.

Laldotuv,*ins patarnauju gra- 
borlus Eudeikls. Yards 1741.

PRANCIŠKUS RUMBINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario į 3 dieną, J-mą valandų ry

to. 1933 im., sulaukęs žl metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apskr., Meškuičių parap., Kppeibių kaime.

Amerikoj išgyveno 83 melus. Priklausė prie Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto draugijos. Paliko dideliame nuliudiutc mo
terį Marijoną (po tėvais Sturonaitė), 2 dukteris Oną ir Stanisla
vu, sūnų Pranciškų, ir gimines, o Lietuvoj,. 3 brolius: Petrų, Juo- 
tapą tr šteponą, 2 seseris Viktoriją iv Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4425 H. -Wells Ht. Tel. Yards 3906-.
Laidotuvės įvyks Penktadienį, Vasario 17-tą dieną, 8-tą vai. iš 

ryto iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
dullngos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. . , ■ ■

Vuri a. a. Pranciškaus Rumhino gNninės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sute.llcti jam 
paskutinį pu tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: MuleHs, Dukterys, Mums Ir ėliiušuės.
Laidotuvėse putarnuuja gruborlus A. 

Boulevard 4139.
Masalskis, Telefonas

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SUVA

ŽIAVIMAS

Klaipėdoj įvyko lietuvių da
rbininkų ir umatninkų metinis 
atstovų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 71 atstovas. Iš 26 

, akvrių ir 16 sekcijų. Suvažia
vimas be {»ert raukos užtruko 

.14 valandų. Suvažiavimas iš
rinko naują valdybų, nutarė 
vasm ų'Šilutėj rengti darbini 
nkų šventę, įgaliojo valdybų 
steigti darbininkų kop-'ialy 
vus ir apsvarstė visų eilę ki-

orgaabž»cicių reil

JftLLr*S UNCLE
ic-tb ftlVVV — Bucu.

Ul'Gui_c> Objt- 'TOM A5
'TUrttp UJEVk.?



Ketvirtadienis, vas. 16 193' P H A U O K B

15-KA NEPRIKLAUSOMO LIETUVOS 
GYVENIMO METU

judino tautų, kuri gaivalingu, į °2l5®
neužgniaužiamu šauksmu pra- 0«|« r, f| / ĄI.L YS 
dėjo šaukti: “Laisvės!”

Pagaliau Didysis karas visu 
sunkumu užgulė ant Lietuvos.

DENTISTAS 
30 East lllth Street 

Prie Y. M.' C. d-, Roseland

Ir vėl vargsta Lietuvos vai- būt., partinių kovų, tačiau ti-!i«« so.
Amžius vergavę mes nkai, padedant Lietuvos bajo- kaį, i<oį 1918 m. vasario 16 d. kimės, kad laiku ir tai išly-| 

laisvę laimėjom per au- rams ir didikams, paniekino, paskelbė Lietuvę nepriklauso-1 gius. 
kas ir pasišventimų.

'v
sumindžiojo. Ir, štai, rusai ir'iua. Tačiau, neužteko tik pasi-į šiandie mes džiaugiamės lai- 
vokiėčiai pasidalina Lietuvę, skelbti nepriklausomais, reikė-'sva Lietuva ir kartu liūdime 

Atsiverskime Lietuvos isto- Slenka metai ir kartu neša jo tų nepriklausomybę apgin-jdėl pavergto V i Įmaus. Mes
Lietuvos vardų užmirštim 'ti. į liūdim, bet nenusimenam, nesrijos lapus pradėdami nuo se

novės laikų, kada Lietuva bu lr ėjo geriausi Lietuvos vai-įmes žinom, mes jaučiam, kad
kai» iMyli»»ausi motinų sūnūs j Vilnius turi tekti Lietuvai — 

je. Ji turėjo sumanius va- puot*ud^ u£inii.rš^~’v£ų'i karo lauk* ir lie3° «»vo kran * ***1
s, kūne įskėlė Lietuvės \a- imininkavima nuvedė atėifi |M» ir #uWė galvas. Motinos Į ..

< brikais lietuvis nehi-' u‘, mnKa ^ 4 ^veae aleja' . • - • ir Šiandie, Švęsdami 15-kos me( lamais lietuvis nem 1 1 . xv:„hia: |„:nixK .verkė išėjusių sūnų ir džiaugės į .
lenko aštriu vilvčiu nanib- HO1 svletugl la,n** . . .. 1 tų nepriklausomo Lietuvos gv-■ ir džiaugsmo šviesa užgeso, ^auginusios tokius vaikus, t

Lietuvoj užviešpatavo nyki na Įkuue moka *evų zeflJę ^.padėti savo broliams vaduoti

vo galingiausia visoje Euro- Tie Lietuvos vadai, kuriems 
turėjo rūpėti jos likimas, be-poje 

dus
rdų. Tais 
jojo nei
nei vokiečių plieno. Lietuviai 
pamilo savo tamsius miškus, 
savo gilias upes, piliakalnius i 
ii savo laukus. Jie gyveno ra
miai versdamiesi žemės ūkiu, • 
saugodami protėvių papročius

g^iodanu „v. senus dieJfe g «k gali -
'dar neužgęsusias tautos sfino- Sh '» P^-anga, kokų L»etuva 

Bėgo metai po metų ir mū- 'nes žarijas. Jiems į pagalbų •/r 
sų lietuviai pergyveno daug'stojo būriai supratusių tautos ta nesusipratimų, kartais, gulį
džiaugsmo ir vargo metų. Bet, nepriklausomybės vertę jaunų!------  T
štai, atėjo toji nelaukiama įvyru ir moterų. Ir pamažu Lie 
skausmo ir gėdos valanda, kai .tuvoj pradeda aušti aušra.
Lietuvos nepriklausomybę, dėl Kaip iš mažos kibirkštėlės ky- 
kurios protėviai tiek krnpjo la gaisras, taip mažo būrelio 
praliejo, tiek aukų sudėjo, le- tikrų tautos sūnų šauksmas iš-i

ktis. Taip pamažu slinko me
tai sunkaus vargo ir skurdo.

Bet, štai, toje tamsoje atsi
randa tautos žadintojai, kurie

DAKTARAI:

OR. ATKOČIŪNAS
Cicero, III.

Utor. Kew, ir Pėtnyčiomis 
10 — 8 vai.

814T S. Halated 8L Chicago
Paued., Sered. Ir Subst. 8 — 9 vai.

Phone BouUvard 1041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 4645 So. Ashland Avė.
▲rtt 47tk atrast

Tel. LAFAYETTE 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Rėdais ) 
Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakare 
Soredomis Ir nedėliomis pagal

su tarties

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vaL vaje. 

Tel. CICERO 662
Ir

3024 W. \VASHINGTON DLVD. 
Kitos vai. ant Wa»hington Hlvd. '

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 663. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617 Office Phone
Rea 67 37 S. Artesian Avė. Prospect 1028

Daug žuvo, daug grjzo amzi- . r . x , .
. . .... , v v. pilnių. Jei mes tvirtai pasirv-nais invalidais, tačiau šiandie v. . . „ ,v . f JT . . , . Sime ir pasiryžę ištesėsime —Lietuva laisva. , . . , _ . , , *v 1 linus bus musų ir dar dailei emet jau švenčiam 15-uo-

pamažu sklaidė dengusias mi- sius nepriklausomybės metus.
giau džiaugdamies galėsim 
švęsti visos Lietuvos nepri-

a padariusi. Žinoma, įvyks-1 J. A. Kamandulis (L. K.)
Thompson, Conn.

v ■' ■ ■■■■" 1 1 • • •- ■.

Prašau Į Mano Kampelį
—--------- Raioproi. Kampininkas-----------------------

GINČAI IR ARGUMENTAI — Gale galvos,, žmonelė sako.

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOBIUS

(Atsiųsta)
Pavyzdingi žmona ir vyras. 
Bet santaika ir tarp tokių $u-

įra.
Labai gražiai tarp savęs sugy

veno.

dėl, kad priklausau 
prie grabų lSdirbys- 
tėa.

OFISAS
8(8 West 18 Street 

Tel. Canal 8174 
8KYRIŪ8

8238 S. Halated SL 
Tel. Victory 4088

Laidotuvėms patar. 
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsiSaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO 5927

ToL CauuU <111

DR. 6.1. BLOŽIS
D1NTI8IA8

2201 West 22nd Street
(Kampa* Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo • Iki U ryto 
x Nuo 1 Iki J vakare

Boredej pagal sutarti

Boulevard 7688
Res. Heralock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

lei. Cicero 1268 X—RAY

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliotais ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

— Ne, gale kojų! Tvirtina vy- 
TPlihJ

, ; ’ . ,. I DENTI8TAS
O kai argumentų stipresnis ne- Utarninkais, Ketvergaia Ir Suimtomis 

2430 W. Marųuette Ktl. erti Western 
Avė. Pbeae Hemtock 7828 

PanedOliaia Sere domi* ir Pltnyčlomir 
IMI So. Halsted Street

beteko,
Tai druskine parodė kų jis ga

li!...

PAŠENAVONĖ PROF. 
KAMPININKUI

Dr. C.K. Kliauga

AKIŲ GYDYTOJUI

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7668

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th Sk 
TEL. CANAL 8462

Res. and Offlca 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ava.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Nesantaikų iš savo tarpo gena.
Bet vyras vakarais taip pat ir

žmona mėgo Vienas entuziastiškas mano
Įvairiais klausu, tai s- padLku- slaunaus kampelio lankytojas^ 

cuoti. ' Rožių žemėja atsiuntė man to-
Bet mokslu jie — ne kokia jė- kių pašenavofjjs gromatų:

DR. VAITDSH, OPT.

Phone Canal 6122 ’
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
| Telefonas Republic 7868

Pkone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
G RABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborins ir Balsamnotojas

Turiu automcbilios visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 8—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir ftventadlenlais 18—12

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6201—8413

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

“Vožnus profesoriau: — 
“Labai dėkoju Tau už kam

putį. Kai jį perskaitau, tai 
Štai jie išrišti pasiryžę, ! jaučiuosi laimingiausias žino-
Kaip statomas ant kąpo kry-'gus pasauly. Visiems patariu 

žiusf Iškaityti prof. Kampininko ka-
Ar prie galvos, ar gale kojų? lupelį, ypač nesveikiems, ku
li* ginčijasi Kiek šansų i pa-^rių galvos yra užkrėstos viso-

ga
Tai kų gi įdomaus diskusijos 

gal duoti?

vojų:

Tel. CICERO >84

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 236.60 

KOPLYČIA DYKAI
1344 s. 50th Avė., Cicero, Ui.

V 1 Ų

ĮSTAIGA

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STRUET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

| Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

kiomis zarozornit.. Skaitydami 
■ prof. Kampininko kampelį pa

matysite, kaip geriau jausitės,
skaniai prisijuokę.

“Roselandietis”

K0RE8P0NDENCIJ03

Seniausia ir
LIETU

GRABORIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimą įnirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies.
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jis ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

f patarnautoju. Dykai Keturias Moderniuos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisu

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. La/ajeUe 35 Z 2
j. Liufevičius

<IraboriiM
ir

ItalManiiiutojAM

Patarnauja Chl- 
cagoje ir apielin- 
k«Jc.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4O8S Archer Avr.

Lekėčiai (Lietuvoj), šioje 
apylinkėje kai kurių gaspado 
rių gyvenamieji namai virsta 
bektuiniais ‘alionais. Grįčios 
vidaus sienon nukabinėtos be
konų, arklių, karvių ir kito
kių keturkojų pikčeriais. Kai 
kur tarp to margumo dar gali 
įžiūrėti krjželj arba šventojo 
paveikslą, kitur jau tik vieni 
bekonai ir bekonai.

Palanga (Pabaltėj). šliupų 
išrinkus dideliu cinu — mie
sto bunnirtru (majoru), bedie 
viai laukia kada jis pradės sta 
tyli varpinę (Palangoje nėra 
atskiros varpinės). Jie girdė
ję, kad būdamas Amerikoje 

šliupas tlažnai kalbėjęs apie 
varpines, kuriose, sakė, reikią
visus kunigus iškarti.

O WISSIG,
Specialistu ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYDO VISAS IztfJAH VYRŲ fR MOTY: FU f RKR SS METUS REMI RIMT 

RAM* I ZHOUtNVdOKJri te NE1A<JYDOM()« JOS YRA 
Hpprlallėkal gydo Ilgas pilvo, plaučjų, inkstų tr pūslės, u {nuodijimo krau
jo, odos, ligas. ialMb«a reuniiitlzinų, galvos skaunuiua skausmus nuga
roje, A o sėjimų, gėritės skaudėjimų Iž paslaptingas Mgas. Jeigu kMi ne
galėjo Jus Ižgydytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų |r l*gydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo II valandos ryto iki 1 
valandai (r nuo 6—8 valandai vakare Nedėltomls i\U0 10 ryto iki 1 vai. 
4200 3«(ii t»T., kampM Meeier Avė. Tel. Crswf<«d &&7 1

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887 

Ofiso vat kiekvieną dienų nuo 8 iki

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Res. TeL Hemiuck 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. RAUSTEI) STREET

Antras ofisas ir residencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Palenvvin. nhi.i —« i -4 » UI1»O VRL KIOKVieil^ ai G U U. miO W nu
u prieiaatim galvos skatdėS |12 (^ru. seredomis). Taipgi

•valgituo. akių aptemmlo, nervuetu- nuo 4 iki 8 vaJL vakare Utaminkate v *• Antr® Gf. vai., nuo 
o»o, skaudama akių karSt|. Nuirau ir Ketvergaia.
salaraotua Atitaisau trumpa regy»t« 
ir . tolimų rsgyatp.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
•tsi tikimuose, egaamiuavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau- 
•tas klaidas.

Bpaclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

valandos ano 18 ryte iki 8 vaka- 
P***1 sutirti.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
I.dIK4 BU NAUJU IŠRADIMU.

Dangas^ atsitikimų akys atitaisomas 
be akinių. Dabar kainos perpus pl-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Rss. Tel. Hyde Bark 8386

vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Kubai, nuu S-S vaa. 

Svanuulieniais pagal sutarimu.

Musą kainos pi. 
4712 S. ASHLAND AVĖ. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAB

Ofisas ir Akluių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 18—4: nuo 6—i
VadAMmnta! aao 18 IU 1S

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių. '

CiKZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRI8TA3

180L S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo S Iki 4 ir nuo 
8 iki S vak vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel. i Boulevard 7880 
Namų TeLl Proepeot 1888

PHONE GROVEHILL 8027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

8359 SO. WEHTE1IN AVĖ. 
Chicago, Ui.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 16 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakaro 
Nedol. nuo 18 iki 18 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
Si’ECIJ AUSTAS

DUovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 18—18 nuo 1—4 po 

plotų: 7—8:81 vai. vakaro. 
Nedėllomla 18 Iki II

Telefonas Midway 2880

Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSIC1AN & SUR4ibX)N

Valandos nuo 9:30 ryto iki . .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Hlisas ir Rezidencija 
Iškirtų valandų. Room 8. | 4458 S. California Avė.
j Pilono Canal 0523 Valandos; 2-3 po piet. 7-9 vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

DR. MARGK1UO

PRANEŠIMAS
PorsikėUau } erdvesnę ir patt^esnę 

vietų
S325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

T«L Grovehill 1696

DR. A L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 8-11 ryto 8-4 tr 7-9 v&k. 

Šaradomis po pietų ir Nedėtdlenmte 
tik susitarus

8488 W. MAROUETTB ROAD

Ros. Phone 
Englewood 6641
V«ntworth 8061

Office Phone 
Wentvrorth 1088

DR. A R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HAU3TED STfiEET
VaL: 8-4 ir 7-9 vaL vakarą

Tek Lafayette 1016

DR. F. J. LOWN1K
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tek Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir 0birur<M 

6558 a HALSTED STREET 
Vhi . J 4 ir - J vai. vakaro.

Tel. OHho Boulevard 5912-14 
Res. Victory 2243

DR. A. J, BERTASH
? .h -i SI KLHT

~Li i.... i . nuo '» 30-g.Jo
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Šiandien Visi Būsime McKinley Parko Salėj
CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

šiandie 8 vai. ryto įvyksta kimuose visi laikytųsi tos vie- 
lakiotuvės a. a. Julijos Čer- nybės, evisi balsuotų už tuos 
kauskaitės. žmones, kuriuos klubas numa-

Julytė buvo 6v. Antano pa- tys tinkamiausius, 
rap. mokyklos 8 skyriaus mo-' Pirmiausiai klubas stengsis, 
kine, dora, pavyzdinga mer- kad lietuvis būtų išrinktas į 
gaitė. Priklausė Nekalto Pra- valdiškų vietų, kad ir lietu- 
sidėjimo Panelės fevč. dr-jai ir viai galėtų gauti daugiau val- 
buvo pirmininkės pagelbinių- diskų darbų.
kė. Visi cieeriečiai, kas gali, J klubų jau įsirašė apie 100 
k\iečiąmi palydėti Julytę į narių. Trumpu laiku manoma 
amžinųjų tėvynę. Prisidėdami sutraukti iki tūkstančio, 
piig laidotuvių, jos tėveliams j Cieeriečiai, susipraskim, ne- 
pareikšim užuojautų. duokim save svetimiems išnau

---------------- doti.
Ciceros lietuviai pradėjo or- ----------------- —

ganizuoti politikos klubų, ku- Cieeroj atsidarė dar vienas 
ris nepriklausys nei jokiai pa- naujas biznis. Graborius A. Pe 
riijai. Prie klubo galės pri- tkus įrengė ofisų ir kūnui pa
klausyti kiekvienas pilietis, šarvoti vietų (koplyčių) adre- 
vyrai ir moterys. Be to, kurie su 4830 W. 15 st.
norės, tiems klubas pagelbės! x\. Petkus sunlaniai padarė,
gauti pilietybės poperas. Val-jjis laikos obalsio: savas pas 
d)ba išrinkta iš gerų, patiki-! savąjį. Bizni atidarė Cieeroje, 
mųjų vyrų. Įstojimo mokestis taipgi, girdėjau, Čia susirado 
dar nenustatytas; atidėtas se- sau draugę, p-lę Dainelaitę, su

GAVO VALDŽIOS VIETĄ CHICAGO HEI6HTS, ILL tvark,i Tas tai dr-Ll’u daug gero padalys.
mis kilnojami. Sienos viršus 

j buvo nusagstytas bokšteliais. 
Tai buvo savo rūšies telegrn- 

JLGIAUS1 ŽMONIŲ KAPAI Į fas> Bokšteliuose nuolat sar
gai budėjo. Jei kokioj vietoj 
pasieniu pasireikšdavo pavo
jus, ant bokštelių buvo suku
riama ugnis.

Šiandien ši kinų siena gal 
ir naudinga yra vieškeliui, dau

MARGUMYNAI
A ŽlKUTtS Kų Chicago Heights lie- 

ituviai, Šv. Kazimiero parap.

rap. rėmėjas. Visi laukia jo ,^m ir mylimam klebonui nu- kuri yra ap;e 9,500 kilometrų 
'pasveikimo. pirkti automobilių. Ir neužil- 'įĮga. milžiniškų sienų sta- |.p
| X Šv. Kazimiero jaunų vai- tas !vyks- Prašau niekam tant žuvo dešimtys tūkstančr 
kinų klubas vasario 4 d., šių nesakvti, nes mes norim kun. darbininkų. Tr jie visi ten ša
metų, turėjo šokių vakarų. Va- Martinkui padaryti “sup- lipiais buvo palaidoti, 
karas kur kas būtų labiau pa- Rap. £,i«ndi«n nnio tn k i
vykęs jei oras nebiitų pasitai
kęs labai šaltas, 

j X Šv. Kazimiero parap. ba-

’giau niekam. Jokių priešų ver
žimosi ji negali sulaikyti. Bet 

Isenovėje ji ne vienų kartų Ki- 
šiandien apie tų kinų sienų U1 j., išgelbėjo nuo mongolų ir 

daug rašoma. Seniau buvo pra kdy pirminių azijatų užplūdi-
PAIEŠKOJIMAS NR. 53 ‘nešta, kad ji bus perdėm iš 

------------ - griauta. Dabar gi pareina ži-
iino.

Šiomis dienomis žinomas llUS lvyks. y8sario 26 d., prieš1 Šie asmenys gyvenų Ameri- nių, kad tos sienos nugara bus 
. . ............................. pataisytas puikus automobi

liam?- vieškelis, kadangi siena
jaunimo veikėjas, pasižymė- P»l “žK8'BnM. italų salėj 314 koje ieSkomi:
jęs plaukikas' Al. Kumskis F" 14th St, “alonlal kviečia-1 F.alčiūnieuė Olbikvtė Mari-, , ................

„i-r • , T- me visus i balių. • ... . .. .. ■ pakaktinai piau. lik reikiagavo valdžios vietų. Jis pas-1 , pna, kilusi m Šiaulių mt., gy- , . , ... A ' a-
. t X Kun. A. Martinkus daž- .. kai kur {griuvimus pataisvn.kirtas vienu iš klerkų krimina1^ . + __ , venaųti Clncagos apielmkėje. j

EXTRA»
liškame teisme. Malonu girdė nai turi pasitarimus su parap. . . _ . Kinų siena pastatyta Kini-

Buivydaitė Elzbįeta (Bev- — viešpataujant ciesoriui Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽE 
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją 
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
‘*0NYTĖ IR JONELIS”

, , . ... ... komitetu. Vėliausiame pasitari, kad ir lietuviai-jau gauna . , .. v. . ® rime daugiausiai kalbėta apiepripažinimų iš demokratų par .... . , . „ ę. vid<... n iškasimų skiepų po bažnyčiai „Ujos 9 -varde Jaunam veikė- ir k|eboni.ft n > Gavnsku Juozas,
ju, politikos uirvoje linkime bet Heighta CIucagoje.

lietuviams nebus per didelis, 
nes jię laikosi vienybes^

rime daugiausiai kalbėta apie "/P’ sesno ni*lusi° Juozo Bui (rpsia Ši-kvang’ui, 209— 221 me-

kuo geriausio pasisekimo.

kančiam susirinkimui, kuris į- kuria neužilgo įstos į moterys-, svetainę neša pageidaujamus 
vyks vasario 24 d., parapijos tės luomų. Ivaisius, nes augusieji irjauni-
vetainėj, 8 vai. vak., nutarti. | Linkime naujam biznieriui mas, turėdami visus patogu- 
tlubo tikslas —- sudaryti vi- pasisekimo ir gražaus, laimin- mus ant vietos, darosi veikle- 

stį lietuvių vienybę, kad rin- go gyvenimo. Rap. 'sniais, vysto savo talentus ir
tampa naudingais veikėjais

X Sodalicija, merginų dr-ja, 
ne tik auga nariais, bet, kas 
svariausia, kad į sus-mus į-

tais prieš Kristaus atėjimų. Sa 
koma, kad tas kinų ciesorius
buvęs labai genijalus, o sienų 

Myško Aleksas, .1927 metais aptatytį jįs sugalvojo, kad
gyveno Cicero, III. , I Kini jų apsaugoti nuo užpuoli-

Sadauskas Juozas, tarnavo ku " | 1
Amerikos kariuomenėje.

gyvenus

C H I C A GO J E mūsų išeivijos tarpe.
Namiškis

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

SVETAINE PERTAISYTA

jungos seimas, kas davė pro
gos kitų kolonijų atstovams 

(pamatyti gražų darbų. Girdėt, 
į kad ateityje ir kiti seimai tu
rės progos laikyti savo sesi
jas šioje puošnioje svetainėje. 

Spraga, užpildyta

KAS GIRDĖT WEST SIDE
AUKA PASIŲSTA

į Draugija “Lietuvos Ukinin- 
,kas” metiniam susirinkime nu 

Ko iki šiol neturėjom, da-ltarg paremti mūsų lakūnus, 
bar turime ir galime pasidžiau kaPL S. Darių ir S. Girėnų, su

No*rs 1932 metai buvo gana 
Šimkūs, tačiau Brighton Par-
ke vėl tapo nuveiktu vienas - . - auka $23
gražus darbūs: padidinta ir vi- gU’ ka<l stojosi gražus daly-

. i »•' Irno i v» Ua cItaIaa 4 a J •
sais atžvilgiais pagerinta, pa
rapijos svetainė.

kas, ir vis be skolos, o dar to
kiais sunkiais laikais. Tat te-

Fllmos pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Baleto Artistai Ir Val- 

Sienos statymui panaudota I stybte Dramos Studijos Mokiniai.
• SamulioUis Mvkolns kilos iš' » ... visi Amerikos lietuviai būtinai tu-GMiilUliO.ltH inyKOlHS, Kilęs 1” .milijonas žmonių ir jų gyvybe ; ri pamatyti tą filmų, nes Joje apart 

labai gražiu kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražiu ir 
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart to 
bus (domūs paveikslai iš Jaunų V- 
kininkų Katelių Darbuotės ir daug 
kitų visokių įvykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:
Vasario 1« — 17 Roekford, Iii. 

pai-a,pijus svet.
Vasario 18 Ir 19 d. Parap. Svet. 

Springfield, Iii.
Vasario 20 d. Eagles Theatre Wos- 

tville, Ui.
Vasario 21 d. švenč. Pan. iNekallo 

Prasitl. Parap. Svet. Marųuette Park
PRADŽIA 7:30 t AL. VAKARE

Birž-į vai. ir aps., gyvenąs^ kiek nebuvo branginama.
Atsiliepė jo žmona žuvusiųjl} vie,4 tuojau kiti nž-

TOWN OF LAKE ŽINUTES j™'"?8 S8'.,1’."1j0Di<'n?1 „ , (™aavo.Į Šilaivys-6,bukas, Aleksam.-1 Seniau kinų siena buv0 |ai.
Vasario į™8’ metais gyveno Sioux koma tikruoju pasaulio stebu- 

dCity, Iowa. Atsiliepė jo žmo- klu>. lvgiai kaip fara.
na Antanina šilaivienė. Ionu paHktos piramido8. Dar

Aukščiau išvardyti asmenys ir šiandien infinieriai stebisi 
prašomi atsiliepti; ir kiekvie- kinę gįena Jie sako> kfld £r 
nas, kas kų nors apie juos ži- šiandieJų ntU,dojantis naujovi 
notų, prašomas suteikti žinių. .nu technika, nebūtų galima ge- 
iBent kokia žinia bus brangiai Įrbū tokį darbą padaryti. 0 
įvertinta. - j juk senovgje nebuvo žinoma

-technika, nebuvo jokių maši-

Town of Lake.-
14 d., County ligoninėj po su 
nkios ligos mirė Adomas Ca- 
batoronas.

OR. A. G, RAKAUŠKaT

Nutarimas įvykdytas. Sekr. j 
I>. Lenkauskas pasiuntė čekį

Perkelia savo ofisų iš 
Kenoshos į Chicagų 

Pradės savo praktikų apie 
VASARIO 25 D. 

Galutinos informacijos bus 
paskelbta vėliau

Išmokėjus parapijos skolas, hinia garbė Dievui’ kad JU,k^. A. Kalvaičiui, “Transat- 
kun. A. Briška, pasitaręs su taip dalykus red<b Jog pasi- lantic Flight Fund” sųskaiton.
parnpijonais ir komitetu nuta- d{?rbavima klehono Mes, Chioagos lietuviai, ga-
rė visais atžvilgiais pagerinti kun' Bnskos komiteto ir ]im tQkia
salę. Nutarimas įvykdytas Brighton Parko.kaip “Lietuvos Ūkininkas”
Kontraktoriams darbas paves- kolon«a žengla P1™^

Chicago, UI.

INSURANCE
N0TARY

PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Lietuvos Konsulatas,
Room 1904 - 201 N. Welb st. nerijų. Didžiausi nutašyti ak-

tas po priežiūra vietinio kle
bono ir parapijos komiteto.

Jaunimas džiaugiasi
Brighton Parko jaunimas

Nors darbas nemažai atsiėjo, džiaugiasi, kad, turėdamas ant 
bet už tai šiandie galima pasi- Į vietos tokių gražių salę, gali 
džiaugti erdva moderniškais j- tinkamai išvystyti savo talen- 
rengimais svetaine. Ypatingas tns, kaip tai muzikoje, vaidi- 
dėmesys buvo kreipiama į sce- nime ir sporte. Jaunimui šian- 
nų. Tam darbui atlikti buvo į dienų rūpi visi tie dalykai, 
pasamdytas žinovas toje srity-(Tokiose aplinkybėse užsimez- 
je dailininkas Ivanof, kuris gė keletas naujų jaunimo (irau 
tinkamai atliko meno darbų, gijelių, taip pat susiorsraniza- 
Scenerija apšviesta keliais ši-' vo muzikos ratelis, kuris jau 
nitais įvairiaspalve šviesa, gražiai griežia. Trumpoje atei- 
piožektoriais, automatiškai su- tyje tas ratelis patenkins ne 
tvarkytos šilko ir pliušo už- tik jaunimų, bet ir visų kitų 
laidos daro vidnrmiestinio te- publikų.
atro išvaizdų. Gražiai pieštos 

Gubos su skrajojančių paukščių
Smarkus judėjimas

Brighton Parke tokia salė

kuri remia gerus sumanymus1 
pakėlimui Lietuvos vardo.

Į draugijų gali priklausyti į 
kiekvienas lietuvis, jaunuolis, 
ar jaunuolė. Jei da nesi narys 
minėtos draugijos, valdyba į 
kviečia atsilankyti į mėn. su- . 
sirinkimų, kuris įvyks vasario t 
19 d., 1 vai., Paliulio svet., 
2242 W. 23 PI., ir tapti tos 
draugijos nariu;

Gerb. nariai prašomi į susi
rinkimų atsilankyti skaitlin
gai. Reikės apkalbėti šokių va 
karas, kuris įvyks vasario 25 
d., minėtoj svet.

Stefa Lenkauskienė, koresp.
. _____________ z

ir.eųys buvo žmonių raumeni-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7<(0 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St

Panedėllo. Seredoe Ir PėtnyClos 
vakarais • iki 9 

Telefonas Ganai OB60
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverge ir Subatoe 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republio 9*100

i

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

Jei manot pirkti automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena 1S geriausių rufiių automobi
liu — STUDEBAKER. kuris yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mą vartotų karų labai prieinama Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SĄLES

4499 ARCHER AVENUE 
Tslepbone Lafavstts 711»

paveikslais daro podangi,) iš- |absi ,.eikalinga. nes „„„
va-zd,. Erdvi scena, talp.nm-1^, atid „ kafi sekma 
ti 100 žmonių, visais atzvil-

’giais tinkama veikalams.

PRANEŠIMAI

Naujoje saTėje jau atvaidin
au dideliu pasisekimu daug 

fmžių veikalų, verstų iš an- 
kalbos, kaip: “Geltonasis

Šešėlis;” “Baidyklių paroda,’’
“Karolio bta’’ ir kiti. J

Seimas
Praeitais metais šioje salė-

dienį galima patėmyti gražų 
veikimų. Vaidinimai, šokiai, 
susirinkimai eina viens po ki
to; kas sekmadienį, kaip jau
nimas, taip ir augusieji, turi 
progos kų nors gražaus ir nau 
dingo pamatyti. Tokiu būdu 
nereikia blaškytis po kitas vie 
tas. Prieš gavėnių, beveik kie
kvienų sekmadienį rengiama

’ Brighton Park. — L. Vyčių 
36 kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 16 d., 8 v. v. Nekalto 
Prasidėjimo parap. svetainėj. 
Viri nariai kviečiami dalyvau
ti kuo skaitlingiausiai ir uisi 
mokėti užsilikusius mokesčius. 
Mcklžin atsivesti nauji; narių.

Koresp. Karan

je pirmų kartų įvyko Lietuvių vakarai. Iš to viso galima 
Latalikij I-ibdaringosios 8ų-| spręsti, kad įdėtas pinigas /

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Mug^biuraa^iI^UUd?^pa5irirnus* na-1 kflina “ C&sh UŽ
mų savlnlnkamg reikale nesuslprati- Rįal EstatO Gold Bonds, mor-
mokestis. Ekspertų patarimas vlsoae gičius ir Certifikatus depOZl- 
namų savininkų Ir rendauninkų rei-lft r
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų, ]34^ Nortll La Šalie St., 
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai. | * ’
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki Room 316.
plet. Jiymųa namai originalio ir vie- I
nlntelio namų savininkų biuro Chlca- I------_ “ Tgoję. Reikalingas nevedęs vyras

I.ANDLCKRD8 BIJREAU OF 1
CHICAGO 

Inkorporuota a
| 1 <42 Weat Dlvleion St.
| Tel. Armitage 2951—2952
;Męs esame Jau Šiuo adresu virė 40 m.

Parsiduoda pirmas morglčius 11000 
16.00 nuoftimėlals. 2 gyvenimu mūri
nis namas po 5 kamb. AtsiAaukite,
3301 S. Halsted St. į aptiekų, 

P. SHYMKU8

CASR V* JŪSŲ SENU AUKSĄ. 
Mm mokame augMIusla kalnų už

sulaužytus aenus aukso daiktua dan
tų tlltua dantis, laikrodėlius, lom
bardo tlkletue.

• * HOME REFINERS,
Keancr Bldg.

S No. VPahaeh Avenue 
Kambarys 600

Parsiduoda pigiai Stark planas, 
hench Ir notų kabinetas 145.00 Tei
singas pasiūlymas nebus atmestas. A- 
talžauklte: •
ANTANAS YABLONSKIS, 

820 Kast 67 Street
TBU FAIRFIELD 8399

Per Si vestuvių sezo
ną, kurie fotoornfuo- 
sls mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- 
fonuoklte Englcwood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. Halated St.

(Janaen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

Mes Mokame Cash
£82.50 už $100

LKAUFMAN&
CŪMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610

♦
apie 45 m. amžiaus prie leng
vo darbo nž vachmonų (watch- 
man) ir janitorių. Darbas pa
stovite. $30 į savaitę ir apšil
domas kambarys. Turi užsigta 
tyti $500 kaipo kaucijų, kuri 
bus apdrausta ir gražinama 
ant pareikalavimo. Atsišaukite 
tuojau į krautuvę nuo 10 ryto 
iki 8 vakare.

4611 S. ASHLAND AVĖ.

Re kaltaga Gaspadlnė
ant farmos. Ne tiek mokestis, 
kiek gėras gyvenimas įverti
ntas. 2 šeimynoje. Rašykite

P. Matas, R No.I, Eden,
Wisconsin

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAR0ENUS

The Most Por Your Money
bv

PEOPLES GOAL GO.
2 tons or more

IH. Lump....................$5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Poeabontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL GO.
Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................ $6.50
4 tons or more......... $6.25
Tel. PULLMAN 8296-8092

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Ooal 
Kompanijų, ten jus gausite ge> 
riaustss anglis ir už mažesne 
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........ $8.50
Poeabontas lnmps .... $9.00 
Sumnier Creek lump ..$8.00
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