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ATSAUKT! U. S. ATSTOVĄ IS MEKSIKOS’
KONGRESE PAREIKŠTA, KAD UŽDARYS Sfl.Pl- VISKAS ŽLUGO SU TEISĖJAI PAS 

AMBAS. DANIELS KOOPERUOJA SU MOSTOTIS SOVIETŲ RUSIJA PREZIDENTĄ
MEKSIKOS TIRONAIS

AVASIIINGTON, vas. 8. — 
kubai gyvi ir įdomūs svars
tymai šiandien įvyko kongre
so žemesniuose rūmuose, Ra
ila atstovas \V. 1’. C'onnerv, 
.Ir., deni. iš Mass., iškėlė Mi k 
sikos klausinių. Jis reikalavo, 
kad rūmai pripažintų atsto
vo lligginso rezoliucijų, kuria 
.ja reikalaujama, kad J. Val
stybių vyriausybė įsikištų į 
Meksikos reikalus, arba at
šauktų jos vyriausybės pripa
žinimų iki kol tame krašto 
nebus įvykdyta pageidauja
ma tvarka.

A'tstovas (’onnery nurodė,

ČEKOSLOVAKIJA NEPASITIKI SU
TARTIMIS, APSIDRAUDŽIA IŠ ORO
VIENA, Austrija, vas. 8.— 

Čekoslovakija, kaip paaiški, 
nelabai daug pasitiki supla
nuota Prancūzijos Anglijos 
sutartimi, kad valstybėms ap
sidraudus nuo puolimų iš 
oro, pasitaikius naujam ka
rui. Tad, kada kitos Europos 
valstybes tariasi dėl nusigin
klavimo ore, Čekoslovakijos 
vyriausybė imasi priemonių, 
kad apsisaugoti nuo galimų 
puolimų iš oro.

Ministerių kabinetas paga
mino įstatymui projektų ir šį 
įdavė parlamentarinei komisi
jai.

Projektu nustatoma, kad di 
dėlių namų ir fabrikų savi
ninkai privalo parūpinti du
jinių bombų nepermušamas 
patalpas (rūsius), kur, pri
reikus, galėtų pasislėpti visi 
namiškiai ir darbininkai.

Visam krašte savivaldybių 
pareiga yra parūpinti visie
ms žmonėms tos rūšies slėp
tuves nuo dujinių bombų.

Viso krašto policija turi 
būt įpareigota, prireikus, vi
sus gyventojus aprūpinti pr
iešdujinėmis kaukėmis.

Už visokį prieš tų apsau
gos sistemų sabotažų yra nu
matytos aštrios bausmės, ne
išskiriant minties bausmės.

SENUTĖ NORI BŪT 
PILIETE

PITTSBURGH, Pa., vas. 8. 
— Miss Sofia Zove, gimusi 
Austrijoj, (turinti 102 metų 
amžiaus, reiškė noro būti šio 
krašto piliete.

1898 metais ji atvykus į J. 
Valstybes.

1

kad Meksikos vyriausybė pa
naudoja savo kariuomenę, 
kad gruzinus ten pagonizmų 
ir praplotus bedievybę. Jis 
sakė, kad su Meksika reikia 
apsidirbti trumpai: atšaukti 
ambasadorių J. Danielsų, kurs 
ten būdamas kooperuoja su 
Meksikos tironais, kad paver 
gus gyventojus.

Į Kai kurie atstovai ėmė giri 
ti Danielsų, o kiti pareiškė, 
kad, esu, negalima vvriausy- 
bei kištis į svetimo krašio 
vidaus reikalus.

Svarstymai nutraukti be 
kio išsprendimo.

jo

RYMAS, vas. 8. — Italu 
laikraščiai atspausdino saky
tų andai Vokietijos propagan
dos ministerio Goebbelso pra 
kailių. To nacio valdininko’ iš
vados yra tokios, kad Austri 
ja būtinai turėtų susijungti 
su Vokietija. Sako, Austrijų 
apgyvena vokiečiai ir jie tu
ri susilipti vienon didelėn ger 
manų tauton.

Italijos vyriausybės orga
nai nesupranta tokio Vokieti
jos elgimosi. Italija su Pran
cūzija sutarė saugoti Austri
jos nepriklausomybę ir talkon 
pakvietė pačių Vokietijų, e 
Vokietija .štai kų kalba.

KOMONISTAS KALĖTI IKI 
GYVOS GALVOS

VIENA, Austrija, vas. 8. — 
Vengrijos sostinėje Budapeš
te specialus teismas nubaudė 
iki gyvos galvos kalėti komu
nistų Matbias Rakosi, kurs 
1919 metais bendrai su gar
siu raudonuoju žudiku Belą 
Kun žudė žmones.

Rakosi nesenai paleistas iŠ 
kalėjimo, atlikus jam 8 metų 
skirtų bausmę už kitų nusikal 
timų. Jis tuoj areštuotas ir 
dabar teismo nubaustas už 
žmonių žudymų.

9 ŽUVO, 13 SUŽEISTA

FORT AVTLLIAM, Ont., Ka 
nada, vas. 8. — Kanados na- 
cionalių geležinkelių sistemos 
traukinys netoli čia sudaužė 
trokų, kuriuo važiavo rieške- 
lių darbininkai. 9 darbininkai 
žuvo ir 13 sužeista.

KOMISIJA SAKOSI NETU
RINTI ŠELPIMUI REIKA

LINGŲ FONDŲ
Illinois Relief Emergeucy 

komisija skelbia, kad šio va
sario mėn. 13 d. ji bus pri
versta uždaryti visas šelpimo 
stotis Chieagoj ir kitur, jei 
iki to laiko negaus iš krašto 
vyriausybės numatyto toles
niam šelpimo darbui fondo.

Komisija sakosi, kad por 
vasario mėnesį šelpimui yra 
gavusi iš krašto vyriausybės 
2,945,000 dol., o iš valstybės 
— 3,000,000 dol. Tuo tarpu 
yra reikalinga turėti mažiau
sia 13,000,000 dolerių.

STALINUI PAVESTA PA
TAISYTI KONSTITUCIJA

MASKVA, vas. 8. — Visų 
sovietų kongresas nusprendė 
įvesti Rusijoje lygių repre
zentacijų ir betarpiškus rin
kimus. Šiam tikslui yra rei
kalinga pataisyti sovietų kon 
stitucija.

Konstitucijai pataisyti iš
rinktas komitetas, kuriam va
dovauti paskirtas pats dikta
torius Stalinas.

Įdomu, kaip Stalinas pa
taisys konstitucijų ir kokios 
čia bus balsavimo teisės.

JAPONIJOS IMPERIJOJ 
YRA 250,747 KATALIKAI

NTIGATA, Japonija, vas. 
8. — Dieviškojo Žodžio misi
onieriaus kun. P. C. Oertle
surinktomis statistikomis, 19-1 vo labai pavojingas ir sutruk 
34 m., birželio m. 30 d. Japo-idytas. Tas pat buvo ir su ša-
nijos imperijoj buvo 250,747! 
katalikai. Iš to skaičiaus 103,- 
271 buvo pačioj Japonijoj ir 
147,476 — Korėjoj, Formo-

VIENAS GROBĖJAS 
NUŠAUTAS

ligatviais. Dfcug žmonių pa- 
sižeidė.

Kai kurie protingesni namų 
savininkai Šaligatvius nuva- 

soj ir kitose su mandatais lo, arba juos apibarsto pele-
jos valdomose salose, Ramia-! nais. Dauguma to nepaiso, 
jam vandenyne. Gali žmonės suktis sprandus,

kadangi nėra kas priverstų 
savininkus nuvalyti šaligat- 

|Vius. Miestas nebeturi tos rū-
----------- ' šies įstatymo, o šis, iš tikrų-

Du padaužos smurtininkai, jų, būtų labai reikalingas žio 
Tony Penna, 24 m., ir Vito mos sezonui. Gražiai ragina-. 
Messina, 28 m. amž., ketvir- mi žmonės neįpratę klausyti, 
tadienio vakarų kėsinosi pa- , -■ - — —
grobti automobilių pardavimo! NORI GAUTI PINIGŲ 
agentūros savininkų Louis BERLYNAS, vas< 8> 
Kaplanų, 43.m. amž., 31 o2Aižkgja> kad Vokieti-
Ogden avė. SORto įpčdinj8 andai ne

Penna tempė Kaplanų į au veltui aplankė diktatorių Hit- 
tomobilį. Tuo metu pasisuko lerį. Prašė diktatorių, kad vy 
01enview konstabelis E. Dews.1 riausybČ atsimintų buvusį kai 
Penna nušautas ant vietos. Jo zerį, kuriam trūksta, pinigų 
sėbras sužeistas ir suimtas. gyventi Olandijoj.

DINGO PREKYBA SU SO
VIETAIS, APIE KĄ DAUG 

SVAJOTA
AVASHIN.3TON, vas. 8. —

Susprogo kai muilo burbulas 
Maskvos ličiulių amerikiečių 
gražios svajonės, kad po so
vietų vyriausybės pripažini
mo Amerika praplosianti di
delę prekybų su bolševikais 
ir priede dar atgausianti sa- 

, vo skolas. Neatsiekta nei to, 
•nei kito. Sovietų vyriausybė 
neturi pasiryžimo mokėti sk*>

| lų. Ji nori dar daugiau pa
skolų. Ir suko, kad jei negaus, 
tarp abiejų kraštų bus nu
traukta visokia prekyba. Šian 
dien ji jau nutraukta. Diplo
matiniai santykiai dar yra 
galioje, bet jau atšalę. Grįžęs 
iš Maskvos sovietų ambasa
dorius atsilankė pas valsty
bės sekretorių ir- pastarasis 

! po to paskelbė, kad nutraukti 
pasitarimai skolų klausimu.

Atvykus į M'ashingtonų ko 
misarui Litvinovui, jis pasi
tiktas su didelėmis ovacijo
mis. Taip turėjo būti. Jis su
tiko pildyti visas jam paduo
tas sąlygas, kad tik laimėjus 
pripažinimų. Maskvon pasių
stas ambasadorius Bullitt, ta 
čiau nieko naudinga neatsiek 
ta. Bullitt yra Amerikoje ir 
nežinia, ar jam bus lemta 
grįžti atgal Maskvon.

CHICAGOS GATVĖS NO- 
KLOTOS LEDU

Vakar visų dienų Chicagos 
gatvės buvo nuklotos ledu ir 
automobiliais važinėjimas bu-

PREZIDENTAS SURENGĖ
VAIŠES; NEKALBĖTA 

APIE AUKSĄ
M’ASHINGTON, vas. 8. -

Vyriausiojo teisino “septyni 
teisėjai vakar svečiavosi pas 
prezidentų Rooseveltų Baltuo
se Rūmuose. Tai buvo vaka
rienė teisėjų pagerbimui. 
Ihiejų tejsėjų nebuvo. Vienas 
jų serga, o kito įnirus žmona.

Daug šnekučiuotasi apie 
įvairius dalykus. Tačiau auk
so klausimas neiškeltas. Vy
riausybė laukia šio klausimo 
išsprendimo.

JAPONAI PRIEŠ U. S,
IR ANGLIJĄ

TOKIJO, vas. 8. — Japo
nų karo laivyno ministeris, 
admirolas Mineo Osumi, reika 
ląuja,. kad Jungtinės Valsty
bės (U. S.) ir Anglija panai
kintų Pacifike savo tvirtoves 
ir karo laivynų stotis, ypač 
Japonijos apylinkėse.

Ministeris pažymi, kad tų 
valstybių veikimas Japonijos 
imperijos pašoniais yra ne
pakenčiamas.

ANGLIJA PRIVALO TAI
KINTIS SUAIRIJA

LONDONAS, vas. 8. — Pa 
galiau Anglijos karalius įsi
kiša į vykstančius Anglijos 
nesutikimus su Airija. Kara
lius, kaip paprastai, neliečia 
politikos, bet jis pageidauja, 
kad tarp abiejų kraštų būtų 
įvykdyta taika, kari pasibaig- 
tij nesutikimai.

MIŠIOS ANGLIŲ KASYK
LOJE, BELGIJOJE

BRIŪSELIS, Belgija, vas. 
8. — Trys angliakasiai andai 
žuvo anglių kasykloje ari i 
TJege miesto.

Su Vatikano specialiu leidi
mu, apie 2,200 pėdų gilioj ka 
sykloj atlaikytos gedulo Šv. 
Mišios už žuvusiuosius.

PUOLAMA ANGLIJOS 
VYRIAUSYBĖ

LONDONAS, vas. 8. — Vi 
soj Anglijoj reiškiamas didis 
nepasitenkinimas dėl vyriau
sybės nusistatymo, kad suma 

i žinus bedarbiams skiriamų 
šelpimų. Bedarbiai rengia mi 
tingus ir demonstracijas. Siun 
čia vyriausybei protestus.

“DRAUGAS” DUOS RADIJO PROGRA
MAS !$ WEDC STOTIES

Pradedant vasario 13 d. “Draugas” duos muzikalūs 
programas iš WEDC stoties tarp 4-tos ir 5-tos valandos 
popiet.

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami pasi
klausyti dienraščio “Draugo” įdomių muzikalinių pro
gramų.

Gavėnios metu, numatoma, pusė valandos bus skir
ta religijos muzikai ir reikalams.

Lietuviai jau seniai girdėjo lietuviškas religines ra- 
• dijo programas. Dienraštis “Draugas,” kurs visuomet 
i tarnavo religijos reikalams, dės visas pastangas, kad 
gavėnios metu lietuviai gautų per radiją įdomiausių re- 

I liginių giesmių ir pamokinimų.
Lietuviai yra aukštai gerbiami visų kitų tautų tarpe 

už jų pasižymėjimą religijoje ir j.ai ištikimybę. Lietuviai 
biznieriai randa daug paramos iš svetimtaučių, nes šie 

; žino, kad žmogus kurs yra ištikimas Dievui, bus teisin- 
į gas ir savo artimui.

Besiklausant įdomių religinių programų, lietuviai vi- 
| snomet visur išlaikys pirmybę.

“Draugas” dės visas pastangas suteikti žmonėms 
to, ko jie labiausia pageidauja per radiją: ko daugiausia 
malonumo, smagumo, linksmumo, žinių, dainų ir įvai
rumų.

Tik nepamirškite nusistatyti savo radiją ant WEDC 
trečiadienį,, vasario 13. d., 4-tą valandą popiet ir išgirsti 
pirmutinę labai įdomią “Draugo” programą.

PREMJERAS PUOLAMAS 
UŽ KATEDROSLANKYMĄ

PARYŽIUS, vas. 8. — Ra
dikaliajai gaivalai pradėjo 
pulti premjerų Flandinų už 
tai, kad jis užvakar dalyva
vo gedulos pamaldose Notre 
Dame katedroje.

Socialistai ir jų sėbrai pa
reiškia, kad, esu, negirdėtas 
Prancūzijoje daiktas, kad vy 
riausybės galva lankytų bet 
kokių katalikų bažnyčią, arba 
dalyvautų pamaldose.

Jie nusprendė imtis visų 
priemonių, kad premjerų nn- 
baudus, kad jį pašalinus iš 
užimamos vietos.

Pačiam parlamente radika
lai vakar sukėlė daug triuk
šmo prieš. premjerų dėl to 
įvykio. Tačiau paskiau bal
suojant vyriausybės pasitikė
jimo klausimu, premjeras v»s 
gi laimėjo daugumų balsų.

SVETIMŠALIŲ NAUDAI

AVASHTNGTON, vas. 8. — 
Kongresas turi bilių, kad vv- 
riausybė duotų kelionės kaš
tus grįžti j savo gimtinius 

i kraštus bedarbiams svetimša- 
! liams, kurie pageidauja aji- 
leisti J. Valstybes, bet netu
ri pinigų.

NFBVARK, N. J., vas. 8. — 
Šio krašto žydai mano, kad 
Meksikoj pasireiškusi revo
liucija gali persimesti i J. Vai 
stybes.

BOLŠEVIKAI NUSTEBIN
TI U. S. KIETU PASI

RYŽIMU
MASKVA, vas. 8. — So

vietų vyriausybės galvos ne 
mažai susirūpino gavę žinių 
iš AVashingtono, kad U. S. 
atsisako čia steigti pirmiau 
planuotų generalinį konsula- 
dų. ’

Pažymima, kad komisarai 
nesitikėję to u. S. griežtumo 
skolų atžvilgiu.

HITLERIS AUKŠTINA 
JAPONUS ..

BERLYNAS, vas. 8. -- 
Diktatorius Hitleris priėmė 
naujų japonų ambasadorių 
Vokietijai, vicegrafų Kimito- 
no Mushakoji, kurs įdavė sa
vo kredencijalus.

Atsakydamas į ambasado
riaus kalbų diktatorius gyrė 
ir aukštino japonų tautų, su 
kuriaja “galima susitarti ir 
draugingai sugyventi;”

SANTIAOO, Čilė, vas. 8. 
— Šios respublikos katalikai 
suorganizavo Padorumo le- 
gijonų kovai prieš nepado
rias filmas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numato
mas sniegas, ar lietus; maža 
temperatūros atmaina.
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riaušių gyvybės dvasių — žmogaus sielų —i 
tautybę. Tai daryta ir tebedaroma auklėjant! 
mūsų tautos prieauglį. Mes privalome rūpin
tis būsimųja karta, tokių pareigų mums užde
da ir vyriausias žmonių idealas, kurio mee 
stėkiame. Dori ir dorai išauklėti žmonės sie
kia taikos. Praleidome senuosius ir su-

Šiandienų kova dar nėra baigta ir pra- tikome naujuosius metus aki- 
eities karžygių ir didžiųjų kovotojų dvasia 
neprivalo mumyse užmigti. Mes turime bū- 
dėti ir būti pasirengę. Šiandien mes nebe

Vilniaus Darbo Perspektyvos 
1935 Metais

žygiai pasiekiu savo aukščiau- darbo, daug pastangų, daug 
šio aštrumo ir pereina į tero- auku”. šiais žodžiais jis savo 
i’o veikmus (Jonučio nužudy- didele nuojauta nusako visų 
mas, Loopso sužeidimas, kė kovos dėl \’ilniuus, kuri yra

[ DIENOS KLAUSIMAI
VYSK. BOeiO ATOSTOGOS

J. E. Vyskupas P. Būčys yra begalo dar
bštus ir nepaprastai didelės energijos vyras. 
Nors jau ir senatvės sulaukė, bet ir jaunam 
nelengva yra tiek daug dirbti, kiek jis dir
ba. Jo Ekscelencija į Lietuvę nuvyko neva 
pasilsėti, nes per keletą metų važinėjo po 
Europų ir Ameriką su labai svarbia misija,; 
tačiau matome jį ir Lietuvoje dirbant su 
didžiausiu pasišventimu, laikant konferenci
jas, sakant pamokslus, bendradarbiaujant lai
kraščiams. Pastaruoju laiku vysk. Būčys ypa
tingai svarbų darbų dirba: važinėja po di
desnius Lietuvos miestus ir laiko inteligen
tams paskaitas. Tokiu tai būdu didelio mas
to veikėjai leidžia savo atostogas.

NEPAVYDĖTINAS LIKIMAS

Sovietų Rusijos vadai vieni kitus naiki
na. Stalinas ištrėmė Trockį. Neva Trockio 
pasekėjai nužudė aukštų komisarų Kirovų. ir 
dėl to Stalinas sušaudė virš šimtų žmonių. 
Be to, Stalino teismas uždarė į kalėjimų visų 
eilę žymių komunistų vadų, kurių tarpe yra 
Zlnovjevas ir Katnenevas, artimi Lenino ben
dradarbiai. .

Hitleris taip jmt iteraiiamiis. Neramūs 
ir jo sekėjai, o dar labiau nervuojasį Hitle
rio priešai. Jis pernai surengė sau nepatin
kamų vadų skerdynes. Tuo jo žygiu pasipik
tino visas kultūringasis pasaulis. Po to Hit
leris vis labiau pasiduoda kariudmenei, kad 
išvengti savo buvusių bendradarbių likimo. ,

Panašiai yra ir su kitų kraštų diktato
riais ir jų bendradarbiais.

6ių laikų diktatoriai eina Prancūzijos re
voliucijos vadų keliais, kinių galybė baigėsi 
tada, kuomet vadai vieni kitus išžudė.

REIKIA BUDĖTI

‘‘L. Kr.” tarp'ko kito rašo:
“Mums reikia savo priešų gerbiu pažint?

Jis liko visose srityse. Ordenas ir jo palikuo
nys užgrobę mūsų žemes, sunaikino didžiųjų 
dalį Mažosios Lietuvos lietuvių žiauriose ko
vose ir Prūsų - lietuvių sukilimų metais. Iš 
likusių gyvų lietuvių jie stengėsi atimti vy-

Mano Kelionės 
{spūdžiai

Ražo Kun. Jurgis G. M. Cesna

(Tęsinys)
Pasiekęs Lietuvos sieną, labai nudžiu

gau, Smagu buvo važiuoti Lietuvos geie-S
žinkeliu, matyti Lietuvos valdininkus, gi
rdėti lietuviškai kalbant. Bevažiuojant 
traukiniu nenustojau žiūrėjęs pro lungą 
rr įtlomavęsis Lietuvos miškais, kaimais 
ir 1.1. Sustojus stoty rūpėjo palyginti jas 
su Amerikos stotimis. Kai kur gana gra
žios stotys. Netoli Kaune pervažiavome 
tanelį. Nemaniau, kad jų yra Lietuvoje. 
Kauno stoty žmonės laukė savo svečių, 
kuriuos jie ir pasiėmė. Manęs niekas ne
atėjo pasitikti. Pasidarė kiek liūdna. Bet 
neužilgo atsirado kompanijos agentas, ku
ris mane pasiėmė pas save į agentūrų. 
Basi r ū rinau lietuviškų pinigų. Nuėjau į

vieni. Taikos ir saugumo Europoje galingos 
pajėgos iš visų pusių supa avantiūristus ir 
bet koks smurto žygis visų Europos taiko; 
gynėjų būtų pačioj užuomazgoj užgniaužtas. 
Tas tikrumas ir mus verčia su dar didesniu

vaizdoje tų pačių lenkų dur
tuvų, atkreiptų į mus admi
nistracijos linijoj ir skiriančių 
nuo mūs mūsų brangiųjų sos
tinę ir šventųjį miestų Vilnių. 
Priešas, pradėjęs statų mūsų 
Vilniaus pavergimo darbų 1920 
metais spalių 9 dienų, iki šiol

pasiryžimu budėti dėl savo laisvės ir ramy- varė jį toliau vis didėjančiu
bes, nes šiandien vienos tautos laisvės gyni
mas yra ir kitų tautų laisvės gynimas ir vi
sų bendras reikalas”.

KAROLĮ VAIRĄ PRISIMINUS

įžulumu ir smulkmeniškumu. 
Pereitais metais nebuvo, gali
ma sakyti, dienos, kad nebūtų 
nukentėjęs tuo ar kitu būdu 
Vilniaus lietuvis nuo žiauraus 
lenko. Uždarytos lietuviu mo-

Pr. D-is Tr. rašo apie Karolį Vairų —’kyklos,'nekaltos Švento Kazi-

ti. Bet ar gali f Toliau nepa
liaujamai varomas prieš Lie
tuvą karas, nepaliaujama; 
žiaurus lenko - okupanto Vil
niaus krašto verginio tęsimas 
neduoda lietuviams taikiais it 
ramiais būti- Lenkų lietuviams 
nuo 1920 metų yra primesta 
žiauri kova, savotiškas tironi- 
zacinis karas, kuris iš lenkų 
kaltės, iš jų arogancijos (aki
plėšiškumo), iš jų valios iki 
šiol nesibaigia!

sinimasis susprogdinti Šilutėj 
saugumo policijos būstinę ir 
kt.). Nežinia kur būtų nuvedę 
tie visi sumoksi i ninku veiks 
mai, jei jie nebūtų buvę už
kirsti energingais mūsų vals
tybės organų pr'ešveiksmais. 
Iš to nenoromis peršasi išva
da, kad lenkai sudarė draugi
škumo sutartį su Trečiuoju 
Reichu tani, kad ir tas pradė 
tų prieš Lietuvę, tik iš kitos 
pusės, panašų puolimų, kaip 
ir lenkai kad varo Vilniaus ir

kova dėl Lietuvos išlikimo, po 
budį. Ta kova yra didelė ir 
sunki, bet mes, nuolat lenkų 
puolami Vilniaus fronte ir 
kituose, ir labai norėdami, ne
galime atsisakyti. Mes turime 
ir privalome gintis ir, tur būt, 
išreikšime mūsų visų nuomo
nę, jei mes pasakysime, kad il
siuos metus mes- pradedame 
tokiu pat pasiryžimu ir nusi- 
statymu gintis ir toliau ko
voti, kaip ir ligi šiol. Jei su
sitarti su lenkais geruoju ne
galime ir dar esame jų nuo
lat puolami, mes turime pri-

Seinų krašte. Lenkai padavė 
Kitų Europos tautų žmonės rankų vokiečių jojikams į rv- 

kartais mūsų klausia; kamltus, kad ir tie pradėtų nevie-'imti kovų ir gintis. Geresnieji

V. K. Račkauskų jo literatūros darbo 30 m. 
sukaktuvių proga ir tarp kito ko pažymi:
‘‘Jis daug padėjo ruošiant Amerikos lietuvių
dienų, davusių nukentėjusiam mūsų kraštui stos nuo galvų mūsų tautiškų 
per 250,000 dolerių”. , spalvų kepuraitės, išniekinti

Čia reikia atitaisyti dvi klaidas, būtent lietuvių kapai su lietuviškais 
— toji Amerikos lietuvių diena, apie kurių parašais, suimti ir kankinami 
p. Pr. D-is kalba (buvusi 1916 m.) davė ne kalėjimuose lietuviai- mokyto- 
250,000 dolerių, bet tik apie $130,000. V. RaČ- jai ir ramūs sodžiaus kultūros Įnėliai leisti save paskersti le- 
kauskas tam reikalui tiek ‘‘pasidurbavo”, 1 darbininkai lietuviai, muša- -nkų megalomanams (didybės
kad toji suma nebuvo pasiųsta Lietuvon pi- niieji lenkų okupantų deržimo- ^manijos ligoniams), tik dėl to,

mes priešinamės lenkams f 
Kam mes kovoję su jais! Ko
dėl mes, kaip silpnesnė pusė. 

iniero Draugijos skaityklos, iš- jiems nenusileidžiame? Bet
vartyti kryžiai su lietuviškais kaip mes galime nekovoti ir 
parašais, nudaužytos ir nuplė- nusileisti, jeį mes lenkai nuo

lat puola mūsų Vilniaus ir 
Seinų kraštuose? Jei jie ne
liauja jų pradėto karo ir pa
vergimo? Ar gali lietuviai 
kaip beginkliai ir nebyliai avi

šų ofenzyvų prieš atgi nusių mūsų tautos žmonės ir šian
Lietuvę. Tos abidvi pusės be
ndromis pastangomis nori a- 
timti mūsų tautai visokį sau
gumo jausmų. Ar gali, tad, lie 
tuviai būti ramūs? Jie pri
versti yra gintis ir ieškoti tik-

dien, kaip ir vakar, turi ir ne
šioja savyje tos kovos sųnio- 
nę. Ta sųmonė reikalinga gi
linti. Mes jaučiame tvirtų mū
sų pusės teisingumo dirvų po 
savo kojų toje kovoje ir tai

resnių apsigynimo būdų. Len- yra pirmutinis tos kovos mums 
kai tikrumoje yra kaltekni m, akstinas. Tų savo teisingumą

nigais, bet pavesta Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, kuris elgėsi taip, kaip jam patiko. 
Jei ne Račkausko ir kelių kitų jo vienmin
čių intrygėiės, Lietuvių Dienos aukos būtų 
patekusios į Lietuvę ne produktais, bet pini
gais, kurie Lietuvai tuomet buvo labai rei
kalingi. Am. Raud. Kryžius Lietuvę būt su
šelpęs ir be Lietuvių Dienos pinigų, taip kaip 
sušelpė kitus kraštus. Šiam reikalui p. V. R 
tikrai meškiškai pasitarnavo.

rdų vaikai, moterys ir seneliai 
už lietuviškos kalbos vartoji
mų ir tūkstančiai priekabių 
priekabėlių į Vilniaus krašto

kad nebūtų sudrumsta taika ir 
tik dėl gražių Europos akių! 
Aišku, kad ne! Tiek sunkumų 
nugalėjusi, išlikusi, atgimusi ir

lietuvius gyventojus iš užgro- įatjaunėjusi tauta negali būti
bikų administracijos pusės ti
kslu sunaikinti juos ūkiškai; 
lenkų pasalinių komitadžų 
(slaptų žudikų) keleto lietu
vių nužudymas iš užkampio ro

raini, jei kėsinamasi prieš jos 
gyvybę. Ir juoba ji negali nu
rimti, jei ji yra taip nuolat 
tironizuojama ir erzinama,

vokiečius. Jie savo klastingos 
politikos veiksmais išdavė Au
striją vokiečių jojikams į pie
tus. Jie savo atsisakymu pri
sidėti į rytų {laktų išduoda jo
jikams į rytus ir Lietuvę. Jie 
daro visa iš savo pusės tarp 
tautiniu mastu, kad pridarytų 
Lietuvai sunkumų, kur tik ga 
Ii. Tas juk gerai žinoma vi 
soms kitoms šalims. Priešių 
gai visoms kitų šalių pastan
goms nustatyti taikos santy
kius, lenkai varo prieš Lietu-

Kalbant apie Račkausko literatūros ir ūyte rodo, kad lenkų pradėtas
kaip tatai lenkai daro Vii- lyų savo puolimą, siekdami pa

\ isuomeninį darbų Amerikos lietuvių tarpe, 
reikia pastebėti, kad didžiausias jo rūpestis 
buvo ne žmonių gerovei tarnauti ir lietuvy
bę kelti, bet laisvamanybę ir bedievybę pla
tinti. - Dauguma jo raštų ir jo pasakytų kal
bų buvo persunkti tokia (“šliupiška”) dva
sia. Trumpai kalbant, jis buvo gabus intry- 
gų kėlėjas, nesantaikos palaikytojas, bedie
vybės skleidėjas ir ‘‘apsukrus” bendrovių or-

prieš Lietuvę karas 1919 me 
tais toliau tęsiamas užgrobta
me Vilniaus krašte, ir nenia 
tyti, kad būtų stabdomas šiais, 'šunybės, 
naujaisiais, metais. Lenkai vi
su smarkumu toliau varo Vil
niaus pavergimo darbų, sten- 
giasi pagilinti jo atplėšimų 
nuo Lietuvos kūno ir varu

niaus krašte. Ji negali nurim
ti ir dėl to, kad ne tik Vii-

kirsti lietuvių tautos gyvybės 
pagrindus. Toki tat yra mūsų

jautėme pirmiau, jį tebejau
čiame dabar ir visuomet jau
sime ateityje. Taigi, ir šie iiau 
ji metai švinta mums kovos 
dėl Vilniaus šauksmu. Mes tu
rime kovoti dėl jo ar norime, 
ar ne, nes kova yra mums Le
nkijos megalomanų primesta. 
Jei mes ir nekovotume, jie vis 
viena kovos, ir tuo sunkins 
mums mūsų politinę ir kito
kių būklę. Todėl mes negali
me nekovoti. Tai yra bet ku
rios mūsų krašto ir žmonių 
ger?v>s pirmutinė sąlyga, mū
sų gyvybės klausimas.

Sunku visam laikui nusta-ta- niaus krašte, bet ir is kitų pu- j aplinka pradedant naujuosius . ... . . , . ...-i- • ./lyti kovos budai. Juos budus>»•’sių lenkų lai daromos visokios metus. < •'»’( ': ...• iv nušuto sąlygos. \ ienose sųlv-1S uiinvhni' ir »♦ 1 a ! «

ganizatorius, iš kurių, taip kaip iš socialistų
“kujolų” ir “bingolų” nieko neišėjo, tik iPr°to dėsnius ugdo tų kraštų 
vienį žmonėms nuostoliai. prie išpūstos Lenkijos

Ką mes galime* daryti! Sa 
lia visų savo taikingumo norų 
mes privalome toliau gintis 
visomis mums prieinamomis 
priemonėmis. Mes norime ir 
trokštame, kad mūsų apsigy
nimo priemonės būtų kultūri
ngos ir žmoniškos. Mums ten 
ka derinti savo veiksmus sr 
visuotinomis taikos pastango 
mis. Tai yra labai sunkus už
davinys. Mes tų visi turime 
gerai žinotį ir suprasti.

Velionis VVS vieepirminin- 
nkų veiksmais. Lenkai su vn- J kas, neužmirštamasis kovoto- 
kiečiais pasirašė draugiškumo i jas dėl Vilniaus, d-ras Juozas 

Purickis, savo paskutiniame 
testamentiniame straipsnyje 
Vilniaus reikalu yra parašęs:

fttai, Kaune šiuo metu eina 
didžioji klaipėdiškių sąmoks
lininkų ir išdavikų byla. Ką 
rodos, lenkai turi bendro su

. • , . ., tos bylos įvykiais? Juk jų čia
prieš visus gamtos ir sveiko» . . . . ,,. niekur ne būti nebuvę, ira

O iškankintoji Europa trok
šta taikos. Prancūzų, anglų, 
italų ir kitų vakarinių tautų 
vyrai darbuojasi iš paskutinų- 
jų, kad kaip nors išlaikytų tai 
kų, sustiprintų ir išgelbėtų pa-

/ Taigi, Račkausko “nerami dvasia”, jo 
per 30 metų dirbti priešreliginiai darbai ir 
rašyti raštai, jo pasėtoji nesantaika nustel
bia ir tai, jei kų ir geresnio savo gyvenime 
yra nuveikęs ir parašęs. Reikia palinkėti, 
kad nors nuo daliai* jis savo veikimų pasuk
tų į geresnę pusę, kad pradėtų dirbti kons-j šaulį nuo naujų beprotiškų 
truktyviui ir nustotų varęs griovimo darbų skerdynių. Ramūs ir taikingi 

* • * iš prigimties lietuviai širdyje
Minėdami Lietuvos Nepriklausomybė- 

septynioliktąsias sukaktuves, minėkime ir 
Klaipėdos atvadavimo 12 metų sukaktį.

Metropolio valgyklų, kur už tris ir pusę 
litų gavau puikius pietus ir bonkų alaus.

Iš Kauno per telefonų susikalbėjau 
ui kun. Jonu Zabulioniu Bijutiškyje. Jifi 
įxitarė man imti autobusų į Maletus, kur 
žadėjo manęs laukti. Sužinojau, kad au
tobusas išvažiuoįa 19:30 (7:30 vai. vaka
ro). Taigi turėjau laiko pasivaikščioti. ! 
Vislius man buvo įdomu,: namui, krautu- .

I vės, gatvės. Einant gatve pamačiau baž- 1 
| nyčių. Munau sau, įeisiu, susipažinsiu te- | 

nai su kunigu klebonu, nors jo nepažįstu.
( Kandu kunigą vikarų Stankevičių. Pas- 
t kui susipažinau su kun. prelatu prof. Oes *

niu.
f: buvęs kiek laiko nuėjau į autobu

so stotį. Perku bilietų. Klausiu, kelintų 
valundų būsiu Maletuose? Atsako — apie 
22 valandą, tai yra apie 10 vai. Sakau 
sau, tai dar nebus vėlu. Žydas paima ma
no čeiModanvs ir veda į autobusą. Atsi
rado ir daugiau Žmonių.• . *

Atėjus laikui, važiuojame, žiūriu pro 
k*ngų, įdomauju visokiais reginiais. Pri

tik keletas lenkiškų pavard
žių, visokių Zaborovskių, Przy 
borovskių, Masalskių, Nešvic- 
kių ir kitokių. Bet kai kurios 
tos bylos datos ir duomens ne
norams siejasi savo keistais 
sutapimais su kai kuriais le-

sutartį pereitais metais sausio 
mėnesį. Vasario mėnesį Klai- 

visi sveikina tas taurias tai- pėdos sąmokslininkai pradeda 
kos pastangas ir trokšta jas. 'smarkiau veikti. Kovo ir ba- 
visokeriopai paremti ir vykdy- ilnndžio menesį sąmokslininkų

važiavome Ukmergę. Vienį išlipa, kiti į- 
lipo.

Iž kelių minutų važiuojame toliau. 
Jau tamsu. Atėjo 10 vai. Visi išlipo, tik 
aš vienas pasilikau. A*tėjo 11 vai., atėjo 
ir 12. Kiek nusiminiau. Kas čia bus! Ar 
galės manęs kas tokiame laike laukti. Kur 
aš pasidėsiu, jeigu kun. Zabulionio nebus 
Maletuose. Viešbučiai bus uždaryti, jeigu 
jų yra. Kur aš pernakvosiu. Klausiu ve
žiko, ar važiuoji į Maletus? .“Taip po
nas”, atsako, “tai mano Įiaskutinė sto
tis”. Aš vėl klausiu, kelintų valandų bū
siu Maletuose? “Apie pirmų vai.”, at
sako. Mąstau sau, pirmų valandų ryto. 
Vėl sakau jam, mąnęs žadė,įo laukti vie
nas kunigas, bet jtigu jo nebus, tai ne
žinau kų darysiu. Jis paklausia> “O iš 
kur tas kunigas?” Aš sakau — iš Biju- 
tiŠkės. “Tai gerai,” jeigu jo nebus, tai 
aš pakinkysiu arklius ir ponų nuvešiu Į 
Bijutiškį. ,

Ant galo atvažiuojame į Maletus. Ma
tyt gatve ateina du žmonės. laibai nu
džiugau. Tai buvo kun. Zabulionis ir kun.

“Kelias į Vilnių yra ilgas ir 
sur.kui. Jį {lereiti reikia daug

gose geriau tinka vieni būdai, 
kitose — kiti. Sąlygos keičia
si ir būdai turi keistis. Tod-’l 
negalima griežtai sakyti, kad 
tik vienas koks būdas visuo
met tinka, o kitoks visai ne
tinka". Visi būdai geri ir g<v 
resni yra iie, kurie labiau tirs 
ka susidariusiose sąlygose. G y 
venimas yn* platus ir įvairus. 
Jis sudarc įvairias sąlygas, to 
dėl ir įvairūs būdai gali bū
ti naudojami vienu ir tuo pat 
metu.

Pirmieji ir likslingiausi yra 
tie būdai, kurie gali didinti ir 
naikinti priešo kenkimo ir 
puolimo žygius. Priešas savo 
pastangas pirmiausia nukrei-

(Tęsinys ąr.t 3 pusi.)

Lajauskas, vietinis klebonas. Tuojau jie 
nuveda mane į klebonijų. Užeina ant ant
ro aukšto, parodo man lovą ir pasako 
laba naktis. Pamiegojęs kelias valandas, 
atsikėliau, atlaikiau šv. Mišias, pavalgiau 
pusryčius, padėkojau klebonui, o kun. Za
bulionis savo vežimu nuvežė mane į Biju
tiškį, kuris bus apie 12 kilometrų, arba 
apie 4 mylias kelio.

Bijutiškis.
Bijutiškis buvo mano centras, iš ku

rio daug kur važinėjau, daug ką mačiau. 
Kun. Zabulionis savo vežimu išvežiojo po 
visas apylinkes.

Kun. Zabulionis yra buvęs mano pa- 
rapijonu Sioux City. Jis buvo net komi
tetu ir daug man pasidarbavęs hazarais, 
vakarėliais ir t.t. Jis Sioux City dirbo 
skerdyklose. Čionai mokslus ėjo. Paakui 
įstojo į seminarijų, Loretto, Pa. Teologi
jos mokslą baigė Romoje, kur buvo įšven
tintas į kunigus. Jo Mal. vysk. Kukta ji 
priėmė į savo dieceziją. Pabuvęs kiek vi
karu, greitu laiku tapo klebonu. Dabar 
sėkmingai darbuojaai Bijutiškyje. Jo pa

rapijų sudaro apie 2,500 žmonių. Bažny
čia nauja, medinė, bet nelabai didelė. Tu
rėjo kiek ir skolos ant bažnyčios. Kadan
gi sunku buvę jam skola atmokėti, tai 
parašė Lietuvos prezidentui laišką, pra
šydamas atleisti skolą. Prezidentas dova
nojo visą skolą.

Kada prezidentas atvažiavo į Dubin
gius pašventinti tiltų, per ežerą, dubin- 
giečiai surengė labai gražų priėmimą. Ta
da atėjęs kun. Zabulionis su keliais savo 
parapijonais padėkojo prezidentui už sko
los dovanojimą ir sykiu priminė, kad bū
tinai reikia ir klebonijos. Klebonas netu
ri geros vietos gyvenimui. Prezidentas pa
žadėjo kun. Zabulioniui medžiagos naujai 
klebonijai. Taigi kun. Zabulionis tikrai 
yra laimingas, kari tiek daug gavo nuo 
prežidento. Klebonija neužilgo bus stato
ma.

(Daugiau bus)
... j
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ĮVAIRUS muzikams programas
Šv. Kazimiero Akademijos Muzikos Skyriaus 

rengiamas
3 VAL. POPIET; VASARIO - FEB. 10 D., 1935

AKADEMIJOS AUDITORIJOJ
2601 West Marquette Road

Visi muzikos mylėtojai kviečiami atsilankyti į šį muzikai} parengimų, 

smagiai laikę praleisti ir pasidžiaugti jaunuolių gabumais.

Programo Rengėjos

VILNIAUS DARBO PER- pastogė”. Ta pastogė- išlaiko jėgų materialiniai ištekliai no
SPEKTYV03 1935 METAIS gyvų amžių raidoje mūsų tau-

_______ j tiškumų ir ta pastogė geriau-
,‘sia jį praktiškai saugoja šia- 
Įndien ir, reikia tikėtis, saugos(Tęsinys nuo 2 pusi.) 

pė prieš lietuvius - vilniečius Jdp,tyje.

EMIL DENEMARKlEe
ir juos visaip krikdo ir naiki-

Todėl visu 
gyvybės interesas yra,

na. Todėl pirmiausia jie turi i“Siaudinės pastogės” reikalai 
būtų pirmoje vietoje. Palygi
nę kiek duoda jėgų mūsų tau
tai kablias ir miestas, pama
tysime aiškių persvarų kaimo 
naudai. Kūrybinių kaimo jėgų 
atsarga duoda viltį ir laidų 
mūsų tautos gyvybei, jėgai ir

nusistatyti kaip geriausia 
peilis gintis nuo tų pastangų, 

visi kiti lietuviai privalo 
jiems padėti.

įgaliai daug reikšmės Vil
niaus reikalui turi nepriklau-
somos Lietuvos valstybės bū . jos si|.kil|M| jvyk(lymul 
klė ir jos gyventojų samonS. j'
Dabar Lietuvos valstybėj pa
sireiškia stiprus tautiškas sų- 
jūdis. Tai yra neabejojamai 
naudingas reiškinys, ypač, kai 
jis sminga gilyn tautos masė-

Tačiau paviršutiniškas
tautiškumas, pasireiškiųs gar
siais šūkiais ir tik žodžiais, 
yra nenaudingas Vilniaus da 
rbui. Tautiškumu prisidengę, 
karjeristai, gobšai kraunasi 
sau turtus ir jų neapverčia di
džiųjų tautos siekimų tiksla
ms — Vilniaus idėjai nieko ne- 

• duoda. Jie yra tik tautiškai 
dažyti karstai. Svarbus ir rei
kšmingas tėra didis, gilus pa
triotizmas, ne tiek pabrėžius 
visur paviršutiniškai savo tau 
tiškumų, kiek vykdųs jį savo 
gyvenime visuose savo veiks
muose ir poelgiuose. Tautos 
vienybė yra geresnė praktiška, 
ne teoretiška. Anglai yra ge 
ras tautiškumo pavyzdys. Jie 
niekur nepasielgs priešingai 
savo tautos interesams. Jo
kiam anglui, vedusiam kita
tautę, nors ir iš labai draugi
ngos tautos, neleidžiama ūži 
mti jokių vietų štabuose, dip
lomatinėj tarnyboj ar kitokioj 
vadovaujamoj vietoj, kad bū
tų išvengtas bet kuris sveti
mos įtakos ir anglų kreipimo 
kitų tautų interesams pasirei- 
škimas, bet šiaip anglaį nie-} 
kur nevaro agitacijos prieš

•svetimtaučius ir jų neįžeidinė
ta. Jie tik praktiškai saugoja 
ir gina savo interesus.

Labai patraukianti yra nau
joviška valstybių linkmė ly
giai saugoti visų gyventojų 
klodų interesus, bet tų klodų 
reikšmė tautų interesams yra 
nevienoda. Mūsų tautos did
žiausias klodas yra “šiaudinė

Ypatingos svarbos mūsų li
kimui ir siekimams turi tos 
lietuvių dalys, kurios randasi 
anapus nepriklausomos mūsų 
valstybės ribų arti ir toli. Tos 
dalys taip pat turi daug kūry
binės jėgos mūsų tautos sieki
mams. Suburti ir sucementuo
ti visas tas jėgas į krūvų ir 
jas pakreipti mūsų gyvybinia
ms interesams yra labai ver
tas šiandieninio mūsų padėji
mo akivaizdoj tikslas. Griež
čiausiai smerktinas visur ir 
visuomet yra lietuvių tarnavi
mas svetimiems, ypač mūsų 
puolikams ir vergėjams.

Tautos, kurios yra pasieku
sios savo artimiausių tikslų ir 
kurių saugumui negresia jokis 
pavojus, gali nekreipti dėme
sio į savo jėgų koncentravi
mų, bet mums, kai gresia to- j 
kis pavojus ir kai okupuoto
siose dalyse eina tokis puoli
mas, tai yra būtinas daiktas.

Jėgų, tad, mes turime, tik 
jos ne visos yra dar įtrauktos

dideli, bet jei jie būtų nors 
dalimi mūsų gyvinusiems rei
kalams naudojami, susidarytų 
žymios lėšos, be kurių šian-

lietuvių dien jokis darbas yru neįma
nomas. Aukos yra reikalingos 
iš visų, todėl ir toliau viena 
pinnųjų pastangų turi būti į 
traukti visus į nuolatinį auk
lėjimų Vilniaus reikalu.

Šie metai prasidėjo taikos 
stiprinimo darbu Europoje: i- 
talų - prancūzų susitarimu. 
Tas darbas, reikia tikėtis, eis 
ir toliau. Mūsų kraštui tai yru 
naudingas reiškinys. Lietuviai 
gali tik pritarti tam. Iš kitos 
pusės tačiau jiems tenka pa
reiga atremti lenkų ir jų sų- i 
jungininkų — jojikų į rytus l 
puolimai. Lietuviai nėra vieni 
toje kovoje dėl taikos ir tei 
singumo. Su mumis yra visa 
geresnioji Europos dalis, k u 
riai taip pat rūpi taika ir tei
singumas. Ta dalis bus paten
kinta, jei mūsų tauta atrems 
visu griežtumu taikos drums
tėjų pastangas rytų Europoje.

Mūsų kova yra teisinga: ji 
yra prieš smurtų, prieš sveti
mų megalomanų užmačias, 
prieš taikos drumstimų ir ka-

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60
Avtityi

G

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsineši 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

ADV. N. VALASINO 
DĖMESIUI -

KURIE LAIMĖS? popiet į McKinley Parko au
ditorijų ir patys pamatykite.

Tie, kurie seka L. Vyčių 
Chic. apskr. basketbolo turna- 
mento eigų, ypatingai susido
mėję ateinančio sekmadienio 
žaidimais.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

rų. To supratimas duoda mums 
x- k- • x. • t • • .tarčiau tų straipsnį išversti įstiprybes jų tvirtai ir nepail- •__ i . 1 . 1

Gerb. advokate! Man labai 
patinka jūsų straipsniai ‘Drau 
ge’. Ypač patik© pastarasis 

Lietuvos Kariuomenė”. Pa-
Susirėmimas tarp Marųuette

"•'.“"“/‘T'T langių kalbų ir įdėti į kurį Parko ir 18tli St. kuopų tvnm'‘ štamai varyti ir galų gale vis į 6 t . -4- v , - r
. , . , o inors anglų laikraštį, kad ir itin žada būti įdomus, nes abi,tiek pasiekti savo

Užs. Ve veša

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių
ka spauda nurodo žmogui ik 

į mūsų aktyvų veiksmų. Tų'ganymo kelius j amžinastį.

svetimtaučiai pasiskaitytų. Ko 
pijų galite ir man prisiųsti, o 
aš pasistengsiu įdėti į Detroi
to anglų laikraščius.

O. Aksomaitienė,
9527 Canloni Avė.,

Detroit, Mieli.

komandos iki šiol nėra pralai
mėję. Abi komandos rodo no
ro likti čempijosais.

Sekmadienį gi vienas ty
mas turės būti noroins neno 
roms pralaimėtoju. Bet kuris!

.Atsilankykite, sekmad., 2 v.

BRANGUSIS TAUTIETI!
Depresijai viešpataujant visados žiūrite kaip sutau

pius- kiekvienų galima centų.
Daug sutaupysite jei savo namų reikmenis-rakandus 

pirkaitės. ‘ §

ROOSEVELT FURNITURE CO.

ILL
BALSUOKITE UZ

Demokratų Kandidatus 
Antradienį Vasario-Feb. 12 d.,
x JOS. J. JANDA Už Trustee

Pirmas vardas ant Baloto

XFrank Vitkus XFredGonzini
DIRECTORS FOR LIBRARY BOARD

šie Kandidatai yra Endorsuoti Visų Ciceras Lietuvių Organizacijų, Delegatų ir todėl 
Lietuviai laikykitės vienybės ir nesiskaldykite. šie Kandidatai yra Reguliarės Demokratų 
Partijos.

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

PAS MUS GALITE PIRKTIS:
2 dalių Parlor Setas ..................................$39.50
3 dalių Bedroom Setas . *..................................$39.50
7 dalių Dining Room Setas ......................... $39.50
Radio, kuriuo girdėsite visų pasaulį ......... $ 18.50
Skalbimo mašinų ................................  $39.50
Linoleumai .. ............................................ *'$3.95
Elektriniai valvtuvai ...........   $7.95

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

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEHey 8760. Chicago, III.
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VIETINES ŽINIOS DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

PASISVEČIAVO IR GRA- CICERAS ŽINIOS ŽAUS PELNO PADARĖ WbtKUd £imUd TVARKO ŽYDĮĮ MOKY
KLAS LIETUVOJE

RYTOJ BUS IŠRIŠTAS 
KLAUSIMAS

laimi tas tymas, kuris turi 
daugiausiai riuterių. Brightoa 
Park tris kartus žaidė ir pra
laimėjo, bet pereitų sekmadie
nį jie atsivedė didelį būrį riu- 

Įterių ir... išlaimėjo.
Riuteriai ne tik paakstinu

_______ j savo tymų geriau žaisti, bet
Marųuette Park vyčiai jau padeda laimėt savo kuopai,

LOŠĖJAI ŠĮ VAKARĄ 
EINA POILSIUI 

9 VALANDĄ

ir kolonijai populeriausį kuo
pos titulų.

Ryt, vasario 10 d. žais šie

minėjo savo kuopos 10 m. gy
vavimo sukaktį. I)r o Apv. 
parap. vyčiai minės savo 20 m. 
sukaktį sekmadienį, vasario 17 , tymai:
d. O katras jų tymas minės J VVest Side su Nortb Side 
pirmenybę sporto srityje? A.-Į (2:30). 
bu tymai stovi pirmoje vieto- • Providenee 
je Lietuvos Vyčių basketbaU j (3:30).
lygoje? Tas klausimas bus is- Town ot Lake 
rištas sekmadienį, vasario 10 (-L:30). 
d , MeKinley Parke, kada abu 
tymai stos į rungtynes.

Sporto srityje dažniausia

Vasario 10 d., 8 vai. vaka- 
Jre įvyks taip vadinama ‘‘py
ragų partv”. Bus visokių įvai 
renybių. Trys muzikantai iš
pildys programų. Komisija ru-i 
šiasi, kad vakaras pavyktų. 
Pramoga įvyks Dievo Apvai/z 
dos parap. svetainėje. Įžanga 
25c.

su Marquette

su Cicero
J. G.

Lietuvos Vyčių 
Besketbolo 
Žaidėjams!

Vasario Mėnesio Didis

RADIO
ISMMIS

Kainos sumažintos nuo 30 
iki (M) centų ant dolerio.

Visi Lietuvos Vyčių basket- 
hall lošėjai turi būti pilnai už
simokėję Centre iki birželio 
30, 1935 m. Užsimokėti priva
lo ne vėliau, kaip sekmadienį, 
vasario 10 d. Nesilaikydami 
šios Chic. apskr. sporto komi- 
sijonierių taisyklės, nebus lėk 
džiami dalyvauti žaidime šį 

' sekmadienį.
Kurie nesuspėjo duoklių į- 

mokėti į centrų, galės jas pri
duoti K.'»nnie J. Savickui ry
toj popiet.

L. V. Centro rašt.

L. Vyčių 4 kuopa stropiai 
rengiasi prie 20 metų sukak
ties paminėjimo, kuris įvyks 
vasario 17 <1., 7 vai. vakare, 
parap. salėj. Sykiu bus išmi
nėta ir Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktis. Programų iš
pildys L. V. “Dainos” choras. 
Taipgi bus pagerbti kuopos 
organizatoriai. Visus kviečia- 
me atsilankyti. Minėtam vaka
re in corpore žadėjo dalyvauti 
Vyčių kuopos iš Marąuelte, 
Bri-’i.ton i>ark, Cicero, Nortb 
Side, West Side, Ind. Harbor 
ir kitos.

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų 5 skyrius reiškia už
uojautos savo darbuotojui A 
Vardauskui, dėl mirties jo my 
limo brolio, Juozapo Vardaus- 
ko. Velionis gyveno Roanoke, 
Virginia. Liko dideliame nu
liūdime žmona Marijona, Ir 
brolis Augustinas.

Vė veršeli s

I DRAUGIJOS PRAMOGA!• Kr

SO. CHICAGO. — Parapi
jos balius, vasario 3 d., gra
žiai pavyko. ŽmonCįs maloniai 

, pasilinksmino, paviešėjo ir pa 
lapijai gražaus pelno padarė. 
Tai dėka komitetui, darbuoto
jams ir šeimininkėms, kurios 
pagamino skanaus užkandžio: 
Vasiliauskienė ir Kasparavi
čienė daugiausiai pasidarbavo 
valgių pagaminime.

Sekmadienį, vasario 10 <1., 
vakare, parapijos svetainėje 

'Saldžiausios širdies draugija 
turės metinę pramogų — pa
silinksminimo vakarų.

Parapijos choras smarkiai 
ruošiasi prie gražaus teatro 
kito mėnesio 3 d., parapijos 
svetainėje. Kadangi visi cho
ristai ir choristės dideliu pa
sišventimu, vadovaujant K. 
(Jauhiui, ruošiasi, tai galime 
tikėtis, kad teatras bus gra
žiai atvaidintas. Reporteris

Moterų Sujungęs 2 kuopos 
vasario 11 d. įvyks susirinki
mas. Visos nares prašomos su
sirinkti laiku 7:30 v. v. Pačios 
žinote, kiek dalykų yra dis- 
kusavimui. Taip pat primenu, 
kad kas ketvirtadienio vaka
rų būna kursai. Praeitų syaį 
kursai įvyko pirmininkės Sriu

į tikas pardavinėja gyvuliams 
šerti, simniečiai pradėjo vir
ti degtinę. Policija kelius to
kius ‘‘molasininkus” jau SU

KAUNĄS. — Atitinkamos gavo ir nubaudė, 
mūsų įstaigos jau seniai at- •• 
kreipė dėmesį į daugelio žy- * 
dų vidurinių mokyklų bei gini 
nazijų nevisai patenkinamų 
stovį. Pasirodė, kad žydų giia

SVARBI NAUJIENA A- 
MERIKOS LIETUVIAMS

nazijos bei vidurinės mok) • 
klos neturi tenzuotų mokyto-

bienės name. Atsilankusios vieN^’ l,,°kintų skaičius
šnios (iš Nortb Side) net ge-' 
rėjosi tais kursais. Visos, ku

menkas. Pradėta tikrinti

Kų tik dabar grįžo iš Lie
tuvos senas ahicagietis, A. I). 
Kaulakis, ir sykiu grįždamas - 

‘‘ parsivežė pereitos vasaros ve
dų gimnazijų veiklų. Šio tik įlipusias nuotraukas, kurios

rios atsilankė, jautėsi paten- r^n^no v»*sius yra, kad žy- ( į)US rodomos pirmu sykiu
kintos.

Visos Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų 9 skyriaus na
rės kviečiamos į susirinkimų, 
kuris įvyks antradienio vaka
re, vasario 12 d., mokyklos ka 
mbaryje, 7:30 vai.. Bus svar
stoma svarbūs dalykai, ypati
ngai metinė vakarienė, kuri»
įvyks kovo 3 d., parapijos svc 
tumėje. Rėmėjos visus iš an
ksto nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti. Bus ir programas.

dų gimnazija Telšiuose paže 
minta į vidurinę mokyklą, o 
žydų mokytojų seminarija 
Telšiuose irgi rasta netv<tv 
koje ir jos direktorius gavęs 
reikiamus įspėjimus.

SU FONOGRAFU UŽRAŠI
NES MELODIJAS

Naujos mados 
M1DGET RAIBOS 

tik po
$6.95 ir $12.50

$80.00 vertės RAIBOS 
po

$27.50
$75.00 vertės RAIBOS 

po
$25.00
$90.00 vertės 

ZENITE RAIBOS 
po

*49.50
$150.00 Kombinacijos 

RADIO su ORAMAFONU 
P”

*49.50
♦75.(10 CROKLKR RAIHO 

P»
*19.75

Naujos Mados Puikus 
ROM BINiAt'I-JOS ‘ 

RAIBOS 
po

$22.50
$95.00 vertės

MAJESTIC RAD1OS 
po

$39D5O
Parduodam ant, LENGVŲ 

IŠMOK K.I IMU. Duodame 
didelę nuolaidų už senus ra- 
dios į mainus ant naujų.

Kis atakas apribotas ir 
greitai parsiduoda 

MATYKITE TUOJAUS!

| WEST SIDE ŽINELĖS
j Rytoj popiet 1 vai. Liet. R.
K. Busirienvmo Amerikoje 100 i * . . ...jkuopos mėnesinis susirinki

mas. Visi nariai prašomi su
brinkti ir gražinti bilietus ar
ba pinigus buvusio vakaro. Pa 
si likę su mokesčiais prašomi 
užsimokėti.

Visi įdomaujantieji Susivie- 
nvmu prašomi įsidėmėti štai 

jkų: dabar eina vajus. Naujie- 
įins nariams įstojimas dykai. 
Mėnesinės mokestis mažesnės 
negu bile kurios draugijos, o 
apsidrausti galima nuo 150 iki 
2,000 dol. Mokesčiai savo že
mumų sumuša visus mokes
čius bile kurios inšiurino ko- 
mpanijos. Ligoje pašalpos mo 
kaina nuo 3 iki 18 dol. į sa
vaitę.

Norintieji įsirašyti arba no
rintieji gauti smulkesniu in
formacijų, prašomi užeiti į mo 
kvklos kambarį 1 vai. popiet. 
Įsitikinsite.

SEKMADIENĮ SU MOTE
RIMIS IR MERGAITĖMIS
BRIGHTON PARK. — Or

gija Nekalto Pras. P. Šv. mo
terų ir mergaičių rengia bun
co palty vasario 10 d., 2 vai. 
popiet, parapijas svetainėj. Ko 
misija, kuri susideda iš L. Ra
čkauskienės, I. • Pakeltytės, F. 
Vaikutienės, 0. Baranauskie 
nė? ir R. (lubistienės rūpinas, 
kad pramoga būtų pasekmin
ga. Bus gražių dovanų; visi 
galės laimėti.

Komisija kviečia visus atsi

BRIGU TON PARK. — Or
gijos Saldžiausios Širdies V.
J. No. I bunco party įvyks 
šeštadienį, vasario 9 d., 6:38 
vai. vak., fin. rast. B. Ustelos 
name, 4526 So. Fairfield Avė.

Draugai ir svečiai kviečia
mi atsilankyti; linksniai laikų 
praleisite, lošdami kauliukais, 
ir parvirsite dr-jų. Ateidami 
malonėkite atsinešti dovanėlę,
'kad lošėjai gautų po dovanų.

___________ Komisija ĮJR, J, j, KOW ARSK AS

lankyti linksmai laikų pralei
sime ir išbandysime savo lai-

Komisijame.

Vyčiai ir vytės nepamirški 
te susirinkti pirmadienio va
karų, vasario 11 d., club rooin 
8 v. v. Įdomūs dalykai bus 
svarstomi. Po susirinkimo bus 
surprizas. Taijtogi noriu pri
minti, kad nariai, kurie dar 
neturi bilietų ateinančio šokių 
vakaro, kuris įvyks vasario 23 
d., parapijos svetainėje, kad 
įsigytų susirinkime nuo komi
sijos.

Kaip per praeitus susirinki
mus buvo matyti naujų narių, 
būtų malonu kad ir ateinan
čiame susirinkime įsirašytų 
naujų narių. Visas Cieeros jau 
nimas kviečiamas rašytis į šių 
jaunimo organizacijų. A. J.

KAUNAS. — Šviet. Mini 
isterijos atstovas netrukus su 
nupirktu specijaliu fonogra
fu bus pasiųstas į provincijų 
užrašinėti cbarakteringesnių- 
jų liaudies melodijų. Tokių 
melodijų tikimasi surinkti 
apie 5,000, o surinkta tik de
šimtoji dalis.

SIMNAS. — Iš molaso (cuk 
rinių runkelių išspaudos), ku 
rį Marijampolės cukraus fab-

Finas

BRIGHTON PARK. — šv. 
Pranciškaus Rėmėjų 2 skyrius 
laikys susirinkimų vasario Iii 
dienų, 2 valandų popiet, mo
kyklos kambary. Ra£t.

I LIETUVIAI DAKTARAI

I-

Chicagoje.

JAUNOJI ATGIMUSI LIE
TUVA” kalbamose filiuose, 
suvaidinta josios gyveninio 
artistų.

Šeštadienį ir Sekmadienį,
Vasario - February 9 ir 10, 

1935,
Nekalto I’rasidėjimo P. švč.. 

Parap. Svet., 44tos ir Faii-" 
field Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga 35c., vaikams 15c.

Pirmadienį ir Antradienį,
Vasario - February 11 ir 12, 

1935.
Šv. Antano Parapijos Svet. 

15tos ir 49tos Avė., Cicero III.
Todėl visi būtinai atsilan

kykite iminatyti šių Lietuvos 
gražių nuotraukų; ne tik ma
tysite, bet ir girdėsite šiandie
ninį Lietuvos gyvenimų.

(Skelb.)

Ofiso Tel. CICERO 49
Rez. Tvl. CICERO 8858

JOS, SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pirmas 
Sveikatos Komi- 
sijonierius. Yra 
gerai Clcerie- 
čiams žinomas. 
Praktikuoja, jau 
28 metus. Spe
cializavo užsie
ny. Pasekmingai 
pydo Rliciimaii- 
zmą, Plaučti) Ir 
širdies Ilga*. 

Valandos*
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo z Iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakar*;
tventadi'enials pagal susitarimą..

4930 Wett 13th Street
CICERO, ILL.

L 1 E t ’J V I A I DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office PhoflA
PROspect 1028

Ros. and Office 
2S6B So. Lcevltt St 

CANAL 0708

AKIŲ GYDYTOJAI PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOUR8:

I to 4 and 1 to • P. M. 
Pund&y by Appolntment

Tel. CANal 0257
Res. PROspcct 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Reakleodja 8800 So. Arteslan Avė. 

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
8 Iki • vakare

orikv Tel. HEMIm-k 4818 
lies. Tel. GROtebUl 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
212.7 W. MARQIETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSliomls susitarus

3222-26 S. Halsted St
Tel. VICtory 4226 

Vedėja? J. Kaleriinskas

Duodame gražius radio pro- 
gramns kas nedėlių li tų 

vai. prieš pietus iš stoties 
WGES, 130o kilocyeles.

L. V. 24 kp. rengiasi prie 
20 m. gyvavimo sukaktuvių 
paminėjimo. Į paminėjimų bus 
sukviesti visi kuopos steigėjai 
- oldtaimeriai, kurių dar ne
maža VVest Side gyvena.

šv. Kaz. Akad. rėmėjų 10 
skyrius rengia bunco ir card 
party, vasario 12 d. 7:30 vai. 
vak., Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Komisija kviečia rė
mėjas, -parapijomis ir svečius 
iš kitų kolonijų atsilankyti. 
Komisi.įa turi prirengus daug 
rankų darbo dovanų. Be to, 
bus 6 door prizes rankų dar
bo. Visi atsilankę bus paten
kinti. Pelnas skiriamas Šv. Ka 
zimiero vienuolyno seserims. 
Įžanga 25c.

Komisija: K. Šliogerienė. S. 
Dačlolytė, M. DobrovaJskienS,
pirm.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudčjimo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akli) karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v. 
NedClioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimi) akys atitaisomos be akinių. 
Kotuos pigiau kaip ptnittaii.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo > Iki 4 Ir nuo 8 iki 8 vak. 
NedėUomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOUIevard 1820 
Namu Tel. PROapect I8M

T«t. BOULevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAM

4645 So. Ashland Avo.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo S Iki S vakar*
Berado! pasai eutartl

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. OANal 8122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki S vakaro 
BeredoJ pagal sutarti

Tel. uAFayetls 7818

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne 
Vai.: 2—4 Ir T—9 vai. vakar* 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CAHal MM

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Ros. TeL HEMlock 6141

Va Vandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

TeL OJLNal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—2 vak. 

Boredomls Ir NedSltomts pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 B. California Avė.
Telefonas RKFubltc 7888

Ofiso: Tel. LAFayette 4011 
R*A1 Tel. HEMlock 82M

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Re«ldencl)os Ofisas: 2864 W. SBth 84.
Valandos: 10-12 Ir 2-2 vai. vak. 

B*r*domls Ir Nedaliomis pagal sutart]

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas 

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

Phone Ganai 0623

ret. Ofiso UotiLevard 681 P—14 
Rea VICtory 2248

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 8:2*-S:B8

756 W. SBth Strsat

DR. T. DUNDULIS
GYDTTOJAS IR CHIRURGAM

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgtnla 0088 

Ofiso vai.: 8—4 Ir t—8- p. m.
NedSlioml* pagal autartl

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

1848 80. 4Bth OT., CICERO, ILL. 
Vtar., Ketv. Ir Pėta. 18—2 vai. 

*147 60. HAL8TED ST., CHICAGO 
Pan*d- B*r*d. Ir Bubat. 2—2 vaL

Dtonom* T*L LAVayeta* 67M 
Naktimis T*t CAAal 04M

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 
▼ai.: 8 Iki I popiet, f iki 8 vak. 

Nedėlioję pagal eutartl

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos! kasdien nuo 9 Iki 5.
PanedSIto, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 ikt 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: €459 S. RockweU St.
Telefonas REl-ui.lb- 9W)>0

OFISŲ REIKMENYS
OTFICE EGUIPMENT

Ktiomet reikia gumini,j štampij, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin
gų dalykų, pajaukite:

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St

Lietuvis Pr. Mileris jums Į>ataniaiis

ANGLYS

Daug šilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontas: Black 
Gold. lutnp arba egg, $6 00; Mine rnn, 
95.76; seroenlngs 24.75.

GRUNDY MINING COMP.1NY 
CeOMtmst 1121

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8 80 vai. 

vakaro. N*dėttomls nuo 10 Iki 12

Telefonu MlDway 28tv

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAH Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 8PP4 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo- 18-U v. ryto; 2.J ir 7-» v. v. 
Nedeldleoials nuo 10 iki 12 diena

Tel. LAFayette 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėlictui's pagal
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 3050
Ree. Tel.; VIRgtnla 0489 '

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S ____ X - R A Y
4143 AHCULH AVENL'S 

K&mp&a Fr&nfileco Avė.

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoje 
ekonomiškas, be suodžių Tropicair 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma

Trys Telefonai:
Screening«~ |4.75 Republlc 0600
Mine Run—5.7-5 lavintai* 7304
Lump arba egg—fl.00 Merrknac 2524 

NORTHERN COAI, CO„
Įjvnitnk 73*6 Merrlimc 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chleago, Iii.
TEL. RĖPI BLIC 8482

Katrie perkate ‘ingi* iš 
drafverlų, siųskit* Juos j 
CHANE COAL CO. Gausite 
geresnes onglta už mažiau 
pinigų.



Šeštadieni*, vasario 9 d., 1935 n R X U O X S

VIETINES ŽINIOS
MINĖS VYSKUPO BA
RANAUSKO SUKAK

TUVES
VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJA BUS 
KOVO 24 D.

Praėjusį trečiadienį įvyku
siame Federacijos apskričio su 
sirinkime nutarta tinkamu bū
du paminėti didžiojo lietuvių 
tautos poeto vyskupo A. Ba
ranausko 100 metų gimimo su
kaktį. Tas paminėjimas įvyks 
kovo 24 d., Šv. Antano parap. 
salėj. Cicero, III. laike Lietu
viu Katalikų Vakarinių Val

stybių konferencijos, į kurių 
kviečiamos visos organizacijos 
ir draugijos. Jos prašomos tuo 

įjau rinkti atstovus į vysk. Be- 
jranausko sukaktuvių pamint
ijimui skiriamų konferencijų.

Tame pučiamo Federacijos 
'apskričio susirinkime nutarta, 
kad kolonijos, minėdamos Lie 
tuvos Nepriklausomybės šven
tę, drauge minėtų ir Klaipė
dos krašto atvadavimo dvyli
ktąsias sukaktuves.

mu. Būsimos savaitės ketvir
tadienio vakare, būtent vasa
rio 14 d., įvyks šiose vietose; 
Šv. Mykolo parap. salėj, Nerth 
Side; Šv. Petro ir Povilo par. 
salėj, West Pullman ir Šv. 
Juozapo parap. salėj, So. Chi
cago.

Visuomenė prašoma į šias 
paskaitas gausingai lankytis 
ir naudotis proga, nes tokios 
progos retai tepasitaiko.

MIRĖ BIZNIERIŲ 
BUTGHU DUKIe

Pranešimai RADIO

KUR ĮVYKS PASKAITOS?
I

Paskaitos Federacijos aps
kričio vedamuose visuomenės 
kursuose eina gražiu pasiseki-

PEOPLES RAKANDŲ
išdirbystes Co. Krautuvės

Dirba Aukštos Rūšies Garantuotus Rakandus 
Pagal Užsakymų

TAISO SENUS RAKANDUS
Už prieinamiausių Kaina Mieste!

Dėl informacijų telefonuokite
HEMLOCK 8400 .

B K K KITON PA K K. — Va
kar rytų 5 vai. mirė Aldona 
Buteliaitė, 11 m. amžiaus, du
ktė Antano ir Marijonos But
elių, kurie užlaiko hardvare 
krautuvę adr. 4414 S. Rock- 
well St.

A. a. Aldona pasimirė no 
apendiko operacijos Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Laidotuvės įvyks pirmadie-^ 
jnį, vasario 11 d., 8 vai. ryto. 
Patarnauja graborius S. P. 
Mažeika. Rap.

WE OPERATE 
OUR 0WN

UPHOLSTERING 
FACTORY

$19.50
$32.50

Uždedam Naujų viršų ant 2jų dalių
Parlor Setų už .......................................

Didžiausis pasirinkimas gatavai pada
rytų, naujų, gražių Seklyčioms Setų 
už mažiausias kainas Mieste nuo....

ir aukščiau
Lengvus Išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų

‘MANŪFACT URING COMPA.KIYO
4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST.

Tcl. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

NOKTU SIDE. — Mergai
tės nepamirškite! Vasario 1(1 
d., 8 vai. Mišiose eisim in co- 
rpore prie Sv. Komunijos.

N. P. P. Šv. mergaičių drau 
gijos sus-mas įvyks pirmadie
nį, vasario 11 d. Bus renkama 
nauja valdyba ir svarstoma 
svarbūs reikalai.

Viena iš jūs

BR1G.HTON PARK. — Dr 
gija Gvard. Pirma Div. Šv. Ka 
zhniero Karai, laikys mėnesi- 
nį susirinkimų vasario 10 d., 
parap. mokyklos kambaryje 2 
valandų popiet. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti, ne^ 
yra keletas svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi kviečiame 
naujus narius įsirašyti draugi 
jon, nes dabar jaunesni nariai 
priimami be įstojimo mokes
čio. Valdyba

MIRĖ STUD. J. KRIŠČIŪNO 
TĖVAS

BKIGHTON PARK. — La
bdarių Sų-gos 8 kuopos susi
rinkimas bus sekmad., vasario 
10 d., tuojau po sumos, moky
klos kambary. Nariai ir narės 
širdingai prašomi skaitlingai

KALBĖS LIETUVOS 
KONSULAS

Ryt, 11 valandų prieš piet, WGES. Programe dalyvaus 
Progresą Furnitūra Co. krau
tuvė, 3224 So. llalsted St., pa
linksmins radio klausytojus 
gražiu programų per stotį

»•

Studentas Jonas Kriščiūnas, 
imūsų bendradarbis, gavo skau
džių žinių iš Lietuves, kad ten 
prieš porų savaičių pasimirė 
jo tėvas.

Gerb. savo bendradarbiui 
liūdesio valandoje reiškiame 
gilios užuojautos žodžius.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Vasario 2 >1. ryte pasišaukė 

Aukščiausias pas save visiems 
gerai žinomų a. a. St. Brazaus- 
kį. Velionis su visais gražiai 
sugyveno, išauklėjo gražių šei
mynų ir per ilgų laikų laikė 
užeigų adr. 4558 So. Paulina 
St. Velionio kūnas pašarvotas 

■savo namuose. Iškilmingos lai 
dotuvės įvyko vasario Ji d.

Labdaringos Sujungus 1 k p. 
rengia gražų vakarų su prog
rama ir šokiais, vasario 10 d. 
I>arap. svetainėj. Visas pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyr. rengiasi prie didelės va 

• jaus vakarienės su programų 
kovo 17 d., parap. svetainėj. 

Į Vakaro rengėjos nuoširdžiai vi 
Įsus užprašo. A. A. V.

Padėkite Užlaikyti Mūsų Miesto Valdžią Pačių Gyventojų 
Rankose Nominuodami

T0WN TRUSTEE — MEMBER3 LIBRARY BOARD —

GUSTAV O. RANDA VVALTER BABITZ DAVID PA0LI

Primary Rinkimai: Antradienį Vasario-February. 12 d., 1935 
RINKIMO VIETO3 ATDAROS NUO 6 VAL. RYTO IKI 5 VAL. VAKARO 
NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI Į DIDŽIULĮ MASS MITINO’Ą

KURIS ĮVYKS
OLYMPIC BALLROOM 

62nd & 22nd St.
Pirmadienio vak., Vasario-Feb. 11, 1935, 7:30 vai.
HBNDRICKS IŠŠAUKIA PRUS. UKRNY Į DEBATUS APIE 

MIESTELIO POLITIKĄ

Sekmadienį iš žinomos radio 
stoties WCFL, 970 kil., nuo 
1 iki 2 vai. popiet bus puikus 
dainų ir muzikos radio prog
ramas, kurį duoda J. 'F. Bu
drike radio ir rakandų krau
tuvė adresu 3417 S. llalsted 
st.

Kadangi šis programas bus 
sykiu perduodamas ir ant tru 
mpųjų bangų per W9XAA sto 
tį, tai jis bus girdimas visam 
pasauly trumpųjų bangų pri
imtuvais. Programe dalyvaus 
žinomas baritonas Kazys Pa- 
žarskis, Anelė Zabukienė — 
soprano, Makalų šeimyna ir 
kiti. Kadangi vasario 16 pri
puola Lietuvos Nepriklusomy- 
bės sukaktuvės, tai šio mums 
svarbaus nuotikio paminėji
mui kalbės Lietuvos konsulas 
p. Kalvaitis. Nepraleiskite šio 
programo. S. V. V.

susirinkti. Prašomi atsivesti ir 
naujų narių. Valdyba

ALDONA BUTCHJAS
mirė vasario 8 d., 1935 m. 5 
vai. ryto, sulaukus 11 metų 
amžiaus.

A. a. Aldona gimė RIvcrBide, 
III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną, po tėvais Ve- 
setaltė, tėvą Antaną, du' bro
lius: Ėdmund ir Rtchard. dėdę 
ir tetą Klemense, Ir Vandą Wa- 
setos. dėdę Antaną Daunoravl- 
čla, tetą Veroniką šukštą, dė
dę Simoną Butchą ir Jo šeimy
ną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4414 Ho. 
Rockwell Kt. laidotuvės įvyks 
pirmadienį, vasario 11 d. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Avė. 
Mar. parap. bažnyčią. kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines

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

Nuliūdę: Vollna. Tėvas, Bro
liai, Dėdė, Tetos, Ir Giminės.

s
l-;ii(loluvėms patarnauja gra

borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Y A ltds 1138.

grupė “Naujosios Gadyvės 
choro dainininkų, vadovauja
mų J. Steponavičiaus. Bus m u 
zikos beį įdomių pranešimų. 
Nepamirškite du Įklausyti.

Nemalimas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. Iš Montreal, Canada ra
šo,kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tat nėra

Į mokamas įtūdyrnas. jis buvo atsiųs- 
' tas liuosa Jo valia. Daug kitų pra

neša panašius rezultatus. NUOA- 
TONE vartojama metų metais kaip 

i pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemallmu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų 
J keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 
tarslt ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Parduoda visi a,'- 
tiekorial su garantija grąžinti pini
gus. Jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SO7. 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c 
Ir 50c.

PADŪKONĖ

A. -f A.
STANISLOVAS BRAZAUSKAS

kuria mirė vasario 2 d.. 1935 ir lapo palaidotas vasario 8 d.. 
1935 m., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurte suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo Jį į tų neišvengiamą. amžinybės vietą.

Mes atmindami Ir apgailėdami Jo prasišalinimą Iš mūsų 
tarpo dėkojame uitisi; dvasiškam tėvui Kun. kleb. Skrlpkai. 
Kun. Statkui Ir Kun. Petrauskui, kurte atlaikė įspūdingas pa
maldas už Jo sielą ir pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame vargoninkui Daukšai, p-niai AUce Peržynskienei 
už giedojimų. grabnešiams. kapų užvaizdai Krušni už gerą 
tvarką kapinėse, šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.

Dėkojame grabortul 1. .1. Zolp. kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkąsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams 
ir visiems. I;urle paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau a. a. mylimas Stanislove, lai Dievas suteikta amžiną a- 
tilsj.

Nuliūdę lieka:
(■iiulnče.

Moteris, Sūnus, Dukterys, Broliai, Sesuo Ir

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškaitinę tr Išdirbt
ose visokių rttlų paminklu Ir fra- 
bBitttlą.

Mūsų Šeimyna specializuoja (la
me darbe per tešlas kartas.

Veskite paminklų reikalus" tie
siai su pačiais Išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienatį blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Res. PEN8ACOLA MU 
BELMONT S4U

, Office: BILJbSIDE *88*
Alfred RoseBI. prea. Vlnoent RoeelU, seor.

& Ji

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

«■■■■■■■■■■■ ■
J REUMATIZMAS-
■ SAUSGELB I

Neslkankykite savęs skaus- ■
■ mals, Keiimatizinuj Hausgėle, »
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- ™

giu — raumenų sunkumu: nes ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy- 
vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo a

CAPSirn rOMrni’ND mos- " 
tls lengvai prašalina viršmlnė- ■ 
tas ligas: mums šiandie dau- 
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c, per h 

paštą 65c, arba dvi už J 1.05. 
Knyga: “ŠAI.TINIR SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. ™

Justa r! Kulis ■
3259 80. HALSTED ST. ■

Clii<«jų;n, III. ■
flBBasMuaaHBM

"K

VENETIAN MONUhENI CO, INC.
: * A į 3. j

Išdirbėjai inkUe- e, rOšioa Paminklą 
Ir •■raimaintų

Didžiausia paminklų 
Cbleaąoj

------- o------
illrbtavA

A,",/
bu virš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtu vės Ir 
taupykite pinigus

------- o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žyra 

nlų Cliieagos Lli'tuvią.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A BO R I A I :
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2315 arba 2318
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette *571

J. Liulevfčius
Graborius 

tr
Balsamilbtojas

Pstarnauja Chlcų 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

I.J. ZOLP
GRABORIUS Ir EAIDOTUVIŲ

VBDAJA*
1646 Weet 46th Street 
Tel. BOUIevarS *M*—Ml*

ATĖJUS LIŪDĖBIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudtikis
ir

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
0340 S0. KEDZIC AVĖ.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Tnrin automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAI^AMUOTOJAA 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe *877

J. F. RAD2IUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už 126.00 Ir aukščiau 
Modemiška koplyčia dykai 

668 W. 18th 8t. Tel. CANal 6174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS, ch.
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS, VEDAMAS PROF. ANTANO POCIAUS, RENGIA DIDELĮ KON
CERTĄ SEKMADIENĮ, VASARIO-FEB. 10 D., ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ, 32tos prie Lituam- 
ca Avė. Koncertas bus vienas iš geriausių ir įdomiausių, kurį bile kada surengė parapijinis choras. 
Visi kviečiami atsilankyti. įžanga tiktai 35c. Pasidžiaugę geru muzikaliniu koncertu, galėsite pasišok
ti prie geros muzikos. Kas norėtų eiti vien į šokius, įžanga tiktai 20c.

VIETINES ŽINIOS PASIDARBAVO KONCERTE , KASPAR STATE BANKO 
----------- DEPOZITŲ SKAIČIUS

____  j BRIDO BPORT. — “Brau-
kirti, tai būtų ir padaręs. Pa- K0’ koncerto metu salėj uo- 
sakė, kad tokiam kilniam dur-'Jiai pasidcr’iavo būrelis brid-

.1

M*

$50,000 perviršio. Pinuos die- tuo’pačiu laiku, paduro pint
uos indėliui siekė $1,063.000, gus prieinamus šio banko de
ni kuriuos yra eash ir vnhl- • pozitorinms. Yra numatomn, 
žios užstatai sumoje pervirsi-‘kad tai daug ką pagelias, ko 
jaut atsakomingunu) už depo- lonijos bizniui. Pasitenkinimas’ 

yra parodomas - tuntui: daug 
naujo biznio buvo sunešta šion 
hankąn.

PADIDĖJO
Kaspar American 

Bank, 1900 Blue Island Avė.,

ZltllS.

Prie šiokio easli stovio, ban
kas buvo priimtas į narius 
Kedenti Deposit Insurance ko 
rporacijos, kuri apdraudžia 
kiekvienu depozitoriu iki $5,- 
000.

James M. Triner, preziden- Į 
tas; V. I1’. Mnsliek, vice-prez.; i 
K. A. Hintz, exeentive vice - į 
prez.; Emil F. Smrz, kasie-

r
tins; \Y. E. Kosobnd, 1 ašie-*
liaus T.agelh.; Josepli J. Kral, 
pro knsierius; VVm. Slavik, nu 
ditorins.

Direktoriai yra: fleroge Fo- 
rster, pr< z. Furlimnn and For 
sler Co., 1839 Bite bitini nv.;
V. A. (ieringer, Icid'jis The 
Daily Kvornost, 2520 S. Crnw- 
ford avė.; Louis J. Janata, 
vice-prez., International Dairv 
Co., 1912 S. Ashland Avė.; Sa- 
mttel Kostelnv, graborius, 659
W. IStli St.; Anton Laadt, di
rektorius, Atlas Brevving Co., 
2107 Blue Tsland Avė.; V. F. 
Masliek, prezidentas, Pilsen 
Luinber Co., 2201 S. Laflin St.; 
William Oetting, prez., Oet- 
ting Tce and Coal Co., 1715 W. 
15tli St.; Emil F. Smrz, kasie- 
riiis, Kaspar American Stat 
Bank, 1900 Blue Island Avė.. 
Walenty Szymanski, retireč 
1838 S. 49th Ct.. Cicero. Tli ; 
James M. Triner, prezidentą:. 
Triner Seule and Manufactur- 
ing Co., 2714 W. 2tot St.; ir

State TjPon Wiatrak, provisions. 
2658 W. 21 st St.

bui žmogus turi prisidėti, o gėport iečių. Tuos darbininkas; atsidarė antradienio rytą, sau-: Atidarymas Kaspar Amerl- 
ne ieškoti nesitenkinimo. Su-, sumobilizavo veikėjas Jonas toio 15 d. ,, lean State Banko duoda piet-
lig Krekšeiūno parodymais, jis j Dimša. Prie baro darbavosi; Naujnsai kapitalas yra su- vakarinei miesto daliai dau-
(Krekščiūnas) 
kaltas $39.68.

bankę: yra tas, kad nėra jokių 
investmentų nejudinamose nuo 
savybėse rnvo kapitale. Prie 
to, narnai, kuriame bankas ra
ndasi, yra dabar banko nuo
savybė. A. a. \\ iHiam kaspar, 
žymus bankininkus ir steigė
jas Kaspar Stale Banko, šei-

įdomus dalykus apie naują myna padovanojo ji bankui.

/F

&

yra Vyčiams Juozas Bubnis, Tadas Aleliu dėtas iš $350,000 kapitalo ir giau bankiniu patogumų, ir

Reikia pažymėti, 
prieš nuosprendį, I 
nas socialistų ir

'nas, Jonas Adomaitis, Petrą1- ■
'Nausėda, Petras Kilis. Prie
tikietų atėmimo Kazys Joni

.. Krekšč.iu-|)oin. Antanaitis, Petras
komunistui,, , • • t, - v , ,- 'Pakainis. Sargais buvo Ant.

kad dar
r^=

VISI DEPOZITAI IKI $5.000 APDRAUSTI
rp.nr.nAi. deposit Insurance korporacijos

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 BLUE ISLAND AVĖ, KAM?. 19 GAT. 

CHICACO ILLINOIS

spaudoje rašė šmeižiančias cho ,, ,, ... ,, ... o.1 •' . i Balkaitis, Balt. kdevicius, St.
ra korespondencijas. ,,,, .. r . i- 1 d trumputis, L. i etrauskas.

L. V. ‘'Dainos” chorą gynė; Čia reikia priminti Aleksa’s 
jaunas, gabus adv. K. J. Ka-i Bakei v, 3339 So. Monnan St., 
viekas. Choro pvsė.j liudijo A. J kurs suteikė dovanų bufetui 
Manstavičius ir S. •Kiujieliūtė. Fž toki palankumą Aleksa už

ELECTRIC IRONER .. ......................

\YASHINC MACIŪNE  ................*74.50

Vi»o •••■-.......  M 14.00
JJudriko nuolaida ........................ $j

Lenkime Galvas 
Su Gėda

Adv. Konnia J. Savickus, 
“Vyčio” anglų kalbos rėdais- j 
torius, kuris praėjusį ketvir-' 
tadienį teisėjo \Veiss kori e lai 
mėjo bylą užvestą prieš b. Y. 
“Dainos” chorą. Bylą buvo 
užvedęs b. Krekščiūnas.

L. KREKŠČIŪNAS BYLA | 
PRALAUKTO :

Ra p. > si pelno ge 
“ Draugo”

PLATINKITE “DRAUG.Y

ros paramos 
jirieteliu pusės.

Vietinis

ls

DAR CHORŲ! TURI ATLY
GINTI $39.63

Prieš keletą metą buvęs L.
V. “Dainos” choro menedže
ris b. Krekščiūnas, kuomet ta
po atleistas nuo tą pareigų 
sulig savo atskaitos pareiškė, 
kad choras jam kaltas apie 
160 dol. Choras nesijausdamas 
kaltas siūlė Krekščiūnui pa 
daryti atokaitos reviziją ir nm 
iš Federacijos Chicagos aps 
krities buvo išrinkta tam ko lA 
misija. L. Krekščiūnas su tik 
nesutiko ir chorą patraukė į 
teismą. Bylą tęsėsi keletą me
nesių. Praėjusį ketvirtadienį 
pas teisėją Weiss buvo pu- 
kntinis bylos nagrinėjimas. Po 
išklausinėjimo teisėjas išsirei
škė: kad. jeigu būt buvę jam 
galima daugiau Vyčiams pa”-

Gerkit ir Reikalaukit

MulualLiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. TARDS 0803

Tiktai už *69.00

INSURANCE JA PERKAM
NOTARY g įjE LIETUVIS

Public kus bonus

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ A G E N T 0 R A 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET TeL LAFayette 1083

Skalbiama mašina didelio saizo padaryta geriausio 
ir didžiauso skalbiamu mašiną factory Chicagoje. Prosi- 
ninio mašina padaryta tos pačios garsios išdirbvstės. Su- 
prosina drapanas, vietoje visos dienos darbo, už poros 
valandų.

Pilna gvaranciją per išdirbėjus ir Budriką. ft.dmi- 
ninkėms proga įsigyti 2 mašinas už vieną. Budriko did
žiausiam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

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

Telefonai: BOUlevard 4705— 8167

Knd patenkinus piktą godumų ‘‘politinės mašinos”, kuri 
smaugia viską kas padoraus yra Ciecroje, moteris tapo prikalta 
prie kryžiaus. Moraliai nukryžiuota.

Į moterį tapo nukreipti purvini užsipuolimai Oraham-Stej- 
skal-Cerny “Mašinos”. I’rifš ją jie patylomis pradėjo savo ne
labą veikimą. Piktos valios vadovaujami, jie u.•.ėdė prieš ją 
bylą, ne su tikslu ją laimėti, bet drumsdami pasitikėjimą, jie 
tikėjos sukelti dūmu debesį, už kurio galėtų paslėpti savo vv- 
liugingą veikimą. Jie kaltino Rose Cuehna visame, kame t.k 
ypata tarnaujanti viešoje įstaigoje galėjo būti kaltinama. Prie 
kiekvienos progos savo kontroliuojamoje spaudoje jie žymėjo 
ja BET VISIKAS KAS Bl'YO PASAKYTA AR PADARYTA 
NEGALI PRILYGTI BIAVRIAM ĮŽEIDIMUI KCRĮ SVIE
DĖ GRAIIAM-SE.ISKAL-CERNY MAŠINOS KONTROLIVO- 
JAMAS KANDIDATAS Į KNYGYNO CŽYEIZDĄ, PRA
NAS VITKUS.

Neperseniai Vitkus dalyvavo lt alų-Amer.kus Demokratu 
Kliūbo susirinkime. Itekalbėdamas Pranas Vitkus “Mašinos 
kontroliuojamas kandidatas tarp kitko taip išsireiškė: “varas 
keturi Raiteliai “kuris buvo duotas Mneiejeiv skini, Cuehna. 
Ilendriksmi ir Sewarzeliui vra klaidingas. JIE Tl RETI Bl 1 
VADINAMI “TRYS RAITELIAI“ IR JERSEY KARVĖ.

Mes lenkiame galvas su gėla. jeigu moteris, nežiūrint ko
kiai politinei grupei ji prigulėtų, koki tikėjimą ji išpažintų, ar
ba kokių pažvalgų gy venime ji būtų, turi būt taip žiauriai šmei
žiama.

Prisilaikyti reikėtų padorumo rybų, net ir politikuojant.. 
Bet Vitkaus pastaba, mūsų nuomone peržengia visas padorumo 
rvbas. Biaurinama-t moters politikoje, ar ji būtų Demokratė ar 
Republikonė ar ji eitų su “Mašina” ar prieš jų yra panieka 
liečianti kiekvieną moterį Cicero miesto.

Tai yra pažeminimas nukreiptas kiekvienai moteriai, kuri 
tiki, kad ji turi pilietišką tiesą užimti valdininko vietą.

1 ROSE CUCHNA NKNUSTO.IA*MOTERIES PRIVILEGI
JŲ VIEN DĖLTO, KAD JI UŽIMA VALDININKO VIETA. 
JĮ NENUSTOJA MOTINOS AUTORITETO VIEN DĖLTO, 
KAD JI TARNAUJA VIEŠOJE ĮSTAIGOJE.

Bet, kadangi Rose Cuehna-viddininkė, pasipriešino Grabam- 
Stejskal-Ccrnv mašinai ji turi būti moraliai sunaikinta.

Rose Cuehna prieš tragingą vyro mirtį mažui tesirūpino 
politika. Dar mažiau rūpėjo valdiška vieta. Vien aplinkybių 
gyvenimo verčiama, ji stojo į politikos lauką ii’ Į dabar užima
mą vietų.

Ir vien dėlto, kad ji užima valdišką vietą ji yra piktai ap
kalba ma.

NEI VIENAS NEDRĮSTŲ PANAŠIAI KALBĖTI APIE 
VYRUS KOMISIJOS NARIUS. NEI VIENAS NE IŠDRĮSTŲ 
TAIP IŠSITARTI APIE M ACIJ EAVSKI. JIENDRĮKE, 
S< IINVARZEL. JIE VRA VYRAI IR GALI APGINTI SAVE.

Bet moteris, našlė, motina Rose Cuehna to padaryti negali.
Kaipo miesto kolektorka jų apkaltino ėmime perhrangaus 

atlyginimo. O VISGI KIEKVIENAS KOLEKTORIUS ĖMĖ 
TOKĮ PATI ATLYGINIMĄ PER PASTARUOSIUS 20 ME
TŲ ar tai buvo Čekas, Airys, Lenkas, Lietuvis ar Italas.

Ruse Cuehna paveldėjo iš savo Bočių užtektinai pilietiškos 
drąsos, kad pasipriešinus kontrolei Cicero politiškos nu š.nos. 
Kadangi ji nepanorėjo “Eiti kartų”, knelangi ji pisi.tidėjo 
Semti Gus Randą, kandidatą į kuratorius (trustee.) Užtat opo
zicijos mažuma išnaudoja kiekvieną progą jos užgauliojimui. .Ii 
bejiegė. Bet Prano Vitkaus išreikštai jai panieka nepaliks l>e pa
sekmių. Visos moterys, visi vyrai, kurie turi pačias ir dukteris, 
ir visi padorūs piliečiai stos jos apgynimui.

VISI BALSUOKITE VASARIO 12 D.

Išgirskite Nedėlioję gražų lietuvių programą 
iš WCFL stoties nuo 1 iki 2 vai. po pietų

J1 ’k

GUSTAV O. RANDA
For Trustee

WALTER BABITZ
and

DAVID J. GAOLI
Directors of Public Library Board




