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flDELES KAUTYNES 
APLINK MADRIDĄ

Radikalai stato paskutines 
savo

VALENCIJOS RADIKALŲ GRIEŽTAI 
ĮSAKYTA GINTI MIESTĄ

GIBRALTARAS, vas. 18.— 
Žiniomis iš Madrido ir nacio
nalistų karo fronto, kruviniau 
sios kautynės vyksta Madrido 
pietrytiniam ir šiaurrytiniam 
šonuose. Nacionalistai šį kartų, 
pasiryžo Madridą būtinai at
kirsti ir iš viso rytinio šono, 
kad radikalai neturėtų jokio 
susisiekimo Madrido-Guadala- 
jara vieškeliu.

Madrido radikalai netekę
Valencijos vieškelio, dabar jie 
atkakliai gina antraeilius ke
lius, kurie iš IValencijos vieš
kelio išsisuka ir susijungia sų 
Guadalajara vieškeliu.

Nacionalistų žiniomis, radi
kalų pastangos niekais eina. 
Tirščiausiomis masėmis radi
kalų milicininkai veržiasi 
prieš nacionalistų pajėgas ir 
iškertami beveik iki vieno, ka
dangi milicininkams uždrausta 
trauktis atgal, nepaisant did
žiausių jiems pavojų.

Valencijos radikalų vadai 
yra įsakę būtinai apginti Ma
drido rytinį šonų, nepaisant 
nuostolių ir sėkmių. Valencija 
yra paskyrusi generolų Jose

DAUG KAS NEJDAVĖ SE
NATVĖS PENSIJAI APLI

KACIJŲ

Miaja visų Madrido radikalų 
pajš&U vyriausiuoju vadu. 
Tad šis dabar ir nori parody
ti Valencijai, kaip jis gali gin
ti Madridu. Jam nurodyta, 
kad nesigailėti milicininkų, 
nes vienaip, ar kitaip yra ga
las. Miaja tad jų ir nesigaili. 
Patsai su štabu išdūmė iš Ma
drido ir vadovauja.

Čia kalbama, kad šios kau
tynės, matyt, yira sprendžia
mosios. Nacionalistų vadovybė 
nori baigti darbų su Madridu 
ir tu o jau nusisukti prieš Va- 
lencijų ir kitus pajūrio mies
tus, o paskiau prieš Kataloni- 
jų, svarbiausiąjį komunistų ir 
anarchistų lizdų.

Kai Madridas iŠ visų šonų 
bus uždarytas, (Valencijos rau 
doniesiems bus perlaužtas nu
garkaulis, nes jie neteks mili
cininkų.

Kaip parastai, radikalų va
das gen. Miaja skelbia, kad 
Madrido milicininkai keliuose 
frontuose puola nacionalistus 
ir vietomis “daro pažangų”. 
Niekas netiki tokioms pasa
koms. įv j

NACIONALISTŲ LAKŪ
NAI BOMBARDAVO 

MADRIDĄ

"gį.1.

10 DARBININKŲ ŽUVO NUKRITĘ J SĄSIAURI SV. TĖVAS KASDIEN VIS
ILGIAU VAIKŠČIOJA

VATIKANAS, vas. 18. — 
Pranešta, kad Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI kas
dien vis daugiau sveikėja ir 
kasdien vis ilgiau pradeda vai 
kščioti, tai pats vienas, tai 
slaugų vienuolių palaikomas.

Vakar Jo Šventenyliė savo 
sekretoriaus palaikomas nuėjo

į gretimų koplyčių išklausyti 
ten laikomų Mišių. Paskiau 
priėmė lankytojus sėdėdamas 
ne sj>ecialėje, bet paprastoje 
kresėje.

Vatikano prelatai pareiškia, 
kad artimiausioje ateityje 
Popiežius visiškai bus sveikas 
ir atnaujins savo aktyvumų.

SAN FRANCISCO, Cal. 18. 
— Papildomomis žiniomis a- 
pie įvykusių nelaimę prie sta
tomo milžiniško tilto čia sker
sai Golden Gate sąsiaurio, 10 
darbininkų žuvo bangose, o 4 
išvaduota. Jie sužeisti.

PRANCŪZIJA TVARKOSI 
UŽDARYTI ISPANIJOS 

PASIENĮ

WASHINGTON, vas. 18.— 
Socialinės apdraudos boardas 
skelbia, kad apie pustrečio mi
lijono akmenų nepasirūpino į- 
duoti vyriausybei senatvės 
pensijai aplikacijų, nors dar
bdaviai tai padarė. 23,647,4d 
darbininkai įdavė aplikacijas, 
o darbdavių nurodymais turi 
būti 26,252,799 darbininkai.

Nežinia kas bus daroma su 
atsilikėliais. Gal jiems nerei
kalinga pensija.

MADRIDAS, vas. 18. — 
Pereitų naktį nacionalistų la
kūnai dviem atvejais bombar
davo šį miestų ir pietrytines 
apylinkes.

Kaip paprastai, radikalai 
skelbia, kad padaryta “maži” 
nuostoliai.

2,000 ŽMONIŲ ŽUVO AFRI
KOS POTVYNYJE

KARO LAIVE SPROGIMAS, 
6 ŽUVO

WASHINGTON, vas. 18. — 
— Karo laive Wyominge įvy
ko sprogimas per Pacifiko ma 
nevrus. Susprogo 5 colių pat
ranka. 6 žuvo ir 10 sužeista. 
Tarp sužeistųjų yra ir laivo 
kapitonas.

NORI NEĮSILEISTI J AME
RIKĄ AKTORIŲ

KUN. COUGHLIN SAKO,,WASHINGTONE MINĖTA 
SU STREIKAIS NEATSIE- POPIEŽIAUS VAINIKAVl-

KIAMAS TIKSLAS MO SUKAKTUVĖS
IVASHINGTON (per paš

tų) — Vasario 12 d. čia iškil
mingomis pamaldomis nacio- 
nalėje šventovėje — Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje (Ame
rikos Katalikų universiteto 
srity), minėtos Šventojo Tėvo 
Popiežiaus Pijaus ,XI penkio
likos metų vainikavimo sukak
tuvės. Pamokslų sakė Baltimo- 
rėa arkivyskupijos auxilinis 
vyskupas J. M. McNamara. 
Vyskupas pabrėžė Pijaus XI

DETROIT, Mich., vas. 18. 
— Kun. O. E. CougbLinas kal
bėdamas per radijų pareiškė, 
kad gu streikais negalima iš-

Nelaimė įvyko nuslydus pa-, Deja, su pastolu į tinklų nu
stoto ratui nuo geležinio bėgio. Į krito eilė geležinių ir medinių 
Pastolas buvo tilto apačioje, balkių. Nepaprastas sunkumas 
spi© 250 pėdų nuo vandens ' pramušė tinklų ir darbininkai į spr?sti atlyginimo problemos,
paviršio. Žemiau pastolo visa 
tilto apačia buvo apsaugota 
storų virvių tinklu.

su tais balkiais nugarmėjo į 
sąsiaurį. Statomas tiltas yra 
apie 4,200 pėdų ilgas.

KATALIKĮI GAILESTIN
GUMO DARBAI CHICAGO J

Jo Emin. kardinolo Funde- 
tomo pastangomis 1918 metais 
suorganizuotus, katalikiškos 

Cfficago arkivysku
pijoje. Prieš tai visos labdary- 

įbių grupės atskirai veikė.
Nuo jų suorganizavimo iki

PARYŽIUS, vas. 18.
Prancūsijog socialistų ▼y««»flabdiryW 
sybė skubiai tvarkosi uždaryti 
Ispanijos pasienį ir blokuoti' 
pakraščius.

Vyriausybė bijo, kad sveti* Į šio laiko jo8 išleido daugiau 
mų šalių žvalgytojai nesugrie-ikaip 23 milijonus dolerių įvai- 
btų pačios Prancūzijos siun
čiant savanorius ir karo med
žiagų Ispanijos radikalams.

rių rūšių gailestingumo dar
bams tarp vargšų.

GINKLAVIMUISI IŠLAI 
DOS GALI BOTI PA

DIDINTOS

SUTRUKDYTAS VAISTŲ 
GAVIMAS

JAPONAS NORI DRAU
GINGUMO SU BOL

ŠEVIKAIS
TOKIJO, vas. 18. — Japo- 

oųpdciMtteutu' atstovas mili- 
tarininkų priešas Yukio Ozaki 
puola vyriausybę už padarytų 
draugingumo sutartį su Vokie
ti j a.

Ji s reikalauja, kad vyriar.- 
sybė veTČiau padarytų drau
gingumo sutartį su Rusijos 
bolševikais, bet ne su kokia 
kita valstybe.

kadangi tie visi, kurie kontro
liuoja dideles pramones, jie 
netiesioginiai kontroliuoja ir 
dolerio pirkimo pajėgumų.

Jis nurodė, kad darbininkų 
susitaikymas su General Mo
tors korporacija neišsprendė
teisingo atlyginimo klausimo. 
Pramonininkai, padidinę dar
bininkams atlyginimų, kaip be

nuveiktus didelius darbus Baž 
nyčiai ir visai žmonijai.
Pamaldose pirmininkavo JE. 

matai padidins savo garniu M J. Cnrley,

LONDONAS, vas. 18. 
Anglijos vyriausybė prieš ke
letu dienų parlamente prane
šė, kad penkerių metų valsty
bės ginklavimosi planui bus 
reikalinga apie pusaštunto bi
lijono dol. išlaidų.

CAPE T0WN, P. Afrika, 
vas. 18. — Portugalų koloni
joje rytinėj Afrikoj po kelių 
parų nuolatinio lietaus patvi
no Komati ir Umbeluzi upės. 
Žuvo daugiau kaip 2,000 as
menų. į

PAŠALINTAS BOLŠEVI
KAS VETERANAS

MASKVA, vas. 18. — Iš 
Petrapilio sovieto pirmininko 
vietos pašalintas bolševikų va 
das veteranas V. Kodatsky.

Mrs. V. Godker, 57 m. amž., 
mirė nuo pasiutimo, šįmet sau 

— šio 6 d. naminis šuniukas jai 
į rankų įkando.

Aiškėja, kad mirusioji tuo
jau kreipės į miesto sveikumo 
departamentų, kad gavus vai
stų nuo pasiutimo. Mirusiosios 
vyras aiškina, kad vaistai gau 
ti tak po kelių dienų ir tas jau

ITALIJA SUSIRŪPINUSI 
ANGLIJOS PLANAIS

ROMA, vas. 18. — Patirta, 
Italijos vyriausybė daug susi
domėjusi ir susirūpinusi An
glijos planuojamu ginklavimo
si. Vyriausioji fašistų taryba 
sušaukiama į posėdį kovo 1 d.

■ -
Baltimorėe ganytojas. Apašta
liškos delegatūroa auditorius 
ikun. mons. Egidio Vagnozzi 
(laikė iškilmingas Mišias.

Pamaldose buvo daugiau 
kaip 30 svetimų šalių ambasa
doriai, pasiuntiniai, ministe- 
riai ir kiti diplomatai. Buvo ir 
šios šalies vyriausybės keli au
kštieji valdininkai ir kongreso 
kai kurie nariai.

Šių šalių diplomatai buvo 
buvoi žymus veikėjas savo pamaldose: 
tautiečių tarpe Amerikoje. Js- Peru, Argentinos, Prancūzi- 
teigė ir vedė čekų kalboje įjos, Italijos, Vokietijos, Belgi-

niams'kaifiaS’lr atgal susižėfrs 
į kišenius pripažintų darbinin
kams atlyginimų.

MIRĖ ČEKĮĮ KUNIGĮ! BE
NEDIKTINU ABATAS

Šv. Antano ligoninėje, Chi
cago, mirė čekų benediktinų 
kunigų ordino abatas V. Ko- 
hlbeck, 73 m. amž. Velionis

Dabar vėl pranešta, kad iŠ*.
laidos numatomos toli didės-1 n6ga^J° g bėti.

Vedami tardymai.nes.

AM. D. FEDERACIJA UŽ 
TEISMŲ REFORMĄ

WASHINGTON, vas. 18. — 
Amerikos Darbo federacijos 
valdyba nusprendė remti prez. 
Roosevelto fede relinių teismų 
perorganizavimo sumanymų.

Apie šį nuosprendį praneš
ta visoms organizacijos uni
joms ir jog paragintos laiky
tis valdybos nusistatymo.

IR TOLIAU SUIMAMI ĮTA
RIAMIEJI TROCKUSTAI

IR MOKYKLŲ DŽIANITO- 
RIAI PAKYLA

Chicagos viešųjų mokyklų 
1,897 džianitoriai kreipės teis
man, kad atgavus dalis savo 
algų, kaa buvo jiema sumažin
ta 1932 metais.

Šis sumažinimas per ketve
rius metus sudaro apie 4 mili
jonus dolerių.

MASKVA, vas. 18. — Če- 
kos agentai visoj Rusijoj su- 
imdinėja įtariamuosius bolše
viko Trockio šalininkus. Tarp 
kitų suimta ir įkalinta ir su
šaudyto Zinovjovo sesuo.

dienraštį Narod. Įkūrė Šv. 
Prokopijaus vienuolynų bene
diktinams kunigams Leslie, 
III. , ,

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. Keletas vyskupų dalyvaus 
gedulo pamaldose Šv. Proko
pijaus bažnyčioje, 18 ir Alport 
gg-

GAISRAS IŠTIKO BALDŲ 

PARDUOTUVĘ

jos, Brazilijos, Šveicarijos, 
Austrijos, ĮAirijos, Portugali
jos, Vengrijos, Pietų Afrikos 
Unijos, Urugvajus, Salvadoro, 
Lietuvos, Egipto, Jugoslavi
jos, I^atvijos, Dominikonų re
spublikos, Bulgarijos, Parag
vajaus, Venezuėlės, Kanados, 

j Čekoslovakijos, Kubos, Lenki
jos, Rumunijos, Albanijos ir 
Panamos.

COLUMBIA UPĖJE NUS
KENDO LAIVAS

WASH1NGTON, vas. 18. — 
Kongresas turi bilių, kuriuo 
norima neįsileisti į Ameriką 
svetimų šalių aktorių — dides
niųjų ir mažesniųjų.

Šios šalies aktorių ir muzi
kų organizacijos kovoja prieš 
bilių. Pažymima, kad talentuo
ti aktoriai čia yra didžiai geis 
tini.

GAZO KOMPANIJA NELAIMĖJO
Chicago gaeo kompanija ne- man gauti “injunction” prieš 

seniai sugalvojo, kad nors 15'minėtų komisijų. Nieko nepešė.

nuoš. padidinti gazui kainų. Ji 
pirmiausia kreipės į valstybės 
prekybos komisijų reikalauda
ma, kad tuojau būtų padidin
ta kaina, nelaukiant ištyrimo. 
Komisija nesutiko. Tad kom- 

Ipanija kreipės apygardos teis-

Pagaliau ji kreipės į vyriau
siąjį valstybės teismų. Vakar 
šis teismas ir gi nepripažino 
kompanijai leidimo tuojau di
dinti gazui kainų. Tačiau teis
mas pranešė, kad jis šį reika
lų nuodugniau apsvarstysiųa.

“SĖDĖJIMO” STREIKAS 
NORTH CHICAGO

Daugiau kaip 150 darbinin
kų sukėlė “sėdėjimo” streikų 
Fansteel Metallurgical korpo
racijos fabrike, North Chica
go.

Darbininkai reikalauja uni
jos pripažinimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ.

PORTLAND, Ore., vas. 18. 
— Columbia upėje nuskendo 
italų motorinis laivas Feltre 
susikūlęs su kitu laivu. Nus
kendusio laivo 44 vyrų įgula 
išvaduota.

NORI PAŠALINTI GATVĖ- 
KARIŲ BĖGIUS

Chicagos konsoliduotų par 
kų boardas reikalauja iš pae- 
žerio parkų pašalinti visus gat 
vėkarių bėgiua ir įvesti papil
domuosius bosus. .

Gaisras ištiko naminių bal
dų parduotuvę, 1701 W. 47 
gat., skersai gatvės nuo New 
City policijos stoties. Nuosto
lių — apie 25,000 dol.

KAUNAS. — Paryžiaus — 
Maskvos — Tolimųjų Rytų 
traukiniai ligi' šiol tris kartua 
per savaitę eidavo per Varšu
vą. Tačiau nuo š. m. gegužės 
mėn. 22 d. didysis Europos 
ekspresas iš Berlyno eis per 
Karaliaučių — Tilžę. — Pagė
gius — Radviliškį — Obelius,

KAUNAS. - IJetuvoje ra- DanKpilį ir t t Tn0 Mdu ne. 
dio abonentų skaičių, kasmet tn)k,la (U(Jy8is rj] eka.
sparčiai augs. Vien tik 1936 „ eig p,,,. Ljetavą Mat>
metais jų priaugo 8,243. Mat, Li(,,OTa fcaJlkort virsta vi„ di.
pereitų metų sausio mėn. 1 d.ideanio tarptautinio susisieki- 
Lietuvoje buvo 26,991 radio a-[mo keUų 
bonentas, o š. m. sausio mėn. 
buvo jau 35,234 radio abonen
tai. Radio priimtuvus įsitaiso 
ne tik miesto gyventojai, bet 
ir ūkininkai. Pastaruoju metu 
radio priimtuvai daugiausia 
statomi kaimuose.

ORAS
CHICAOO SRTTTS. — Be- 

besuota; popiet numatomas 
lietus, arba sniegas; maža 
temperatūros atmaina.
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tf DIENOS KLAUSIMAI
KUN. K. VRBONAVIttUS

II

besidarbuoja. Didesnį savo darbo laiką ski
ria piūsų išeivijos stiprinimui ir auklėjimui 
per lietuvišką katalikišką spaudą.

Pastarais kelenais metais gerb. Jubilia
tas rašo redakcinius straipsnius “Darbinio-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PA- 
SKELBIMAS IR VILNIUS

Bcsilztigiant didžiajam ka-' priklausomybės kovą ir vieną
kui”, kurio bendradarbiu jis yra nuo pat vui, vokiečių okupuoto rytų dalį paskelbtosios valstybinės 
jo pasirodymo. Jo raštai dažnai pasirodo ir krašto vyriausybei nepasisekė, programos sėkmingai laimėjo.

I palenkti lietuvius sudary ti vo- Geniau ir dabar

Šiomis dienomis kun. Kazimieras Urbo
navičius minėjo 40 metų kunigystės jubilie
jų. Kadangi jis yra žymus mūsų visuomenės 
Teikėjas, poetas ir žurnalistas, dėl to mato- jalistams kovoti su sukilėliais”.

kituose mūsų laikraščiuose.
“Draugas” pradėjo eiti 1909 metais kiečiatns patikimą Tarybą. Dėl

NVilksbariuose. Kun. K. Urbonavičių mato- to 1918 m. leista Vilniuje 
me “Draugo” lridėjų ir artimiausių bendra-'gukviesti lietuvių konferonci- 
darbių.eilėse. Nuo pat pirmo numerio rašė kuri, nedalyvaujant vokie- 
€i!es ir straipsnius Dėl to malonu mums yra ^ių ^ovamB> bi-vai
sveikinti gerb. Jubiliatą, didu; spaudos bi- - dė| UetuVog
Ciuli, bendradarbi, rašytoją - kūlėją ir pa- Konferenciia. nasėdiiavu 
linkėti, kad susilauktų ne tik auksinio, bet . , .
ir deimantinio kunigystės jubiliejaus. |8’ rUgK l8*22 d-

____ ___ _ dama labai sunkios Lietuvos
LIETUVIAI ISPANUOS KABO FRONTE Politinį ūkiško* ir kultūrinės

----  padėties, rado galimu iškil-
“N-nos” praneša, kad keli Chicagos lie- mingai nutarti: “Kad Lietuva 

tuviai jaunuoliai — B. Sovetskis, A. Litvi- galėtų laisvai plėtotis, turi 
nas ir A. Rutkauskas (dr. A. Rutkausko sū- būti sukūrta
nūs) yra išvykę į Ispaniją “pagelbėti lo

u*e reikalo bent trumpai savo dienraštyje 
^etb. kun. Urbonavičiaus (Jono Kmito) su
kaktuves paminėti.

Kun. Kazimieras Urbonavičius gimė Lie
tuvoje, sausio 1 d., 1874. Jis iš pat jaunų 
dienų buvo linkęs siekti mokslus. 1885 m. 
įstojo į Maiiampolės gimnaziją. Užbaigęs 
gimnaziją, jautė pašaukimų j kunigus. Kun. 
Urbonavičiaus tėveliai, būdami labai pamal
dūs, nudžiugo, kad jų sūnelis yra pasiryžęs 
ruoštis Kristaus Vynynan.

1892 m. jaunikaitis Kazimieras įstojo į 
Beinu seminariją. Seminarijoje jis buvo pa
vyzdingas ir visų mylimas. Tuo laiku Seinų 
seminarijoje mokėsi ir buvo artimi jo drau
gei a. a. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius 
ir Vyskupas P. BūČys. Vasario 7 d., 1897 
m. tapo įšventintas kunigu.

Pirmiausia vikaru buvo skiltas į Kai
melį, kur išbuvo iki 1901 m. Iš ten iškeltas 
į lenkų parapiją, kur darbavosi tris metus. 
Kun. Urbonavičius, atgimstančios Lietuvos 
pajėga, kviečiamas Amerikos lietuvių kuni
gų, išgavęs Seinų vyskupystės leidimą, atvyko į Jungtines Valstybes vasario 1, 1905 m. Kiek pabuvęs Nevv.Yjįfke, vyko į Sha- Inokin, Pa^ kur klebodatu 4' matus, būtent 
nuo 1905 iki 1909 m. Kviečiamas Bostono 
d'ecezijon, atvyko į Lowell, Mass. ir ten 
išbuvo 4 metus, nuo 1909 iki 1913 m., kur 
prikėlė lietuvius iš dvasinio skurdo, pašven
tino bažnyčių, nupirko kleboniją. Kun. K. 
Urbonavičiaus gabumus ir sumanumą tuo
jau. pastebėjo J. K. Kardinolas O’Connell, 
ir sausiu 24 d., 1913 m. paskyrė jį klebonu 
į visai suįrusią, dvasiniai pakrikusią lietu
vių parapiją, Montello, Mass. Ten komite
tas “valdė” parapiją. Kada kun. K. Urbo- 

iVitius nuvyko į Montello, tai komitetas

Matot, komunistų “bendrojo fronto” a- 
gitacijft pasiekė ir mūsų jaunimą, kurio tar
pe atsirado keli'tokie “drąsuoliai” ir “pa
sišventėliai”, kud pasiryžo vykti Ispanijon 
ir kovoti dėl įgyvendinimo komunizmo tame 
krašte. Jiems,* žinoma, buvo įkalbėta, kad 
vadinamieji lojulistai yra teisėtai valdžion 
išrinkti, kad jie gina Ispanijos demokratiją, 
kad kovoja su fašizmu ir t.t. Bet faktas yra, 
kud “liaudies frontas” Ispanijos rinkimus 
laimėjo Maskvos pagalba, visokiomis suk
tybėmis, dėl to ir susilaukė pasipriešinimo 
iš to krašto žmonių daugumos. Vadinamieji 
iojulistai ne dėl demokratijos kovoja, bet 
dėl komunizmo. Tų patvirtina ir chicagie- 
tis lakūnas Bert Acosta, kuris tarnavo lo- 
jalistams ir iš ten grįžo. Jis sako, kad 
“liaudies fronto” valdžia yra ne kas kita, 
kaip tik Muskvos kontroliuojama sovietų 
valdžia. v

Gulimas dalykas, kad apie tai greit pa
tils ir ‘ drąsuoliai” Chicagos lietuviai jau
nuoliui, kurie išvyko Ispanijon kovoti neži
nodami už kų.

TEISINGA PASTABA
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Dabur, žvilgterėję j Lietuvos 
gyvenimą, matome, kari nepri
klausomo gyvenimo metais, y-i . ,.ra iabai daug padaryta. Iš tik-1 P0 SVET* PASIDAIRIUS girdi, vakar buvo susitikus su

ryju» apie 1920 metus Lietuvo
je <lar buvo tamsu ir juodu.

I

Tik kai kur buvo matyt švie
sesnis lietuviškas žiburys, 
skelbęs retus mažai dar tegir
dimus lietuviškos sąmonės žo
džius. Lietuviai kaimynų buvo 
laikomi mirštančia tauta, ne
beturinčia teisės galvoti apie

Sviete daug dzgvų 

Sviete, tavorščiai, dabar de 
dasi tikri dzyvai, seniau ne-' 
regėti, negirdėti. Priklodui, 
lietuviški cicilistai su balšavi- 
kais mini Lietuvos nepriklau
somybės bilijušus, sustoję gie-
da Lietuva, tėvyne mūsų, o ne

Ra^a rodin“ "'“J?!
Lietuvos valstybė, demokrati- vttpdas nlWnlM nė tik pssaU.j'<'l<-';’ros kriaušius Jokūbas Ci
nais pagrindais, sutvarkyta, epwd#j, įr vieow ui.'kagcs clcdistus per jų ganot., 
prisilaikant etnografių aie-l,^ valstybiniuose raibio- j n"'V,,;a’ kod ”e’
nu, su ekonomijos reikalaujuu 
mais kodektyvais. Mažumoms 
garantuojamos kultūros teises. 
Vilniuj sušaukta konstituanta 
(seimas) turės statyti valsty
bės pamatus ir santykius su 
kitomis valstybėmis”. Konfe
rencijos pareikšta, valia ir ti
kėjimas Lietuvos valstybės 
atstatyme buvo toks galingas, 
kad įkvėpė jos išrinktąją Lie
tuvos Tarybą grieštai eiti už
sibrėžtuoju keliu, o lietuvių 
tautai sudarė įspūdžio, kadį 
jau esama pusią ūkelyje j ne
priklausomybę. Viri sąmonin- 
gesnieji lietuviai džiaugsmin-

se. Nepriklausomo gyvenimo 
metais didelio valstybinio gy
venimo programos dalis jau į- 
gyvendinta: Lietuva atstaty
ta, sutvarkyta ir sustiprėjusi. 
Jog vardas žinomas didžiau
siuose pasaulio politikos, eko
nomijos ir kultūros centruose. 
Ji išlygina kelių didžiųjų val
stybių pusiausvyra. Ji ryžtin
gai eina naujų laimėjimų ke
liu. Tad kyla klausimas, ar ši
tomis aplinkybėmis lietuvių 
tauta turi teisę abejoti, kad 
per sekančius 19 metų ji įvyk
dys tolimesnę savo programos

dėliomis Mišių nėra smertel- 
. nas grieka« ir už tai nereikės

dalį — pasieks, kad Vilnius 
gai sveikino konferencijos nu- ,)U6 Uetuvos SOgtin6. Tokiam1
tarimą ir ryžosi į kovą ją įgy
vendinti.

Lietuvos Tarybos tyyis

abejojimui nė mažiausio pa
grindo nėra. Vasario 16 dienos 
programoje Lietuvių tauta lie-

..... T. . m , ka ištikima, ir su nenugalima
Išrinktoji Lietuvos Taryba ....... ... . ,

viltimi be, pasiryžimu jų vyk-

kito atryto kainiuika, kuri, sa
ko, kad jau paleido ant jos 
liežuvį, tai paleido.

— Na, o ką tu į tai! — pa
klausė Riekienė.

— Aš, kuinutėl, sukandus 
dantia tylėjau.

— Labai, laimi gerai, — 
atsakė Riekienė,. — kad prie 
savęs dantis turėjai.

Prieš kiek laiko Orizaba mieste, Mek
sikoje, policija užpuolė slaptai besimeldžian
čius katalikus ir nužudė jauną mergaitę. Tai 
iššaukė didžiausį pasipiktinimą visame kri
kščioniškume pasaulyje. Dėl to didysis New 
York Times dienraštis pastebi, kad Meksi
kos prezidentas Luzaro Guldenas turi gerą 
progų panaudoti savo įtaką, kad užbaigti 
priešrehgiiię kampanijų. Tas pats dienraštis 
teisingai pažymi ir tų, kad Jungtinių Val
stybių žmonės iš visos Meksikos revoliucio- 
nioriškos programos labiausia piktinasi re

turėjo raktus ir jo neįsileido nei į klebeni- į ligijos persekiojimu. Laikraštis tikisi, kad
padalius galų Katalikų Bažnyčios persekio
jimams, varp Meksikos ir šio krašto žmonių 
prasidėtų nuoširdūs santykiai ir bendradar
biavimas.

jų, nei į bažnyčių. Kun. Urbonavičius daug 
sveikatos ir darbo padėjo, kol atstatė pa- 
l a pijų į tinkamas vėžes. Tuo laiku Montello 
buvo lietuvių socialistų centru. Bet kun. Ur
bonavičiaus ištvermingumas ir sumanumas 
nugalėjo visa* kliūtis. Socialistų centras pa- Graikų kąra veteranai Chicagoj turės 
kriko; katalikai, pažinę vadų, stojo klebonui savotiškas iškilmes būsimųjį sekmadienį 131 
į talką įf Montell<> lapo lietuvių katalikų } Ini'antry Arinory patalpose 5 valandą. į iš- 
centru. Ten jvyko pirmus Lietuvos Vyčių

izacijos seimas, ir kun. Urbonavičiaus 
gėje ži jaunimo organizacija padėjo 

prius pamatus savo egzistencijai. Kun. Ur-
; jlrooavicius Montello j pastatė bažnyčią ir ba- 

. žnyčias žmonių širdyse.
Vasario 8 d., 1919 m. kuli. Kazimierus 

^ 'Urbonavičius lupo paskirtus į Bostono die
cezijos didžiausią lietuvių parapijų, So. Bos
toną, kur taip pat pariųrtju turėjo daug 
skolos. | trumpą laiką išmokėjo parapijos 
skolų virš $25,000 ir dar išaugino parapiji- 
l.čs mokyklos fondų iki $16,000. Taip sun- 
kiai dirbdamas per apie 24 metus susilpnė-

BL jo sveikatoje. Kun. V. K Taškūnas, Nor- 
F vroųdo Šv. Jurgio parapijos klebonas, gegu

žės 18 cL, 1929 m. išvyko Lietuvon. Kun. Ur- 
borįavičius prašo J. E. Kardinolo O’Connell 
jį skirti į tą parapijų, kelis kartus mažesnę, 
negu So. Bostono, kud galėtų nors kiek at
silsėti. Jo Eminencija jo prašymą pateuki- 
>U., Ten beklebonaudamas 1930 m. suserga 
ir pasiduoda ligoninėn, kur jam tapo ampu
tuota koja. Išėjęs iš ligonines, vienas, kad 
ir mažoje parapijoje, negalėjo klebonauti, o 
turėti vikarą nebuvo galima. Prašo mūsų 
vados Jo Eminencijos visiškai atkisti nuo 
klebonavimo pereigų, ir kviečiamas So. Bos
tono kleb. kun. P. Yirmauskio, grįžta So. 
Bostonan kaipo rezidentas, kur ir dabar to*

kilmes kviečia ir lietuvius. IY> kvietimu pu
si rašo: l*. Javaias, Ch Petrulius, M. Lydakis 
ir kiti. Jie visi, žinoma, yra graikui. Bet 
jų vardai tikrai lietuviški, taip kad daugelį 
lietuvių gali suklaidinti. Klaidina ir grai
kus tokios lietuvių pavardės, kaip: KJorLs, 
Kaulakis, Judcikis, Petrulis, Šimulis ir ki
tos panašios, ėiuos žodžius rašantis dažnai 
gauna pakvietimus į graikų iškilmes ir taip 
put ugitntyviškų literatūrų prieš bet kokius 
rinkimus. Mūsų kalbininkai turėtų snrulk- 
įutuiškiuu išaiškinti, kodėl tiek daug grai
kų pavardžių yra panašių mūsiškėms.

♦ » •
Lietuvoje leidžiamas žurnalas “Tiesos

dar tų pačių metų gruodžio 11 
d. buvo proklamavusi Lietu
vos valstybės atstatymą su 
sostine Vilniuje ir aplinkybių 
spaudžiama, buvo sutikusi su
eiti su Vokietija j artimesnius 
santykius tam tikrų sutarčių 
pavydale. Tačiau, kai vokie
čiams buvo pasirodę ir to 
permuža ir Irai jie nesirengė 
Lietuvos pripažinti, Lietuvos 
Taryba savo 1918 metų vasa
rio mėn. 18 d. posėdyje su ne
nugalimu pasitikėjimu ir vilti
mi ryžosi vienbalsiai nutarti 
ir paskelbti liaują Lietuvos 
valstybės su sostine Vilniumi 
uitatatimo tekstą, kuriame jau 
nebuvo kalbama apie jokiaa 
sutartis su svetimomis valyty- 
bėrais. Nuo to laiko šis nuari- 
mus pasidarė lietuvių tautos 
valstybine programa, kuri vi
sus 19 metų lig šios dienos bu
vo nė tik išpažįstamu., liet dėl 
kurios buvo pakeliamos ir pa
čios didžiosios kovos visose 
Lietuvos valstybės gyvenimo 
srityse.

Guro ir sitpandrasiy

do. Vilniaus atvadavimui lie
tuvių tauta nepalaužiamai ruo 

'šiasi, jam dirba ir juo tiki. 
Drauge lietuvių tauta tiki kul
tūros pažanga ir tų idealų į- 
kūnijimu, kurie pusuulio neiš
vydo nė didžiojo karo metu nė 
jam pasibaigus. Lietuvių tau
ta tiki ir Vilniuus laisve bei 
savo garbėj ir teisių atstaty
mu. Vilnius buvo Lietuvos 
sostinė ir bus. .. Tsb.

Anuis laikais, prieš 19 me
tų, gul kai kurie silpnadvasiai 
žmonės ir šaipėsi iš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Taip skirtinga buvo tikrovėKelias” jau antrame savo numeryje deda į- 

tloniŲ J. Dualia u s raštą apie komunizmą nuo paskelbtojo idealo. Šimtą 
Lietuvoje. Ne tik mūsų dvasininkams, bet I su viršum metų Lietuvą valdę 
ir ĮMuliečiams veikėjams reiktų susipaJ rusai nuo jos nebuvo atsisukę, 
žinti su tuo raštu. “Tiesos Kelias” eina o naujieji okupantai vokiečiai 
kiekvienų mėnesį., lai religijos, doros ir geležinėmis replėmis buvo su- 
visuomeuės gyvenimo žurnalas.

• • •
Suomijos parlamentas išrinko preziden

tu buvus; preinierą Kyosti Kailio. Jis yra 
ūkininkų partijos vadas. Ižgšiot Kuomija 
buvo lėliai priete liūgą Ine t u vai. Reikia ti
kėtis, kad ir prie naujojo prezidento Suo
mijos santykiai su Uetuva nepasikeis, pa
siliks geri ir prietelingi.

kaustę visus Lietuvos gy veni
mo sritis ir visiškai nesirengė 
išsižadėti užkariautųjų žemių. 
Gi patys lietuviai tais luikais 
neturėjo jokios organizuotos 
jėgc>K Neprikluusomyliės kovui 
pradėti. Bet vis dėl to netrū
ku* lietuvių tauta stojo į Ne-

jiems pekloje būti kol pateksi 
į dangų ant amžių amžinųjų; 

į Čikagoje atsiranda kačių, ku
rių nosys panašios į Hitlerio 
ūsus; Danijoj žiurkės nepa
kenčia radio muzikos, išgirdu
si og radio trimgalviais bėga 
iš namų, o Čikagoj sugauna
ma žiurkutės, kurios per ra
dio dainuoja dpnts savo loc- 
na ausim esu girdėjęs); New 
Yorke viena 19 metų Miss 
padavė į kortą savo tėvą, ku
ris jai draudė eigaretus rū
kyti ir teisėjas tėvui parodė 
tokias rules, kad “no giri vas 
ever ruined by a cigąret.” 
Vienu žodžiu, dzyvų-dzyvelių 
sviete dabar tiek, kad ne tik 
negalėčiau visų ant savo vož- 
naus delno sim lėti, ak nei ant 
treigio bulio skurog sumar- 
ki uoti.

Prie viršutinių czyvu ga
liu dar pridėti ir šiuo».*

Magde Peilienė suėjus savo

Vakar užėjau pas vieną 
daktarą. Ofise randa pažįsta
mą-Joną Tylutį. Išeinant jam 
daktaras sako:

— Pakartoju, tamstos žmo
na privalo bent tris dienas 
nieko netkalbėti. Kitaip lie- 
karstvos .nieko nemacys.

—Daktare,—sako Tylutis,— 
gal pats galėtum šitą jai pa
sakyti; aš bijau.

Mano kaimynas Anupras 
M inkšto sprandis pradėjo lan
kyti gyin (taip vadinasi salė, 
kur ant žmogaus daro viso
kias gimnastikas). Sužinojęs 
tai paklausiau:

— Anuprai, na, ką dabar 
sumislijai t Bene rengiesi bū
ti kumštininkų čempijonu!

— O no, no propesor.
— Tai kuriems galams pra

dėjai lankyti tą gymi
- Po Velykų rengiuos žę- 

nytis, — pakuždomis man pri
sipažino. ‘

kuni< Kkkienę pasiskundė: kampelį.

J’1 kuris tavorščių žinote 
kokį akuratną dzy vą-dzyvelį, 
pasakykit jį svietui per mano

merikos krašte jie gyvena, at- džiai, sulig sava išgalės, au
kojo anksčiau, kiti aukoja da 
bar, dar kiti rengiasi ir tau
po dolerį prie dolerio aukoti 

mo laipsnio ir tai ne savo, bet į vėliau. Ir, gali būt, Dievulis

jaučia TT. Marijonų troški
mus: šįmet prieiti prie semi
narijos koplyčios pašventini-

T. Marijonų Statomo
sios Koplyčios Reikalu

Mylėsi Viešpatį Dievą vi- 
•oniiz jėgomis, o artimą tavo 
kaip pats save.

Tai du didžiausi Dievo į- 
sukymai.

Meilė artimo reiškiasi įvai
riausiu pasigailčjunu ir su- 
še’pimu vargšų, paliegėLių, se 
nelių našlaičių ir t.t. Tai vi
sa tampriai jungiasi žemiš
kame žmogaus gyvenime.

Bet remti vienuolynus, aka
demijas, kolegijas ir, kas sva
rbiausia, kunigų seminariją, 
vienuolių vedamas, jau reiš
kia ne vien žemiški reikalai, 
o dvasiniai.

Kūno dar ne visai sunyku
sią sveikatą žmogui galima, 
atgauti įvairiais pasigailėji
mo darbais, bet kad žmogui, 
yjrač jaunimui, įgyvendinti 
dvasinę sveikatą reikalinga 
juu uepuprustų jėgų ir pasi
šventimo. Tad šiuos pasta
ruosius veiksmus ir suprasi
me surištus su Dievo ir arti
mo meilės veiksmais.

mūsų jaunimo dvasinei nau
dai. j Į ;

Lietuvių kunigų seminarija 
ir prie seminarijos koplyčia 
statoma netoli Chicago. Kop
lyčios statybai aukos plaukia 
ne vien iš Chicagos, bet iš vi
sos Amerikos. Vieni gernšir-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vartė

Kun. Ant. M. Karoližlri«

Vasario Devyniolikta Diena
“Dvasios {^stangos yni 

gyvenimus” — Rom. Vili, 6.

Tau Gyvenimą* Kaip 
naujas

Kaip tiktai tu tikrai pasa
kysi “Mano Tėve! Mano Iš
ganytojau!” visas gyvenimas 
tau persimainys, — tavo vi
dujinis ir išorinis gyvenimas. 
Jausies turtingas nežiūrint 
kokios yra tavo išorinės ap
linkybės. Tu turi Tėvą; tavo 
Tėvas yra Karalius; tu esi 
Jo vaikas, — ne Jo tobulas 
vaikas, bet tu turi tobulą Tė
ve, o Kristus bus lau tavo 

Tais, Dievo ir artimo mei-j vyresniuoju broliu, tavo prie
kis vęiksmais, daugelis ir va- j lėliu, ir vieninteliu jiricteliu, 
duojasi. TT. Marijonų rėmė- kurs gali išgelbėti tave nuo 
jai* nepaisydami kuriame A-J meilės uuodėmės; vieumtėliu

bus taip maloningas lietuvia
ms, kad iki birželio 6 dienos, 
iki koplyčios pašventinimo ge 
roširdžiai suaukos reikalingą 
sumą pinigų. Dėkime pastan
gų, kad koplyčią būtų gaiš
ina pašventinti birželio 6 d.

J. t.

prieteliu, kurs gali apreikšti 
tau labiau ir labiau Dievo 
meilę. Tuomet tu žinosi gyve
nimų, ne vientik buvimą. Prie 
telis, apie kurį aš tau sykį 
pasakojau, (Misakodavo apie 
— Tikrenybes, Tikėjimą, Juu 
smą! Mes galime tiktai jaus
ti, kad Jib yra mūsų Tėvas 
tikėjimu; gi tikėjimas yra ti
kėjimus j tikrenybę. Tai yra 
tikrenybė, kad Dievas yra 
mūsų Tėvas, kurs atsiuntė 
Savo Sūnų būti pasaulio Iš
ganytoju; ir tikėdami į šią 
tikrenjbę mes jaučiamės lai
mingi, mes jaučiamės turtin
gi, ir prieiname prie jmžini- 
mo Dievo ir Jėzaus Kristaus, 
kuri Jis pasiuntė. Ir šiaip 
mes jaučiame nemarias amži
no gyvenimo tėkmės mumyse.

— Marg&rieta Botiome

Žmogus nėra Dievas, liet 
turi tarnauti Dievo siekiui, 
turi Mokytojo klausyti, kelią 
sekti, kiek nors numesti, kiek 
.u.rs palikti. — Browning.

» ,» W-J
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W£ST SIDE
DETROITO LICTUVIŲ ŽINIOS

pakviestas prie vaidinimų ir j bėti ne visi iš eilės, bet tarp 
per tų laikotarpį yra vaidi- įvairių muzikos numerių. Kas 
nęs kelioląkę sykių įvairias turtino ir įvairino visų vaka- 
roles. j rę.

Vasario 21 d., Šv. Antano Iš kalbėtojų, be V. Užda- 
parap. Lietuvos heprikl. 19 vinio, buvo dar pristatyti ka-

Spaudos platinimas kas 
kart plačiau vedamas. Girti
nos tai darbas, kad rėmėjus 
bei platintojus katalikiškos 
spaudos žmonės randa West 
Sidėj sekmadieniais pardavi
nėjant “Draugę.”, “Darbini
nkę”, “Laivę”, “Muzikos 
Žinias” ir “Amerikę”.

Susipratęs tėvynainis įsigi
jo visus tuos laikraščius, kad 
geriau susipažins su Amerikos 
lietuvių judėjimu bei pasau
lio įvykiais. Jonas. Paplins- 
kas pasižadėjo po namus pa
vaikščioti ir užrašinėti kata
likiškus laikraščius. Jauni
mas, ypač choristai, ar šiaip, 
kurie yra pamylėję muzikę, 
noriai užsisako “Muzikos Ži
nias”. Kitame numery pa
duosime sęrašę spaudos rėmė
ju. • ■ i Į* į

Pijus Grybas kilnių reika
lų rėmėjas, geras parapijo
ms užsisakė “laivę” ir įsto
jo į Marijonų rėmėjus. Jis, 
kaipo biznierius, visados pil
nas gerų sumanymų. Jis pa
žadėjo duoti dovanų tiems, 
kurie daugiausiai spaudos da
rbe per šiuos metus pasidar
buos. Spaudos platintojams 
vertėtų padirbėti, kad laimė
jus dovanų.

Vas. 21 d. vestsaidiečiai iš
kilmingai minės Lietuvos ne
priklausomybės 19 metų su
kaktį. Per sumę kleb. kun. I. 
F. Boreišio rūpesčiu bų§ da
romas atminimas už žuvusius 
laisvės kovotojus ir visus ka
nkinius. Kaip kad visados pa
sakys pritaikintų pamokslų.

7 vai. vak., Lietuvių svet 
bus patrijotinė programa. Bus 
atvaidinta nauja drama “An
tanas Leitenantas”; vaidini
me dalyvaus gabūs artistai - 
mėgėjai. Veikalas perstatys 
Lietuvos kariuomenės ir kai
miečių gyvenimų.

“Apvainikuota 
naujas vaizdelis,

Lietuva,”, 
iš Birutės 

dukterų, muzikų D. ir 0. Ba- 
kšaičių rūpesčiu taip pat bus 
atvaidintas. Parapijos choras

--EKSKURSUOS Į LIETUVA
Gegužės 29 d- laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d * asmeniškai vadovaujama ekskursija 

j Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iŠ anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

JUOZAS TUMAS

Smagu Detroito lietuviams 
arčiau susipažinti su nauju 
veikėju.

1919-20 metais tarnavo Lie
tuvos kariuomenėj, D. L. K. 
Gedimino l inam pulke. Da
lyvavo kare su bermontinin
kais ir lenkais. Pasiliuosavęs 
iš kariuomenės stojo į jauni
mo organizacijų veikimų, bu
vo išrinktas piirm. Šventeže
rio Pavasarininkų kuopos, ku
rių vadovaudamas išaugino į 
didelę kuopų. Vardu Pavasa
rininkų tapo išrinktas į val
sčiaus tarnybų. Eidamas vir
šaičio pareigas apie suvirš 3 
metus daug gerų darbų nu
veikė. Nors viršaičio parei
gos didelės, bet nenuleido ra
nkų ir šiaip veikime. Šaulių 
Sę'jungoje Šventežerio būriui 
laikė paskaitas, ragino būti 
ištikimais tėvynei. Kaipo dra
mos mėgėjas daugelio vaka
rų bei pramogėlių vaidinime 
pasižymėjo savo gabumais.

1929 metais, norėdamas pa
saulį pamatyti, apleido tėvy
nę ir atvyko į Kanadų (To
ronto, Ont.). Ten darbavosi 
parapijos parengimuose ir vi
same veikime. Vėliau vedė 
kaimyninio Giraitės kaimo Pe
tronę Lintkauskaitę (iš Pitts- 
burgli, Pa.). Persikėlė gyven
ti į J. A. Valstijas ir apsigy
veno Detroite. Čia tuoj buvo

muz. J. A. Blažio vedamas, 
dainuos komp. J. Žilevičiaus 
naujų dainų “16-ta Vasario” 
ir kitas pritaikintas šventei. 
Prakalbininkas kun. I. F. Bo- 
reišis pasakys kalbų.

Kiekvieno lietuvio prieder
mė pamatyti tų įdomių pro
gramą. Koresp.

r

arba telefonuokite CANaJ 7790

metų paminėjime, Lietuvių 
svet., vaidins vyriausių rolę 
— Antano Leitenanto. Veika
las naujas, gražus, iš Lietu
vos.

Geriems tėvynainiams Tu
mams linkime gerų sėkmių 
ir energijos darbuotis išeivi
jos tarpe, lietuvių gerovei.

Westsaidiečiaj

EASTJIDE
Gražiai Paminėta Lie

tuvos nepriklauso
mybės šventė

Neužmirštas Vilnius. Plačiai 
kalbėjo V. Uždavinys. Pui
ki koncertinė dalis. Priim
tos rezoliucijos Vilniaus rei
kalais.

DETROIT, MICH. — Vasa
rio 14 dienos vakarę, Šv. Ju
rgio parapijos klebono kun.
J. Čižausko iniciatyva ir rū
pesniu, surengtos gražios iš
kilmės, paminėta Lietuvos Ne 
priklausomybės šventė. Šven
tėn to paties klebono pakvie
stas atvyko svočias iš Lietu- 

!vo8 V. Lždavinys, kuris čia balsai visai vykusiai užtrau- 
dideliu pasisekimu kalbėjo kė “Ei, traukim”.
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Vilniaus reikalais. Jo kalba 
paliko gražiausių įspūdį. Da
ug kam tik dabar paaiškėjo 
tikrieji Lietuvos nepriklauso
mybės keliai ir kovos, tik da
bar ne vienas patyrė ir oku
puotos Lietuvos brolių seserų 
panašius laisvės kovos ke
lius. Džiaugtis reikia ir tuo, 
kad svečio V. Uždavinio kal
bos klausėsi ne tik senesnie
ji, bet ir čia gimęs jaunimas 
nepaprastai domėjosi iškal
bingu, įdomiu pranešimu.

Oficialiai vakarų pradėjo 
kun. J. Čižauskas, pakvies
damas vietos advokatę, po
pui iarų veikėjų p. Uvikę, ve
sti vakaro programų. Nors 
programa buvo labai plati, 
bet sumaningai vedama buvo 
greitai ir gražiai atlikta. Ka
lbėtojai buvo pristatomi kai-

^♦’-OtaįolĮ

Ramtais

lbėti: kuh. Silviūs, kuris sa
vo gražioje kalboje kėlė kai 
kuriuos Detroito lietuvių rei
kalus, ragindamas nepriklau
somybės šventės proga juos 
tvarkyti, kun. Masevičius sa
vo originališku pasirodymu 
sukėlę daug gražių katučių, 
dr. J. Jonikaitis — kėlė Lie
tuvos nepriklausomybės reik
šmę, priminė Vilnių, adv. Ku
ndrotas keletu žodžių pasakė 
angliškai, primindamas, kad 
jis kandidatuoja į Detroito 
teisėjus, prašė jį paremti. Pats 
vakaro vedėjas adv. Uvikas, 
kaip Amerikoje gimęs lietu
vis kėlė mintis, kodėl ir čia 
gimusieji lietuviai turį minė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. i 1

Koncertinę dalį sumaniai 
vedė muzikas J. Nekrašas. Jo 
paties vedamas choras padai
navo “Valio, valio!”, “Kur 
bėga Šešupė”, “Kur kraštus 
mūs”, “Ei, pasauli” (Iškil
mių dalyviai išklausė šį Vil
niaus himnų atsistoję) ir Tau
tos himnų.

Gražiai pasirodė ir 18 mer
ginų choras, padainuodama* 
“Jaunystės dainę”. Neatsili
ko ir vyrai, kurių 15 žmonių

nė, K. Klimerauskas, J. Gri- 
galauskas, J. Kazickas, A. 
Kleiva, P. Petrulis, S. Aukš- 
čiūnas, S. Rokas, A. Mitt- 
cliell, T. Jurėnas, V. Varnec- 
kienė, A. Dženkauskienė, A. 
Stasienė, P. Medonis, Karna- 
gis, B. Baikauskas, P. Naru
ševičius, J. Stanevičius, N. 
Zubrickas, A, Vilius, J. Už- 
davinytė, J. Januškaitė, O. 
Pucetaitė, J. Medinis, A. Ka- 
kanauskas, A. Vitkauskas, J, 
Mikalauskas ir M. Švedienė.

Vakaro vedėjas adv. Uvi
kas paskaitė protesto rezo
liucijų dėl persekiojamų pa
vergtų brolių vilniečių. Rezo
liucija priimta vienu balsu. 
Ji išsiųsta Washingtonan A- 
įnerikos vyriausybei ir kitur.

Aukas rinko ir tvarkė mo
kytoja O. Kratienė - Šeirytė.

Vilniaus pasus ir ženklus 
pardavinėjo S. Aukščiūnienė. 

Vakaras tikrai pasisekė.
Ona Puoetaitė

Iš Lietuvių Piliečių 
Susirinkimo

Vasario 11 d., Lietuvių klū 
bo svetainėje įvyko skaitlin
gas susirinkimas.

Adv. Alex Conrod - Kun
drotas, kandidatas į Common 
Pleas (Court) teisėjus, atsi
lankęs į susirinkimų padarė 
pranešimų apie savo kandida-Į *

į turų. Be to, pranešė, kad fi- 
; nansų sukėlimui bas rengia
mas vakaras vasario 28 d., 
Lietuvių svetainėje. Bus pla
ti programa iš dainų, kalbų. 
Įžanga tik 15c. Pradžia 5 v. 
vakare.

Vienbalsiai nutarta remti 
lietuvį Alex Kundrotų. Bal
savimas bus už jį kovo 1 d.

Kaip kitose kolonijose, taip , 
ir pas mus lietuviai deda pa
stangų išrinkti lietuvį į tei
sėjus. Girtinas reiškinys.

Laikas ir mums interesuo
tis šios šalies gyvenimu ir jos 
gerove. Reikia matyti ir ži
noti ne tik kas mus valdo, 
bet ir patiems tapti valdinin
kais.

Priaugusio, Čia gimusio, 
jaunimo turime nemažai. Rei
kia, kad jis eitų į Amerikos

Neblogas buvo kvartetas: 
Bukšaitė, Juodsnukaitė, Me- 
donis ir Nekrašas. Duetai bu
vo net keli: T. Jeselionytė ir 
Beliackas — padainavo “Lai
svė Šventa”, Juodsnukaitė ir 
Medonis — padainavo dvi 
dainas, “Į tolį mes plaukiau” 
ir “Girios tamsios”.

Tačiau nepaprastai visus 
nustebino ir nudžiugino so
listai, kai gražiai padainavus 
solistei Bukšaitei “Kur ba
kūžė” bei “Oi tai buvo pas 
močiutę” ir muzikui Nekra
šui puikiai pasirodžiusiam su 
“Dviem grenadieriais”, jo 
paties pritaikintais šventei 
lietuviškais žodžiais (muzika 
Šumano), išėjo scenon pats 
kun. J. Čižauskas, kaip solis
tas, ir nepaprastai gražiai pa
dainavo, su tinkamais ges
tais ir mimika Naujalio ‘Ne
verk, motušėle’, “Giedu dai
nelę” ir “Vasaros naktys“. 
Mes visi žinojome, kad kun. 
J. čižauskas yra kompozito
rius, didelis muzikos mėgė
jas ir muzikas, bet niekuo
met nebuvome girdėję jo dai
nų, išskyrus bažnytines gies
mes pamaldų metu. Šis jo pa
sirodymas ir puikių Nepri
klausomybės iškilmių suren
gimas paliks ilgai mūsų min
tyse.

Nors oro sęlygos trukdė 
susirinkti žmonėms | iškil
mes, tačiau jų gana daug su
sirinka. Pagerbdami Lietuvos 
Nepriklausomybės devynioli
ktųjų sukaktį ir atmindami 
pavergtų vilniečių reikalus su 
dėo aukų Vilniaus reikalams: 
66 dol. ir 57 ct. Stambesnieji 
aukotojai buvo: Čiurlionytė - 
Douvan ir K. Stepanauskas
— po 5 dol., Dr. Jonikaitis
— 2 dol, o po 1 dol. aukojo
— kun. J. Čižauskas, muz. B. 

/Nekrašas, Dr. B. Rydzauskas, 
j B. Valiukienė, V. Naruševi
čius, J. Šeirys, J. Valukonis, 

‘V. Kazlauskas, O. žukauskie-į

politikų ir taptų valdininkais, 
kur tik gali.

A. Kundrotas yra jaunas 
lietuvis, čia gimęs, augęs, pi
lnas energijos, kreipiasi į mus, 
lietuvius, prašydamas para
mos. Mūsų pareiga jį pare
mti. Į *

Detroito lietuvių moterį) 
l^lūbai, organizacijos, draugi
jos turi pasidarbuoti, už AIex 
Kundrotų.

Mes, moterys, pilietės, tu
rime lygias teises su vyrais 
ir galimo balsuoti už kų no
rime.

Ona Aksomaitienė,
Spaudos Komisijos narė

šv. Petro Parapija
Kuomet liūdesio valanda 

šeimų paliečia, tuomet iš ša
lies prijautimas būna didžiau 
siu suraminimu. Tr tas ran
damas tik savųjų tarpe.

Mirus Jono 'ir Marijonos 
Navaranskų sūneliui Alfon
sui, nuoširdų atjautimų pa
rodė krikšto tėvai: Marcelė 
Franaitė, Juozas Vaškevičius, 
kleb. kun. V. Masevičius ir 
graborius S. Rokas. Už tokį 
atjautimų liūdesio valandoje 
tėvai reiškia didelį dėkingu
mų.

Velionis palaidotas šv. Kry 
žiaus kapuose vas. 9 d., vos 
sulaukęs 51/” mėnesių.

Vas. 28 d., Šv. Petro pa
rapijos draugijos rengia kle
bonui kun. V. Masevičiui 10 
metų sukaktuvių paminėjimo 
vakarienę, parapijos svetai-

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CT- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai Šių Mįslių Paveikslų ir

DRAUGAS

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nno 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjilnų 
(straiight mortgages).
Pinigų taupyto jums išmokė jom 4% be jokio atroka- — 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, ismokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeivtch, Prez. Tel. Canal 1679

2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD. Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR RETKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue. Phone Boulevard 0470 *

8

nėj. Pradžia 7:30 vakare. 
Kviečiami visi dalyvauti. Be 
skanios vakarienės bus ir pro
grama. Draugas

Stebėtina Žiema

MONTREAL, KANADA. - 
Nuo lapkričio 15 d. užšųlo 
ir užsnigo. Atrodė, kad bus! 
šalta žiema. Tačiau, nuo gruo 
džio 8 d. pradėjo atšilti ir 
sniegų nuleido. Per Kalėdas, 
Naujus Metus ir Tris Kara
lius buvom be sniego. Oras 
buvo nešaltas. Tarpais kiek 
pasnigdavo, o po to palyda- 
vo. Pasidarydavo didelė sli
duma, dėl kurios yra įvykę 
daug nelaimių su automobi
liais ir pėsčiais. Į pabaigų 
sausio mėnesio užėjo kiek ša
ltesnis oras, pasnigo, bet va
sario mėnesį vėl paleido. Se
nieji Montrealio gyventojai 
nepamena tokios lengvos žįe-
inos.

Lietuvių judėjimas

Lietuvių Vytauto klubo pa
talpose kas subatvakaris ir 
sekmadieniais Ibūna užimtos. 
Laikomi mitingai, ruošiami 
koncertai, vakarienės, kalbos 
ir t.t. Vasario 21 d. draugi
jos rengia Lietuvos nepriklau 
somybės paminėjimų. Nors 
klubo patalpos erdvios, ta
čiau, užsidarius Šv. Kazimie
ro parap. pobažnytinei salei, 
dažnai būna permažos. Se
niau pašalpinės draugijos sa
vo mitingus laikydavo para
pijos salėj, taip pat renkda- 
vc koncertus ir prakalbas.

F. D.

numatyti kiek jų krautuvių kos- 

tumeriai reikalaus.

Mes malonini prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per 

specialį siuntinį. Primename, kad 

užsimokės laikyti užtektinai Old 

Gold Cigaretų stake, kad ir jų 

nepritrūktų.
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l Iš Tėvų Krašto
Dotnuviečių - Užjūrio 
Broliams Prašymas JO*

Dotnuva — tai visai lietu
vių tautai gerai žinoma vie
ta. Čia yra Žemės Ūkio Aka 
demija, kuri auklėja Lietu-

nelengva su litais. Litas mū-
__  , sų tvirtas, bet mes jų turime

vos ūkio mokytus vadus, ag- ,a|>ui ,1|aia u kur gį 
ronomus, agnkultūros inžiiue kiUs 4IW (Wt,rlų( 
rius. Žemės ūkio kraštui —
Lietuvai — tokie žmonės kaip 
tik ir yra labiausiai reikalin
gi. ... 1

Mūsų Akademija ne tik mo
ko, bet ir stengiasi išauklėti 
jaunus agronomus dorais žmo Į 
nėmis, gerais katalikais. Tu
rime čia ir savo bažnyčių (Sv.
Povilo vardu), kurioje kas
dien esti laikomos mišios, o 
šventadieniais be
profesorių dar ateina į baž
nyčių nemaža ir apylinkės kai 
n liečiu.

Bažnyčios sienas pastatė ir 
stogų uždėjo dar prieš karų 
rusų valdžia. Ji statė cerkvę.
Gi po Didžiojo Karo Lietu
vos valdžia skyrė pinigų už
baigimui ir vietoj cerkvės at
sirado graži bažnytėlė.

Ligšiol kentėnie, viskų pa
prastai įsitaisė, — menki al
toriai (didysis altorius kai
navo tik apie 50 dolerių), šie- į Komitetas:

Visa mūsų viltis — Jumy- 
Broliai Amerikiečiai. Pas 

Jus dolerių lengviau pasimai
šo, kaip pas mus Litas, o už 
vienų dolerį mes gauname net 
G litus. Taigi paremkite mū
sų gerus sumanymus. Skirki
te liekamų centų ar dolerį 
mūsų bažnytėlės išpuošimui, 
o mes savo geradarių pavar- 

studentų ir dės įrašysime į bažnyčios kny
gas ir prisiminsime dažnai 
savo maldose. Gi kai atsilan
kę į Lietuvų, užsuksite ir į 
mūsų Dotnuvų, mums bus li
nksma parodyti Jums ir mū
sų bažnytėlę, kur ir Jūsų ce
ntai ir doleriai bus patarna
vę Aukščiausiojo garbei.

Aukas prašome siųsti Aka 
Genujos Bažnyčios Rektoriaus 

I vardu — Kan. Prof. F. Ke
mėšis, Dotnuva, Lithuania.

I Ž. C. Akademijos Bažnyčios

s e

nos tik išbaltintos, niekuo ne- 
išpuoštos.

Mūsų bažnytėlę, kaip ir vi
sų Akademijų, lanko kasmet 
tūkstančiai svečių ne i ik iš 
Uetuvos, bet ir iš kitų kraš
tų. Mums buvo skaudu, kai 
visos Akademijos įstaigos 
gražiai įtaisytos, tuo tarpu 
Dievo namai vis atrodo pras
tučiai. Dėl to pasiryžome da
bar pastatyti naujų didįjį al
torių ir dekoruoti (išmalia- 
voti) visų bažnyčių. Visa tai 
atseis virš 800 dolerių.

Jau antri metai taupome 
ir dedame tam reikalui pini-

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
k ' .

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

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

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė.

TdL YARda 0994 
Rea.: Tai. PLAaa 8400

VALANDO8:
Nno 10-12 t. ryto: 2-3 ir 7-8 v

HMlMimm* otm. »*»

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa Ashland Avė.
2 laba

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvvay 2880

OFISO VALANDO8: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 j 
■•I no m.tn iv nno 7 iH 8-Ift • • J

JAV KUGRfAU I« KALIk-ORDnJOb

OR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 melų

RcuniatUmas Ir širdies Ilgos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M 
Gyvenimo vieta 1838 So. 60 A»a. 

Phone Cicero S<6(
orrtoe 4BSO l»»h a*ww«

tavos salinamaBet nors visi Akademi- 
žmonės nesigailime aukų 

— vis dėl to nesugebėsime 
daugiau sudėti, kaip apie pu-
«ę tos sumos, t. y. apie 4t)o'(,ar ^«t°vėjo prieš gana ai- 
dolerių. Mat pus mus vis dar

Prieš metus laiko Lietuva, 
kaip ir daugelis kitų kraštų,

t rius ūkiškosios krizės nugulė 
jimo ir tautos ūkio atkutimo 
klausimus. Įteikia pripažinti, 
kad per paskutiniuosius metus 
Lietuvos ūkio atkutimas yra 
gerokai pažengęs pirmyn. Nuo 
1935 metų besireiškiantis ūkiš
kasis gerėjimas dabar nė tik 
išsilaikė, bei ir pasiekė naujų, 
žymiai palankesnį ir patvares
nį ūkiškosios padėties rodyklį. litų gryno pelno. Už savo že- Mažėja įsiskolinimas bankams Tuo tarpu kai prieš metus tas 

niės ūkio gaminius Lietuva! Ryšium su jaučiamu visuoti- j>adenginias buvo žymiai ma- 
6iuo metu sunkiausieji ekono- pernai užsieniuose yra gavusi niu ūkio padėties pagerėjimu žesnis, neg siekė tik 44,5 nuoš.

apie 145 milijonus Litų. Iš vi- ir apyvartos padidėjimu yra j Uetuvos valiuta priklauso 
pereitais metais Įūetuva į padidėjęs ir privatinio pelno , prie pastoviausių ir geriausių 

užsienius gerokai daugiau par susidarymas. Gi prekybos ir 'pagrindų turinčių valiutų vi- 
davė šių žemėg ūkio gaminių: pramonės įmonių įsiskolini- soje Europoje pasireiškusių 
sviesto, kiaušinių, mėsos, Ii- mas bankams, priešingai vra p’niginių nuvertinimų Lietu- 
nų, gyvų gyvulių ir kitų smul- sumažėjęs. O kadangi pasitikė-
kesnių prekių.

minės krizės reiškiniai iš Ue- 
tuvos jau yra pašalinti. Tai 
rodo krašto gamyba ir prekių 
apyvarta, kuri yra žymiai iš
siplėtusi. Žemės ūkio gaminių 
kainoms pasaulinėje ir Lietu
vos rinkoje pakilus, vra padi
dėjusios ir visų gyventojų 
sluoksnių, ypač ūkininkų, pa
jamos.

Prekyba su -užsieniu
Lietuvos paskutiniuoju metu 

ūkiškieji laimėjimai ypač gra
žiai atsispindi jos prekyboj 
su užsieniais. Lietuvos užsie
nių prekyba praėjusiais me
tais tebesiplėtė ir gana žymiai 
prašoko paskutiniuosius kele-

—rioe ittetus^l93^»eta* lxFtTP ių%TKan. F. Kemėšis,

Bažnyčios Rektorius vos užsienio prekybos apyvar
ta pasiekė virš 246 milijonų li- 

B. Vitkus, J. Navickas tų. Iš viso pereitais metais 
Lietuva iš užsienių prekybos 
yra gavusi apie 34 milijonusBažnyčios Komiteto

Nariai

S

| Tūkstančiai rado paleng
vinimą gellantlems ir 

I skaudamiems muskulams 
| — su keliais ISsitrynimala.

PAIN-EXPELLER
| valsbaženklis Inkaras yra 
^naudojamas per 70 met

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BURLAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

- L I N I M E N T

n R a tr g A fe -

Kaukės nuo dulkių. <)kIdioma City, Okla., gyven
tojai apsirūpinę takiomis kaukėmis, kad apsisaugojus 
nuo dulkių. Praėjusiais metais Pietinėse valstybėse 
buvo didelės dulkių viesulos. Šiomis dienomis taip 
pat buvo ant Oklahomos užėjus dulkių siesula. Vie
sulą atėjo nuo Kan s* .s ir nuūžė linkui Texas.

Eksportas stiprina ūkininkus 
finansiniai

Šitoks žemės ūkio gaminių 
išvežimas į užsienius yra laimi

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

sustiprinęs ūkininkų padėtį ir '4631 South Ashland Avenue 
jų finansinį pajėgumų. Mat, -Ites. 6515 S. Rocktvel, Street
ūkininkai visus savo gaminius 
gali nesunkai ir jau žymiai au
kštesnėmis kainomis parduoti. 
Tokiu būdu, Lietuvos ūkinin
kas ir vėl pasidarė pajėgiau-

masinių vietos bei užsienio 
pramonės gaminių, kurių apy
varta šiuo metu yra gerokai 
pašokusi.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: REl’uJdic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

ctroftgjmm State B^uk name 
abuidoS Ifisdien nno 9 iki 5

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 6 iki 9

Telefonas CANal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvvell St 

Telefonas REPublic 9600
State <••• Prospect 1919
KAL & ZARETSKY

ATTORNEY8 AT UAW 
esai So. Westem Avė. 

Valandos: kasdien nuo S: SS oo ple* 
RO >:S0 v. vak. Subatoj di c 12 Iki 

<:•• vakare 
IMS W. xRan<loleh St. 

Valandos: kasden nue *:«0 ryte 
Iki 2:00 po piet

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROs-pert 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

j imas lietuvišku litų, nepai
sant kitų valstybių piniginių 
bandymų, tebėra toks pat tvir
tas ir nepaliestas, kaip ir pir
ma, tad galėjo susidaryti stam
bios naujos piniginės atsargos J Atepa^dinta^iš maldaknyges 
kurios pasireiškia ir bankinių 
indėlių sumų padidėjime. Lie
tuvos kredito įstaigų balansai 

' rodo, kad praeitų metų Laj>- 
k ričio 1 dienų visuose Lietu- 
vos liankuose buvo indėlių a- 
pie 229 milijonus litų.

Lietuvoje pinigų apyvartų 
praeitų metų gruodžio mėn.
15 d. buvo pasiekusi virš lt)

| milijonų litų ir yra padengtu 
G6, auksiu ir svetima valiuta.

vos litas išėjo 
patvarus.

nepaliestas ir 
Tsb.

PLATINKITE “DRAUGI”
LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL._________

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel LAFayette 8016

VALANDOS:
2—*4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais
_________pagal sutartj.

Telephone HEMIock 2061

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir iveiitadienioia

naąw> .n.itarima

Tel. Office Wentworlh 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

1 Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvrna seredomis ir aubatomis.

Tel. Ofc. REPubllc 7<M
Melrose Park #20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We#t Martnette Road
Antrad., kclvlitad. h juenktadlenlab 

9-12 v. rytą; 1-4 p. P-: •-• v. v. 
AuOtadienials nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL 

Pirmadieniais Ir treCIadlenlats nuo
10 v. r. Iki # vai. vakaro 

flefttadlenlais nuo 2 v. Iki S v. v.
Sekmadieniais pairai sutarties

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
T*L CANa' 0857

Rea. PROapect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
Office Phone Rea. and Offiee

PROanect 1(W» 2369 8. Leavitt 8t. •
Vai. 2-4 pp. Ir 7-» vak. CAKal O7O«

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

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

Nedėllout tr Trcėiudlcutala 
Pagal nutarti

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Huud&y by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal an tartį 

Ofiso Telef. BUOlevard
Namų Telef. PROapect

7820
1930

TeL OANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB 0HIBU1GAS 

2201 W. Cermak Road
i: 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir NedM. pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomia Avė. 
Tataf osm BSnbUe 7808

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę:

Ramybe Joms1

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmes 

10c.
DRAUGAS PUB. CO. 
2S34 So. Oakley Avė. 

___ Chicago, Illinois____
AKIŲ GYDYTOJAI

SO METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egzaminuojamo* — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0528

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso: Rea.:
LAFayette 4017 2458 W. 69 Bt

fel. namų:
HEMiock 6281

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M..
Rea. ofiso vai.: 10-12 A M.

& 8-9 P. U.
Trečiadieniais u Sekmadieniai* 

__________nagai atitarti_________

DR. P.. ATKOČIŪNAS
nANTTRTAfl

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

8147 So. Halsted 8t., Chicago
Pn.pd Sered. ir Suhat. auo 2—9 v.

Ka,. 0924 So. Talman Ar*.
Res. Tel. GROveaill 0617 
OfftrtzTeL mooek 48« ‘

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv tr Nedėliomis ansitarna

TaL OANal 8346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagei sutarti
2305 So. Leavitt St 

TaL OANal 0408

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 8051 8619 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniai# ir Sekmadieniai* 
pairai aptarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 8o. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tai. BOUIevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DAMTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutarti

TaL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1—S; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tai. VIRginia 0030 

Residence Tel. BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Retldenelja
8939 So. Olaremont Ava 

Valandos 010 A M.
Ned&hoaug pa*al atartu
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
IS TĖVŲ MARIJONŲ CHICAGOS APSKR. 

RĖMĖJŲ SUSIRINKIMO

Dalyvavo Daug Atstoviu Ir Pravedė Naudingy 
Nutarimų

Praeitų trečiadienį, buvo 
Tėvų Marijonų Chicagos ap
skrities rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė pirm. A. 
Bacevičius, pakviesdamas ra- 
štin. J. Kulikauskų perskai

tant reikalui net praeitais me
tais. Nekurtose kolonijose, bū
tent: Cicero je, Dievo Apvaiz
dos, randasi skyriai, tik ne
žūna dėl kokios priežasties' 
jie susilpnėjo, nes rodos, ir I

tyti praeito susirinkimo pro- į valdybas įėjo gana veiklūs
tokolų, kuris tapo vienbalsiai 
priimtas.

Atstovų atsilankė iš sekan
čių kolonijų: North Side, Mel- 
rose Park, West Side, Brigh
ton Park, Town of Lake ir 
Archer Ileights.

Nors ne visose Chicagos ko
lonijose gyvuoja Tėvų Mari
jonų rėmėjų skyriai, bet vis
gi šis susirinkimas buvo ga
na skaitlingais atstovais. Su
sirinkimas tikisi, kad su lai
ku bus suorganizuoti skyriai 
ir kitose kolonijose, nes ne- 
kurie gertb. klebonai pritarė

luiku, kada prieš akis turime 
didelių durbų, kad šis užsi
mojimus kuogreičiuusia išsi
pildytų.

Vajaus reikalu kana plačiai
kalbėjo kun. V. Čižauskas, j 
ir pranešė, kad šiuo laiku 
labai smarkiai tuo reikalu da
rbuojasi vestsaidietia uolus 
darbuotojas Andriejus Badse-t 
vičius, kuris jau baigia len-i 
kvti Vest Side kolonijos i»a-1 
rapijonus surinkdamas virš 
100 dol. aukų.

Susirinkę atstovui patiekė
nariai, iš kurių tikėtasi gana 
gražaus veikimo. Visgi gaila, 
su laiku, tikimės, kad naujai savo raportus, kad dabarti- 
skirtas dvasios vadas, gerb. niu laiku, visose kolonijose 
kun. V. Čižauskas aplankys, rengiama kas nors tokio.
ir gal pasiseks juos atgaivin
ti. ’ ‘ i

Kun. V. Čižauskas, pasiry
žęs aplankyti šias kolonijas 
iš eilės: Bridgeport, Cicero, 
Roseland, Vest Pullman, So. 
Chicago, Archer Ileights, 111., į 
net ir Indiana Harbor, Gary, 
Ind. i . : jftį&a

Butų labai gera, kad šiuo
------.............................................

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

U ITRINEITS ELI 
OF BITTER TONE

Kėbulai
Nevirikinimo

Vergais

FMAlTK BAMPELIO DYKAI 
Triaar-. BHBer W1ae O».
B44 B. Well. B*.. n,lea(«. TBL 
Pridek M* *mpeU BjfcM

Visos®

Vaistinėse

VEHETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
-------o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj------ o------ %
Suvirš 50 metų prityrimo

—O------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus--- -- O- -
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI ORAND AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

VALENTAS BURKUS

Pirmoj vietoj stovi Melrase 
Park Marijonų rėmėjų sky-

Juozas Mickeliūnas, visuo
menės veikėjas, LRKSA 163 
kuopos pirmininkas, sekma
dienį, vasario 21 d., per 163 
kuopos rengiamų teatrų, ku
ris įvyks Gini. Pan. Šv. parap.

eina dviejų puslapių laikraš
tukas “Parapijos žinių žine
lės”, kur aprašoma visas pa
rapijos ir draugijų veikimas 
bei naujienos. Tuomi dau
giausiai rūpinasi ir dirba pa-| 
lapijos komiteto jauni du vai-j 
kinai: Leo Konstant ir J. Pe- 
redna; jiems daug gellisti kle
bonas kun. A. Linkus.

rius. A. Švilpauskienė prane- svetainėje, vaidins “Valento
šė, kad rengia kauliukais žai
dimo vakarų ir prakalbas, ir 
kvietė apskritį atvykti į jų 
rengiamų pramogų. Apskritis 
priėmė kvietinių ir sutiko da
lyvauti. * . , į .

Brighton Park Marijonų 35 
skyriaus P. Vaičkauskas ir 
Navickienė pranešė, kad ir 
jie rengia panašių pramogų 
balandžio 25 d.

Taipgi West Side ir Nortli 
Side, Town of I^ake irgi ne
atsilieka. Jų pramogos įvyks 
kiek vėliau.

Tėvų Marijonų apskr. su
sirinkimas, kaip praeitais taip 
ir šįmet nutarė surengti me
tinę vakarienę, lvoniisijon į- 

j eina: A. Švilpauskienė, J. 
Kulikauskas, E. Gedvilienė, 
P. Turskienė, M. Stunibrienė, 

j A. Bacevičius, K. Kantautas, 
ir kun. V. Čižauskas. Diena 
bus pranešta vėliau.

Taipgi Marijonų rėmėjų su
sirinkimas nutarė rūpintis 
Tėvais Marijonais ir broliais 
palaidotais Šv, Kazimiero ka
pinėse, kad jų kapai būtų 
palaikomi gražiausioj tvarkoj.

Nesi radus daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas baigtas.

J. K. apskr. rašt.

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO”’---

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
* DIENĄ IR NAKTĮ SAUKITE TELEFONU

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

AGOTA VASKIS
(po CfcvatM Vaičaitis)

Mirė vasario 1? d., 1937 m.,
3 vai. ryto, subrukus 26 mo
tų amžiaus.

Kilu Ift Suvalkų rėd., Kaime
lio parapijos.

Amerikoj Įgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Kaslmlerų, 2 dukteris: 
Valerijų. 4 mteų Ir Sylvi- 
jų 3 metų. tėvų JunŪ Vai
čaiti, motinu Antaniną. po 
tevsls OnusaJtė, 2 brolius: An
tanų ir Juoaapų., aeaerj Onų lr 
ftvogerj Zlgmonla Kundrotus, 
di'dę Pranclftkų Onusrlt) Ir jo 
žmonų Aleksandru, uoSviedę 
Petronėlę Vaškienę Ir ftvoffar- 
kų Mortą, Ir {rimines, draugus 
Ir pažistuiuus; o Lietuvoj bo
butę levų Onusoltlenę, dėdę 
Jonų (Onusalt | Ir tetų Onų Olls.

Kūnas pašarvotas 3124 So. 
Union Avė.

Laidotuvės ivykg Aefitadleni, 
vasario 20 d. I* namų t vai. 
ryto bus atlydėta J Bv. Jurgio 
parap. balnyčių, Brldgepoitt. 
kurioj |vyks gedulingos pamal
dos ut vėllonės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j iv. Kt- 
tlmlero kapines.

Nuoitndilal kviečiame visus 
rimines, draugus-ges Ir požy- 
stamus-us dalyvauti ilose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyms, Tėvai, Bro
liai, Kcmsk ivogerls, IMsIė. 
(Jošvteač. Avogerka Ir Gimines.

Iųtidotuvlų direktorius H. M. 
k k ūdas. Tsl. MONroe 3377.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OART, INO, LAint/TCVIV niHF.KTORIAI 
KELNER — PRUZrN

Oarlauataa patarnavimo* — Moteris patarnauja 
M •» W. IMh Are.

Mm Orpntoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

PLATINKIM KATALIKIŠ
KĄ SPAUDĄ

Kaip tapti Federacijos 
aktingu nariu

Kad būti Federacijos akti
ngu nariu, nereikia tam tik
ro pašaukimo, savęs išsižadė
jimo. 1) reikia būti atstovu 
bile vienos katalikiškos orga-

(Pabaiga)
Jei visi katalikai taip tvu- 

. įlipai ir panašiai suimturučm 
Vasario 16 d. paiap. mo- bedieviškos spaudos platinto- 

kykia, vadov. seserinis moky-| _ -ių dienų mo
tojoms, minėjo Lietuvos ne- ir paėjus, išnyktų ir P^rn^šti raP°rt“s

bedieviškoji spauda iš kata
likų namų ir ateitų Dievo Ka
ralystė į šeimas. AptušU-.ų 
kalėjimai.

Kad greičiau sugražinus tų 
Dievo palaimų išvarytų iš {pa
vienių šeimų ir iš tautų, hū- 

; tinai reikia klausyti! bažny- 
Vasario 7 d./čios balso, kur Kristaus mo

priklausomybės 19 metų su
kaktį. Išpildyta patrijotiška 
programa. Kalbėjo kleb. kun. 
A. Linkus. Be mokyklos da
lyvavo daug ir suaugusių.

Rap.

Apie Klubo Vakarę

Butkaus” rolę.

West Pullmano 
Naujienos

Vasario 21 d., 3 vai. po 
piet, parapijos svetainėje ve- 
stpulmaniečiai iškilmingai mi 
nės Lietuvos nepriklausomy
bės 19 metų sukaktį. Bus gra 
ži programa, kurių išpildys 
choras. Kalbės: Lietuvos kon
sulas dr. M. Bagdonas, adv. 
J. Borden ir klėb. A. Linkus. 
Įžangos nereikės mokėti. Vi
si kviečiami dalyvauti. Pami
nėjimo rengimu daugiausiai 
rūpinasi labdarių 10 kuopa.

CICERO. -
8v. Antano parap. Namų Sa-lkslas yra aiškinamas tiesoje
vininkų klubas surengė gra
žų koncertų ir šokius parap. 
svetainėj. Koncerto dalį išpi
ldė Morton Sterling Higli 
School benas. ’

Kalbėtojais buvo adv. C. 
Kai, assistant State attomey 
of Cook County, Pranas Vit
kus ir klebonas. Adv. Kai la
bai gražiai išdėstė reikalin
gumų lietuviams, ypač parap. 
namų savininkams, vienytis, 
ir iš to išeinančia naudų, ir 
apie taksų kilimų. Taksų kili
mų, sakė kalbėtojas, gali su
laikyti tik namų savininkų 
vienybė ir sutartinas klūbo 
veikimas.

Žmonių atsilankė gana da
ug. Visi buvo patenkinti kon
certu ir kalbomis, išskiriant

Sunkiai susižeidė mūsų va- vienų, kurs gyvena ne savo

ir šviesoje. Be to, reikia būti 
aktingu nariu šv. Bažnyčios.

Federacija tavo, katalike, 
naudai kas met rengia Kata
likų Veikimo Kursus. 0 kur
sai tau įteiks stiprų ginklų 
kovai su bedieviškųja spauda, 
su šių dienų nedoraisiais ‘Ka
što’ žinovais - mokytojais ir 
pariziejais, kurie kovoja prieš 
Dievų, Jo Bažnyčių ir prieš 
tavo ir tavo mylimųjų išga 
nymų.

Tie virš minėti ginklai — 
tai pažinimas blėdies, kokių 
neša bedieviškoji spauda, ko
munizmas, socializmas ir visi 
izmai.

iš Feder. apskrities ar Fed. 
skyriaus nutarimus savajai o- 
į gunizacijai. 2) jei nesi atsto
vas organizacijos, gali dar
buotis Federacijoje ir būda
mas pavieniu-e, tik reikia, 
kad Feder. valdyba žinotų, 
kas esi: organ. atstovas, ar 
Įi&vienis geras katalikas. 3) 
Federacijoj apsiimtus dar
bus reikia ištikimai pildyti. 
Ko jauti nepajėgsi tinkamai 
atlikti, neapsiimk. 4) Reikia 
būtinai lankyti visus Feder. 
apskrities ir Feder. skyrių su 
sirinkimus. 5) Reikia lankyti 
Federacijos rengiamus vaka
rinius liaudies kursus gavi
mui įrankių kovai prieš be
dievybę ir pavojus kataliky
bei ir t.t. J. S.

‘ ‘ Draugų ’ ’ perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

PLATINKITE “DRAUGI”

rgon. S. Railo žmona. Eida
ma šaligatviu netoli savo na
mų paslydo ir išsilaužė kojų. 
Guli Roseland Community li
goninėje.

Sausio 22 <£, parap. svei. 
C. Y. O. mergaičių klūbas bu
vo surengęs šokius, kurių pe- f 
inų skyrė per pus su parapi
ja. Parapijai įteikta 30 dol. 
Ačiū mergaitėms už pasidar
bavimų.

galva. Jis yra geras žmogus, 
bet mpžai pažįstus katalikiš
kų akcijų. Į tokius žmones! 
reikia žiūrėti su apgailesta
vimu. Tokie žmonės daro gė
dų tikėjimui, savo tautai ir 
sau. Jie ne savo galva gal
voja ir ne savo kojomis vaik- 

D^lyvis-parap.

Vasario 7 d., parap. svet. i 
parapijos choras, kuriam va
dovauja varg. S. Raila, turė
jo saunų vakarėlį su šokiais 
ir programa. Publikos buvo 
pilna svetainė. Vaidino juo
kingų vieno veiksmo komedi- 
jėlę “Nesipriešink”. Be to, 
gražiai padainavo trejetų dai 
nelių. Pelnas skirtas per pus 
su }>arupija. Parapijai įteikta 
30 dol. Ačiū chorui ir jo va
dui nž surengimų gražaus va
karėlio. Daugiau tokių pare
ngimų.

Vasario 9 d., Užgavėnių va
kare, parapijos svet. jauni
mo Glee klubas buvo suren
gęs parapijos naudai pasilin
ksminimo vakarėlį su šokiais. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Parapijai padaryta pelno 50 
dol. Garbė jaunimui!
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. LiMis

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Vasario 11 d. K. Šalkaus
kų šeimynų ištiko didelė ne
laimė. Jų sūnus Steponas, 21 
metų, važiuodamas automobi
liu mirtinai susižeidė. Vasa
rio 12 d. mirė. Vasario 17 d. 
iš ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rap. bažnyčios iškilmingai pa 
laidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse. i [.

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

Fom-pi A. Petkas
S. M. Skutas

Nuo Naujų Metų kas sek
madienis mūsų parapijoje iš- * Ezerskis ir Šias

«> —

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703



Penktadienis, vasario 19, l93f

jj Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Misijos

CICERO. — Sekmadienj, 
vasario 21 d., Šv. Antano ba
žnyčioj prasidės misijos, ku
rios tęsis tik vien;} savaitę.
Misijos bus ypatingai tiems, 
kurie ir kurios suvis nemoka,
arba mažai supranta, lietuvi-1 paskelbimo paminėjimo. Ben-

So. Halsted st. rengė Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimą.

Naujas įeiškinys jau yra 
tas, kad lietuvių komunistai 
pagalios pripažino nepriklau
somą Lietuvą ir pradėjo dė
tis prie tos nepriklausomybės

dro fronto masmitingas pra
sidėjo Lietuvos himnu ir jj 
giedant visa publika atsisto
jo. Reiškia ir komunistai pa
gerbė himną. Masmitingas bai 
gėsi komunistų himnu. Tada 
apie trečdalis publikos sėdė
jo.

Pirmutinis kalbėjo P. Gri-

šką kalbą.
Prieš Kalėdas per dvi sa

vaites buvo misijos lietuvių 
kalboje, dabar vieną savaitę 
turėsime anglų kalba. Duoda
me visiems progos tikrai su
prasti, pažinti savo sielos ve
rtybę ir šio gyvenimo tikslą.

Klebonas ragina visus ruo
štis j Dievo malonių puotą,; gaitis, “Naujienų” redakto- 
j misijas. Patys naudokitės rius. Jisai peikė Lietuvos at- 
proga, ir kitus raginkite,
kvieskite į misijas. Visi apaš
talaukime sielų išganymui, vi
si melskimės, kad atsiverstų 
nusidėjėliai.

M b i jas ves Kun. John Do\v-

giminio veikėjus ir nepriklau
somybės kūrėjus. Citavo raš
tus tų lietuvių rašytojų, ku
rie prieš karą, caro gadynėje 
išsitarė, kad lietuviai negali 
nepriklausomybės sulaukti.

minėjo, kad Brooklyno “Lai
svė” rašė, kaip laisviečiai nu
balsavę prieš Lietuvos nepri
klausomybę, linksmai išsiskir
stė. Bet minėjo, kad Lietuvos 
Taryba vokiečių okupacijos 
metu kvietė Urachų užimti 
Lietuvos sostą.

Po Grigaičio kalbėjo Pru- 
seika. Jisai sakė, kad vokie
čių okupacijos metu Lietuvos 
Taryba negalėjo geriau elg
tis ir turėjo taikytis prie ap
linkybių. Teisino Kapsuką, 
nes jis norėjęs Lietuvą pada
ryti darbininkiška. Įrodinėjo, 
kad dabar Lietuvos ir visos 
Pahaltijos geriausia rėmėja e- 
santi Sovietų Rusija.

Buvo renkama aukos Lie
tuvos kaliniams. Bet nei ne
minėta apie lietuvių kalinius 
Sovietų Rusijoj, Lenkijoj ir 
Vokietijoj.

Tai tiek naujo bendrame 
fronte. Sp. R.

kuopos pirmininkė ir žymi vei 
kėj&. Kitose draugijose taip
gi daug veikia.

Jauną graduantę nuošird
žiai sveikiname. R. B.

M£NOMON£E ST.

Zuna. Atvaizde diagrama parodoma, kaip policininko rxtwar<t 
Kelly žmona suvažinė'jus adv. II. L. Cchatroop bandė pabėgti. (1) adv. Cliat- 
roop išėjęs iš draugo namo perėjo skersai gatvę pasikalbėti su’draugais kitam 
automobily (2) ir grjštant atgal ant jo užvažiavo Mrs. Kelly (3). Nesustojus 
įvykio vietoj ji pasuko j Menomonee gatvę (4). Stoąėjusi ant kampo (5) mo
teris paėmė automobilio numerį ir pranešė policijai. Pats polic. Kelly savo 
Žmoną nuvežė į policijos stotį.

pildė parap. choras, vedamas I “Vulio, Lietuva! Valio, jos dis pats pasakė turiningą ir_  5*" . - V • V • I 11 A TI

ling ir Raymond liillmger, Bet nenUn5-’° tų sau artimų
mūsų diecezijos misijų štabo
nariai. Klebonas

Šis - Tas Naujo 
Bendrame Fronte

Amerikos lietuvių kairiųjų 
bendras frontas nėra visai

žmonių, kurie su nepriklau
somybės idėja nesutikdami 
mansei jetę dainuodami išėjo 
iš lietuvių Petrogrado seimo. 
Neminėjo, kaip Kapsukas su 
burliokų pagalba norėjo Lie
tuvą ginklais prijungti prie 
Sovietų Rlusijos. Neminėjo, 
kad nepriklausomai Lietuvai

Vasario 16-ji Cicero j

naujas, bet šis - tas naujo ja- j besiknriant ir Amerikos he
me pradeda įvykti. Štai Clii-’ tuviams tame besidarbuojant 
cagos bendras frontas pra?- Bostono “Keleivis” rašė, kad 
jusį antradienį vasario 16 die
ną Lietuvių Auditorijoj, 3133

Lietuvai geriausia būtų dėtis 
prie draugiškos Rusijos. Ne-

Ciceros lietuviai patrijotin- 
gai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį 16 d. va
sario.

Rytų 8 valandą skaitlingas 
žmonių būrys susirinko baž
nyčion. Pats klebonas knn. 
Vaičnnas laikė šv. Mišias už 
Lietuvą ir pasakė gražų, pro
gai pritaikintą, pamokslą.

Vakare žmonių priėjo pilna 
parap. svetainė. Programą iš-

varg. A. Mondeikos.
Mokyklos vaikučių benas,

vedamas sesers Salvatoros, 
Kazimierietės, puikiai pagro
jo keletą kūrinių.

Dainavo mergaičių choras.
1 Mokyklos berniukai išpildė 
L. Vyčių drilius. Visi savo da
lis puikiai išpildė.

Kalbėtojais buvo: adv. Sa
vickus, praeitą vasarą grįžęs 
iš Lietuvos. Gražiai kalbėjo 
apie IJetuvos kilimą Lietuvos 
konsulas Chicagai dr. M. Ba
gdonas labai vaizdžiai nušvie
tė Lietuvos praeitį, dabartį 
ir ragino visus laikytis tau
tiškos - lietuviškos vienybės, 
kad palaikyti Lietuvos nepri
klausomybę. Konsului įeinant 
ir išeinant ciceriečiai jį pa
gerbė sustojimu. Per jį pa

gražint įžanginę kalbą. A. Po
cius yra geras kalbėtojas ir 
sumanus biznierius.

Žemaičių Dėdė

konsulas!”
Jausmingai kalbėjo žemai

tis A. Valančius ir klebonas 
kun. Vaičiūnas.

Aukų surinkta apTe $20.00 ---------------------
Vilniaus vadavimo reikalams. H. Aleksiūnaitč Baigė

Apie 10 valandų visi, pil- > Univeisiteta
m gražaus, patrijotmgo ūpo,' ______

MARQUETTE PARK. — 
Žymių mūsų kolonijos gyve
ntojų biznierių Aleksiūnų, 
6641 Richmond st., dukrelė 
Helena šį mėnesį baigė Illi
nois universitetą Bachelor of 
Science laipsniu akauntacijoj 
('sąskaitų padaryme). Unive
rsitete ji buvo Pili Chi Tbeta 
garbės narys ir junior biznio 
menedžeris Illia štabe. Moks
las gradnardei labai gerai se
kėsi.

Graduantės mamytė y ra Mo

skirstėsi namo, dar sušukda
mi “Valio, Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!”

Žemaičiui priminus apie J. 
Basanavičių, susirinkusieji at
sistojo ir, klebonui vadovau
jant, atkalbėta “Sveika Ma
rija” ir “Amžiną atilsį” už 
Basanavičiaus sielą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą surengė Federacijos 
12 skyrius.

Programai vadovavo žino
mas Ciceros biznierius ir uo

Sųjungiečių Veikla

BRIGHTON PARK. — Mo 
terų Sąjungos 20 k p. susirin
kimas įvyko vasario 1 d. Nut. 
raštininkei atsisakius iš savo 
vietos, išrinkta Valerija Ged
minienė.

Raportą iŠ siuvimo kursų 
patiekė Paukštienė. Pastara
sis vakaras buvo Valantinie. 
nės name. Kiti kursų vaka
rai bus Šakūnienės ir Dovi- 
dauskienės namuose.

Rengiamas “Charity Bun
co” kovo 7 d.

Pramšta, kad serga Pana
vienė, buvusi ilgametė kuo
pos raštininkė. Narės prašo
mos ligonę lankyti.

Raportas iš knygų revizi
jos neišduotas. Padėkota Ma
cijauskaitei už nupirkimą 
“receipt book”. Pareikšta pa 
dėka K. Račkienei, kuri iš 
Lietuvos atsiuntė kuopai 2% 
svarų grybų.

Išrinkta komisija paėmimui 
daržų piknikui.

Išrinkta penkios atstovės į 
apskrities susirinkimą.

Pelėda

1,000 ŽMONIŲ MTRft 
GRIPU

I gerbė ir Lietuvą sušukdami lūs darbuotojas A. Pocius, terų Sąjungos Marquette Pk.

... šitie yra kvepiantieji lapai, kurie padaro 

Chesterfields žymiausiu cigaretų.

v

f ...KVAPSNIS į,. A ..iZZT^
W ...LENGVUMAS '

...SKONIS / i
Tai tie gerieji daigtai, kuriuos jūs pa- J f

geidaujate cigarete... Jūs randate juos į Chrstcrfidds.

Reik gerų daigtų pagaminti geruo

sius daigtus ... ir nėr apsirikimo kaslink 

puikios kokybės šitų brangių turkiškų ta* 

bakų Chesterfield ei garėtuose.

Copyright lW7. Liocitt * Mnu Tobacco Co.,

.. ira^įa-i Kvapsnio
... saulės-Išdžiovinti tabako 

laukuose Turkijoj ir Graikijoj

Užėjus gripo epidemijai 
Anglijoje ir Valijoje, per vie
ną savaitę mirė 1,100 žmonių. 
Iš jų 663 mirė Londone.

Vyskupo Petro FranclS- 
kaus Bučio, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
Joje rns visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE 

Chicago, Iii.

Tel. LINcoln 4424 
Dėl Reumatizmo, Slomi, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Krauio Spaudimo ir 
Redil’mi^o—PAM^OTNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Li"ht. Rulnhur ir Shotrer 

MaudvnJs,
Ui<*ktrns Trytmentai ir Masožai

VTPV SKYRITA 
1IWB C<»hnom Aif. 
I’l m.. Trr* K tihr.

Ir ftett.
r»t ik' te r«k 

Antr. Ir Prnkt. 7:30 
rrto Iki * vnk.

MOTU” V «RY’>irS 
l**7 N. Hnlsted St.

Antr. Ir Krtvlr.
• ryt* Iki 0 vak. 

Mat erta 
Pntamnntn'n

AIO‘K VIETOSK FTVTR8 40 MKTC

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKE

Relka’nnjama moteris va'vtl namus. 
Pan lietuvius. 334 3 S. Union Avė.

Reikalai! tanios moterys sortnotl sku
durus. Prityrusios. Nuolatinis dar
bini Ir r-ras užmokesnla. 1801 No. 
T^nvltt St. __________________
Relkn'siilama merrlna skalbimui Ir 
nroslUmnl su marinomis. Box SOS. 
"tirumi," 2334 So. Oakley Avė., 
f’blcaro.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

Belkalsuiamns Isunss 28-28 m. sm- 
»isns vvrss. Amerlkonas-lletuvls pn„ 
Imti Istelytn liiv«'#loilmn skalbinių 
Psundrv ronte) ClceroJ. Svaru*. am
alai lAmdnntls Ir »era« darbininkas. 
Pentennlnl Laundry, 1417 W. Roo- 
Mvelt Itd.

Raiko įpilamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prltvres Akės darbuose. 
Boa 811. "Drauaas,” 2384 So. Oak
ley Avė., CblcMgo. •

PARDAVIMUI KAILINIAI PAI/TAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam psrdsvlmnl 35.0B, 
Pirmosios ateit,. pirmiausiai mt 
Kronom losi Reetlon. Mlller Fur Com- 
psnv 188 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarai*

PARDAVIMUI TAVERNA
Pardavimui taverna pačiam vidury 
Hoselando. Įsteigta 4 metai. Kaina 
32ROO už visk* Kreipkitės vien rak
tu dėl apolntmento | M ra. Corbett, 
10854 Indiana Avė.


