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PABAL1UAS MINI LIETUVOS 17 
METŲ NEPRIKLAUSOMYBES 

SUKAKTUVES
RYGA, vas. 16. — Pabaltijo valstybės šiandien mini 

Lietuvos Nepriklausomybės 17-os metų sukaktuves.
Latvija su visu, nuoširdumu prisijungia prie šių Lietu

vos iškilmių.
Vyriausybės parėdymu, kone visi Rygos namai ir visos 

vyriausybės įstaigos nupuoštos Lietuvos vėliavomis greta 
Latvių vėliavų

Į šias iškilmes Rygon Lietuvos vyriausybė prisiuntė 
vidaus reikalų ministerį Rusteikų. Latvijos prezidentas Al
bertas Kviesis latvių tautos vardu priėmė ministerį kaipo 
garbės svečia.

Atvykusį Latvijon ministerį Rusteikų pasienyje pasiti
ko aukštieji Latvijos valdininkai ir atlydėjo jį čia į Lietu
vos pasiuntinybę.

Tos rūšies iškilmės šiandien įvyksta ir Estijoj.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS
“Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d., 1918 m. vienu balsu nu

tarė kreipt.s; j Rusijos, VckLetijos ir kitų valstybę vyriausybes šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pri

pažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, dėme kratiniu būdu visų gyventojų iš
rinktas.

“Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai Vyriausybei, prašo pripažinti nepri
klausomą Lietuvos valstybę.”

KAIP JIE GALI UŽGINTI KATALIKU PERSEKIOJIMUS?
MEKICOCITV.vaa ,.-, - MAC0N gUVO PRASTAI 

Meksikos prezidentas Lazaro • DACTiTVTIC
(’anlenas ir jo kalinėto na- j I Abi Al T I Ae
riai užgina religinius perse-

VOKIETIJA PASIRENGUS KARAN U2 
TAIKOS PALAIKYMĄ

klojimus šiame krašte, 
ciau faktai kalba kitkų.

Ta- AYASHINGTON, vas. 15.—

ŠIANDIEN MUSŲ TAUTOS 
ŠVENTĖ

CHICAGOS LIETUVIAI RENGIA 
DAUG IŠKILMIŲ

Šiandien vi.-a mūsų tauta ro koncertas ir prakalbos 7 
iškilmingai švenčia Lietuvos1 vai. vakare.

I Nepriklausomybės septynio-Į Nekalto Prasidėjimo par. 
liktąsias metines sukaktuves.1 salėj, Brighton Parke, kon- 
Cliicagos ir apylinkių lietu-Į nertas ir prakalbos 6 vai. va- 
viai rengia visų eile praino- ikare.
gų, kad tinkamu būdu paini- Mykolo par. salėj. Nor
nėti reikšmingųjų tautos <ven'th Side, 7 vai. vakare, pra
tę- ! kalbos ir koncertas.

Šį vakari} rengiama pro- Gimim0 por Marqu0

MIRĖ PRANCŪZU 
KARDINOLAS

B0RI)EAUX, Prancūzija,
Kai Karo laivyno boardui, kurs vas- L». — Po trumpos ligos

į grama Visų Šventų parap.,
| Roselande, Balčiūno salėj, 
j kur įvyks prakalbos, bus dai
nų ir kitokiu pamarginimų. , . .. t .

. . Z ♦ i-- viešbutyje.Ausros \ artų par. salėj,,
| West Side, prakallios ir kon-Į 
! vertas.

Rytoj įvyksta šie parengi-

tte Park, balius 7 vai. vak.
Advokatų sujungus liankie- 

į tas 8 vai. vakare Shorehind

BERLYNAS, vas. 15. — 
šiandien vakare Vokietijos 
vyriausybė padavė spaudai 
žinių apie tai, kų ji atsako 
Prancūzijai ir Anglijai.

Jos nota yra trumpa, ka-

TUŠTI ETIOPIJOS 
NUSISKUNDIMAI

kuriose Meksikos dalyse ka- Į tyrinėja dirižablio Macono nu in’ra kardinolas Paulin Pier- 
jnigai areštuojami kaip ir «•- Rken(1imo priežai)tj, Sia„,lie„'Bordeau.v arkivy-i''’'DįeV0 Apvaizdos par. sa- 
n.au, o katalikai .r toliau Hll()).tB ka(, katastrofa Rk,,Pa8’ 85 ,n' anlL llėj gražus Vv,-i,,.Dainos eito-
siuntinėja protestus vyriaus, įvjko dė, diriiiaWį0 pra8t„
l»et, reikalaudami, kad perse! pastntvm0. .

Vienas įgulos viršininkų iš-

mai:

Šv. Petro ir Povilo parap. 
salėj, Kenosha, AYis., 2 vai. 
prakalbos ir koncertas.

Šv. Antano par. salėj, Ci
cero, Nepriklausomybės paini 
nėjimas įvyko užvakar.

RYMAS, vas. 15. — Etiopi 
jos vyriausybė savo atsišau-

daugi daug kitų dalykų yra kimu j pasan)j par Ruropoa 
joms perduota žodžiu ir me
morandumais.

kiojimai būtų nutraukti.
Paskelbta, kad žymus Que-

retaro miesto, Queretaro vai- kėlė aikštėn, kad sulūžo bal- 
. jstybėje, pilietis Luis Vene-Į^s vienam palėkė. Jis girdė- 

gas prisiuntė protestų pačiam tų lūžimų ir po to dėl pe
leko sudribimo dirižablis jau
nebuvo suvaldomas.

Vokietija savo notoje rei
kalauja sau “lygybės,” kai 
kuriais klausimais išsisukinė
ja ir pataria Anglijai, kad ji

prezidentui. Venegas rašo pre 
zidentui, ’kad Queretaro inies- 

spaudų ir vėl nusiskundžia, Į te vyriausybės agentai kata- 
kad Italija su savo mil Bari
niais žygiais Afrikoje drums
čia taikų.

Tai tušti Etiopijos vyriau-
sušauktų konferencijų derv- sybės ir to krašto paties im
lioms dėl oro saugumo pak
to.

peratoriaus llaile Selassie 
nusiskundimai, kadangi Itali-

Manoma, kad jei sulūžo pe-
likus piliečius vaiko lygiai jek0 balkis, tai turėjo sulūžti 
kaip “pasiutusius Šunis. ’ Ku(jr daugiau struktūros dirižab 
nigai kiekvienam žingsny be jj0 viduje.
jokios priežasties užgaulioja- I____________
mi, suimami iv po kelias pa Į^p^yi ANGL|ARA.
ras išlaikomi kalėjime. Palei
džiami dažnai tik dėl to. kad | 
paskiau juos vėl areštuoti ir

Pažymi, kad jai rūpi taika ja tikrai pasiryžusi užimti ten parodvti gavo uolumą narei-
■__ X • __ :_____ ___ • X. *—u—1 ' 1ir už jų ji pasirengus gnez- 
ton kovon.

sau naujas teritorijas, šiam 
jos žygiui nesipriešina Pran-

Karo laiku velionis kardi
nolas daug rūpinosi Amerikos 
kareivių gerove. Keletu kai
tų jis priėmė pas save kata
likų kapelionus ir davė jiems 
nurodymų, kaip turi būt ap
rūpinti kareivių dvasiniai rei
kalai.

HAUPTMANNO SĖBRAS 
SEKAMAS

FLEMINGTON, N. J., vas. 
15. — Nubausto mirties baus-

BAIN LAIMĖJO SU 
APELIACIJA

ATIDENGTAS FAŠISTŲ 
SANKALBIS A. J. VAL

STYBĖSEUždarytų dvylikos bankų
buvusis vedėjas .Jolm Bain į , , ~

, . . •, AVASHINGTON, vas. 15.—antrųkart per ne pilnų pus- l 
mėtį laimėjo Illinois vyriau
siajam teisme.

Kongreso žemesniųjų rūmu
komitetas tirti nacių veiklų

. , , , , -šiame krašte paskelbė savo
i Teisinas nusprendė, kad bv. . 1 ' raportų,
la būtų pakartota jam, jo sū-
nui ir žentui.

Teismas rado, kad jų visų
Komitetas rado, kad Ame

rikos J. Valstybėse veikia ne
trijų negalima kaltinti ir vieni naciai, bet dar fašistai, 

oiii MAMA me B. R. Hauptmanno sėbras,' bausti vien už tai, kad jie į komunistai ir kiti gaivalai,uty KUTĄ įtariamas dalyvis lakūno, bankus priiminėjo indėlius ži (kurių tikslas yra sugriauti
Lindbergho kūdikio pagrobi- j nodami, kad bankai jau neiš- šiame krašte demokratiškų 

AVILKES-BARRE, Pa., va|inp, sekliams yra žinomas ir laikomi. Sako, gal jie tai da- tvarkų.
rė visiškai gerais norais. No- j ' a’P I)flt rado, kad A okie- 
rint juos apkaltinfi ir bausti, Į^ija, Meksika, Italija ir sov. 

esąs aktualus 50,000 dol. iš-1 reikia, kad valstybė įrodytų i Rusija išlaiko akredituotus

gų ėjime. Be kunigų suimama 
daug ir pasaulininkų.

Kaip yra Queretaro, taip 
vra ir kitose Meksikos dalv-'

kompanijos kasykloje AYood 
vard yra streikas. Nušautas

T v, - « , j , .ėjęs į tų kasyklų angliakasysse. Tr, štai, Cardenas dar mė-i., , ,, . , oo
ir ji mano, kad per penke- SEKAMA DINAMITININ • . gina užginti persekiojimus. '

Vokietijos vyriausybė ar-.cūzija ir Anglija, o T. Sųjun 
gumentuoja, kad Vokietija su ga nė žodžio apie tai. 
nacių tvarka pradeda atgyti1 --------------------

sario 15. Glen Alden Conl.^karnas. Sakoma, kad greitu 
laiku .jis bus sučiuptas. Tai

rius metus žymiai sustiprė- 
sianti, tad paskiau ir tie pak 
tai, kuriais ji susirištų, ne
būti; tinkami. Po penkerių 
metų nacių valdoma Vokieti-

KĮ) GAUJA
TIARRISBURG, III., vas. 

16. — Kelinti metai šiose apy 
ja gali iškilti tokion galybėn, linkėse dinamitnojami anglis 
kad visas pasaulis turėtų1 yežantieji traukiniai. Padary- 
rimtai skaitytis su ja. j ta milijonai dolerių nunsto-

Tai argumentas, apie kurį l’U- 
Prancūzija ir Anglija, iš tik-Į Policija susekė, kad tai or- 
rųjų, turėtų rimtai ir giliai ganizuotos gaujos darbas. Y- 
pagalvoti. i ra vįlties išnaikinti jų. Jau

iVokictijos reikalaujamos snįmti keli įtariami jos nariai.
“lygybės” klausimas taip pat ________ _  —
didžiai svarbus Europai. Ta GOTIIENBURG, Švedija, 
jos reikalaujama “lygybė” vas> 15. _ Policija areštavo 
nėra sau kokia paprasta ly- n naeįų vadų, kadangi Šve- 
gybė, bet viena didžiausių.
Tas liečia didelės valstybės

HAUPTMANN SAKOSI 
ESĄS NEKALTAS

Kitas angliakasys, A’alentine 
ltiscavage, 40 m. amž., nušau

pirkimo priėmėjas.

A’alstybės kaltintojui šis 
faktas buvo žinomas Haupt-

jų blogus norus. agentus vesti propagandai.

Paskutinį kartų teismas bu Pa<‘ nacių propaganda sek 
vo nubaudęs Bainų vienerius mingai varoma, pažymima ra

streiko. Sužeisti šio pastnro- 
FLEMINGTON, N. J., vas. jj0 sūnus ir kitas vyras.

15. — Nepaisant, kad B. R.
ir , vii Ryšium su tais žudvmaisHauptmann vra nubaustas .
... , ’ v , , _ policija suėmė Frankų I rilienmirties bausme už lakūno |r. * vuis, 21 m. ainz., ir George Ly

tas saliune kilus ginčams dėl!manno laiku- Ta?iau aP
ie tai nutylėta, kad tuo klau-

metus kalėti. Sūnus gi ir žen
tas buvo nubausti pinigiška 

siniu neužtemdžius Uauptrnan bauda.

porte. Laukomi gausingi su
sirinkimai, plačiai skleidžia
ma literatūra.

Lindbergbo kūdikio pagrobi 
mų, jis šaltai tvirtina, kad/1"’ m‘ flmz‘ 
esąs nekaltas ir per apeliaci- " iCAiniuar
jų leisianti pakeista jam skir- ORIAUjAMA__ PASAULINE (ns nPbuvo žinoma Hauptman

no kaltinimo. Teisingumo de- 1-------------------

"i afTBr '-krito nro AIRIAI NEPASIDUOS PRIEcijai ir Bronx apskrities pro- viOtnO DATPII
kurorui senai buvo žinomas YAKIUu lAJEuA!
faktas, kad TIauptmannas pa
grobime turėjo sėbrų. Tačiau

Komitetas pataria, kad kon 
greso privalumas yra išleisti( 
atitinkamus Įstatymus, ku
riais turėtų būt griežtai už-

----------- drausta visokia priešvalstybi-i
DUBLINAS-, vas. 1 >. — np propaganda, o svetimŠa-Į

ta mirtieR bausmė.
Klausiamas apie savo reli

gingumų Hauptmannas atsa
kė, kad jis yra nepraktikuo- 
jantiR liuterionas.

PARODA no ginėjams.

visas teises, privilegijas, pre, karakterio organizacijoms. Na 
rogatyvas, posesijas ir kitus cjaį tačiau neigia šį įstatymą, 
visus dalykus, kaip kad turi .....
Prancūzija ir Anglija. j giausia valstybę, taip kad jū-

Tas reiškia, kad naciai no- (roję ji viršytų Angliju, o
ri A’okietijų padaryti galin/ sausžemy — Prancūziją.

dijoj yra įstatymu uždrausta įFLEMTNGTON, N. J., vas.'; 
gyvuoti ir veikti militarinio; 15. — Ryšium su lakūno LindĮ, — Ryšium

bergho kūdikio pagrobimu ir ta
nužudymu New Jersev ir New 
Yorko valstybėms, taip pat 
krašto vyriausybei, ėmus kttr

Vakar pradėta griauti vi- JERUZALflt vag ,5 _ 
„ trobesiai buvus,o» pasauk- A(?r<i p taikoma 1(w
nės parodos srity. Šiam dar
bui bus paimta iki 506 dar
bininkų.

Iš visos parodos bus palik-

Britanijos dominijų sekreto- ]jaį propagandininkai depor- 
rius Thomas pasiūlė Airijai, tuojami. 
kad ji susitaikintų su Anglių

administracijos namai,
Fort Dearborn, Lagoon tea
tras, Sable namukas ir lentos 
vaikščioti aplink tvenkinį.

žydų, kurie suimti už netei
sėtų įėjimų Palestinon. A’isi

ja ir dalyvautų Anglijos ka
raliaus valdovavimo sidabri
nio jubiliejaus iškilmėse.

Airijos vyriausybės prezi-
areštuotieji sukėlė alkio strei dentas de A’alera atsako, kad
kų, t. y. atsisako kų nors val
gyti.

HAVANA, vas. 15. — čia

airių tauta pasiryžusi su vi
sais' kraštais taikingai lygio
mis sugyventi. Taip gali būt 
ir su Anglija. Tačiau Anglį-

minėta U. S. karo laivo “Mai J ja nori viršybčs ir naudojasi

MESSINA, Sicilija, vas. 15. 
— Susikūlė Anglijos jūrinis 
lėktuvas Singapore, skridęs 
iš Neapolio į Maltų. ŽuVo 9 
asmenys.

ORAS
CHTCAGO tr apytjn.

tu,, visi reikalai atsiejo,Šiaip viskas bus išgriauta ir ne” nuskandinimo 37 metų prievartos pajėga. Airiai ne- KftS. — šiandien rytų mini
apie 566,0(10 dolerių. visokia medžiaga paimta. sukaktuvės. gali pasiduoti šiai pajovsi. tomas sniegas; šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

TAUTOS ŠVENTI:

Šiandien švenčiame didelę ir labai reikš
mingi} .savo tautos šventę. Jei liepos 4 d. yra 
brangi kiekvienam Jungtinių Valstybių pi
liečiui, ar šiaip jau šiame krašte gyvenan
čiam žmogui, kad ir nepiliečiui, tai vasario 
šešioliktoji diena turi didžiausios reikšmės 
kiekvienam sųmoningam lietuviui, nežiūrint 
kuriam pasaulio krašte jis negyventu.

Vasario 16 d. yra Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė, kuri mums primena mūsų tau
tos pasiryžimų sykį ant visados nusikratyti

Praėjo septyniolika metų nuo Nepriklau 
somybės Akto paskelbimo, Lietuvos Vaisty
ti ne tik išsilaikė, daugelį kartų sutriuškin
dama savo vidaus priešų, apsigindama nuo 
rusų bolševikų, lenkų ir vokiečių bermonti
ninkų, bet susitvarkė, sustiprėjo, išknvnd- 
ma sau de fakto ir de jure pripažinimą vi&>. 
pasaulio valstybėse.

Valstybės įsteigimas, jos sutvarkymas ir 
apgynimas tautai daug kainavo. Ne vienus 
veikėjus sveikatų ir gyvastį paaukojo Slain 
šventam tautos darbui, tūkstančiai jaunuo
lių žuvo karo laukuose. Bet, ačiū Dievui, tai 
nebuvo padaryta veltui. •

Tiesa, Lietuvoje dar daug visokių t r n- j 
kūmų, dar ne visos jai priklausančios žemės 
utvaduotos. Bet jei tautos, šimtmečius gyve
nusios nepriklausomu gyveniniu, neišeina iš 
visokiausių trūkumų, neatsiekia savo siekia 
nuj tikslų, tai kų kalbėti apie mūsų tautų, 
kuri tik prieš septyniolikų metų teišsilaisvi- 
no iš žiaurios priespaudos, sunaikinusios jos 
turtų, pakirtusios pajėgumų, norėjusios jų vi
sai numarinti. Kas gali nepripažinti, kad Lie
tuva tuo trumpu laikotarpiu milžiniškų pa
žangų padarė, daug kų laimėjo. Besitvarky
dama viduje, bekovodama už savo teises 
tarptautinėje pasaulio politikos arenoje, ji 
atsivadavo Klaipėdos kraštų, kuris per šimt- ‘kaip Amerikos organizuotoji 
mečius vilko vokiečių vergijos jungų ir kurį į lietuvių katalikų visuomenė, 
jie vėl norėtų pavergti. Klaipėdos atvadavi-1 Mūsų garbingoji Federacija 
mas buvo vienas didžiausių Nepriklausomos per kelerius metus ir savo rei-

Federacijos Rūpesčiai Del 
Lietuvos Nepriklausomybės

(Iš Lietuvių Katalikų Veiks
mo Centro)

Šiemet, vusario 16 d. Lietu
va mini 17 metų sukaktį nuo 
paskelbimo nepriklausomybės 
akto. Tai svarbus įvykis mū
sų tautos istorijoje, kurį rei
kia tinkamai paminėti. A. L 

i R. K. Federacijos centro val
dyba keliais utvėjais ragino 
katalikų visuomenę šias reikš
mingas sukaktuves iškilmin
gai minėti. Kiek sekretorija- 
tui yra žinoma, Federacijos a-

renoje gintų Lietuvos intere
sus, paremtų jos siekimus prie 
nepriklausomybės. To biuro 
rūpesčiu tarybos nuliams gau-

kai rėmė jos visus darbus. 
Taip reikėjo daryti, nes karo 
nukamuota Lietuva patį vie
na to padaryti neįstengė t. y. 
pakelti savo delegacijų kelio 
nes ir darbo lėšas. Be to, Tau
tos Fondus šelpė mokslus ei
nantį jaunimų, kad jis prisi
ruoštų tautos ir nuujui utsta 
tomus Lietuvos valstybės dar

tas pasikalbėjimas su kraštu bui. Nėra nė vieno svarbesniu 
prezidentu \Y. W ilsonu, kuris mūsų tuutos reikalo, kuri
pirmu kartu išgirdo iš pačių 
lietuvių lūpų, kad lietuvių tau 
ta ir trokšta nepriklausomy
bės ir jos siekia. Žinant kaip 
svarbų vaidmenį Pasauliniame 
Kare ir tarptautinėje politi
koje vaidino prezidentas Wil- 
sonas, su juo jiasikalbėjimas

Tautos Fondus nebūtų gau
singai parėmęs. Lietuviai ka
talikui šimtus tūkstančių do
lerių į Tautos Fondų sudėjo. 
Jei ne tos katalikų gausingo* 
aukos, ir šelpimo darbas būt 
buvęs apleistas ir kova dėl

VALSTYBĖS IŠDAVIMO 
BYLA SVARSTOMA

TOLIAU
• -- -

Nuo sausio 7 d. ligi 21 d. 
Katine svarstomu valstybės iš
davimo byla buvo pertraukta 
nes susirgo keliolika kaltina 
mųjų, keli gynėjui ir dalis tei 
smo narių. Dabar, beveik vi
siems pasveikus, byla nagrin- 
nėjuma toliau. Kaltinamųjų 
tarpe jaučiamas ypatingas ne
rvingumas, nes jie mato, kad 
liudininkų parodymai neina jų 
naudon. Tiesa, kai kurie liūdi 
ninkni bandė išsisukinėti ir

, ......... i • • • 1(1918 m. gegužės mėn.) buvopskrieiai ir skvnai vra pase ® b '
begalo reikšmingas dalykas.rengę, kad šiemet VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ ypatingu bū 
bu atžymėti.

Nieks daugiau netroško Lie
tuvai nepriklausomybės ir nie 
kas nuoširdžiau nesidarbavo 
tani šventam tikslui atsiekti,

kalus buvo apleidusi, kad tik 
daugiui! įtlėti jėgų ir darbo į

Amerikos Lietuvių Tarybos 
inicijatvva 1918 m. sušaukta* 
politiškas lietuvių seimas Ncw suorganizuotų Lietuvių Tary- 
Yorke, kuriame išneštos svar- ;bų ir Tautos Fondų, tikrai ga
bios rezoliucijos, reikalaujam, n pasididžiuoti, kad jų rūpes- 
čios Lietuvai nepriklausoiny- čįaį, darbai, pasišventimas ir 
bės. Šis įvykis taip pat yra pasiaukojimas nenuėjo veltui, 
svarbus kovi) istorijoj dėl -bet apvainikuoti mūsų nivli-
Lietuvos laisvės. Keliais atvė- nios Lietuvos laisve ir nepri-isme gintųsi savo parodymų, 
jais Taryba siuntė delegacijas Iklausomvbe. Minėdami 17 me- duotų anksčiau teisino tardy

tautos nepriklausomybės būl Įmeluoti, bet teismas betneluo- 
buvus žymiai apsunkinta.

Amerikos lietuviai katalikei, 
pažvelgę į savo nuveiktus da
rbus per Federacijos rūpesčiu

jančius sugavo. Meluojantieji 
liudininkai atiduoti apygardos 
teismo valstybės gynėjo žinion, 
kad juos patrauktų atsakomy
bėn ir nubaustų už neteisia 
gus parodymus teisme.

Jau anksčiau buvome prane
šę, kad nacių agitatoriai ban
do daryti tani tikrus spaudi
mus į liudininkus, kad šie tei-

Lietuvos laimėjimų, nes tas žygis atidarė jai 
kelių per vandenynus į platųjį pasaulį, jų 
sustiprino ir dar labiau užtikrino jos ateitį, grynai tautos reikalus, kud 
Nors pastaruoju laiku vokiečiai Lietuvą ir tam darbui -dirbti sutraukti 

visus geros valios lietuvius iršrneižia, ir jai trugdo, ir grųsina, tačiau ji
svetimųjų jungo, pertraukti ryšius su viso- * jų nepabėgs. Jų svajonės Klaipėdos kraštą
mis kitomis tautomis ir pradėti gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu, įsteigiant sa
vo nepriklausomų valstybę. Toks žygis buvo 
Išdarytas labai sunkiais didžiojo karo lai
kais, kuomet Lietuva buvo karo audrų par
blokšta, vokiečių okupuota ir kankinama. 
Dėl to Lietuvos Tarybos paskelbtąjį Nepri
klausomybės Aktų 1918 metais vasario 16 
dienų reikia skaityti be galo drųsiu žingsniu, 
nustebinusiu ne tik pasaulį, bet ir nemažų 
lietuvių skaičių, kurie patys dar nenorėjo 
tikėti savo jėgoms ir nenorėjo skirtis nno: 
Rusijos, kuri jau tuomet buvo kruvinojo bol
ševizmo parblokšta. Dėl to ir įvyko labai 
skaudžių atsitikimų mūsų pačių tuutos vidu
je: vieni organizavo kariuomenę, kad būtų 
kam apginti jMiskclbtųjį Nepriklausomybės 
Aktų, kiti kurstė jaunimų nestoti į kariuome
nę (socialistų šulas Plečkaitis ir kiti jo plau
ko žmonės); kuomet vieni prašė aukų, ku-

•»s buvo labai reikalingos kovaį vesti dėl 
nepriklausomybės, kiti (Plečkaičio draugai' 
Amerikoje) šaukė nė cento Lietuvai neduoti. 
Tat, Lietuves valstybės steigėjams reikėjo

išplėšti iš Lietuvos ir prijungti prie Vokie-
tijos bus taip išblaškytos, kaip buvo išblaš- -bės.

vienu frontu kovoti dėl tau
tos laisvės ir ncpriklausomy-

Europon, kad šelpti nuo karo 
nukentėjusius lietuvius ir pa
dėti Lietuvos veikėjams kelti 
mūsų tuutos nepriklausomybės 
obalsį ir jos siekti. Mes čia 
pažymėjome tik keletu svar
besnių Tarybos padarytų žy
gių, kurie buvo reikšmingi iv 
efektingi. Reikia žinoti, kad

tų Lietuvos Nepriklausomybės J tojams. Kaj kurie taip ir da- 
akto paskelbimo sukaktį, ir ro, sakydami, kad pamiršo ką
savo nuopelnus šiek tiek dau- sakė teismo tardytojui. Bet
giau įvertinkime, kad čia au- 'jiems gintis gana sunku, nes

kytos bermontininkų, lenkų ir bolševikų sva 
jonės okupuoti visų Lietuvą.

Švęsdami tautos šventę, džiaugdamies 
Lietuvos laimėjimais, negalime praeiti pro,

Federacijos vadui, manyda-

gnnčioji lietuvių karta maty
tų, kų mes esame padarę jų 
tėvų kraštui, kad jie jį dau
giau brangintų, juo didžiuo
tųs, keltų jos vardų ir reika
le gintų. Prisimindami ir sa-

šalį nepaminėjus ir jos didžiojo skausm0. .nepriklausomybės mikniai. Did 
Tuo didžiuoju lietuvių tautos skausmu yra kedeiaeijos iniciajatyra bu 
Vilnius, kuris tebekelia lenkų priespauda. ™ nuorganizuota Amerikos 
Ligšiol visi rūpesčiai ir .laibai senųjų Lie- Lie‘u'ill Tarybų kurios riipe- 
luvos sostinę atgauti nebuvo pasekmingi. Bet s,*‘u **u'° I-ietuvos ne-
tauta dėl to nenusimena ir rankų „enulei- Prikl.aus<’"'.<MB obals» An,eri;

darbas buvo atsakomingas ir 
mi, kad darbas bus sekminge-; labai sunkus, nes tada netu-|v0 <jarbu8 ir plačiau kalbėdf. 

/,snis, jei susidarys organizaci- rėjome tinkamos literatūros mi apįc tas begalo sunkias 
Įjos, kurioms rūpės tik tautos propagandai ne tik anglų, "bet ĮniQsu tautos kovas dėl nepri-

džia. Nors keliais atvejais ji buvo verčiama koj ir plačiame pasaulyje. Ji

ir lietuvių kalba. Reikėjo su
rinkti žinias, ruošti literatūrų 
kad savo žygius paremti nesu
griaunamais argumentais.

_ ______  _______ __________ . . ku. Atsirado gyvas reikalas
Vilniaus išsižadėti, sų lenkais susitaikinti. 1,^0^ Vašingtone^ informaci- »ejpį- nuo karo nukentėjusius 
bet neišsižadėjo ir neišsižadės. Visa tauta ė*08 kuiis vėliau pūva- jr įgtreniĮU(>sįU8 įj
yra pasiryžusi Vilnių atgauti ir, ar anks-|dintas ta^bli ekzekut/Vl° k°l
čiuu ar vėliau, jį atgaus. Įsteigti valstybę 
ir jų apginti buvo milžiniški žygiai ir jie 
įvykdinta. Vilniaus atvadavimas, tiesa, taip 
pat bus didelis žygis, bet prie tautos pasi
ryžimo, gerai pasirengus ir vieningai jį vyk
dant, tauta atsieks savo tikslo, užgydys sa-

miteto centru ir veikė iki 
jau Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė neprisiuntė vadi
namos Lietuvos Finansinės Mi 
sijos ir laikinojo atstovo. 

Amerikos Lietuvių Tarybos
vo kūne didžiųjų ir skaudžiąją žaizdą — Vii- užlaikomas Vašingtone biuras 
nių atvaduos. i labai daug svarbių darbų Lie

tuvai nuveikė. Jis Amerikoskovoti ne tik su kitomis tautomis, kurios , *
priešinosi Lietuvos laisvei, bet ir su savis- j Šiandien tautos šventė. Švęskime jų! Pū
kiais tautiniais išsigimėliais. Tai, žinoma, žy- ! .-'žadėkime Lietuvai padėti, bet drauge ryž- 
rniai sunkino visų valstybės steigimo ir jos Į kimės čia, Amerikoje, savo ir savo vaikų 
gynimo darbų, nes, kaip teisingai yra sako- i tautybę išlaikyti. Būkime lietuviais ne 
iria, kad vidaus priešas valstybei vra puvo- ' vardo, bet savo lietuvybę darbais atžymėki 
jingesnis negu išorinis. me

teisme yra daugybė įrodomo
sios! medžiagos. Pagaliau, be- 
išsisukinantieji liudininkai vis 
dėlto turi pasakyti teisybę, nes 
už melavimų bijo gręsiančios 
bausmės.

Nuo sausio 21 d. klausiami 
Rūdininkai patvirtino daug

. teisiamųjų nusikaltimų. Liūdi- 
klausomą bės, tuo pačiu e si- parodymus ypatingai
n,e tautinę nuotaikų ir cntu- !stel,giasi nuneigti
ziazmų jaunojoj kartoj. |pas į_. f;CTlnannas Jie ke.

Kurios kolonijos atskirai n?
Prasidėjus didžiuliam karui, minėjo K LAI PLIKIS KRAs- 

Lietuva pirmoji virto jo lau- Al VADAVIMO 12 METŲ 
SUKAKTUVES, raginamos tą 
minėjimų prijungti prie Lie-

tėvvnės. 'tavos Nepriklausomybės iškil- 
1914 m. Federacija sušaukė^nu,L labai svarbu, nes nio 
Amerikos Lietuvių Seimų Clii- Į t°u,<? kaip vokiečiai veržiasi 
cagoje ir suorganizavo Tautos‘i Klaipėdą, grųsina jos okupa- 
l-’ondų, į kurį lietuviai kata-pimu, dėl jos šmeižia visų mn 
likai gausingai aukojo. Tas f o- tautų.
ndas varė šelpimo darbų. Bet Gausingais susirinkimais,
drauge jis buvo lyg kokia fe griežtais protestais ir rimto- 
nansų ministerija, kuri finan- Imis kalbomis atremkime vo-
savo visus mūsų tautos žings
nius vedančius jų prie nepri
klausomybės. Tautos Fondasspaudoje garsino Lietuvos va 

rdų, jis stengėsi užmegsti pa
žintis su aukštais šio krašto Jšingtone, Šveicarijoj, finansa- 

|S vyriausybės vuldininkais, kad įvo delegacijas, apmokėjo de- 
reikale jie užstotų mūsų tau- 'legucijų lėšas į Taikos Konfe
ti} ir tarjitautinės fiolitikos a-jrencijų Paryžiuje ir finansiš-

kiečių šmeižtus ir stiprinki
me savo tauto.! vienybę, kuri 
šiuo momentu labai reikalin-

užlaikė informacijos biurų Va- ,ga.
Leonardas Simutis,

A. L. R. K. F. Sekretorius 
2334 So. Oakley Avenue,

Cliicago, Illinois.

lis kartus teisinosi, bet taip 
suktai, kad teisybė čia pat 
matyti. Vienas liudininkas pa
tvirtino, kad Zasas su savo 
bendrais važinėjo j Berlynu 
ir norėjo pasimatyti su llit 
leriu, tačiau jie pasimatė su 
Hitlerio pavaduotoju Rudolfu 
llessu. Šis Rūdininko pasaky- 

’mas buvo skaudžiausias smū
gis Zasui ir jo grupės teisia
miesiems, nes anksčiau visi gy 
nėši, kad su Berlynu jokių sa
ntykių nepalaikė. Tai buvo ša
lto vandens kibiras visam Za- 
■»•{) grupės kaltinamajam suo
lui, kuris dar labiau susiner
vavo ir įsikarščiavo. Lifnlini- 
nkų apklausinėjimas užtruks, 
gal būt, ligi vasario pradžios. 
Bylu, manoma, baigsis prieš 
vusario 10 d. Tsb.

Kiliulė Sa langiniai 
Ridina

(Iš mano dienoraščio)

tuoj pradėjo šileliais bėgti. Nuo to laiko kė dangus, pradėjo žaibuoti ir tolumoje

Vos tik išaušo birželio 25 rytas, dur i 
per miegus išginiau suvo draugės Stasės 
bakelį: “Kelkis, Julyte, toks žavintis ry
tas, ar nenorėtum važiuoti į Šakius?” Aš 
iš džiaugsmo ti oj iššokau iš lovos ir pra
dėjau skubiui ruoštis kelionėn. Kol aš pil
nai fmsiruošiau važiuoti, Stasė tuo tarpu 
pakinkė bėrukų. # į

Dvigubai pudidėjo mano džiaugsmus 
kaip st žinojaii, jog važiuosivu tik mudvi 
vienos.

• bėrukas bėgo kaip reikiant, matyt supra- 
Į to, kad ir moteriškų rankų botagas ne

glosto...
Nors važiuvova apsuptos , didžiausio 

dulkių kamuolio, bet juutėvos patenkin
tos. Vasaros saulutė kaitino nugaras, o 
malonus vėjalis taršė mudviejų plaukus.

Fugaiiuu privažiavova miškų, čia ry-

girdėjosj perkūnas... Draugių patariamos 
nutarėvu pulaukti kol praeis šturmas... 
l’o kelių minučių, lyg iš maišo, papliupo 
gausus lietus.

Kiek upstojus lyti susėdova važiuoti 
namo. Dar linksmesnės negu rytų dunda- 
vova Gelgaudiškio link; mudviejų bėrukas 
bėga zovada, nes orus po lietaus duug vė

to saulutė dar kų lik bučiavo medžių vir- sesenis įr dulkės nelendu į akis.
šūnes, o krikštolinė rasa dar dengė krū
mokšnius ir žoles. Malonaus jausmo kute
namos pradėjova dainuoti, o mudviejų 
dainos aidas atsiliepė kaž kur miško gel
mėje...

Nė nejaijutova kaip dviejų kilometrų 
miško kelionė buvo baigia. Tolumoje jau 
matėsi Šukių miestelis.

Atsisveikinusios su namiškiais užplie- 1 Pagaliau pasiekeva h* pučius šakius,
Rėva bėrukui jmt šonų ir dulkėtu vieške
liu pasileidova šukių link. Mudviejų bė
rukas pajutęs moteriškų runku valdomus 
pradėjo neklausyti pasukdumus tai kai
rėn tai dešinėn arba visai sustodamas, bet 
vos it: pora botugų suliejova per šonus

tų dienų čia buvo didžiulis jomarkas, to
dėl iš visų kraštų, jau iš pat ryto, sku- 
liėjo važiuoti, raiti ir pėsti...

Kol upėjova visų miestelį ir atlunkė- 
va visus pažįstamus, atėjo laikas važiuo
ti namo. Bet mudviejų nelaimei apsiniau-

I Jau buvova pusę kelio nuvažiavusios 
kaip pastebėjova, kad pametėva vienų 
maišų javų. Nieko nelaukdamos susisuko- 
va ir užpliekusios bėrukui per šonus, pa- 
sileidova ieškoti muišo. Maišų utrudovu 
netoli šukių. Jsikėlusios šlapių muišų į 
vežimų vėl važiuvova nutilo.

Jau temo... Nejaukus jausmus kuteno 
mudviejų širdis; kelias ilgas ir naktis čia 
pat...

Po kelių minučių pnvijova kaž kokį 
sušlapusį žmogelį, kuris maloniai pupra- 
šė (Mivešti. Su džiaugsmu paprašėva jį 
sėsti ir }>udavėvH jam valdyti bėrukų.

Iš pradžių visi tylėjom, bet kadangi

tokia atmosfera buvo guna nejauki, todėl , tau, žnibtelėjo man į šonų, o aš išbalus,
Stasė pirmoji užklausė neimžįstamųjį: 
“Kur tumstu važiuojat?” Jis nusišypsojo, 
pasižiūrėjo tiriamai į mudvi ir atsakė; 
“Visur!” Stasė nesupratusi vėl puklausė 
“Iš kur jūs važiuojat?” Šis vėl nusišyp
sojo ir nieko ucluukdamas atsakė: “Iš vi
sur!” Gavusios tokius keistus atsakymus 
nutarėvu tylėti. Jis matydamas, kad pusi- 
kalbėjimas gali nutrūkti paklausė mudvie
jų iš kur esava ir keno. Stasė pasisakė, 
kad esava iš Gelgaudiškio, ūkininko X. 
dukterys. Jis keistai nusišypsojo ir pa
lingavęs galvų atsiduso. Valandėlei nuti
lom. Mudviejų “draugus” kartais sau 
vienus balsu nusikvatodavo, palinguoda
vo ironingai galvų, o kartuis padarydavo 
tokių minų jog, rodos, jis tuo momentu 
mato baisiausius baidykles... Vienu žod
žiu supratova, kad ftirivu keistų “drau
gų”, bet negalėjova suprasti ar jis pami
šęs, ur šiaip koks dvusios invalidus...

Tik štai kaž kaip jis {atsilenkė ir 
prasiskėtuflianie jo kišeniuje pamatėva re
volverį... Stasė, manydama, jog aš nema-

tartuui drobė, negulėjau suvokti ur jau 
miriau ur dar gyva...

Stasė buvo kiek drąsesnė, ir tartum 
nieko nemačius stengėsi užinteresuoti kei
stų mudviejų “draugų”...

Vėliaus jis pradėjo pasukotį apie vi
sokius nusikaltimus, apiplėšimus, nužudv- 

i mus ir t.t. Mudviejų net plaukai pradėjo 
šiauštis... Stasė nenuduodama jokios bai
mės maloniai su juo kalbėjosi: “Matyt 
tamsta koks nors buvęs labai kilnus žmo
gus ar tai mokytojas, ar advokatas, o 
labiausiai panašus į artistų.” Jis susisyp- 
sojo ir pataisė: “Sukyk ne “kilnus”, bet
žymus ir ne “buvęs”, bet esi!”

Stasė tokiu pataisymu lyg nudžiugus 
sušuko: “O tai lubui malonu, sakykit kas 
jūs esat ir iš kuri”

Jis atsakė: “Aš esu 30 metų, gerų 
tėvų sūnus, gyvenu vienų Mienų Lenkijoj, 
antrų dienų Lietuvoj, vienų dienų kalėji
me, antrų laisvus” ir galiuusiai užbaigė: 
“Kam kalėjirns — man namai!”

(Daugiau bus)



ėeįtadienis. vAsafio 16, 1935
—— b k s n <n s n

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
Statoma 3 Aktu

Modern “Cinderella”

Sekmadieni, Vasario - Feb. U d., 1935
2323 West 23rd Place

Pradžia 7 valandą vakare 
ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 25c.

Kviečiame visus atsilankyti ir kartu atsi
vesti kuodaugiausiai svetimtaučių, nes ir jie 
džiaugsis pamatę tokį gražų veikalų.

RENGĖJAI

JACK AND JILL PLAYERS
Chieagos rinktiniai artistai Aušros Vartų parapijos sve

tainėje vaidins vienų iš gražinusių ir įdomiausių veikalų 
Modern “CTNDERELLA”, 3 aktuose, šį veikalų parašė žy
mus autorius, Frances Homer. šiam veikalui vadovaus JACK 
and JILL KOMPANIJOS įsteigėja p. M AKIE AGNĖS FO- 
LRY. * t l 3 B

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
GYVI PAVYZDŽIAI VISUS 

VERČIA PAGALVOTI

\ir lai degtinėj paskandytuoju . 
I protu.
į Žmogau, pagalvok, kas esi 

Danieliui mirus kūną mins-lir kam P'-U'lansaiJ A. S. V. EMIL DENEMARKiHf
ŽMOGUS TURI PATS SAVE 
APRŪPINTI, KAD VISUO

MENEI NEBŪTŲ SUN
KENYBĖ

to ligoninės mirusių departa
mentui atidavė.

Katalikai, bendrai yra gai
lestingi žmonės. Sužinoję apie 
Danieliaus nelaimę sukruto kų 
nors daryti. Bet kaip? Nėra 
kuo laidotuvių išlaidas pade
ngti. Kolektuoti? Depresijos

SUTRIUŠKINO DIK
TATŪRĄ

| CICERO. — Vasario 12 d 
'primary balsavimo rezultatai 
skaitytojams jau žinomi.

Cicero; demokratų partija
Ciceroje yra daug visokių 

draugijų. Visos gražiai gyvuo
ja ir tarp savęs sugyvena. Na
riais taip pat skaitlingos.

Vienok, yra daug lietuvių, 
kurie nepriklauso nei jokiai 
draugijai. Tokie žmonės yra 
nelaimingi. Kada suserga, ar
ba numiršta, tada pasijunta
ma apgailėtinoj padėty: nėra 
kas lankytų, nėra kas rūpin
tųsi juo jam mirus. Tokie žmo 
nės sunkių naštų uždeda ant 
visuomenės. Tokie pavergia ir 
savo sielų (nelaimėj) ir savo 
kūnui, sielos namui, teikia ne

laikas, pas visus tiek nedaug.yra susiskaldžius ir dvi pusės
“lišnųjų” mėtos.

Danielius išgyveno Ameriko
je virš 20 metų. Kur dėjo sa
vo uždarbį? Kodėl nepriklau
sė draugijoms, taip kaip mes? 
— kalba išmintingi žmonės. 
Na, ir kų.

Jeigu ne gailestingi katali
kai, Danieliaus kūnų medici

statė savo kandidatus: po vie
nų į trustee ir po du į librarv 
board. Abi pusės varė smar
kių agitacija. Pirmieji savo 
agitacijoj nurodinėjo, kad jie, 
esu, nariai garbingos demok
ratų partijos, o antrieji nuro
dinėjo, kad ir jie yra demo
kratai, tik pirmieji nori mies- 

nos studentai būtų sunaudoję valdyti su pagalba valstv- 
praktikos darbams. O kų kai- Hs ir pavieto stambios poli 
bėti apie sielų? Kur jai vie- linės diktatūros ir nenori skai 
ta ir atilsis? tytis su piliečių išrinktais at

stovais ir nori privesti prie ūkime Kazimierai greit visiš
kai pasveikti. Kazimiera vraLietuviai turi Susivienymų 

Amerikoje. Ši organizacija 
ri ir ligos ir pomirtinius sky-

algomis. Pramatoma, kad pra

pa garbų.
Tokių žmonių, kurie niekur i nūs. Kodėl nepriklausyti? 

nepriklauso dažniausiai gyve
nimo draugas yra — stiklelis.
Nepaisymas savęs, jį nelaimei 
ištikus yra nežmoniškumo žy
mės.

tos padėties, kokia buvo res
publikonų laikais (1924-28 m.)

laimėję bandys sulipdyti ko
kių nebūt partijų sekantiems uoli darbininkė, gabį puošėja

bos, gavau arti 2000 daugiau Kaip ir praeity, taip ir toliau 
balsų negu mašinos kandida- stengsiuos kelti lietuvių vardų
tas, ir šimtų daugiau balsų už tarpe kitų tautų.

kad su piliečiais nebesiskaitė, Į rinkimams balandžio mėnesį. Liurdo Panelės Šv. grotos. Ka- ; visus kandidatus abiejų pusių.
v* i i • - vi • j___ • •_ Kne fa/la loimoa ciiničii isj an_ f

Parapijose yra gerų, stiprių 
pašelpinių draugijų. Mokestis [daugelis piliečių gerai atsime-

už kų liepė, už tų ir turėjo Kas tada laimės, sunku iš an 
balsuoti. Žinoma, tų praeitį ksto pasakyti. Ateitis parodys.

Sestas

zimiera stebuklingai greit svei 
ksta ]X) sunkios operacijos. tF

Walter Babitz

%

suvis mažas, o pašalpa ligo
je stambi. Net lankytojus dr-

na ir nebenorėjo, kad vėl bū
tų diktatūra. Vasario 12 d.

Jeigu taip visi žmonės gy
ventų, tai, ypač šiuo depresi
jos laiku, būt prisėję badu sa
vo gyvybę prarasti.

gija duoda. Kodėl nepriklau- pasiryžta diktatūrų nuversti, 
svti? kol dar nėra įsikerojus, ir nu-

Štai, neseniai koks taį la
melius buvo automobilio skau 
džiai užgautas ir už savaitės 
mirė. Giminių, artimų ir toli
mų, matyt, nesirado. Nebuvo 
kas rūpintųsi apie mirusįjį. Iš 
pradžių tie, kurie jį sužeidė, 
nuvežė į ligoninę ir sakė rū
pinsis nelaiminguoju. Bet kaip 
tik sužinojo, kad nelaiminga
sis neturi giminių ir nepriklau 
so draugijoms, kurios būtų 
tuo suinteresuotos, savo prie
žiūrų sulaikė.

Jeigu nepriklausai pašelpi- 
nei, taį priklausyk nors idė
jinei draugijai. Gerbk pats sa
ve

.versta.

Partijos kandidatai buvo: 
trustee J. J. Janda, čekas,

tada ir kiti tave gerbs, library board P. Vitkus, lie- 
Kodėl būti tokiam ištižėliui ir tuvis, F. Gonzini, italas. Balsų 
taip neišmintingai save pas i- gavo 7,724. Nepriklausomi ka- 
vergti savo nupuolimui? Ar ndidatai į trustee buvo G. O.
tau, žmogeliau, neužtenka va
rgo šiame pasaulyje. Kam dar

Rauda, čekas, į library board 
— W. Babitz, lietuvis, D. Pa-

Kovo mėnesį mūsų koloni
joj įvyks Vakarinių Valstybių 
Katalikų konferencija. Iš an
ksto visos draugijos, visų ko
lonijų raginamos ruoštis prie 
konferencijos. Svarbus darbas, 
o jo daug yra. Visi dvasiškiai 
ir profesionalai iš anksto kvie 
čiamį ruoštis, kati patiektus ti
nkamų planų mūsų visuome
nei; ji jo laukia.

Kitame sekmadienvj? įvyks 
Katalikų Akcijos programa 
mūsų parapijoj. Bažnyčioje j 
bus pamaldos ir pamokslai — 
Katalikų Akcijos aiškinimas. 
Svetainėje bus programa n [ 
kalbos. Kalbėtojais bus žymūs 
spaudos veikėjai.

BRANGUSIS TAUTIETI!

vedi, stumi save į amžinų var-|oli, italas. Balsų gavo 8,470.
gų? Taip galį daryti tik ne
protingas žmogus.

Nepriklausomieji kandidatai
Katalikų Federacijos 12 sky 

rius turi stropiai stoti į dar
sumušė savo priešus 74G bal- bų, kad viskų priruošus, pade 

dant Chieagos K. F. apskriSakaisi, esųs darbininkas, sais ir tuo būdu sutriuškino 
varguolis, o kodėl pats savęs partijos diktatūrų. Žinoma, 
nesigelbi. Koks darbdavys ge- pralaimėjusieji yra nusiminę, 
rbs tave, jeigu tu tik vienutė- nes kai kas turi valstybės ii 
lis savo reikalavimus statysi, pavieto darbus su riebiomis

eini. Visi į darbų!

CICERO. — širdingas ačiū 
visiems lietuviams piliečiams, 
ypatingai tiems darbininkams 
ir darbininkėms, kurie be jo
kio atlyginimo ir pažadų dar
bavos balsavime už mane. Bū
damas nepriklausomas demo
kratų kandidatas, be organi
zacijos ir be pinigiškos pagal

Depresijai viešpataujant visados žiūrite kaip sutau
pius kiekvieną galima centų.

Daug sutaupysite jei savo namų reikmenis-rakandus 
pirksitės.

ROOSEVELT FURNITURE CO.

LUMBERDŽEKIŲ PRASIMANYMAS

Šįmet gegužės 29 d. sueis 
lygiai 20 metų, kai mūsų gerb 
klebonas yra kunigu. Šio mė
nesio 26 d. mūsų gerb. klebo 
no gimimo diena.

Šv. Antano parap. mokyk 
los perdėtinė seselė Geraldi 
na jau grįžo iš ligoninės, po 
operacijos, bet dar vis negali 
mokykloje pilnai darbuotis. 
Linkime Sesutei greit visiškai 
pasveikti.

Mūsų senus ir labai geras 
parapijonas Jurgis Andžiulis, 
po sunkios operacijos, grįžo 
namo iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės. Dabar namie po priežiū
ra geros* mamutės, žmonos ir 
savo vaikelių ilsisi ir sveiks
ta. Linkime Andžiuliui greit 
visiškai pasveikti.

Lincolne, AVnsb., vakari} miškų kirtėjų (lnmberdžekių) buvo suruošta įdomus kontestas. 
Surinkus stipriausius vyrus, kiekvienam duota po lygių pušinę kaladę, kurių viršai buvo 
kreida kryžiavai lygiomis dalimis sužymėta. Antras iš dešinės, Qtto Johnson, dviem kirvio 
smūgiais į lygiai pažymėtų, vietų perskėlęs kaladę ir laimėjęs kontestų.

William Stout, žymus aeronautikos inžinierius Society of Automotive Engineers suva
žiavime, Detroite, išrinktas tos draugijos pirmininku.

Kazimiera Kisminaitė Šv. 
Kryžiaus ligoninėj turėjo su
nkių operacijų, kurių darė dr.. 
Simonaitis. Jau sveiksta. Li-

__ ___

ĮSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: . 

STACIJOS,
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta iš maldakny
gės “ramybė Jums”.

Viena knygelė 10c.. Imant 
25 egzemplorius, ar daugau 
nuleidžiame 25%

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTSĖS
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo • 14 ryto iki S po pietų, ir 
nuo T Iki • vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

31M So. HalMed.. Chtea<n. III.

Mes turime didžiulį stakų, plačiausią pasirinkimų, o 
kainų žemumas tikrai jus nustebins.

PAS MUS GALITE PIRKTIS:
2 dalių Parlor Setas ................................... $39*50
3 dalių Bedroom Setas . A............................$39.50
7 dalių Dining Room Setas ........................$39 r>()
Radio, kuriuo girdėsite visų pasaulį . $18.50
Skalbimo mašinų .......................................... $39*50
Linoleumai ......................................................$3«95
Elektriniai valytuvai ......... ...............................$7.1

RooseveltFurnitureCo. ne.

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicago, III.

_____
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VIETINĖS ŽINIOS
AŠTUONIOLIKIECIAI 

MINĖS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENĘ

Ateinantį sekmadienį vasa
rio 17 d. Dievo Apvaizdos sa
lėje įvyks iškilmingos Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
paminėjimas. Lietuvos Vyčių 
4 kp. pastangomis, kari 1a 
paėia proga minės ir savo 20 
metų sukaktį, ruošiama graži 
programa, kurių išpildys L. 
V. Ch. apskr. “Dainos” cho
ras, J. Saurio vadovaujamas. 
Svarbiausių kalbą pasakys Lie 
tuvos konsulas A. Kalvaitis. 
Vietinis Federacijos skyrius 
nuoširdžiai kviečia visas diau 
gijas ir visus šios ir kitų ko
lonijų lietuvius dalyvauti ši
tose iškilmėse. Pradžia lygiai 
7 vai. vak. Valdybe

šėjų kompanijos įsteigėjos ir 
vedėjos.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
pasidžiaugti teikiama proga.

Rep.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖ

JIMO BANKIETAS

MINĖSIME TAUTOS
ŠVENTĘ

j Amerikos Lietuvių Advoka- 
įlų draugija ruošiasi paminėti 
i Lietuvos Nepriklausomybės 
Isukaktuves sekmadienį, vasa
rio 17 d., Sboreland viešbuty, 
ant 55 ir Ežero kranto, 7:30 
valandą vak. Kad davus dau
giau laiko pasilinksminimui, 
advokatai nutarė pakviesti ti
ktai vieną kalbėtoją Lietuvos 
konsulą A. Kalvaitį.

Vietas gulima rezervuoti pas 
bile lietuvį advokatą arba ad
vokatų pirmininką lt. A. Va- 
Salle, 134 North LaSalle st.

Korespondentas

KARO LAIVAS MOTERS VARDU

Neseniai Brooklyne tapo nuleistas į vandenį J. A. V. ka
ro laivas — destrojeris USS Dale. Laivą “pakrikštijo” ponia 
Dale iš Pliiladelpliia, Pa. Hale jos rear admirolas Yates Stir- 
ling, J r.

GRAŽUS LABDARIU 
VAKARAS ‘

sų laidotuvės tvarkė graborius 
I. J. Zolp.

Iškilmingai baigta novena
Vas. 11 d., 7:30 v. vak. iš-

vis dar negaluoja, 
veikėjui sveikatos.

Linkime <6

RUOŠIAMA GRAŽUS 
PROGRAMAS

NORTIl K IDE. — Ryt va
kare mūsų parap. svetainėj 
7:30 įvyksta Lietuvos nepri
klausomybės 17 metų sukak
tuvių paminėjimas, kuris yra 
rengiamus didžiausiomis iškil
mėmis, taipgi ir Klaipėdos 12 
metų prijungimo prie Lietu
vos paminėjimus. Pakviestas 
ir pasižadėjo išpildyti toms iš
kilmėms pritaikintą programą 
mūsų parap. choras, vedamas 
N- Kai io. Be to, yra pakvies
tas su paskaita dienraščio 
“Draugo” redakcijos narys T. 
Sakalas ir buvęs northsidietis 
ndv. A. Lupinskas. Gi po gra
žaus programų visi galėsime 
linksniai laiką praleisti prie 
geros muzikos. Todėl, ryloj vi 
fii tikri lietuviai, visi atsilan
kykime į purap. svetainę! At
likime savo pareigą, pagerbki
me savo tautos šventę ir tuos 
laisvės kovotojus, kurio paau
kojo savo branginusį turtą — 
gyvybę ant tėvynės aukuro. 
Kikime į tas iškilmes patys iri

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS 
KILNIOS U. D.

Jau buvo “Drauge” prane
štu, kad vas. 24 d., G vai. vak. 
mūsų kultūros židinio centre 
— Šv. Kazimiero akademijos 
pastogėje įvyks metinis ban- 
kietas su programų, rengia
mas šv. Kazimiero vienuoly
no naudai.

Laikai visiems sunkūs, o la
biausiai kultūros įstaigoms te
nka Įiergyventi tuos išbandy
mo laikus. Bet lietuviai žlugti 

'savo brangiems centrams ne. 
įdavė ir neduos. Remkime mū- 
:sų jaunuomenės švietimo įstai
gą ir padėkime pusišventilsio
ms sesutėms Kazimierietėms 
jų kilniame -darbe.

Visi susipratę lietuviai ka
talikai dalvvaus metinėj A. R. 
D. Centro pramogoj. Be ska
nios vakarienės, bus ir dva
siai peno — Kazimierietės jau 
ne nuo šiandie pasižymi ypa
tingai gražiu pri renginį u ta
lentuotų akademikiii progra-

T(>\VN OF LAKĘ. yas^1' kilmingai baigta P. Šv. Liur- 
1 io 10 d., paiapijos svetainėje (jos novena Mokyklos mergai-
įvyko Labdaringos Sąjungos 1 
kuopos gružus vakaras para
pijos naudai. Kp. pirm. M, Su- 
deikienei paaiškinus vakaro 
tikslą, pakviesta vakarui va
dovauti O. Norkienė, kuri gra 
žiai vakarą vedė.

Solo dainavo A. Juozupaitis, 
piunu pritariant S. Stugaitei; 
A. Martišius ir A. Juozapaitis 
atliko dialogą Molio Motiejus.

tės suruošė įspūdingą proce
siją.

Bunco party
Moterų Sąjungos 2L kp. re

ngia bunco palty kovo 24 d., 
V. Vaičkienės svet., 4G24 So. 
Paulinu St. Pelnas skiriamas 
vargšams lietuviams Oak Fo- 
reste. A. A. V.

Prieš kelias savaites Jero
nimus J. Raudonis (Khodv), 
susituokė su Elena Wbite (lie 
tuvuite) Hv. Kazimieru bnžnv-

Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

čioj, Ručine, Wis. Dabar apsi-Iriuose dalyvavo klell. kun, P. 
gyveno savo tėveliu nameVaitukaitis, vurg. Gaubia ir 
1522 \V. .57 St. Linkime jau-'daugiau įžymių svečių. Vaka- 
nai porelei laimės naujame gy. rienė buvo tikrai nepaprasta, 

A. Snarskienė, buvusioji Ma 
žvikaitė, kuri gyveno Town of

venime.

10 d. buvo suruošę Įlietus, ku- dalyvauti lietuviams seneliams 
palinksminti. Kvietimas buvo 
Lietuvos Dukterų dr-jos. Bc-

PIKTADARIU AUKA
Praėjusią suvaitę Tamošius 

Rombo, 37 nj. amžiaus, ėjo
namo iš \Vilson and Go. dirb-',savo tarpe, 
tuvės. Džiaugėsi, nes tą dieną 
buvo apmokėtas ir nešėsi na
mo algą.

Tarp 43 ir 44 gat., ant Ash
land Avė., keli bomeliai už
puolė jį ir įsitempė į tarpdurį.
Čionai jie baisiai apdaužė ir 
atėmę visus jo sunkiai uždirb
tus pinigus, pabėgo.

Praeiviai rado jį begulinti, 
sužalotą, be sąmonės. Tuoj nu
vežė į German Deaconess Ii-

nas neatsisakė 
darbo.

nuo gražaus
A. A V.

vu" *un“ ' BIZNIERIAI, GARSINK1TĖS 
Lake, per daugeli metų yra “DRAUGE”
buvusi įžymi veikėja. Plikiau
sė daugeliui draugijų ir nenu
ilstančiai darbavosi. Garbė 
southebieagiečiams ją turėti

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

P. Snarskis via mulomis ir 
rimtas žmogus. Snarskiai yra 
geri parapijenai, “Draugo” 
skaitytojai ir gausūs aukoto
jai.

Augina dukrelę Teresėlę.

Švedas

IŠ BENO “LIETUVA" 
GYVAVIMO

goninę, kur jis užvakar pasi-
n,irė. ! Chicagoje gyvuoja

Koronerio tyrinėjimas įvy- j “ Lietuva”. Narių turį iki 30.
ko vakar, 10 vai. ryte, ,1. F Beno valdybą sudaro: Šarpa
Eudeikio lavoninėj, 4605 So 
llermitage Avė. Buvo atidė

ntsivoskime savo vaikučius, Į 
nes įžangos nebus, o progra
mas bus vienus gražiausių. Po j 
programų galėsim visi sykiu 
pasilinksminti, jmsišokti ir 
pasidalinti mintimis apie sa
vo tėvynę, apie tėvų kraštų.

Lietuvytis

Garsinėse filiuose rodys JA. D. 
Kaulakis sekančiose vietose:

Šeštadienį ir sekmadieni, 
vasario 1G ir 17 dd., 1935, Šv. 
Jurgio parap. svetainėje, 32ud 
PI. ir Lituaniea |Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. (

Pirmadienį, vasario-Feb. 18 
d., 193.5, Šv. Juozapo parapi
jos svet., 8801 Saginavv Avė., 
South Chieagoj. Pradžia 7:30 
vai, vakare.

Antradienį, vasario-Feb. 19
benas (1-, 1935, Aušros Vartų parap. 

svetainėj, 2323 W. 23 rd. PI. 
‘Pradžia 7:30 vai. vak.

uis — pirm., J. Krušas — pa 
jgelb., L. Jesevičius — seki-.,

tas iki vasario 21 d., kad duo- |K Byster — trustisas, K. Pi
li progos policijai surasti pi-||ypas _ fin. rašt., J. Krušas 
ktadarius. j—. korespondentas. Susirinki-

\ elionis gyveno po adresu mus laiko kas pirmą antradio- 
5G29 So. Lallin St., buvo ne-'nį (utaminką) Šemeto svet.,
vedęs ir Pasaulinio Karo ve

. jferanas. Bus laidojamas pir-
Kitą dalį programo išpildė mo I Jau kelios savaites, kaip su- Įniadienį gv Kazimiero kapinė 
kyklos vaikučiai, prirengti se- nkiai serga abu A. ir O. ',ur-Įgc
sėlių Kazimierieeių. |gaičių sūneliai. Nors eina ge-

. v . . . įryn, bet dar gvdvtojo priežiū
rų programo šoke šokiai. I .... . . T,.. roj. Linkime Pranukui ir Ri- 
5 akavo pasisekimui daugiau . . , •* w cardukui greičiau pasveikti. KARALIŠKAI PAVAIŠINO

3338 Lituaniea Avc.
Praeitam susirinkime į be-

ną įsirašė dar du nauji nariai: 
M. Vilkas ir J. Žukas.

Vas. 3 d. benas “Lietuva” 
buvo pakviestas į Oak Forest

šiai darbavosi rengimo komi
sija: M. Martišienė, O. Sriu 
bienė, O. Vaznienė, M. Slidei
kienė, J. Čepulienė. Dovanų jgentas J. Lasauskas. Nors da
(pagalviui užvaikąs) aukojo .» Įhur jaučiasi kiek geriau, bet ’mi veikėja; Snarskiai vasario 
Stugienė, kugelį — M. Sūdei 
kienė ir J. Stugienė.

i Buvo sužeistas “Draugo” n
SO. ClilCAGO. — Gražiai 

įrengtame, išpuoštame

no.
Parapijai nemažai liks pel

Dalyvis

PALAIDOTI

Vas. G d. iškilmingai palai
moms. Nuobodžių kalbų ne- Klotas plačiai žinomas hiznie-

į bus, Kurios bus, bus įdomios
ir turiningos.

Įžanga tik $1.1)0 asmeniui. 
Vietos auditorijoj svečiams iš 
visos Chicugos ir apylinkės y- 
ra neperdaugiaiisiai. Prašome 
įsigyti bilietus iš anksto. First 

icomes — first served. Lauk
sime malonių svetelių. Rėmėja

liūs a. a. St. Brazauskis.
Vas. 12 d. palaidotas gera-j

širdis parapijomis a. u. Petru? 
Kalėšis. Velionis buvo uolus 
aukotojas parap. reikalams ii 
visiems geriem'1 darbams.

Vas. 15 d. tapo iškilmingai, 
palaidota* a. a. Juozapas K a ! 
ndrotas, senas pavapi jonas. Vi

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĖ

WMST STDE. — šiandie 
Aušros Vartų bažnyčioje įvyksi 
geiliilingos pamaldos už žuvu
sius Ijietuvos nepriklausomy
bės kareivius. Po pamaldų bus 
gražus programas svetainėje, 
kurs susidės iš patrijolinių 
dainų bei kalbų. Visi westsai 
diečiai kviečiami dalyvauti ir 
pamaldose ir programoje.

Modem C'inderella
Rytoj, vasario 17 <1., para- 

pijos svetainėje, 7 vai. vaka 
re, bus statoma labai įdėlius 
3 aktų veikalas: “Modern Ci- 
ndiyelia”. Šį gražų veikalą 
vaidins Cliicagos rinktiniai ar
tistu:, vadovaujami Marie Ag 
ues Foley,' Jack aini J iii lo-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

JAU
APLAIKEME

19 35
Metų Mados 

l’opuliariškiausius

ŠALDYTUVUS
General
Motors

Frigidaires
savo i 5

bungąlow, G!0 E. SS st., žino-11
Augkit Su Mumis!

SVARBUS PRANEŠIMAS
ŠERININKAMS LIETUVA BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
Specialia susirinkimas bus laikomas 19 d. vasario, 

1935 m. šv. Kryžiaus Parapijos svetainėje 4557 So. Wood 
St. 7:30 valandą vakare.

Dėl pačių gerovės, meldžiame kiekvienų šėrininką 
ypafiškui atsilankyti į šį susirinkimą.

METI VA III ll.l>l\<; A
Su pagarbu.
I.OAN ASSOCIATION PTltEKTOIlIAT.

iv

INSURANCE

NOTARV

PUBLIC

=į 0131? ’ jrį 
^PlFTKIEVVlCZ.Sfg^
’ i1 .. . ,

,nUKIUAbt HAflAtKY

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

Jei norite BANKĄ turintį 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir tavo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted St

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
rastis, išeinąs 2334 8. Oakley Avė., Chicago, Ūl. Me 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Muss. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
street, Wilkes Barre, Pa. Kuiną $2.00 metams. 

“LAIVAS“, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metums $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Ma^s. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L, It. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oukley Ave„ Chicago, Ilk, Me- 
tams $2.00. i*

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Un:varsaiis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. ___ _

Gerkit ir Reikalaukit

Į Didesnė Jėga Nervuotlems
Susilpr.ėjuslems Vyrams 

ir Moterims
NITOA-TONR yra turtingai Zlnku- 

I FoHfoldu, brangiu Hudctlml, purūpl- 
( nančla fosforą, t y. clRinrntti luhal 
' reikalingu tvirtiems, gtillnglenis ner- 
i valtis. MeilikullAkti fosforų, purumo

dukturui, kurt sitkvelnlnll Ir nura
minti aiijuudlntus. svyruojančius, 
skuutlanftus nervus. Jis yru brangus 
nervtj suirutėse, kurios pagimdo 
*'nuHiil£v6jimo" Jausimi.

Tas kutinus receptus turi tam tik- 
rt| formą goletSles. raudono kraujo 

reikalingo bOduvoJutntil tvlrtesnb) 
Ir sveikesnių raumenų ir sugraiinl- 

| nuli spalvos ir pilnumo Ikblykku- 
, siems, ploniems veidams. Be to,
| NIKJA-TON1-1 turi fteklus kitus hrun- 

gins gyduoles. 1‘radėklt Aut NL'OA- 
TONE ilundien ir timykltn kaip 
stlprSsit. Parduoda visi aptlekorlal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnnslo tryl|nentųl.

Nuo užkletfijlmo Imkit—(JOA-SOI. 
— Idealų Lluouuotoją vidurių I5o 
Ir SOo.

«■■■■■■■■■■■■
! REUMATIZMAS 
' SAUSGELB

Neutkankykltn savęs skuus- ■ 
mals. tteumstlsmu, Huusgdla, _ 
Kaulų aklintu, arba MMiun- ■ 
glu — raumenų sunkumu: nesą1 
skaudfijlinal naikina kūno gy- 1 
vybe Ir dažnai ant patalo pa- I! 
guldo _

CAPSIDO COMPOUNO mos-®1 
tls lengvai praAallita vlržrnlni- g 
tas Ilgas: mums Atandle dau
gybe žmonių siunčia padfiko- O 
nes pasveikę. Kaina 60c. per _ 
pužtą 56c. arba dvi už ŽI.06. •
Knyga: “AAETINIS SVEIKA- | 
TOS” augalais gydytis, kulną 
60 centų. ■

Justin Kulis ■
S8D0 SO. HALSTED 8T. «

Chioago, U fsa i i iiaama

Pagerinti, 
Pagražinti, 

Visom Šeimininkėm 
Patipka

PEOPLES
Krautuvėse 
Nustatytos 

Labai Mažos 
Kainos

ir uukščiuu

Lengvas linmkėjimfti 
Pagal išgulę — 
Nuolaida už

Hunas ledauiies — 
Saugiausioji Vieta

Pirkti
Gerą Frigiduire

Krautuvėse
2536-40 W. 63rd St.

Heinloek 8400

4179-83 Archer Avė.
Ui'ayette 3Į71



fteštadienis, vasario 16, 1935 n nira x s

VIRINES ŽINIOS
AR ŽINAI?

• lietuvėms atburti, apsidairyti į Sv. Kazimiero Akademijos susirinkimas įvyks vasario 17 
Į ir domėtis politikos reikalais.;Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į- d., Gimimo Panelės Sv. para

.„vii.:.. ___ a _• i

Kad sekmadienį, vasario 17 
d., McKinley purk (39tli ir 
\\ estern Avė.), 2 vai. popiet 
įvyks Lietuvos Vyrių Cliica- 
gos apskričio basketball žaidi 
mai ?

Kad loš: Marųuette prieš 
Brighton (2:30), Providenee 
prieš Cicero (3:30), Town of 
Lake prieš North Side (4:39). 
West Side — bye.

Kad tos dienos programai 
(schedule) bus vienas iš ge
riausių sezono?

Kad dalyvavimas žaidimuo
se, kaipo žiūrėtojui, padeda 
kuopai, padeda kolonijai įgy
ti populariausios kuopos titu
lų?

Kad įžanga į žaidimus tik- } 
tai 15 centų ? J. G. ’

LINKĖJIMAI LIETUVOS 
VYČiy 4 KUOPAI!

Lietuvos Vyčių Centras svei ^l!* 11
kinu L. V. 4 kuopų 20 metų 
gyvavimo sukakties proga ir 
linkį dar ilgai gyvuoti ir per 
audringų gyvenimų sėkmingai 
vesti organizacijos obalsį Die
vui ir Tėvynei j naujus laimė
jimus!

Lietuvos Vyčių Centras

Savo tautos moterims reikia 
I vienybės, kud galėtų užgirti 
(kandidatų taį ar kitai valdžios 
vietai, kud tas kandidatas ga
lėtų ir lietuvių reikalais rūpi- 

jis būtų vertas balso 
Šiame susirinkime sutvertas
moterų politikos klubas ir vi
sos moterys ir merginos kvie
čiamos būti narėmis. Tuo iš
kelsime lietuvių vardų, mūsų 
balsas bus girdimas.

Valdybon Amer. Liet. Mo
tinų ir Dukterų Balsuotojų Ly
gos išrinkta: B. Jaukštiene, 
pirm., U. (iegužienė, vice pi- 
rmin., K. Kaminskienė, ižd.,

VYČIAI PRIEŠ PROVISO 
(LIETUVIŲ ATLETŲ) 

TYMĄ

Chicago# apskr. Vyčių re
prezentantai — Marųuette Pa
rko 112 kuopos basketball ty-

Šia Savaitė

PROGRESS
Krautuvė

Siūlo
Didžiausius

BARGENUS
Keletas

Pavyzdžių

5 šmotų iir/.iiolo medžio Itreak- 
fast setai parsiduoda, už stebėti
nai žemas kainas, .šis setas leng
vai vertas $25.00. č'la lik —

šis naujamadlngaa aukštos rūšies 
tapestry seklyčiai setas kitur rei
kėtų mokėti du sykiu tiek. bet 
Progresą l-'urnlture Krautuvė stū- 
lija Ilk už —

$32.50

Naujos mados springsiniul mat ra
sai virti $18.1)0, po —

$8.95
Garantuoti Coli Ix*vom 

Hprlngsal —.

$3.95
PlltKITi: ČIA DAHAIl 
TAUPYKITE PINKUS

vyks sekmadienį, vasario 17'pijos svetainėje, 2 valandų po- 
d., 2 vai. popiet, Šv. Kaziniic- piet. Visi labdarybės nariai n 
ro Akademijoj. Visų skyrių A. Idarbuotojai kviečiami laiku 
lt. D. prašome dalyvauti susi- j pribūti, nes yra svarbių reika-
rinkime ir raportuoti, kas nu- 
veikta būsimam A. lt. D. bun- 
kietui, vasario 24 d.

Taipgi lauksime raportų iš 
A. It. D. skyrių daibuotės j>a- 
rapijose vajaus metu.

A. Nausėdienė,
A. R. D. Centro pirm.

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 17 d., tuo-

mas rytoj loš su stipriu lietu
vių Proviso tymu.

Marųuette Parko L, Vyčių |q Budrikienė, ižd. pagelb., P. jau po pamaldų, mokyklos ka- 
tvmas yra laimėjęs CTieagos j^banauskįene, ižd. pagelb., K. mbaryje. Prašomi visi nariai 
apskričio eempijonatų, per pra įValonienė, finansų rast., J. Ma >«• narės susirinkti. Turime
eitv.s du melus. Nors šįmet ty
mas silpnesnis, vistiek dar ga
na smarkus.

Proviso lietuvių atletų klfl- 
bo tymas taipgi yra vienas sti-

Iprių lietuvių tymų Maywood, | 
Į Proviso ir Melrose Park apy-1 
linkėję.
. Žaidimas įvyks 8 vai. vaka
re, Proviso Armory gyni., Ist 
Avė. ir Madison St., Maywood, 
III. Sportukas

Iš Politikus Lauko
ALD. JOHN EGAN IR 
COMMITTEEMAN MI-

CHAEL J. FLYNN 
MAS3-MITINGE

lų svarstymui. Valdyba

TOWN OP LAKU. — šv. 
Pranciškaus Rėmėjų 3 skvr. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ! 
vasario 17 d., 1 vai. popiet, pa- j 
rapijos svetainėje. Visi nariai 
nuoširdžiai kviečiami ateiti, 
nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

Raštininkr

laimingieji parsinežite puikias 
dovanas.

Komisija kuri susideda ie 
Goburienvs, Jonaitienės ir Za- 
rombienės labai darbuojasi į- 
dant padarius šį įvykį sėkmi
ngu. Prižada visus patenkin
ti. Tat, palikite tų dienų liuo-

STALAI APIPAIŠYTI ŠŪ
KIAIS “HEIL H1TLER”

KLAIPĖDA. — Kaip Lie
tuvos Keleivis praneša, kraš- 

j to seimelio posėdžių salėje 
“daugumos” atstovų stalai 
rasti apipaišyti nacionalsocta 

ir šūkiaissų ir ateikit epus mus. Įžanga' l*86nc svastika 
Utie “Heil llitler.”25c.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjus J. Kalėdinskas

I>ldžluinc gražius ratilo progra
mos kas ned8H%. It vai. prieš piet

iš stoties WOB8, 1380 klloc.

rkiūtė, rašt., D. Gasparkienė, 
maršalka, M. Sabastijonienė, 
maršalka.

Raštininkė, Julia Markiūtė

daug svarbių reikalų svarsty
ti. Malonėkite atsivesti ir po 
naujų narį. Koresp.

Brighton Park Lietuvių Po 
litiškas klūbas rengia puikų 
balių lietuvių kandidato į 12 
wardo aldemionus Barney R. 
Pietkiewiez naudai. Balius j- 
vyks vasario 16 d., Gramonto 

j svetainėj, 4535 So. Rockwell 
ĮSt., 7:30 vai. vakare. Bus go-' 
iru orkestrą, užkandžiui ir kal-j 
bos. Kviečiame visus atšilau-' 
kvti. Klubo Komitetas

Marųuette Parko lietuviai 
piliečiai gali džiaugtis, kad 
šiame warde gerai stovi poli
tikoj, regularės partijos eilė
se. Kitose lietuvių kolonijose 
mažai lietuvių rasi viešuose 
darbuose ir regularės partijos 

i eilėse, bet pas mus yra net 
■trys lietuviai precinkto kapi
tonai ir jų precinkluose dirba 
namaža lietuvių.

Rytoj 1:30 vai. popiet, pa
rapijos salėj įvyksta milžiniš
kas Marųuette Parko lietuvių 
demokratų mass-mitingas. La
bai svarbu kad lietuviai gerai 
pasirodytų, kad užpildytų sve
tainę.

Sudaryta?; gražus progra
mas. Visi gulės gražiai popie
tį praleisti. Bus door prizes ir 
; vaišės. Viskas dykai.

Ateikite ir atsiveskite savo 
gimines ir draugus. Pilietis

Pranešimai

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių ir Marijonų Kolegi
jos susirinkimas bus vasario 
17 d., 2 va!, popiet, mažojoj 
svetainėj.

Praėjusiam susirinkime nu
tarta, kad per gavėnių abu ską 

riai sykiu darbuotus surengi
me vakaro su perstatymu. Iš
rinkta komisija iš abiejų sky
rių pasitarti su gerb. dvasios 
vadu. uėl svetainės ir prašyti 
Vyčių, kud jie išgelbėtų su
rengti programų. Vakaro pel
nas skiriamas pusiau (labda
riams ir Marijonų Kolegijos 
rėmėjams). Taigi visi Marijo
nų Kolegijos rėmėjų ir labda
rių nariai prašomi atsilankyti. 
Išgirsite komisijos raportų.

Valdyba

WEST SIDE MOTERYS 
POLITIKOJ

West Side lietuvės susiorZ 
ganizavo į klubų. Vasario 5 
d. vakare lietuvės moterys lai
kė pirmų susirinkimų, po ku
rio buvo puotelė Barausko sve 
thinėje. L. Siminai ir jo “Me- 
lodv Aces” (devyni muzikan
tai) smagiai suktinį drožė.

Vakaro svečias buvo alder- 
monas J. Lagodny. Persistaty- 
dantas save antrai tarnybai, 
kaipo aldermonas, paaiškino, 
kati jis lietuvių neapleis ir 
organizacijos vardu suteiks 
reikalingų pagalbų.

; Moterys užsiėinusios namų 
ūkiu, lig šiol neturėjo progos 
susipažinti su jHilitika. Dau
gelis, atėjus balsavimo dienai, 
balsuodavo už žmogų, kurio 
nematė ir apie kurį maža gir
dėjo. Nemaža moterų buvo pa
linkę prie airių, kitos prie vo
kiečių ir kitų tautų. Laikas ir

BARBORINIŲBUNCO
MARŲCKTTE PARK. - 

Šv. Barboros draugija rengiu 
bunco party vas. 17 d., 2 vai. 
popiet, parapijos svetainėje.

Kviečiame visus atsilankyti.MARŲUETTE PARK. - 
Labdarių Sąjungos 23 kuopos Linksmai praleisite laikų

T0WN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
vasario 17 d., 2 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kambary
je. Draugija rengia Novelty 
dnnee vasario 23 d., Unity 
Club bonse, prie 46 ir Marsh-1 
fiekl Avė. Kviečiame visus at
silankyti. Valdyba,

TOVVN OE LAKE. — Drau 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų vasario 17 d., 2 va
landų popiet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje. Visos na
rės prašomos susirinkti.

Valdyba

Dr-jos “Lietuvos ūkinin
ku#” svarbu# susirinkimus į- 
vyks vasario 17 d., Buruuskc 

'svetainėje, 2244 W. 23 rd Pi..
1 vai. popiet. Visi nariui būti- j 
nui turi dalyvauti, nes vrn 
daug reikalų svarstymui. Bus 
darbininkai renkami rengia- 
mum kepuriniam baliui, kuri# 
įvyks kovo 2 <1.

I. Lukošiūtė, fui. rašt.

a|a

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A. *j" A.
' STANISLOVAS YVALLENT

(VValentinavičius)

kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 17 d. vasario, 1934 metais, 
sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., 
Upytės parap., Vaišvilčių kaime. ,

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų, brolį Juozų, 
Grand Rtipids, Mieli., ir kitus gimines; o Lietuvoje tėvus, 
brolius ir seseris. 1

Liūdnai atminčiai mano mylimo vyro bus laikomos šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo Panelės Šve. parapijos ba-'.iyčio- 
je pirmadienį vasario 18 d., 8-tų valandų ryte.

Nuoširdžiai kviečiu visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose bažnyčioje, o po to atvykti į na
mus po num. 2455 W. 43rd St. ant pietų.

Jau metai laiko praslinko kaip nelaimingoji mirtis pa
guldė tave šaltuose Švento Kazmiero kapuose ir spaudžia 
tave šaltoji žemelė. O mano širdžiai skausmas neduiala ra
mybės. Žinau, kad jau pas mane daugiau nebegrįši, o aš, 
ar ankščiau ar vėliau pas tave ateisiu. Lai būna tau leng
va amžinai ilsėtis šios šalies šaltoj žemelėj.

J0ANNA ISDONIENĖ
(Po tėvais Venckaitė)
Mirė vasariu 14 d. 1935 m.. 

3:40 vai. ryto, sulaukVs pusės 
metų amžiaus. Kilo iš Raseinių 
apskričio. Kaltinėnų parapijos. 
Judžių kaimo. Amerikoje Išgy
veno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
tris dukteris: Stanislavų Zarem
ba, Jom-pbine ir Onų. žentą 
Juozapų, tris sūnus: Juozapa. 
Antanų ir Alex, dvi marčias: 
Stanislavų ir Onų. septynis n- 
nilkus; dvi švogerkaa ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3254 So. 
Ix>we Avė. Laidotuvės įvyks 
ptirnadienj, viisario 18 d.. iš
namų 8 vai. bus atlydėta i šv. 
Jurg-o parapijos bažnyčia, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazlmicry 
kapines.

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

Nuliūdę-: IMikterys, Sūnai. Že
ntas. Mareliai. Anūkui, švoKcr- 
kos ir Giminės.

Ijildotuvėnis patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
YAItds 1138.

JURGIS RADOMSKIS
Mirė vasario 14 d., 1 935 tu., 

10:45 vulundų ryto. sujaukęs 
G3 ►actų amžiaus. Kilo iš Su
valkų rėdybos, Marijampolės a- 
pskričio. Sta.rapolės parapijos, 
lipsrutėlių kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 45 
mctuB.

Paliko dideliame nuliūdime 
<lu sūnus: Jurgį ir Willian) 6 
dukteris: (Mary l)owney. Anna 
Myers, Agnės Mormon. Marga- 
ret Itadoniski, Juoznplnų Peri
no. Genevieve Erhardt, ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2563 So. 
Ernerald Avė.

laidotuvės jvyks pirmadieni, 
vasario 18 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas ) šv. Antano pa
rapijos bažnyčių. Cicero, III., 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Mount 
Olfvet kapines, llnil<lwood, III.

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

Nuliūdę lieka: Kūnai, Dukte
rys ir Giminės.

iAiidotuvėms patarnauja gra- 
tiorius A. Petkus. Telefonas 
Cicero 2109.

Nuliūdus lieku:
Moteris Ona VVallcid.

VENETIAN M8NUMENT COJNC.
UdlrMJal aok»w~> ~ wt*te» 

Ir Gr^biuuntų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
ChteagoJ

--------- O----------
Buvlrd S0 metų prityrimo

Pirkite tiesiai 19 dirbtuvė* Ir 
taupykite pinigus

-------O-------
Mes atlikome darbų daugeliui žym 

olų IklcaKoo Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■pectallaUI UkAUme

M&aų ietmyna specUUsuoJa ila- 
me darbe per ieSlaa kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai bu pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytos 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Re*. FEKHAOOLA MII 
BELMOKT 84*8 

Office: HIIL8IDK IMI 
Vlnoeot Roselli, secr.

1* Udirbt- 
tv

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU Km

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglansia 
lteikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CAMal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct.,'Cicero, IR.

Tel. CICERO &>27

Tel. LAFayette UTĮ

J. Liulevlčlus
G ra bortus 

Ir
Balsamilbtojaa

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

40*2 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
ORAfiORIUS Ir LAJDOTtmU

TBDKJAK
1646 West 46th Street
Tel. ROCIevard IMt-MII

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudiikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVB.

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinoia
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUH ir BAL8AMUOTOJA1 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOWroe *877

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUH 

Palaidoja už 125.00 Ir aukAčiau 
Moderniška koplyčia dykai 

£68 W. 18th Ht Tel. GANal 8174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų ižmokėjimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. MIchigan Avė.

N. RADIS, ch.



n n r i ū a x s šeštadienis, vasario 16, 1935

RAMO KLAUSYTO1Ų BALSAI
Vasario 13 d,, tarpo 4 ir 5 

vai. įvyko dienraščio “Drau
go” radio programas iš 
VVEDC stoties. Ir aš klausiaus 
to. programa.

Dienra Šrio “Draugo” prog
ramas padarė didelio įspūdžio.

jo. Kalbos buvo irgi gražios.
Aš pats pranešiau savo kai

mynams, kad pasiklausytu
"Draugo” radio pirmutinės 
programos.

Nuo širdies sveikinu ir lin
kiu “Draugui” pasisekimo di-

(■’ia buvo galima pasimokyti rbti kilnų darbų.
ir lietuvių Amerikoje istorijos Į Brangus lietuvi-o, nepamir- 
ir aladnai apie visokių pažan- ški ateinančios seredos antro 
gų lietuvių Amerikoje padu- “Draugo” radio programo iš 
rytų. Kalbos visų trijų kulbė-1 \YKDC stoties. A. A. V.
tojų buvo labai įdomios, ars- i ’ ------------ ,----
kios, teisingos ir mūsų visuo- Į
menei labai naudingos. Lietu
viškos daines labai gražiai bu 
vo sudainuotos, Garbė J. Ku
dirkai, Pažarskiui ir šliirmai- 
tei.

P. ftaltimieras, kaipo radio 
reiškėjas, užsipelno pagarbos. I 
Jo graži, aiški lietuviška kai- 1
ba, malonūs išsireiškimai daug I , . , ... . .

. . . i- , , 'dainuota, ko ne dažnai pasitaimalonumo pateikia radio klan , . ,, . , . , ,
svtojams.

TAI BENT DAINININKAI

Aš neturiu mintyje girti 
tuos dainininkus, kurie praei
tų antradieni dainavo lietuvi- ! 
škas dainas iš stoties WGES,

Į per Peoples Furniture radio 
programų, bet noriu pareikšti, 
kad tai buvo gražiausiai pa-

nuo priešų, kurie dabartiniu 
laiku, kaip girdisi, nerimsta 
ir kėsinasi aut jos laisvės. Ti
kiuosi Kuulakis kitų kartų už
pildys tų trūkimu).

Lietuvytis

CLASSIFIED
ai roMoiui.rs AiroMonii.i.s

TIRŠTI RŪKAI CENTRALI- 
NIUOSE VAKARUOSE
Per keletu parų tiršti rū

kai buvo užkloję C'liicngų ir 
kone visus centralinius vaka
rus. Nė lietus neįstengė išbl
aivinti padangių. Sulaikytas 
su lėktuvais susisiekimas, o 

i Cbieagoj žymiai pakenkta 
I šokiam judėjimui.

Ši karta tirštu rūkų pusi.. rnnn "ts — •>
! reiškimas cen traliniuose valei-, coime, v-s. j”o.i-.s -.t o-ioc-is. r-.'nls l»- pež-.lv Atrodo
! ruošė šia žiema IS eiles bu- I ka’o naujas ir labai geram

» ; stovy .................... ........................... »R05 CADII.1.AC «2Si vo jau sestasis. ! ---------
— I NASH '32 —— 8ey|. 5 pusn-L Ce.i^c

EMIL DENEMARK INC
--------Vartotų Karų Bargenai--------

BI’TCK — '34. Model 47. r, Seda n, 
vartotas mažinu noru vknn mAne- 
f-l Ir įduotas mainais imt didesnio 
karo Naulo karo rarnncija. Kuliu- 
vn tlo'n l- n-nilntii impl**K-
ti HlliF.I.II SITAI PVMI’.

POVTIAP — '31. r, S.- Ino. Del »». 
PCI tirui. rotnl, trunk riek. TIK 
kelis mėnesius sename Ir ntro/’o 
kaip naujas. Gnmnt,lotas S995

vi- sTI'ltE'l V-'Ell — '?>. r, m-n> eoune 
Iii b'il'l-ln ,rėpti J'ioi’n'i. PC dral. 
r- ,-tl Lab--I pe'’-l-*n . fnvv i.r |p**-do 
kol p naujas. Garantuotas . 4III5

NASH *85 — T.lc-ht S. r, So.li,n. Va. 
r-on. 5 mediniai rai-il. p-orl l:i|o-,| 
Plikimus. ekonomikas mažas i.’ 
rus, atrodo Ir bėga porai . «:tą.-,

ni’IPK '30 — Model 4PS, 2 p-, a-. 
oontio nu ntmble sent, Propoli b'n... 
H draf. ratai, labai gružus co 
tobulai), stovy ............................ S295

P.l’IPK '30 — Model (57. r, Sod-a. 
tamsiai mėlynas, r, p,odiniai ratui, 
whlnonrd trim Geram stovy v'd..| 
Ir lAorlnel ......................... '.......... $275

I
PIIEVrtOl,ET "II — 2 pasai, coimo, 

juo.’as. f. drnt ratai, stot lietu, 
rodliitor pn-lllo. Gražus •naiaR oz'nao 
geram ntnvy ................................ 8259

V 8, r. Sednn M,'- 
lynos, fi drnt. ratui, t-aink raek, vbineovl |r|m. Puikus kuras. 1-u- 
ris dar Ilgai turtinus................. $19.1

Kaip smagu ir malonu klau 
syti tų radio kalbų ir progra
mo, kur aiškumas minties ir 
darbų pavyzdžiais apvainikuo 
tas. “Draugo” radio progra
nie girdėsi ne tuščios sensaci
jos, svajonėms padabintos, bet 
realus, ryškus gyvenimo tiks- 
lo siekis, kurį Dievas, Tėvynė 
ir artimo gerovė iš mūsų visų 
reikalauja. I

Gyvuok dienraštį “Drauge

,ko girdėt. Kaip dvigubas kvar 
tetas, taip ir kvartetas bei 
duetas ir solo gerai išėjo ir 
sunku būtų kas kritikuoti. Tas 
liudija, kad L. V. “Dainos”

Elena. Tokiu vardu dain. E. Benaitienė bu
vo žinoma, kai su O. Juozaitiene žavėdavo 
duetu “Draugo” progranie iš stoties WBBM. 
Ryt E. Benaitienė dalyvauja Vasario 16 d. 
paminėjimo progranie aštuonioliktoj.

popiet, bus duodamus gražus 
radio programas, kuris bus 

choro 'dainininkai pašvenčia 'girdimas nepaprastai toli, nes 
daug laiko menui ir dėlto jie- [sykiu bus perduodamas ir tru 
ms sekasi taip tolį pažengti lupomis bangomis iš W!)XAA 

stoties, 6080 k ii.
Išgirsite puikų vyrų 

tetų su gražiomis 
specialiai pritaikintomis paini

GRAŽI MŪS LIETUVA

AKIV GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.METIIICAI.LY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų., kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
nio, skaudumų aklų knržtj, atitaiso

NOKTI f SIDE. — Y asario 
13 d. parap. svetainėj Kaula-j trumparegystę’ir to'llregyatę. Priri-re

Juodas. f, ilrat ratai. prr| taleral 
t.-unk mok wklpeor.l trim. Ce—.1
atrodantis Nash geram stovy *395 | C O MI \ M PA1GE ’£!, — 6 ovl. S 

Sodan. M' lvmis. 6 ilro’ nit ai. t.-unk
ni’TPK '31 — M«W 91. ", Sodan

Juodus, ti drut rdnl, gori ,n lerul 
jTi'-h-.tr trim Didelis, erdvus, 
gus nulok gerinu stovy .... 8:575

RUICK '31 — Meilei 91. 5 Reilsn. 6 
drut. nitui white sldo w.all tnio'-'l 
ohrebno tiro eovers, tr>'nk mok. 
spot l'gbt. Niekur geresnio Rn’-’-k 
negu S) '31 Sėdim ...................... *375

riek. innhiiir trim. žarnai ar'--', 
n.lotus, bot tikra vertybė 8195

pnNTIAP '29 — r, pusaž. Innd-iu sė
dim. šviesiai tnėlvnns G d.rat. m. 
tai, trunk raek. gražinio stavv. tv- 
k’is motoras ................................ *125

nriPK — '23, Model 57. 5 Sodan,
gražus mn-'as knrns, kuris gor:,į 
važiuoja, žemai apkainuotns. tik. 
tai ........................................................ S95

balsi) suderinime. Didelis kre
ditas tiems dainininkams, ypa
tingai jų vedėjui Juozui Sau
liui. Ačiū leidėjams šių prog- 

m'rainų, Peoples Furniture kran Dėjimui Lietuvos nepriklav.so- 
tuvėins, kurios savo progra- 'mybė.s sukaktuvių. Grieš, šau

nūs Budriko muzikantai, o Mu 
kalai irgi pilnai patenkins. 
Leidėjai šių programų — .Tos.

gia teisingai akinius. Visuose alsitl- 
romas su

. . 1-1 •» T • I 1 K * leisillgui UKinillS. VISU,Risi rodė kų tik IŠ UetUVOS ; Rimuose egzaminavimas da
elektra, purodanlia mažiausias klal-l 

(das. SpodalS atyda atkreipiama | 
‘mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-1 

, in itinin 1« | puolia V 11, ivu,i pinui taisomos. Valandos nuo 10 iki S v.!
■'fokio novoiksiln; ntvešti i 4 NedSIloj nuo 10 iki 12. Daugely nt-. lOKK pa\(lKSiai ai\(Sll Į A- ,klml/ akys atitaisomos be akinių.

Kainos pigiau kaip pirmiau.

kva į parsivežęs gražius° “muvius”.

merikų. Be to, dar 
niai — kalbantieji.

ir garsi-

ilgiausius metus ir savo radio muose (luoda k}J nors gra?aus 
valandomis pažadink ir tuos h. įdomaus pasikiausvti. Kar. 
lietuvius, kurie yra betiksliai uis padaro net t5kn} gurpri. 
prie Dievo ir Tėvynės meilės. radjo klauPytojams, kaip 
Cieeros žmonės labai džiaugia 1
si “Draugo” radio valanda ir

ir praeitų antradienį. Lauksi-

Nors oras pasitaikė lietin
gas, bet publikos priėjo arti
pilnė salė ir, kiek teko patir- 

F. Budriko radio ir rakandų Įti, visi buvo patenkinti. Nuo

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bonlevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO

nuoširdžiai sveikina.
Radio Klausytojas

me daugiau panašių progra
mų. Be to, kalbėjo dr. A. Yuš- 
ka, 1 ’vo gražios muzikos.

Pritaikyme aklnTų dėl viso- 
krautuvė, adresu 3417 So. Hat- savęs patariu lietuviams, kad į kių akių. Ekspertas tyrimo v 
sted st., padarys keletu svar- kur tik Kaulakis rodys tuos kių ir pritaikymo akinių, 
bių pranešimų iš biznio sri- paveikslus, būtinai atsilanky-
ties, kuriais kiekvienas per a- ti, nes tikrai yra kuo pasl'r-'.-

Pimias “Brango” radio pro 
gramas iš stoties AVEDC (12in 
kil.), susidėjo iš gražių daine
lių, kurias dainavo K. Pažar- 
skis, J. Kudirka ir A. Štur

RYTOJ

Muzikas Iteinančių. savaitę turės progų rėti ir pasidžiaugti mūsų te
pasinaudoti. V. V. vynės didele visame pažanga.

I
Gaila tik, kad paveiksiu nia 

rgumyne nesimato narsiosiosProgress Furniture Go. 1<ran 
tuvės reguliariai nedėldienia Lietuvos kariuomenės, kuri a-

DR. JŪHN SMETANl
OPTOMETRISTAS

T»yt is didžiulės (FL t*a-|-adi„ programai linksmina ir ■ ....t, . . tiuliu t, merikieeiucse sukelia didesni
malte. Programas visus zavė- dm stoties, nuo 1 iki 2 vai. iįdomina ra(Įio klausytojus. !patrįjotiz,11Q Xesimatė tų na'

------------------------ --------------- ------"TT^iTain ir rytoj, 11 valandų prieš rsių kareįVt'.|llh kurių skam.
Ipiet, is stoties AYGES gildė- |,įos dailu.'ės plačiai aidi po 
sis gražių dainų, muzikos n ,vis;} Liet iVų, kuri narsuoliusAPEX

SKALBIAMOS MAŠINOS. NAUJI MODELIAI

AI‘EX Prosinimo Mašina Su- 
prosina drapanas į porą va
landų vietoj visos dienos darbo

*59.00
ir nukščinu

iki

99.50

Bodfiko krautuvėje kas dienq yra demonstruojamos Naujos 
APEN mašinos ir parduoda mos lengvais išmokėjimais po 
*1.00 į savaitę.

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

Pašaukite telefonu BOVlevard 4705 dėlei dykai demonstravimo 
jflsų namuose. I

kalbų, kurių išpildyme daly
vaus keletas žymių dainininkų 
ir muzikų. Todėl, kas norite 
tikrai smagių valandėlę ture 
ti, nepaini iškilu užsistatvti st. 

vo radio minėtu laiku. Rep. B.

13 VASARIO PAMINĖJI
MAS IŠ WHFC (1420 KYL.)

SUBATOJ

Si'bptn: vakare, 9:45, kas
dieninės “Margučio" radio 
laikraščio vedėjai, minės Lie
tuvos nepriklausomybės 17 m.; 
sukaktuves radio bangomis, su 
specialiu programų. Tame pro 
grame dalyvaus kalbėtojai: 
adv. A. Olis, St. Pieža, iš “C’ai 
rago Ev. American”, M. Vai 
dila, adv. A. Lapinskas, stud. 
.1. Balanda ir konip. A. Vana
gaitis. Dainuos choras ir soli
stai.

Verta kiekvienam lietuviui 
pasiklausyti šio programo 16 
d. vasario. R?p.

“DRAUGĄ” GALIMA 
GAUTI

M t. Greenwood Ne\vs agentū
roj, po antrašu 3012 W. 111 th

lydėjo ir lydės į žūtbūtinę ko
vų ginti savo brangių tėvynę

CADII.LAC '30 - V-S. 5 Sed-n. J"o- 
d 'S, pmdlnlnis mtols snn-o tire 
užpnkaIv. whlnoord trim. Labai ro- 
rns knrns žema kuinu ............ M’T*

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinj karą mainais ir balansą išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 4100

PACKARD '23 — 3 oyl. 7 Sodan G 
drut. ratai trunk raek ............ *95

LIETUVIAI DAKTARAI
Orrh-c T,-l. IIEMImk 4H1S 
lt,-,. T«-l. GROvpIiIII 0(117

7017 S. FAIRITF.I.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
212$ W. 'MARQ1I'.TTE ROAI)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vnl. 2-4 ir 7-9 vak.
Ki-tv. ir Ni-dCliomls siisllarus

Tel. LAPayrtte 76.",O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vnl .- 2—4 i.r 7—9 vnl. vakaro

Res. 2136 W. 24th St.
Tol. < \.\nl 0402

1801 S. ASHLAND AVFNTJk on-o: t,-i. i.Ai'ay<-i(c 4017
Platt Bldg., kamp. 18 st. n,-z : Tei. nEMi<«k tmo

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto ik) |
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PHONE CANAI. 0523

DR, A, G. RAKAUSKAS

OflMo Tel. CICFHO 40 
Rer. Tel. CICERO JW1U»

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Koinisijonierlus Y.ra gerai Ci- 
ceri'-r-lams žinomus. Praktikuoju jau 
28 metus. Spėriu liznvo užsieny. Pa
sekmingai gydo Itheumali/.mi), Pinu
čių ir š:r«1ies ’lms.

Valandos;
j Nuo 10 Iki 12 vai ryto: nuo r Ik, 4 
, val popiet ,r 7 iki 8 vnl. vakare; 

)įvectedf«n,A|A povo, «u«,tarlmg.
4930 West 13th Street

CICERO IT,r,.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5.
PanedClio, Seredos ir Pčtnyčios 

vakarais G iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.Publie 9110(1

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir G-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«5» W. 6tt(li Rt. 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vak.

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE F.QVIPMF.NT

LIETUVIAI bAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Res. and Office 
2359 Ro. I.cnvitl St. 

CANal 0711(5

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSK'IAN and Rl'RGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOI'RS 

2 to 4 and 7 lo 9 P. M.
Sunday I15- Appoiptnu nt

Office Pilone
PRO pis-l 1028

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valūnuos:

Nuo 2 ‘ki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofbo telet. IKH Icvni-d 7820 
Namų Tel. PROi-pcct 1939

Tel. BOI/Icvard 7(1418

OR. G. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vnkare
Seredoj pagal nutari I

DR. J. RUSSEL
Lletuvla Chirurgą n Ir Gydvtolan

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Res Tel. HEMlock 6141

St. Visi Mt. Greenwood, Ever n . .a. * * ° J „° R L ,
„ , . A : 2-4 popiet; nuo 6-8 vakarai*green Park ir tos apylinkės -------------------------------------------

. .. ... .. Tel. Ofiso BOVlevard 591.3—14lietuviai galės dabar gnu h r<*. vietory 2.34.3

“Draugų” kasdienę. Telefo
nas naujosios stoties: Bever-' ,o val niI0 „uo 

‘ly 0018. 756 West 35th Street

DR. A. J. BERTASH

Tel. CANal (1257
Res. PROspect ««5»

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOITH HALRTI'.I, STREET 

Rezidencija flfluo Ko. Arteslan Avė.

Vidandoa: 11 rylo iki 2 popiet 

G iki 8 v. vakaro

DR. G, I, BLOZIS
Tel. CANal (1123 '

DENTISTAS
2201 W. Cermak Raad

(Kampas Lenvilt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .rylo

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Te*. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valnndoa 1—3 Ir 7—8 vak. 

Heredomla Ir Nedėllosnis pagal sutariI 

REZIDENCIJA

6631 S. Califvnv.a Avė.
Telefonas REPubile 7898

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 00341

Ofiso vnl.: 2—4 Ir 6 8 p. m.
Nedėliotais pagnl atitarti

Kuomet reikia guminių štampų, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin- 

Servdomis Ir Nedgllomis pagal sutarti dalykų, pašaukite:
HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

T.ictuvia Pr. Mileris jums patarnaus

ANGLYS

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1 110 SO. 4l)lli CT., CICERO, II.L.
Utar.. Ketv., ir Pėln. 10—9 vai. 

3147 SO. HAI.STF.I) NT.. CHICAGO
Paned., S* red. ir Subat. 2—9 vul.

Dienomis Tel. I.AFayette 5793 
Naktimis Te . CANal 0402

į DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2343 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

N“dėlioje pagal sutarti

Daug Šilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontas: Black 
C.old, lump arba egg. $6 00: Mine rnn, 
$5.7R: scrccnlngs 84.75.

GRUNPY MIMING COMPANY
Cedarerest 1131

Tol t,AP.»Mlr *0*7

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CH1RPROAH

X—SPTMDTTLTAT 
3051 West 43rd Street

f Prie Archer Avė netoli Kedtle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai vakaro 

Seredomis b- nedėlicam'a pagal 
atitarti

ANGI.YS1 TOkstnnėlal namų vartoia 
ckonomiSkas be suodžių Tropicair 
anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Screening”—34.75 Repuhlle 0S00
Mine Run—5. 7-5 Iawndale 7368
Lump arba egg—8.00 Merrftnac 2524 

NORTHERN COAI. CO., 
laivndnle 73fl« Merrimae 2524

Ofiso Tel.: I.AFayette 36 50 
Rc». Tel.: VIRglnla 0663

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TF.Is REPVRI.IO S492

Katrie perkate -tng'ls IS 
drafverlų, siųskite Juos i 
CRĄNE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
414.3 A.RCHF.U AVENUE

Kempn.s Frsncleco Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. 1LU 
OFISO VALANDOS-

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 13 

valandai dlen*
Telefonas MIDivay 2860

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ
Tel. YARrie 0994 

Rc«.: Tel. P1.Au 2409 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 r. ▼. 
Nedėldientals nuo 10 iki 12 diena




