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Supagonėję naciai kaskart darosi baisesni
Be mnios gėdos kardinolams 
nurodo, kokio popiežiaus nepageidauto

Darosi toli aršesni už 
raudoniausius komunistus

BERLYNAS, vas. 15. — smerkia nacius dėl jų vykdo-
Nacių spauda subruzdo su mų Bažnyčios pesekiojimų. 
propaganda, kad Katalikų! Aiškėja, kad supagonėję na 
Bažnyčios kardinolai neišrin- ciai kaskart darosi aršesni, 

žiauresni ir greitai jie su vi
su pasauliu bus nesukalbami. 
Jie jau neturi pasiryžimo skir 
ti Bažnyčios reikalų nuo sa
vo valstybinių. Nuolat šau
kia, kad vyskupai ir kunigai 
nesikištų į valstybės reikalus, 
o jie patys kų, gi daro.

ARKIVYSKUPAS 
DRĄSIAI KOVOJA 
PRIEŠ NACIUS

ktų naciams nepalankaus nau
jo popiežiaus. Girdi, toks po
piežius būsiųs nacių Vokieti
jos nepakenčiamas taip, kaip 
nepakenčiamas Vokietijoje 
kiekvienas kunigas, kurs kiša
si į nacių valstybės reikalus.

Tuo būdu nacių spauda 
bando įspėti į Romų išvyku
sius Vokietijos kardinolus ir 
visus kitus, kurie uoliai rūpi
nasi Bažnyčios reikalais ir

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, vas. lo. — Freiburgo (Ba
dene, (Vokietijoje) arkivysku
pas Konradas Groeberis dar 
drųsiau ėmėsi kovoti prieš na 
cius, kurie stengiasi Vokieti
joje išgriauti krikščionybę, o 
tuo labiau sunaikinti Katali
kų Bažnyčių. Sakydamas pa
mokslų Konstance Jo Eksce
lencija tarp kitko nevaržomai 
pareiškė:

“Kaip Neronui ir kitiems 
potentatams nepavyko išgriau

Naciai savo prieškrikščioniš ti krikščionybės, taip ir mūsų 
kais žygiais jau iš komunistų valdovams nepasiseks šis žy- 
pa veržia antikrikščioniškų. S’s ”
čempijonatą.

Madrido raudonoji vadai nusprendė 
“laužti” tankisto vykdoma blokada

Kiek pas juos proto, 
negalima nė patirti

PERPIGNAN, Prancūzijai 
vas. 15. — Ispanijos frankis
tai jau'kone pilnai nusisuko 
prieš raudonųjų valdomas sri 
tis centrinėje Ispanijoje. Ima
si priemonių paskutinę Ispani 
jos dalį išlaisvinti. Visais 
frontais kariuomenė koncen
truojama. Frankistų karo lai
vai ir jūriniai lėktuvai blokuo 
ja visus raudonųjų valdomus 
uostus: Almeria, Cartagena,
Alieante ir Valencija. Tuo bū 
du raudoniesiems jau atkirs
tas jūromis iš svetur maisto 
ir karo medžiagos pristaty
mas.

Žiniomis iš Madrido, raudo
nųjų vadai įsakę savo karo 
laivams būtinai pralaužti 
frankistų blokadų. Bet paskel 
bus šį įsakymų frankistų la
kūnai, bombarduodami Carta
gena uostų, sugadino du svar
biausius raudonųjų ten esa-

Senųjam Testamente, (Šv. 
Rašte) pažymėta tiesa ir per
duota šiems amžiams negali ' 
būti lengvai nustumta į šalį, J 
kaip jų manoma, sakė arki
vyskupas. Ir yra vilties, kad 
tas nebus atsiekta. Tačiau ti
kintieji turi pasiruošti prie 
sunkiųjų laikų. Priešai ir to
liau šels. Bet tuo būdu jie dau 
giau sustiprins katalikų tikė- 
jimų. Jau šiandien matosi di-« 
dis tikėjime gaivingumas.

NACIAI JUODAŠIMČIAI 
PUOLĖ VYSKUPO 

NAMUS

AMSTERDAMAS. — Žinio- 
mus karo laivus. Tad ir ne-'mis į§ Vokietijos, Muenstere, 
bus kuo “laužti” frankistų ^Vestfalijoje, nacių juodašim- 
vykdomos blokados.

TEGYVUOJA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA! Chicagos arkivyskupijos bažnyčiose 
vakar ivyko gedulo pamaldos -

Šventojo Tėvo Pijaus XI 
pagarbai ir atminimui

Chieagos arkivyskupijos vi-j švč. Vardo katedroje iŠkil- 
sose bažnyčiose vakar įvyko !mingas gedulo Mišias pontifi- 
giedulo pamaldos — Mišios kavo JE. vyskupas B. J. Sheil, 

D. D., vyskupas pagelbininkas 
ir arkivyskupijos generalvika
ras. Per pamaldas arkivysku
po sostas buvo tuščias.

Katedroje buvo šimtai mon 
signorų ir kunigų, daugybė 
vienuolių, valstybės ir miesto 
atstovai, taip pat svetimų ša- 
lių konsulai.

mirusio Šventojo Tėvo Pijaus 
XI pagarbai ir atminimui. Po 
draug paminėta ir 17-os meti} 
popiežiavimo sukaktis, prie 
kurios Šventasis Tėvas rengė
si, bet Dievas porų dieni) an
ksčiau atsiėmė jį amžinatvėm 

Visos bažnyčios per pamal
das buvo kupinos tikinčiųjų.

BARCELONOS VYSKUPAS 
ATRASTAS GYVAS 
IR SVEIKAS
LA CORUNA, Ispanija. —

BRITANIJA NUSPRENDĖ 
PRIPAŽINTI GEN.

FRANCO
LONDONAS, vas. 15. —

Britų ministrų kabinetas nus
prendė pripažinti gen. Franco
vyriausvbę. Sakoma, taip pa- i Atrastas gyvas Barcelonos vy
darys ir Prancūzija. įskuPas Manuclis Irnrita y Al-

______________ -mandoz. Raudonieji jį suėmė,
kai jis teikė Sakramentus ka
talikams. Uždarė kalėjitaan ir 
nusprendė sušaudyti. Bet vys

vas. 15. kūpąs kitų kalinių padedamas

MARTINAS LAIMĖJO 

TEISME

, Laisvės paminklas Kaune. Toliau matyti Vytauto Didžio- 
čių gaujos puolė arkivyskupo jo Muziejaus bokštas, kuriame yra įrengta kovos varpų muzi- 

Ispanijos raudoniesiems ar- Oaleno rezidencijų ir išdaužė ka. (VDV.)
tinasi paskutinė teismo diena, priešakinių langų,
nepaisant Negrino paskelbto 
pasiryžimo “kovoti iki pat ga 
lo”.

DETROIT, Mich.,
Automobilių pramonės darbi- pabėgo iš kalėjimo, apsitaisė 
ninku vietinės unijos vadas paprasto darbininko drabtt- 
H. Martinas laimėjo apygar- žiais ir gyveno tarp tikinčių- 
dos teisme. Teismas nuspren- jų.
dė nepaduoti šios unijos sa- Dabar jis rastas ir grįš { 
vasčių, fondų ir rekordų ats- Barcelonų.
kilusiai nuo unijos darbininkų!------------------- —
srovei. Atskilusi srovė su nau RŪPINASI KAIMO GYVEN- 
jais savo viršininkais turi lais
vę arba paskirai gyvuoti, ar-

Kaip paprastai, policija nė 
vieno piktadario nesulaikė.

GARLAIVY “REX”
ĮVYKS GEDULO 
PAMALDOS

LAIVAS “REX”, Atlanti- 
te, vas. 15. — Šiuo laivu į Ro 
mų vyksta Chicagos kardino
las Mundeleinas ir Pliiladel- 
phijos kardinolas Dougherty, 
taip pat keletas vyskupų ir 
monsignorų.

Šį penktadienį laive į- 
vyks gedulo pamaldos už 
Šventųjį Tėvų Pijų XI, vakar 
palaidotų Šv. Petro baziliko
je, Vatikane. Bus laikomos iš
kilmingos gedulo Mišios. Pa
maldose dalyvaus abu jų E- 
minencijos.

Laivas “Rex” Neapolį pa
sieks šeštadienio pusiaudienį. 
Kardinolai be atidėliojimo vy 
ks Romon.

PRANCŪZIJOS MINISTRŲ 
KABINETE NESU

SIPRATIMAI

PARYŽIUS, vas. 15. — 
Gen. Franco vyriausybės pri
pažinimo klausimų Prancūzi
jos vyriausybė atidėjo kilus 
ministrų kabinete nesusiprati 
mams. Keli ministrai priešina 
si pripažinti Ispanijos f ran-’ 
kištų vyriausybę. i

Be, to, parlamente kairiųjų 
partijų atstovai sukėlė nepap
rastų triukšmų prieš Daladie- 
ro vyriausybę. Kairieji paty
rę, kad užs. reikalų ministras 
Bonnetas turįs kažkokius slap 
tus pasitarimus su Vokietija 
ir Italija.

KARPATŲ UKRAINOJ 
VALDŽIA RINKIMUS 

LAIMĖJO

PRAHA, vas. 15. — Autono
minėje Čekoslovakijos provin
cijoje Karpatų Ukrainoje (Ru 
sinijojesinijoje) parlamenti
nius rinkimus laimėjo premje
ro kun. Volosino vadaujama 
valdžios partija.

Iš 96 nuošimčių paduotų vi
sų balsų 92 nuošimčiai teko 
valdžios sųrašui.

Vengrijos ministras pirmininkas 
Mi patyrė, kad jis yra žydas

Tad be jokios kalbos jis 
tuojau ir atsistatydino

ba grįžti atgal unijon.

Martinas pageidauja atski-

TOJŲ SVEIKATINGUMU

ŠIAULIAI. — Šiaulių val
sčiaus savivaldybė, rūpinda
masi kaimo gyventojų suka

CICEROJ IR BERWYNiE 
JVYKO “PRIMARY”

Ciceroj ir Berwyne antra
dienį įvyko “primary” balsa
vimai. Nežymus skaičius pilie 
čių dalyvavo,

DAUGIAU KARINIŲ LĖK
TUVŲ UŽSAKĖ

WASHINGTON, vas. 15. — 
Prancūzijos vyriausybė dar 
515 daugiau karinių lėktuvų 
užsakė padirbdinti šios šalies 
fabrikuose.

Daugiau kaip 60 milijonų 
dolerių Prancūzija išleis nau
jiems kariniams lėktuvams A- 
merikoje.

GUBERNATORIUI NEBUS 

PASAKYTA

MIAMI, Fla., vas. 15. — 
Sergančio Ulinoiso gubernato 
riaus Hornerio sekretorius J. 
Casey pranešė, kad guberna
toriui nebus pranešta apie vai 
stybės legislatūros atstovų rū 
mų žygius patikrinti valsty
bės demokratų administraci
jos išlaidas.

Toki dalykai sergančiam gu 
bernatoriui neturi būti žino
mi, pareiškia sekretorius.

BUDAPEŠTAS, vas. 15.— 
Vengrijos ministras pirminin
kas Belą Imredi šiandien at
sistatydino ir regentas Hor- 
thy jo šį žygį patvirtino. Jo 
vietų, užimti regentas pakvie
tė grafų Teleki.

Imredi atsistatydino dėl 
dviejų priežasčių. Jis parla
mentui siūlė pravesti žydus 
varžančius įstatymus ir par

lamentas jo sumanymų neno
rėjo remti. Be to, Imredi pa
tyrė, kad jis pats turi žydiš
ko kraujo, nes jo prosenolis 
buvo žydas, perėjęs Katalikų 
Bažnyčion.

Apie savo-žydiškų kilmę pa 
tyręs Imredi ilgai negalvojo 
toliau pasilikti valdžios viršū
nėse.

lusiųjų grįžimo. Jis nori pa- tingumu, savo patalpose stei- 
čių darbininkų pasisakymo re gia sveikatos punktų, kuria- 
ferendumu. Sako, jei darbinin me gydytojas ir akušerė ne- 
kai pasisakys už vienybę, uni- mokamai kaimo gyventojams 
ja ir toliau pasiliks CIO da- teiks medicinos pagalbų. Šiuo 
lis. metu sveikatos punktui per

kami gydymo įrankiai bei at
liekami kiti paruošiamieji 
daubai.

ATLEISTAS VALSČIAUS 

VIRŠAITIS

KARTENA. — Kretingos 
apskrities savivaldybės atsto
vams padarius patikrinimų 
Kartenos valsčiaus savivaldy ti sveikatų, 
bėję, rasta piniginiuose doku
mentuose kai kurių netikslu
mų.

Ryšium su tuo valsčiaus 
viršaitis Mikas Urbanavičius 
nuo einamų pareigų laikinai

Įsteigus Šiaulių valsč. svei
katos punktų daugelis kaimo 
žmonių galės dažniau tikrin-

IŠLAISVINTAS RUSINU 
PIRMASIS PREMJERAS

BERLYNAS, vas. 15. — 
Nacių vyriausybė nusprendė 

1 praplatinti Kielo perkasų.

CHAMBERLAINAS 
IŠVADAVO EUROPA, 
TVIRTINA LORDAS

lordas Kemsley, kataklizmas suspenduotas. Byla perduota 
Europų būtų ištikęs ir visa prokurorui
ten civilizacija būtų buvus pa 
šarvota ir palaidota.

REMIA GRAŽŲ SU
MANYMĄ

Atvykęs į Amerikų britų lor
das Kemsley, kurs kontroliuo-j
ja apie 28 laikraMius Britam-1 _ viet09 k|ebo.
joje, Chicagoj pareiškė, kad Pili avičius ,abai
ministras pirmmmkas Cham-^ j.,; v-n

------- Europųberlainas Europų išvadavo 
nuo karo nelaimės. Sako, jis 
tai padarė Miuncheno sutarti
mi.

Jei ne Chamberlainas, sako

cento a Paulo Dr-jos senelių

Valsčiaus viršaičio parei
gas toliau eina pavaduotojas 
Stončius.

PRIPAŽINO FRANKISTŲ 

VYRIAUSYBĘ

BURGOS, Ispanija, vas. 15. 
— Ispanijos nacionalistų 
(frankistų) vyriausybę pilnai

prieglaudų. Ji statoma Simą-, pripažino Airija ir Šveicarija 
no Daukanto gatvėje, netoli
kapinių. Miesto s-bė paskyrė 
statybai 2,000 lt.

SKAITYKITE VIEN KATA 

LIKI1KUS LAIKBAMIUS

PRAHA, vas. 15, — Čia ifi 
kalėjimo išleistas Karpatų U- 
krainos pirmasis premjeras 
A. B rody.

MANAGUA, Nikaragua, vas.
14. — Keleivinis traukinys 
ties Leon susikūlė su stovė
jusiu ant kelio garvežiu. 19 
asmenys žuvo ir daugiau kaip 
30 sužeista.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šalta.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 
5:24.
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Bendradarblama lr koreepennentame raitu negrtttna. 
jei neprašoma tai padaryti lr neprialundiama tam t Įka
lu! palto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti lr trumpinti alsus prisiųstus raitus lr ypad ko
respondencijas sulyg savo nuotlOroa. Korespondentų 
praio raiytl trumpai lr aliklal (Jei galima raiomaja 
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant p«įlarnikos lr asmenlikumų. Pasenusios koree-

. m.i e u vijos lalkraitln nededamos
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

■ntered as Beoond-Class Matter Maroh *1, 1*18 at
Chieago, Illinois Under he Aot of Maroh S, 187*.

Kaip pasirodė Lietuva po tų 21 metų po 
nepriklausomybės paskelbimo? Aiškiausia tas' 
pasirodys, palyginus ją su kaimynais.

Kuris iš Lietuvos kaimynų geriau gali1 
pasirodyti už Lietuvų: Sovietų Rusija, Len ! 
kija ar Vokietija? Sovietų Rusija ne pirmyn 
žengė, o atgal. Rusijoj dabar gyvenimas bai
sesnis, negu buvo prie caro. Sovietų Dusijoj 
žmonės labiau vargsta, daugiau badauja, ma
žiau gėrybių turi, negu cariškoj Rusijoj. So
vietų Rusijoj darbininkai yra gryni vergai.

Lenkija pasiliko poniška. Kaip ji buvo 
poniška prieš Didįjį Karų, tai taip poniška 
ir dabar tebėra. Ten nebuvo žemės reformos, 
dvarininkai tebėra apmoję didžius žemės plo
tus, o bežemiai vargsta po senovei. Lenkijos 
valdovams dar neatėjo galvon tas suprati
mas, kad darbininkai, biednieji irgi yra žmo-

Kotais Aplinkyliertiis Buvo Paskebta Lite HeprikbiKMiylK
Vasario 16 d. suėjo 21 me-, džia buvo uždraudus j lietu- vieni jau yra mirę, o kiti dar 

tai, kai senojoje istorinėje i viškų spaudų ir už jos slaptų gyvi ir džiaugiasi savo sun- 
Lietuvos sostinėje Vilniuje' platinimų buvo metama kalė- kių darbų vaisium — savo 
buvo paskelbta atgimusios
Lietuvos nepriklausomybė.
Tai įvyko 1918 m. vasario 16 
d. Šiandien jau visi apsiprato 
ir niekas nesistebi, kad Lietu
va yra laisva, nepriklausoma 
valstybė. Atrodo, kad kitaip 
ir būti negali. Tai rodo, kad 
žmogaus atmintis yra labai 
trumpa, kad sunkūs laikai, 
susilaukus geresniųjų, yra

jinian araba siunčiama į sun- tautos laisve ir

Lietuva — lankas dviejų 
kariuomenių

pirmųjų pasaulinio karo
nepriklauso- jjįenų Lietuva virto karo lau

ku dviejų prieštingų kariuo-
rusai stengėsi Lietuvos amo- aiškiai ir viešai pareiškė savo nienįy _  rusų jr vokiečių —
nes surusinti, o lenkai — su- > politinius reikalavimus 1903 teriojama ir naikinama. Daug

kiuosius darbus Sibiran, kaip mybe. Pirmų kartų lietuviai

lenkinti ir t.t. Šios gyvenimo 
tikrovės pasakos yra iš tiesų 
baisios ne tik besiklausian- 
čiam jaunimui, bet ir patiems 
pasakotojams, kurie visa tai 
yra matę savo akimis. Tačiau 
kartu šios baisios pasakos y- 
ra ir labai gražios, nes jos

1918 - Vasario Šešioliktoji - 1939
Šiemet Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimų minime nepaprastose aplinkybėse. Tas 
nepaprastas aplinkybes sudaro šv. Tėvo Pi
jaus Ki tojo mirtis. , , :

Kai Vilniuje buvo rengiamasi paskelbti 

Lietuvos nepmdausomybę, tai Apaštalų Sos

tas jau buvo atkreipęs savo aais uietuvos 

pusėn. |1918 metais, tai yra tais metais, ku

riais Lietuva paskelbta nepriguinnnga, tuo

laikinis Šv. Tėvas Benediktas XV buvo pa

skyręs preiatų Ratti, būsiantį popiežių Pijų 

XI, Lenkijos ir Lietuvos vizitatorium, raigi 

Lietuvos nepriklausomybes atsteigunas aukš

tai rišasi su dabar mirusiojo popiežiaus dar

buote Lietuvoj jos kūrimosi metu.

Lietuvos nepriklausomybe buvo paskelbta 

vasario 16, 1918, o Didysis Karas tepasi- 

baige lapkr. 11, 1918. Lietuva, reiškia, ąpm 

devynis mėnesius po nepriklausomybės pas

kelbimo dar buvo vokiečių okupacijoj ir dar 

nebuvo pilnai aišku, kurių bus garų gale 

viršus — vokiečių ar alijantų. Po nepriklau

somybės paskelbimo Lietuvoj negalėjo susi

daryti lietuviška vyriausybė ir viskas ėjo 

po senovei.

Lietuvos nepriklausomybę paskelbė Lietu
vos Valstybės Taryba, kuri buvo susidarius 
metai prieš tai, tai yra rudenį 1917 m. Tais 
metais Lietuvos veikėjams buvo pavykę su
šaukti Vilniuje atstovų suvažiavimų ir su- ; 
daryti Lietuvos Valstybės Tarybų.

Vokiečiai davė lietuviams šiokių tokių lai- j 
svę veikti, nes turėjo viltį, kad vis tiek 
Lietuva liks Vokietijos dalimi. Vokiečiai ver
tė lietuvius pasisakyti, kad jie pa^s savo 
liuosu noru prijungiu Lietuvų prie Vokie
tijos. Bet Lietuves Valstybės Taryba atsi
spyrė prieš vokiečių spaudimų ir paskelbė 
Lietuvų nepriklausoma su sostine Vilniuje.

Lietuves Taryba neturėjo savarankumo tol, 
kol pačioje Vokietijoje kaizeris buvo galioje. 
Revoliucijai ten prasidėjus, lietuviai pasi
juto laisvesni. Tada susidarė pirmutinis Lie
tuvos ministerių kabinetas.

Pirmieji Lietuvos vyriausybės žingsniai bu
vo be gaio sunkūs. Visas kraštas buvo su
vargintas, nuteriotas, žmonės išbadėję. Ne
buvo nei pinigų, nei valdininkų, nei kariuo
menės. Tada Lietuvos vyriausybė viena ran
ka turėjo kurti valdžios aparatų, o antra 
gintis nuo išorinių priešų.

Kuomet pasibaigė Didysis Karas, tai mes 
visi gyvenome prez. Wilsono šūkiais. Daug 
tikėjomės iš šūkio apie tautų apsisprendi
mų. Tuo paleistu šūkiu mes turėjome mora- 
lį pagrindą tikėti, kad taikos konferencija 
visoms tautoms, taigi ir lietuvių tautai, pri
pažins nepriklausomybę ir sudarys sąlygas, 
kad stįpresnėsės tautos silpnesniųjų nepultų. 
Bot pasirodė, kad tai buvo tik tuščia svajo
nė. Pirmutinis ir pagrindinis besikuriančios 
Lietuvos valstybės darbas ir rūpestis buvo 
gintis nuo išorinių priešų. Be to priešų bu
vo ir viduje. Beliniais priešais buvo Rusijos 
komunistai ir lenkai O viduje darbų truk
dė vokiečiai bermontininkai, lenkai dvarinin
kai ir bolševikuojantieji gaivalai.

Atvira Lietuvos kova su išoriniais prie
šais baigėsi ties širvintais ir Giedraičiais 
1920 metais. Taigi matome, kad Lietuva po 
nepriklausomybės paskelbime išbuvo arti me
tus po vokiečių okupacine valdžia, r'o to 
arti dviejų metų ginklu kovojo su išoriniais 
ir vidujiniais nepriklausomybės priešais. Po 
tų trijų metų Lietuvai prasidėjo taikos me
tai. ! |

21 metai žmogaus amžiuje yra subrendimo 
metai. Demokratiškose šalyse vaikinas ar 
mergina, sulaukę 21 metų amžiaus, įgija tei
sę balsuoti.

greitai pamirštami. Turim dar
nės. Lenkijos valdovams dar neatėjo galvon daug vyresniosios karto žmo-įvaizdžiai rodo, kaip labai my- geliui Didžiojo Seimo atstovi) 

tas supratimas, kad kitataučiai yra to pa 

ties Dievo sutverti ir kad mažumoms reikia 

pripažinti teises. Trečias Lietuvos kaimynas

m. Didžiajam 'V ilniaus Seime, gyventojų buvo priversti pa
kurtam dalyvavo apie 2,000 Hįti tžvifekes ir keliauti 
atstoi ų iš visų Lietuvos vietų, toliau nuo karo veiksmų fron 
visų pakraipų ir pažiūrų žmo- to> gi,yn . Rugiją Paiikusių
nės. Seimas pareikalavo Lie- savo sodybas lietuvių pabė- 
tuvai plačiausios autonomi- ge,ių if ‘trenitinių kelias j 
įos, tačiau rusų valdžia apie Rusįją vedė pro Vilnių, kur 
tai nė klausyti nenorėjo. Dau gyVeno daug lietuvių šviesuo

Vokietija. Ten žmonės nuo seniai turėjo su
siveržti diržus ir kentėti nedavalgę. Ten trū
ksta ne tik “špoko’', o ir duonos.

Lietuvoje, ačiū Dievui, kitaip dedasi, negu 
pas jos kaimynus. Duonelės ir prie duonelės 
visiems užtenka. Maisto prisigamina tien, 
kad ne vien užtenka sau, o turi ko ir už
sienin išgabenti. Kas tik aplankė Lietuvų 
pastaraisiais metais, visi pripažįsta visoke
riopą progresą. Visi sako, kad Lietuva da
bar jau ne be ta, ką seniau buvo. Kraštas 
išraižytas modemiškais plentais ir vieške
liais. Upės padengtos tiltais. Miestai ir mies
teliai pasipuošė moderniškais namais. Atsi
rado moderniškos mokyklos, ligoninės, ban 
kai, biznio ir pramonės namai, pnegiaudos, 
valdiški pastatai. Pagražėjo sodžiai, sumo 
dėmėjo ūkiai, priviso ūkiškų mašinų, ma
lūnų, pieno oenltrų. Modemiškais plentais 
laksto automobiliai, trokai. Vaikai ir mer
gaitės nuo 7 iki 14 metų privalomai turi 
eiti į mokyklas. Laikraščių randasi kiekvie
noj šeimynoj.

Šiame pasaulyje niekas nėra tobulas, ne
tobula ir Lietuva. Bet kai kurių Lietuvos

menės. Vilniečiai, pamatę sa
vo bėgančiųjų tautiečių skun
dą ir vargą ryžosi jiems pa
dėti ir tuo tikslu 1914 m. Vil
niuje įsteigė Lietuvių Komi
tetą nukeritėjusiems dėl karo, 
šelpti. Komitetas rūpinu 
tremtinių ir pabėgėlių mau 
rialine ir moraline gerove. Ko 
rniteto nuopelnai lietuvių tau 
taį yra labai dideli, nes jis 
savo rūpesniu išsaugojo de
šimtis tūkstančių lietuvių šei
mynų nuo žuvimo Rusijoje ir 
davė galimybės daugeliu: 
šimtų lietuvių jaunuomenės 
eiki mokslus, nepaisant karo. 
1915 m. rugsėjo mėn. vokie
čiai, sumušę rusus ir paėmę 
Kauną, artėjo prie Vilniaus. 
Todėl Komitetas nukentėju
sioms dėl karo šelpti nutarė 
skilti į dvi dalis: viena dalis 
išvyko Rusijon toliau rūpin
tis lietuvių tremtinių ir pa

bėgėlių reikalais, o antroji pa
Lietuvių kovos su bermontininkais ties Rad viliškiu, 1919 metais. Čia bermontininkai gavo ^o ilniują, pasiryžusi dirb-

netobulybių kaltininkai yra jos kaimynai, galutiną smūgį ir turėjo nešdintis iš Lietuvos. Lietuvos savanoriams teko daug karo me- ti Lietuvoje per vokiečių oku
u džiagos. Nuotrauka padaryta iš paveikslo Karo Muziejuj. (VDV)Taigi galų gale matome, kad iž savo neto _ ___________________

limos praeities Lietuvos sūnūs gali semtis tzvvuiu tarpe kurie gerai Įėjo lietuviai savo kraštą teko skaudžiai nuk- ntėti nuo 
sau stiprybės darbuotis savo ir savo tautos ®
labui.

Amerikos Kviečiai Europon

atmena prieškarinius rusų 
'valdymo laikus ir vokiečių o- 
kupaciją pasaulinio karo me- 

j tais. Bet užtat visas mūsų 
Kai išėjo aikštėn, kad Amerikos orlaiviai dabartinis lietuviškas jauni-

ir ginklai gabenami Anglijos ir Prancūzijos mas, tiek tėvynėje Ne-
armijoms, tai kilo balsai, kad karas jau čia priklausomoje Lietuvoje, tiek 
pat ir kad Amerika turinti karinę sutartį gyvcn svetiniuose kraštuo- 
su Anglija ir Prancūzija. Prez. Rooseveltas to|inraose „įjūriuose, nėra 
ir jo šalininkai ramma n sako kad Amen-1 k Jįs
ka darbuojasi dėl palaikymo taikos, o ne r. _ .
... .... , igwne jau laisves metais, todėldėl priartinimo karo. ° , . . . .... /, ,.

Tas tiesa, kad karinių orlaivių ir ginklų J18.sunk‘ai te«al1 ^vaizduoti, 
gabenitmas, tai dar ne ženklas, kad kams ka‘P čia Lietuva galėjo būti 
gįa pat svetimųjų pavergia. Vyresnių

Bet yra nurodoma ir į kitą faktą, kurs, M pasakojimai apie tuos dai 
reiškias, kad Europoj netrukus užsiliepsnos tokios netolimos praeities lai- 
karas. Yra nurodoma, kad Europa gabenasi kus dabartiniam jaunimui at- 
.labai daug Amerikos kviečių. Kūra metu rodo tikromis baisiomis, bei 
maistas taip reikalingas, kaip ginklai ir kartu ir gražiomis, pasako- 
amųnieija Todėl ir sakoma, kad Amerikos niis. i§ tiesų baisios yra tos 
kviečių nepaprastas gabenimas Europon ro- praeities pasakos, paimtos iš 
dąs, kad Europa tikisi karo netolimoj atei- tikrojo kasdienio gyvenimo, 
ty.

kaip, nebodami visų pavojų, rusų valdžios, 
kovojo su šimteriopai galin
gesniais priešais, siekė laisvės 
ir, pagaliau, laimėjo. Tai yra 
tikrai didvyriški daubai ir žy 
giai, kuriuos girdint kiekvie
no lietuvio širdis visai teisė
tai ima smarkiau plakti pui
kumu ir išdidumu, nes tai v- 6 
ra visos mūsų tautos bendri 
nuopelnai. Jais lygiai didžiuo 
jasi suaugusieji ir jaunimas, 
nes tai yra mūsų tėvų kovos 
ir žygiai. Visų tų ilgamečių 
kovų, vargų ir rūpesnių vai-

Po dešimties metų nuo Di-

pacįją. šios dalies pirmininku 
t je rinktas Antanas Sme- 
. 1915 m. rugsėjo 18 d 

vokiečiai paėmė Vilnių ir dai 
po kelių dienų visa Lietuva

buvo.4 /
tona

džiojo Seimo kilo pasaulinis buvo vokiečių kariuomenės
karas. Liėtuvių veikėjai su
prato, kad tai yra vienintelė 
ir seniai laukiama proga nu
sikratyti rusų jungu ir at
gauti laisvę. Jei ši proga bū
tų palikus neišnaudota, tad 
nežinia kada būtų pasitaikiu 
si kita tokia. Pokarinis gyve 
nimas rodo, kad toms tau 
toms, kurios nesugebėjo ir ne 
suskubo pasinaudoti karo su

rikas yra nepriklausomybės , įrufe įr išsivaduoti, šiandien
atgavimas.

Pirmieji atgimstančios tautos 
reikalavimai

Lietuvių tautą susipratimo 
ir atgimimo keliu žengti prieš 
Pasaulinį karą ruošė nedau-

to pasiekti yra gal net dar 
sunkiau, negu prieškariniais 
laikais. O laisvę atgavusiu? 
tautos turi ypatingai rūpiu 
tis laisvę išlaikyti, nes stip
resnieji nuolat tyko mažes-kaip -buvo žmonės verčiami

Tiesa, pastaromis savaitėmis kviečių Eu- baudžiavą eiti, kaip rusų vai ' gelis žymių žmonių, kurių niuosius paglemžti.
ropon iškabenama daugiau, negu per bet,________________________ ______
kuriais pastaraisiais septyniais metais. Bet
dėl to nemanykime, kad tai tikras karo
ženklas.

Katalikai Tremtiniai Iš Vokietijos
Kai prasidėjo Vokietijoj persekiojimai, tai 

katalikai buvo vieni iš labiausia nukentė
jusių. Nukentėjo kaip sykis veikliausieji Žano- j 
nės. Kad nepatekti kalėjiman ar kad dar, 
ko baisesnio nesusilaukus, daug katalikų bė
go į užsienius. Daugiausia bėgo į Olandiją 
ir Šveicariją.

Tokiems tremtiniams šelpti Amerikoje su
sidarė komitetas. Dalis tremtinių galėjo alt- 
vykti Amerikon. Kadangi daugelis jų buvo į 
profesijonalai — daktarai, slaugės, amati-' 
ninkai, tai šelpimo komitetas netruko jiems 
pozicijas surasti. Likusiems anapus Atlan- 
tiko kas mėnuo išsnmčūuma pašalpos po 
$3,000,000. Kad lėšų tatai reikalui nepritrūk
tų, tai ketinama gavėnios mėtų padaryti baž
nyčiose kolektą. Planuojama surinkti $150,- 
000,000.

Lietuvių su lenkais kovos ties Širvintais, 19 20 nu Čia lietuviai sutriuškino paskumų len
kų pasikėsinimą sugriauti Lietuvos nepriklausomybę. Kovos ties Širvintais yra vadinamo 
antruoju Žalgiriu. Nuotrauka padaryta iš Jane rio paveikslo Karo Muziejuje. (VDV)

užimta. Prasidėjo vokiečių o- 
kupacija, o drauge ir lietuvių 
politinis veikimas, kurio tiks
las buvo atgauti laisvę.

Vokiečiams okupavus

Nepaprastai sunkus tai bu
vo darbas. Vokiečiai apie Lie 
tuvius maža ką žinojo ir iš 
pradžių nieko net ir nenorėjo 
žinoti. Į Lietuvą jie žiūrėjo, 
kaip į užkariautą kraštą, tai
gi, kaip į savo grobį, kuris 
turįs priklausyti Vokietijai. 
Vilniaus lietuviai sudarė po
litinę komisiją, kurios pirmi
ninku buvo Antanas Sme: 
na. Toji komisija leido a. 
šaukimus, į tautą, ragil 
čius nenusiminti, nepasidui? 
vokiečių spaudimui ir reika
lauti laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos, kurioje šeiminin- 

I kautų ir tvarkytų tik lietu- 
1 viai. Komisija taip pat lietu
vių vardu kalbėjosi sų vokie
čių okupacine valdžia, reika
laudama gyventojų neskriau- 

' sti ir duoti jiems teisę pa- 
tieųjy. savarankiškai tvarky-

’ tis. Vokiečiams tada karas se j #
kėši, jie buvo tikri karą lai
mėsią, todėl į lietuvių reika
lavimas nekreipė dėmesio ir 
tik labai pyko, kam slaptai a- 

i gitnojama prieš juos ir kelia
mas nepriklausomybės klausi
mas. Taip praėjo pirmieji vo
kiečių okupacijos metai. 

(Tęsiny* 3 pusi.)
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Vasario 16-tas Dienos Reikšme Lietuvai
Kokiomis Aplinkybėmis Buvo Paskelbta 

Lietuvos Nepriklausomybė

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais norime ir būt,

Tą. garbę gavome užgimę,

Jai ir neturim leist pražūt.

Šią gražią, lietuvių sielos 
dainą, lygiai prieš dvidešimt 
vienus metus dainavo ilgesio 
širdimis visa Lietuvos šalis. 
Šios dainos mintys ir nieliodi- 
ja skverbėsi j kiekvieno tuo 
laiku lietuvio širdį, jį skver
bėsi į kaimiečio samanotą ba
kūžę, rymojančią gražiuose 
Nemuno krantuose, Žemaiti
jos lygumose, ji žadino iš tau
tinio miego sukilti visus, kam 
nuo; amžių tekėjo gislose lie
tuviškas kraujas, kam buvo 
svarbu lietuvės motinos gim
toji kalba, kam buvo svarbi 
asmeninė ir Tėvynės laisvė. 
^Kada ši ir panašios dainos 
pelė tautinę lietuvio sąmonę, 
aplinkui reiškėsi dar daugiau 
svetimųjų įtakos. “Nei žod
žio nei rašto neleido erelis su
spaudęs sparnais, po Lietuvą 
žiema...”

Bet tauta, gimusi laisvėje, 
niekados nepakels vergijos

HM1JOS 2Ę*0S 
KMHOS

ant KELV1NAT0R
KOMERCI ALIŲ 

ŠALDYMO MAŠINŲ!

KELVINATOR KOKYBE 

Už sumažintą Kainą—Su Edison Patarnavimu

• Dabar—kol šios netikėtai žemos kainos 
ant Kelvinator kokybės šaldymo mašinų 
veikia—planuokite modernizuoti savo šal
dymo sistemą!

Galite gauti didelį pasirinkimą madų 
ir rnierų nuo % iki 3 arklių jėgos—oro ar 
vandeniu-šaldomi.

z

Commonvvealth Edison Kompanija siū
lo patyrusių inžinierių patarnavimą pagel
bėt jums planuoti tinkamą refrigeraciją. 
Parankios pirkimo sąlygos jūsų reikalams, 
taipgi “Meter-Matic” coin-a-day planas... 
Telefonuokite dabar dėl pilnų informacijų.

C0MM0NWEALTH EDISON 
COMPANY

72 West Adams Street 

Telephone RANdolph 1200, Local 170

pančių. Ji ar anksčiau ar vė
liau pakels savo balsą prieš 
tuos, kurie jai laisvę yra atė
mę. Taip ir įvyko. Ilgi ver
gijos šimtmečiai, sunkios bau
džiavos Lietuvos šalyje nesu
gebėjo tautiečių nutautinti, 
bet dar juos paruošė atspa
resnei kovai už savo likimą. 
Kada buvo uždrausta lietuvi
škoji spauda ir engėjai manė, 
kad jų rankose laimėjimas, 
vyko visai kita kova lietuvių 
širdyse. Sengalvėlė motinėlė 
lietuvė, balaną sunikusioje 
gričioje degindama, suko ra
telį o šalia jos sėdėjo maži 
vaikučiai ir mokėsi lietuviš
kai poterių, maldos. Motinos 
gilus įsitikinimas pereidavo 
|aunų vaikučiu sielon, {jie 
pamėgo motinos gimtąją kal
bą jr brendo lietuviškoje są
monėje. Tėvai ir vaikai, pali
kę namus arklą, ėjo į rytprū- 
sius pavojingais keliais ir pra
leisdami sunkias ir nemiego 
naktis, slaptai gabeno lietu
viškas knygas į Lietuvą ir čia 
jas dalino žmonėms, šios kny-

Vytautas Didysis, įjojęs į Juodąsias jūres, skelbia Krymo pusiasalio prie Lietuvos impe-j 
rijos prijungimą. Nuotrauka padaryta iš Sty ko paveikslo Karo Muziejuje. (VDV)

gos krauju ir pasišventimu 
rašytos sutriuškino kiečiau
sius žandarų plieno ginklus ir 
buvo žiburiai prigęsusiojo lie
tuvio sąmonėje. Dėl to daug 
Lietuvos pasišventusių sūnų 

[buvo ištremta Sibiro gilumon 
ir ten jie savo kaulais nubar
stė geltonas smiltis. Bet tai 
buvo gyvieji paminklai karto
ms ir kel rodys kovai, kuri ne
trukus turėjo išaušti.

Visa eilė tautos tikrųjų vei
kėjų, ilgus metus kėlusių lie
tuvių tautine sąmonę, darbo 
vaisiai pradėjo reikštis. Tai 
buvo valanda, kada lietuvių 

, tauta savo engėjams turėjo pa 
' sakyti: “Mes mokame patys 
tvarkytis, mes gimę laisvėje 
ir norime būti laisvi”. Toji 
valanda buvo 1918 metais, va
sario mėn. 16 dieną, kada Lie
tuvos Sostinėje — Vilniuje, 
mūsų tautos vyrai paskelbė 
pasauliui, kad iš po karo griū 
vėsių, štai, gimsta senoji Lie
tuvos dvasia — Naujoji Lie
tuva. Didžiosios valstybės ma
tė lietuvių drąsą ir jų teisin
gus reikalavimus ir jos pripa
žino Lietuvai Nepriklausomy
bę.

Pirmasis ir dabartinis tau
tos vadas — Lietuvos Respu
blikos prezidentas Antanas 
Smetona, drauge su savo vie
nminčiais ėmė statyti ant griū 
vėsių Nepriklausomą Lietuvą. | 
Darbas buvo sunkus. Lietuvo
je siautė bolševikai, bermon
tininkai ir visą naikino, plėšę 
išvargusius Lietuvos gyvento
jus. Mes gi tuo laiku neturė
jom nieko. Tačiau buvo tik 
tvirta valia ir stiprus laisvės 
troškimas. Netrukus ėmė plau
kti savanoriai, griebėsi gink
lo ir patys būdami alkani, ne
aprūpinti, palikę tėvelių na
mus sūnūs, palikę žmonas ir 
vaikus vyrai, galutinai malši
no siautėjančius krašte prie
šus.

Po kurio laiko krašte buvo 
atstatyta tvarka, rimtis ir pra 
sidėjo savarankiškas lietuvių 
tautos gyvenimas.

Šiandien gi švenčiame dvi
dešimt vienerių metų nepri
klausomo gyvenimo sukaktį. 
Tad žvilgterėkim atgal, kas 
buvo nuveikta per tą laiką. 
Palyginamai laikas labai tru
mpas valstybiniame gyveni- 1 
me. Tačiau mūsų valstybės

padaryta labai daug. Štai vi
sa Lietuva numėtyta gražio
mis mokyklomis, gimnazijo
mis, kur prieš tai nebuvo nei 
vienos. Per Žemaitiją į Kau
ną vingiuojasi gražus plentas. 
Klaipėdos uostas virsta mo
derniu Pabaltijos uostu. Daug 
padaryta ir ūkio srityje. Kur 
pelkės neišbrendamos tyvulia
vo, šiandien gražios sodybos 
išaugo. Kur pakrypę bakūžės 
kaimuose rymojo, šiandien vie
nkiemiai moderniais ir gra
žiais pastatais didingai kal
ba. Žodžiu, ūkis labai daug 
gero susilaukė. Taip pat šian
dien nerasime nei vieno sve
timšalio valdininko, savas mo
kslo vyrų personalas ir t.t. 
Čia viską smulkmeniškai bū
tų sunku išvardinti, tačiau ir 
tie kelį pailiustruoti faktai 
liudija, kad Lietuvos valsty
bė savarankiškai moka tvar
kytis ir daug per tą laiką yra 
pažengusi įvairiuose gyveni
mo srityse. Ir iš visko maty
ti, kad vyriausybės užsimoji
mai lietuvių tautai tik gero 
žada ir ją ves į tautos švieses- 
nę ateitį.

Šiandien Lietuva švenčia 
nepriklausomybės 21 metų su
kaktį. Šiandieną visa Lietuva 
įvertina vasario 16 dienos rei
kšmę, džiaugiasi laimėjimais 
ir dar daugiau ryžtasi dėl jos 
gerovės.

Tiesa, šiandien pasaulis ne
ramus. Aplinkui užuodžiamas 
parako dūmų kvapas. Kai kur 
dunda patrankų šūviai ir rei
kalauja žmonių gyvybių. Ži
noma, tą šiandien polf»u.ę pa
dėtį taip pat pergyvena ir Lie
tuva. Ir šiandien Lietuva su
tinka labai sunkių klausimų, 
kurie reikalauja šalto galvo
jimo ir visos lietuvių tautos 
tvirto susiklausymo ir vieny
bės. Tačiau, reikia manyti, 
kad lietuvių tauta ir šiais su
nkiais laikais sugebės paro
dyti savo vieningą valią ir 
žengdama į dvidešimt antruo
sius nepriklausomo gyvenimo 
metus mokės kaip ir iki šiol 
gražiai sugyventi su visais 
savo kaimynais, gerbė ir ge
rbs kitų tautų interesus, ta
čiau ir nuo savo gyvybinio 
klausimo — laisvės niekada 

I neatsisakys, nors tas parei
kalaus aukų, nes laisvę mes

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Lietuviai atmeta visokius 

vokiečių pasiūlymus

Per tą laiką buvo daug pa
daryta, laisvės besiekiant, tiek 
Vilniaus lietuvių, tiek ir ki
tuose kraštuose veikusių lie
tuvių, ypač Šveicarijoje ir A- 
merikos lietuvių. 1917 'm. pra 
džioje vokiečiai pamatė, kad 
karas taip greitai gali nepa
sibaigti ir kad jo gali ir ne
laimėti. Todėl jie pasidarė 
daug nuolaidesni santykiuose 
su lietuviais. Vokiečiai pradė
jo su lietuviais derybas dėl 
būsimos Lietuvos ateities. Vo 
kiečiai nuo savo plano išlai
kyti Lietuvą šiokiu ar tokiu 
būdu savo rankose neatsisa
kė, kad ir kalbėdamiesi su 
lietuviais. Jie siūlė lietu
viams plačią savivaldybę, pa
galiau ir autonomiją Vokie
tijos ribose. Tačiau lietuviai 
tokius vokiečiij siūlymus grei
tai atmetė, pareikšdami, kad 
Lietuva nenorinti niekam pri
klausyti, o siekia visiškos ne
priklausomybės. Kartu Vil
niaus lietuviai vokiečiams nu
rodė, kad krašto ateitį spręs
ti gali tik visos tautos tam 
reikalui įgalioti žmonės. Vo
kiečiai su tuo sutiko. 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d. Vilniuje bu
vo sukviesta lietuviij konfe
rencija, kurioje dalyvavo 214 
atstovų iš visų Lietuvos vie
tų. Konferencija išrinko Lie
tuvos Tarybą iš 20 žmonių, 
kuriai pavedė tautos vardu 
rūpintis laisvės atgavimu ir 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymu. Tarybos pir 
mininku buvo išrinktas Anta
nas Smetona. Lietuvos Tary
bą sudarė šie žmonės: Dr J. 
Basanavičius (t) S. Banaitis 
(t), K. Bizauskas, M. Biržiš
ka, Pr. Dovydaitis, St. Kai
rys, P. Klimas, D. Malinaus
kas, kun. VI. Mironas, St. 
Narutavičius (t), kun. A. Pe
trulis (t), J. Šaulys, kun. K. 
Šaulys, J. šernas (t), A. Sme 
tona, J. Smilgevičius, kun. J. 
Staugaitis, A. Stulginskis, J. 
Vailokaitis, J. Vileišis (kry
želiais pažymėtieji jau yra 
mirę). Šia proga yra įdomu 
pastebėti, kur yra ir ką vei
kia dar gyvi esantieji buvę 
Tarybos nariai. Antanas Sme
tona — Valstybės Preziden
tas, kun. VI. Mironas — da
bartinis ministras pirminin
kas; K. Bizauskas, P. Klimas 
ir J. šaulys — yra nuolatinė
je diplomatinėje tarnyboje. 
K. Bizauskas šiuo metu yra 
Lietuvos pasiuntiniu Latvijo
je, P. Klimas pasiuntiniu Pa
ryžiuje, o J. šaulys — pasiun 
tiniu Lenkijoje. M. Biržiška 
ir Pr. Dovydaitis yra Lietu
vos universitete profesoriai. 
Inž. St. Kairys dirba Kauno 
Miesto Savivaldybėje, D. Ma
linauskas — gyvena iš pensi
jos, kun. K. Šaulys yra Kau
no arkivyskupijos generalvi
karas, J. Smilgevičius ir J. 
Vailokaitis yra žymūs pramo 
nininkai, kun. J. Staugaitis 
yra Telšių vyskupas, A Stul
ginskis gyvena savo dvare,

kys - “Lietuviais mes gimėm, 
lietuviais ir mirsim. Tik am

gavome krauju ir ją krauju 
ginsime.

Ta proga norėčiau ir prisi
minti visur gyvenančius tau
tiečius lietuvius, ypač Ameri
kos lietuvius. Amerikos lietu
viai, kiek man teko asmeniš
kai pažinti, yra persiėmę tik
ra lietuvių dvasia, pas jus, 
brangūs amerikiečiai lietuviai, 
tautinis subrendimas yra tvir
tas. Štai viena Amerikos lie
tuvaitė, rašydama man asme
nišką laišką su tikru ilgėsiu 
prisimena tą brangią lietuvių 
šalį. Ji sako, kad kol nebuvo 
buvusi Lietuvoje, tai apie ją 
tegirdėjo gimnazijoje ir ma
tė mažą taškelį žemėlapyje ir 
tėvelių, pasakojimas apie tė
vynę Lietuvą jai buvo nesu
prantamas. Tačiau dabar, sa
ko lietuvaitė, aš praėjusiais 
metais vasarą pažinau Lietu
vos grožį, pamilau Nemuno 
pakrantes ir sako, jj šiandie 
norėtų vaikščioti po tėvynės 
klonius, kaimus, stebėti jos 
gyvenimą ir gėrėtis svyruoja
nčiais beržais, senomis lietu
vių sodybomis.

Kiek tai ši jauna mergaitė 
lietuvaitė savo keliuose žod 
žiuose pareiškė tėvynės mei
lės ir kiek prisirišimo.

Lietuva tikrai džiaugiasi, 
kad Amerikos žemyne bręsta 
kilnios asmenybės, o jų juk 
ten tiek daug. Būkite, kaip 
iki šiol kad buvote, malonūs 
broliai sesutės amerikiečiai 
tvirti, nes tėvynė iš visų vie
nodai reikalauja pasišventimo, 
darbo ir aukų.

Be abejo ir jūs minėsite šias 
sukaktis, tat prisiminkite, kad 
ir jūsų tėvų tėvai kovojo už 
motinėlės kalbą, kovojo už 
laisvę savo ir visos tautos, 
kovodami mirė Sibiro kalėji
muose tik tam kad mes lik
tume gyvi. Būkite lietuvių tau 
tos sakalai, nes Darius ir Gi
rėnas pirmieji nešė tai myli
mai Lietuvai garbės vainiką. 
Pinkite ir jūs lietuvaitės tė
vynei gražius vainikus iš sa
vo širdžių ir kai reiks juos 
aukokite Lietuvai tėvynei, gi 
lietuvaičiai pakelkite Lituani
kos sparnus ir savo plieno 
motorais sukeikite didesnį pa
siryžimą kovai už savo tėvų 
žemės likimą.

Šiandien tvirtai visa lietu
vių šalis, visi lietuviai pasa-

žiais už laisvę dėdamai galva 
liksime amžiams laisvi”.

buvo antruoju Valstybės Pre 
zidentu,1 J. Vileišis yra Vals 
tybės Tarybos narys.

Taryba ryžtasi dvąsiniam 
žygiui

Išrinkus Lietuvos Tarybą, 
prasidėjo tikrosios politinės 
derybos su Vokietija. Dery
bos buvo tiek sunkios, kad ke 
lis kartus net buvo nutraukia 
mos. Mat, Vokietija nors ir 
sutiko pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę, bet stengėsi 
surišti būsimą Lietuvos vals
tybę stipriais ryšiais su Vo
kietija. Tie ryšiai, vokiečių 
nuomone, turėjo būti “amži
ni”. Dėl tų ryšių ir buvo Ta
rybos kovojama. Kadangi vo
kiečiai stengėsi prievarta 
tuos “amžinus ryšius” Lietu
vai primesti, tai Taryba ryžo
si drąsiam žvgrui. Būtent, su
sirinkusi 1918 m. vasario 16 
d. posėdžio, Taryba priėmė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, be jokių ry
šių su bet kuria valstybe. Tas 
istoriškas aktas taip skamba:

“Lietuvos Taryba savo po
sėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis: į 
Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes su šiuo 
pareiškimu:

Nepriklausomybės dekleracija

Lietuvos Taryba, kaip vie
nintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamasi pripažintąją 
tautų apsisprendimo teisę ir 
lietuvių Vilniaus konferenci
jos nutarimu rugsėjo 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatan
ti nepriklausomą, demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lie 
tuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirian
ti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau 
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pa 
reiškia, kad Lietuvos valsty
bės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek ga 
Įima greičiau sušauktas Stei
giamasis Seimas, demokrati
niu būdu visų jos gyventojų 
išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešda
ma apie tai... vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklauso 
mos Lietuvos valstybę”.

Šį nepriklausomybės aktą 
pasirašė visi Lietuvos Tary
bos nariai. Jame yra aiškūs 
ir griežtas lietuvių tautos no
ras būti ir gyventi laisvai ir 
nepriklausomai. Todėl visai 
teisingai 1918 m. vasario 16 d. 
yra laikoma Nepriklausomos 
Lietuvos gimimo diena. Ta
čiau 191J8 m. vasario 16 d. no 
priklausomybės paskelbimas 
dar neatidarė vartų į laisvę, 
nes atsirado daug Lietuvos 
laisvės priešų, norėjusių mus 
iš naujo pavergti. To siekė ne 
tik vokiečiai, bet ir lenkai ir 
rusai bolševikai. Pasiskelbus 
laisviems, lietuviams teko gin 
kiu rankose ginant savo kra
štą, įrodinėti pasauliui, kad 
laisvės iš tikrųjų yra verti. 
Ir šis būtinas įrodymas gana 
gerai pavyko.

SKAITYKITE VTEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
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Telefonas KEMloek 6280

OR, A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vai ryto
2—i ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

sociation” posėdyje. Jau ant
ras metas kai seselė eina iž
dininkės pareigas šioje orga
nizacijoje.

Kaip bematant jau ir gavė- 8jų ginti> imti8 Katalikiško 
nia. Vasario 22 d. Pelenų Die-! Veikimo. Tat Gavėnioj, kaip 

u su ja piasideda ir ga- Įjk įr patogiausias laikas ka Vasario 16 d. lietuviai ini-

ia, pasninkas vmiems bau talikan g gU8ipraMti> ypftč klaus(>myb-s 8ukaktį Sv> Ka.
i • -U1 1 J ♦ • j- d°8 vajau» metu, katalikišką zįmįero mokyklos mokiniai
leista tik vieną kartą į dieną 8paują visomis pajėgomis pla 
sočiai pasivalgyti. Toks yra tjntį
Bažnyčios parėdimas, per mū-

Velykmės laikas skirtas mū
sų vyskupijoje nuo Gavėnios 
pirmojo 8ekniadienio iki gv.
Trejybės sekmadienio. Kvie-

na
Kiekvienas gerai žinome, vema 

kad pasaulis negali duoti am- gusiems 
KAULAS: Jonai, ar tik ^įnos laimės, nes jis nėra am-

vien poterius kalbėdami ka- £įnas. Taip negali duoii kitam 
to, ko pats neturi. Kadangi 
gv. Katalikų Bažnyčia yra 
paties Dievo įkurta ir kadan-

Katalikiškas Veikimas

talikai tegali prisidėti prie 
katalikiškos akcijos?

JONAS: Ne. Yra daug vi
sokių kitų būdų, kuriais kiek- gį jį žada amžinų gyvenimą 
vienas katalikas gali veikti ir jį teikia per Šv. Sakrame- 
katalikiškoj dirvoj. Jėzus Kri- ntUS) kas yra Bažnyčios did- 
stus aiškiai sako: “Netnokan-jįaugįag turtas, todėl kiekvie- 
tį pamokyk”. “Nematančiam nft8 eįdamas į bažnyčią, ver- 
parodyk kelią”. Į taį įr dažnai naudodamasis

KAULAS: Čia aš nesupra- gv y^kramentais apturės ani- 
ntu. Jeigu žmogus nemato, žinjJ gyvenimą, 
kaip jain gali parodyti kelią?

JONAS: Kaulai, čia reiškia, Kaulai, ar tai neapsimoka

sų vyskupą. Tasai iki sočiai 
pasivalgymas gali būti per 
pietus arba per vakarienę. Ki
tais kartais gali būti tik nia

taip pat. iškilmingai minėjo 
tą šventę programėlių.

Vėl sveikiname mūsų “šri- 
nipsus” už gerą žaidimą kre
pšinio rungtynėse su Šv. Luko 
komanda. Laimėjo Šv. Luko

ža užkanda, maždaug, viens *‘*ain* visi neatidėliojant pa- 27-24. Bet mūsų‘‘šrimpsukai M

LIETUVIAI DAKTARAI

ketvirtdalis paprastų pietų. 
Prirengiant valgius galima va
rtoti taukus bei lašinius.

Nuo pasninko liuosi vaikai 
ir jaunuoliai nebaigę 21 m. 
ir seneliai baigę 59 'm., ligo
niai

skirtame laike atlikti savo pa 
reigą. Kun. M. J. Kazėnas

Praeitą sekmadienį visas 
South Side dalyvavo bendra
me Federacijos Pittsburgho

parodė gerą žaidimą ir laikė
si vieningai. Tik “lukšinių di
čkių” teisėja^ pasirodė labai 
vienpusiškas. Mažiukus labai 
lengva “apčytytF’

Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. llalsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
. . v v- . i • i-*—, motinos su žindančiais aPskričio parengtame Lietu-

jeigu žmogus neturi tikėjimo, i 'bažnyčią ir naudotis gv. k^ikmis, sunkįaį dirbantieji, V08 Nepriklausomybės pami-1 
patark jam, pamokyk jį, at- Sakramentais? Ar tai neapsi- kuriems ’ pasnįnkas kenktų n«jime. Pasakyta gražių kal- 
vesk ant tiesos kelio. Pavyz- moka savo draugui, bei kai- ,bų, padainuota mūsų choro, 

vadovaujant muz. Baziui. Vi-
sveikatai.

Mėsą Gavėnioj leistina var-džiui, tu eini į bažnyčią, o mynui, patarti apie tai, ką
tavo kaimynas neina. Tu eini &v- Bažnyčia teikia žmogui? J sekmadieniais prie kiek- kurie ten buvo, ilgai nepa 
prie gv. Sakramentų, o tavo U patardamas artimui, jį pa-1 vįenQ vajgį0 (sekmadieniuose to apvaikščiojimo. Man 

pasninko nėra). Pirmadieniais, atrodo, kad tai buvo vienas 
antradieniais, ketvirtadieniais geriausių ir įspūdingiausių, 
ir šeštadieniais (išėmus bertai
ninius pasninkus) mėsą gali- Giidėjau, mūsų biznierių 
ma vartoti vieną sykį į die- vakaiienė bus smagiausia kuo- 
ną. Sūrį, sviestą, pieną ir kiau ine'^ kada buvo. Biznieriai kvie 
šiniug galima vartoti kasdien. *‘*a v*su>!> ne tik Pittsburgho, 

Gavėnioj uždrausta: vestu- *r apylinkės lietuvius at- 
šokiai, “card parties”, i slankyti.

Giliai atjaučiam mūsų gv.
Tėvo Pijaus XI mirtį. Moky
kla bendrai pasimeldė už jo 
vėlę. Dieve, duok Jam am- ' Pirmadieniais, 
žiną ramybę Savo Karalystė
je!

OAMiiaiAa
1446 bo. 4yth Cuurt, Cicero
Antradieniam, Ketvirtadieniais u 

Penktadieniais
V aiaundoa: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 b- Halsted bt., Chicago

Trečiadieniais u. 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel CANai 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. OANal 2346

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL OANal 0402 

2305 So. Leavitt Street*

draugas neina. Jie neina ne mokysi apie amžiną gyvenimą, 
iš tingėjimo, bet dėl nesusi- diiibsi Krikščionišką darbą, 
pratimo. Todėl privalai jam kas tau nieko nekainuos. Bet 
dažnai gražiai paaiškinti apie artimui suteiksi tokį brangų 
svarbą ir reikalą sakramentų, dalyką, (amžiną gyvenimą), 

KAULAS: O ką aš turiu ko jis ir už pinigus negalės 
jam sakyti apie reikalą
naudą sakramentų ?

jonas: ĮMekvjop«s.žuiogus,:£įęąži Pramogą 
nori gyventi. Ne tik žmogus, 1 f-v ©H
bet ir kiekvienas gyvūnėlis.

Sesuo M. Lrnestina, pirma
mečių auklėtoja, atstovavo mo

LIETUVIAI ADVOKATAI

ir nusipirkti. J. V. S.

ves.
bazarai, teatrai, mūvės ir ki
ti įvairūs triukšmingi pasi-

Vasario 5 d. Šv. Pranciš-
Jei gyvūnėliui yra brangi lai- ^aus Vienuolyno rėmėjai bu- 
kinoji gyvybė, kiek branges-!vo suruoš? car<* P*rty, kuri Hnksminimai. Apmąstant Eri
nė turi būti žmogui gyvybė ?.gerai pasisekė. Žmoniij1 staus Kančią ir prisiminus 
Esame patyrę, kad žmogus a- ^a^J° Hūti apie keturis šim-1 kaip Kristus troško ant Kry- 
liduoda paskutinį dolerį, net ^U8, pramogą, kurios pel-

'nas ėjo mokyklą didinimo fo
ndui.

ziaus,
ir savo brangius ir mylimus 
daiktus už sveikatą įr už pa
ilginimą gyvybės. O kadangi 
žmogus turi nemirtiną sielą, 
dėl to jo noras yra daug di
desnis gyventi amžinai. Bet 
r amžinas gyvenimas yra dve

jopas: vienas yra amžinoji lai
mė, o kitas amžinoji nelai
mė. Tai yra: dangus ir pra
garas.

Kadangi kiekvienas žmogus 
ant šio pasaulio dirba, varg
eta, rūpinas, taupo, kad bū
tų laimingas, todėl kiekvienas 
žmogus trokšta ir amžinosios 
laimės.

Pasirodo, pramogą rėmė ir 
didžiai gerb. klebonai. Kun. 
Abromaitis su būriu savo pa- 
i api jonų iš Braddocko pirmas 
atvyko. Kun. Migius iš North 
Side su dideliu būriu parapi- 
jonų atsilankę gausiai vakarą 
rėme. Kun. Vaišnoras “su vi
su McKeesRock pliekė tūzą. 
Kun. J. Skr ipkus su akade- 
mikėmig tvarkė dalykus.

Ten buvęs

Kas palinkęs į mielaširdys- 
tę, to neaplenks garbė už ją.

I LIETUVĄ
UHi^li. gultai *

BREMEN * 1CH3MIPA 
EOUIMBbS

vru VBBB • HAMBURG 
ROSA • BEUESEHLANH
Urel.l tn-unul PH. .»• —, BK.MEN Ir «VKOP*

Hr«n»r1m»ene ulllkHm. patosK I Kame.

mes jums VAGKUBfcSIME GAUTI Vra™^. 
IMIGRACIJOS VIZAS JCSU EUROPOS GIMINĖMS 
Pukvlenktle »avo slmlnaa Ik Kumpo, aplankyti Ju. Amerikoj-

Specialiai temo* ,-UaUurslJų kalno, valiuojant U 
Europos nuo ImlaiulMo 3 lkl balandžio 23 lr nuo 
birželio 2fl lkl liepos 28. Amerikoje leidžiama

būti keturias savaites.

patartina gavėnioj su
silaikyti nuo svaiginamų gė- 
rimų ir saugotis net tų vietų, 
kur gėrimai vartojami.

Visi, kurie liuosi nuo pas
ninko, arba negali pasninkau
ti, privalo atlikti kokius nors 
kitus gerus darbus, padaryti 
kokią nors iš savęs auką, duo
ti išmaldas, šelpti pavargė
lius, padauginti maldas, o y- 
pač uoliau lankytis Gavėnioj 
į pamaldas. Žodžiu, daryti šio
kią tokią atgailą. Turint lai
ko dienos metu atlankyti ba
žnyčią, o ypač klausyti šv. 
Mišių, jei galima kasdien, o 
labiausiai sekmadieniais neap
leisti.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
gavėnioj pamaldų tvarka bus 
sekanti: sekmadieniais 3 va
landą ,po piet “Graudūs Verk
smai” ir palaiminimas Šv. Sa
kramentu. Trečiadieniais 7:30 
vai. vakare. Rožančius, litani
ja, pamokslėlis ir palaimini-

Šią savaitę kun. Kazėnas 
moterystės ryšiu surišo dr. B. 
Tomaszewski (svetimtautis) 
su Zanaida AVenslovas. Baž
nyčia buvo gražiai papuošta 
ir daug draugų ir pažįstamų 
dalyvavo.

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone REPublie 9723

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE 1. BLUzlS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 rytu 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomia ir Nedel. pagal sutartį

Bakinadimį susitariąs

tntnrmniUll ktan»kll« V>W vlrtlal arlmi

HAmraa-i«ni€i« uit ;Duobtu gbbmiv lioidi
130 W. Randolph St, Chicago, UL

Choras uoliai ruošiasi prie 
' sulošimo religinės dramos ‘Pi
loto Duktė’. Tai įvyks Palmi
nėje dienoje, 'balandžio 2 d. 
Apie tai, gal, pats choras pla
čiau parašys. Ptk.

Iš Švento Kazimiero 
Mokyklos Pastoges

Praeitą penktadienį buvo 
sušauktas berniukų susirinki
mas. Nustebusiems mokyklos 
direktorė, Sesuo M. Paula, 
pranešė, kad Brolis Jurgis, 
Švenč. Širdies Vienuolyno bro 
liukas nori mums sį-tą pasa
kyti. Jis įkalbėjo apie pašau
kimą, vienuolišką gyvenimą, 
Kristui pasiaukojimą.

Vasario 14 d. mokyklos mo
kiniai minėjo Šv. Valentino 
dieną. Pirmieji Skyriai turėjo

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vaL vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tet Prospect 1012 
Rea. TeL Republie 6047

DR. P. J. BEINAR
( BE1> AIVA c )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso ,WENtworth 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nno 10 iki 12 v. ryto

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Res. TeL PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CAELY AKIU 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių jtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuolu- 
mo, skaudamų aklų karštj, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
talsomoa

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak. 
Nedėlloj pagal sutartj.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kalnoe pigiem kaip 
pirmiau.

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road
V»L 2-4 ix Z—• yek.
1446 So. 49th CL

Stumtomis nuo 7—9 vakare ' 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL YARda 6921
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30-—8:38 
756 West 35th Street

pasilinksminimo valandėlę, o 
mas Šv. Sakramentu. Penkta-Į aukštesnieji skyriai vieni ki-4712 SO. ASHLAND AVE. 
dieniais Stacijos arba Keliai
Kryžiaus 7:30 vakare, palai
minimas Šv. Sakramentu ir 
pagarbinimas Šv. Kryžiaus 
relikvijų.

Lankant bažnyčią ypatingai 
per šią Gavėnią pasimelsti 
už mirusį a. a, Popiežių Šv. 
Tėvą Pijų XI, ypač kad Jo 
norai ir troškimai išsipildytų, 
kad pasaulyje taika užviešpa
tautų ir kad pasauliečiai ka
talikai labiau susidomėtų ir 
gyveniman įvykdytų Katali
kišką Veikimą. Kad katalikai 
taptų uolesni pildyme savo 
katalikiškų pareigų. Jei Šian
dien komunistai ir įvairūs be
dievukai triukšmauja ir kai 
kur katalikams vadovauja, uz 
tai kad katalikai tyli. Todė- 
lei a. a. šv. Tšvas I\ju6 XI

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

2335 South VVestern Avenue
TTLEPOKAS OANAL 3704

Office hours:
2 to 4 and 7 ko 9 P. M. 
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PKYSICLAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Neo 2 iki 4 ir nuo • iki 8 vaL nt 
Nedėliomis pagal Betarti.

Office TaL YARda 4727 
Mamų T«L PROspeet 1922

TaL OALobmI 8874
OFISO VALANDOS 

8 vaL ryto iki S f. vakare, iiakbiaat 
sekmadieaiee ir trečiadieaiea

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. T. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublie 7868

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. LeaviU St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Nedėliom lr Trečiadieniais 

Pagaal Satarų.

TeL LAFaystts 8018

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO V AI. AN DO8i

11 vaL ryto iki 8 vaL 
ia

Ofiso TaL VlRginia 0030 
Residencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR 0X041

4157. Archer Avc 
Ofise vaL: 2-4 ir 4-8 P.

Reaideneija
8939 So. Claremont Ava?
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartj

Tel OANal 0267
Res. TaL P&Oeped 0BB8

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiat 

6 iki 8 vaL vakaro

TsL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
pAfe-a, .pirtį lį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avtnue
Telefonas LAFsyette 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii
Poiktadisaiaia

4631 South Ashland A<^
TARds 8884

Kimadianiaia, IraėiaAiemlale h
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pinsBURGHo Lcnnnu zjnws
West End

ORX1TQXS

Vasario 12 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas vie
šai adoracijai. Laikytam su
sirinkime pasiskirstė darbus 
būsimoje kortavimo pramogo
je, kuri įvyks vasario 19 d., 
lygiai 3:30 ,po piet, mokyklos 
svetainėje. Iš anksto spėjama, 
kad pramoga sutrauks iš a- 
pylinkės daug svetelių.

tis. Palygino Lietuvos idealus 
su Amerikos idealais. Antras 
kalbėjo kun. J. Balkonas. Jis 
kalbėjo dviem atvejais: apie 
Klaipėdų ir apie Vilniaus lie
tuvių vargus. Abi jo kalbos 
buvo jautrios, aiškios ir ma
lonios klausyti. Jo graži iškal
ba visus žavėjo ir patenkino. 
Surinkta Tautos Fondui $45.- 
50. Beje, vakarų atidarė p. To- 
mkevičius, Fed. pirm., vakarų 
vedė adv. Schultz.

Žmogus yra tai, kuo jis bū
ti nutaria.

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

boy! how this 
^(*1 LUSTIU-rOANiJ CZT8 RIO OF

^TOBACCO 8TAINS

[Urba Flovver ShoppeI 
4180 Archer Ave.

Pbone LAFAYCTTE &SU0

| OSlea llyllntieorM — VestuvSnu—t 
Bankletams — LalrtotuvCma |

Paminsimi, ms

Vestendiečiai skaitlingai da 
lyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjime. Kalbėto
jai kun. J. Cox ir kun. J. Bal
konas žavėte žavėjo savo tu
riningomis kalbomis.

Paminįįjimas Lietuvos ne- 
priklausomybės gerai pavyko. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Šv. Kazimiero choras šauniai 
padainavo. Programų vedė 
adv. E. Schultz. Programa pra 
dėta Amerikos himnu, o baig
ta Lietuvos himnu. Vietinis

Moterų “card party" vas. 
12 d. vakare pavyko kuo .pui
kiausiai. Auiū darbščioms mo
terims už darbų parapijos nau 
dai, be jūsų būtų mums vi
siems sunkoka.

North Side
Vasario 8 d. Šv. Kazimiero 

kapuose palaidotas Jonas Pa- 
Ikotas. Mirė, galima sakyti, 
staigiai. Tokia įnirtis turėtų 
būti persergėjimu kiekvienam, 
kad nesviruoti savo tikėjime, 
gyventi santaikoje su Dievu 
pildami visas kataliko parei
gas, nes nežinome nei dienos, 
nei valandos. Teisėjum visgi 
tebūna Visagalis, o ne mes. 
Po pamaldų D. Ž. bažnyčioj 
į kapus palydėjo gražus drau
gų būrelis, daugiausia biznie
rių, nes velionis buvo biznie
rius. Į laidotuves parvyko sū
nus iš New Yorko, kur yra an
glų kalbos mokytojum. Ilsėkis 
ramybėje, Aukščiausio gailes
tingumas tebūna sn tavimi.

DOMICELĖ GOTAOTIENĖ 
(po tėvais Jakaitis)

mirė vas. 15 d., 1939 m., 7:20 
vai. ryto, sulaukus gilios se
natvės.

Amerikoje išgyveno 40 met.
Gimus Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Gerviškės km., Didkie-
mės par.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Bronislovą, marčią Vero
niką, anūkę Elzbietą Kegovi- 
čiulę, du brol«Cinus: Aleksandrą 
ir Pranciškų, tris broldtikterls: 
Oną, Sofiją ir Uronislavą ir jų 
šeimynas ir dau«r kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4319 South 
Wood St., tel. YARds 3509.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
vasario 18 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Sūnus. Marti, Brolsūnai, 
Broldukterys ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

(Meldžiam nesiųsti gėlių)

Sweeps away surtace deposits___
breaks up dūli, ūgly tooth film
likemagic. Yoii’d never belleve how fast 
the NEW Llaterine Tooth Pašte ciec<ia 
and polishes teeth. Ita new, mlracle-clca ia- 
lng lngredient. Luster-Foam detergent. 
whlsks,away ūgly surface deposits ln a jlffy.

Tho instant brush and sali va touch-amuz- 
lng Luster-Foam detergent, it surges Into 
a roam of tlny, active buobles, which sweeps 
Vito and deana pits and eraeks ao minute 
even water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tingllng with life . . . 
atarta your teeth sparkllng with new luater.

Oet the big 26< tube, or better štili, tho 
double-size 4Ot tube contalning more than 
W pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrctiarged tvith

LUSTER-FOAM

Vasario 16, 1927 m., mirė lietuvių tautos gaivintojas, “Aušros” įsteigėjas dr. J. Basa
navičius. Šiame atvaizde matome jo kapų Rasų kapuose, Vilniuje, ir būrelį Vilniaus lietu
vių su chicagiečiu adv. J. Bagdžiūnu - Borden, kuris 1936 metais, lankydamasis Lietuvoje, 
aplankė Vilnių ir pagerbė dr. Basanavičių uždedamas vainikų ant jo kapo. Kairėje stovi K. 
Stasys, Vilniaus Krašto Lietuvhj Tautinio Komiteto' pirm., kuris lenkų valdžios buvo nu
baustas vieniems metams kalėti ir sumokėti 10,000 zlotų bausmės už lietuviškų veikimų. 
Už jo stovi V. Budrevičius, Vytauto Didžiojo gimnazijos sekr. Dešinėje prie paminklo adv. 
J. Bagdžiūnas - Borden. Už jo M. šikšnys, Vy tauto Didžiojo gimnazijos direktorius. Toliau 
kun. Pranas Bieliūnas, Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas ir žynius Vilniaus lietuvių veikė
jas.

Nors jis yra amerikietis, čia Nepriklausomybės apvaikščio-į Ačiū gerb. klebonams už 
gimęs ir augęs, bet Lietuvos jimo eisena buvo įdomi ir ne- paraginimų parapijonų atsila

nkyti į pramogų ir pacnj da
lyvavimų. Ačiū visiems dar
bininkams, šeimininkėms, ku
rios paruošė vakarienę. Ačiū 
ir Piliečių klubui už gražių 
dovanų Šv. Pranciškaus vie
nuolynui. Seserys

Bridgeville
Praeitų savaitę mūsų klebo- reikalus labai atjaučia, prie nuobodi, 

nas buvo išvažiavęs į New Yo-i parengimų prisideda ir visuo-1 Ant užbaigos atgiedoję Lie-
rkų. Dalyvavo “Motinėlės” 
valdybos susirinkime ir ap
lankė kelis savo draugus, gy
venančius toj apylinkėj. Grį
žo j namus kupinas gražiausių 
įspūdžių. Važinėdamas nugir
do apie Didžiojo New Yorko 
katalikų vadų plačius užsimo
jimus ateičiai ir jų darbuotes 
gražias išdavas. Kur nesusto- 
jama vietoje, nesitenkinama 
užimtom pozicijom, nepaskę- 
stama rutinoje ir intrygose, 
tenai nerasi tautiniai - religi
nio gyvenimo stagnacijos.

Vasario 13 d. pas kun. Jur 
gutį svečiavosi kun. J. Bal- 
kūnas, Maspetho klebonas. Pa
gerbti daug nusipelniusį ir e- 
nergingų lietuvių išeivijos bru 
Jidelninkų buvo atvažiavę į 
Bridgeville Pittsburgho vadai: 
kun. Vaišnoras, kun. Misius 
ir kun. Pikutis.
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met juose dalyvauja. Tai pa-1 tuvos himnų visi pakeltu ūpu 
vyzdys visiems 'mūsų jaunuo
liams. Kadangi pasitaikė la-
bai gražus oras, ir man, se
nam Dėdei, lengviau buvo pa
tekti. Tat viskų pats savom 
akim mačiau ir darbininkų 
tėvas ir jų užtarėjas kun. Cox. 
Lietuviškai kalbėjo' žymus vei
kėjas, garsus kalbėtojas, Ku
nigų Vienybės pirmininkas 
kun. Balkūnas iš Brooklyn, 
N. Y. Papasakojo labai įdo
mių ir spaudoje negirdėtų da
lykų apie Klaipėdų ir Vilnių. 
Vakaro vedėju buvo Juozo 
Tamkevičiaus Federacijos Pi
ttsburgho apskričio pirminin
ko perstatytas adv. Schultz. 
Jaunas amerikietis lietuvis, 
nors sunkokai jam išsireikšti

ir .patenkinti skirstėsi.

Po apvaikščiojimo, girdė
jau, mūsų klebonas buvo sve
čiuose pas kun. Mišių North 
Side.

Praeitų sekmadienį sųjun
gietės turėjo paprastų mėne
sinį susirinkimų, 'bet neteko 
patirti, kų naujo nubalsavo. 
Be abejo, tarėsi jei ne Užga
vėnėse, tai bent. tuojau po Y e- 
lykų, kų nors surengti. Dieve, 
padėk joms tai įvykdyti.

Jonas Grėbliūnas, Federa
cijos Pittsburgho apskričio iž
dininkas, jau pasveiko. Dėdė

lietuviškai, bet visgi tvarkiai Nuoširdi Padėka

Geros akys dūmų nebijo.

šiokių dienųTinginiui
šventa.

ir

Pats neturėsi 
duos.

kitas nepri-

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario 16-ta Diena

Vas. 7 d. pasimirė Agota 
Arkušauskienė 57 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime du 
sūnus ir dvi dukteris. Vienas 
sūnus ir viena duktė jau va
dę. A. a. Agota našlavo per 
19 metų ir pavyzdingai augino 
savo vaikučius. Buvo gilaus 
tikėjimo moteris. Tokiems žmo 
nėmis Dievas suteikia laimin
gų mirtį. Palaidota šv. Filo
menos kapuose, kur ilsisi ir 
jos a. a. vyras. Į laidotuves 
atvyko pusseserė Seniūnienė 
sn dukrele iš Duryea, Pa. ir 
užprašė egzekvijas už a. a. A- 
gotos sielų. Ilsėkis ramybėje, 
užtektinai ant šios žemės pri
vargusi.

Vasario 20 d., 8 vai. vaka
re, parapijos salėje yra ren
giama card party. All wel- 
come. V.

Vas. 12 d. pas mus somų 
laikė ir labai gražų pamokslų 
pasakė kun. J. Balkūnas, ku
ris atvyko Pifctsbnrghan kal
bėti Nepri klausemnybės šven
tėje. Daug northsaidiečių da
lyvavo iškilmėse ant South 
Side. Teko ir man tenai būti. 
Prisipažįstu, kad šiemet man 
labiausiai patiko prakalbos, 
nes buvo įdomios, gyvo* ir 
nenuobodžios. Šv. Kasriniicro 
chorui sudainavus Amerikos 
himnų ir trejetų lietuviškų 
dainelių tapo pakviestas kal
bėti Father Jameg Cor, kuris 
yra Pittsburgho Father Con- 
glilin. Jis pagyrė lietuvių pa-

Homestead
Praeitų sekmadienį mūsų 

klebonas pakrikštijo net du 
naujus parapijomis: Stepono 
Kerrigan ir Marės Eimutis 
dukrelę vardu Marijona. Kū
mais buvo Jonas Ma'kuh ir 
Izabelė Kimutis, o Jurgio Du
mbliausko ir Emilijos Avvzie- 
nis sūnelį — vardu Jurgi s- 
Raymundas. Kūmais buvo: E- 
dvardag Bulevičius ir Emilija 
Bartinichak. Jauniems para
pijonams senis Dėdė linki svei 
katos, Dievo palaimos ir ilgo 
amžiaus.

Praeitų savaitę klebonas mo 
terystės ryšiu surišo Jonų 
Franowicz iš Švč. Širdies pa
rapijos, McKeesport, Pa., su 
Magdalena Klimavičiūte. Liu
dytojais buvo: Petras Klima
vičius ir Margarieta Bruner. 
Taigi, pas mus gana linksma: 
krikštynos, vestuvės, “pares” 
ir tt. O ligoniai irgi taisosi 
ir, galima tikėtis, trumpoje 
ateityje visi bus sveiki. Tai 
malonu visiems žinoti.

Į vykusiam f Lietuvos Mepn- 
klausomybfc paminėjime, So. 
Side, buvo labai daug home-
steadieČių. Mačiau ten savo 

stangas ir troškimus būti lino- klebonų, kurs tokių apvaikš-
sais ir demokratiškai valdy- ► čiojimų ojekad neapleidžia.

vakarų vedė. Tai smagus pa
sireiškimas, kad mūsų jauno
ji karta pradeda susidomėti 
Lietuvos reikalais ir juos re- i 
mti. Atidarant vakarų Šv. Ka
zimiero mišrus choras padai
navo iškilmei pritaikintų tre
jetų gražių dainelių. Chorų 
vedė Šv. Kazimiero parapijos 
varg. muz. Bazys. Iš jo išla
vinto choro pasirodo, kad jis 
yra gabus chorvedys ir moka 
aplinkybėms pritaikinti muzi
kų ir dainas. Visa Lietuvos

Širdingai ačiū Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyno Rė-jų 
valdybai už pasidarbavimų, 
taipgi ir visiems rėmėjams pri 
sidėjusiems darbu, aukomis, 
dovanomis prie card party.

Kuomet gero noro žmogus 
rūpesnių, arba pagundų, arba 
piktij minčių yra varginamas, 
tuomet supranta, kad Dievas 
jam yra labai reikalingas ir 
kad be Dievo nieko gero pa
daryti negali.

Taip pat pastebi tuomet jog 
tobulo nepavojingumo ir pil
nos ramybės šiame pasaulyje 
būti ir negali” (Kristaus Se
kimas, Knyga Pirma, Skyrius 
XII, 2).

Patarles

Dovanotam arkliui į dantis 
nežiūri.

Mandagumas ne visada pa 
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.

1 Ras neatskiria klaidos nuo 
,tiesos, tam apgauiingu pinigu 
bus užmokėta.

Greit pagadinsi, bet negreit 
pataisysi.

Ne viskas auksas, kas žiba.

Svetimu arkliu netoli nujosi

Meilė stipri, bet taipogi ir 
saldi.

Mūsų ateitis bus 
mes jų padarysim.

ta, kuo

Susiprato, kaip katė 
paliejus.

pienų

Geriau kitam auoti, nei ki
to prašyti.

Aklas aklų netoli nuves.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis LAIBOTUViy

L bloga/ reumatski* V aš parduodu daugiau
SKAUSMAI MANE STAČIAI I PAIN*EXPf LLEKIO, NEGU KITŲ I 
j PROTO VARO AR NETURITE ■ VAISTŲ BESIKAhK.NAN!IMS 

l KOKIŲ VAISIŲ, H HEUAMTZMD SKAUSMAS 
K A0 MAN 11 TOKIS PUIKUS VAISTAS. 

PALENGVINTŲ’ll KAD H
Zlz

0 IR AŠ PATS JĮ

Noudokile tq linimentų, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvoi nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 

Nusipirkite bonkutę Pain-Eapeilerio su Inkaru ant dėžutės 

pos sovo vaistininkų.

T PAINEXPELLER
VMM •(« V S. M* OO —.

BAKING 
POVVDERl

Šame Price Todaip 
as 45 y£arsAqo 
25 ounces254

double Action-'
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

DIREKTORIAI

COULD NOT DO HER

HOOSENORK
TVrHEN every- 
’’ thing you at

tempt is a burden
—wnen you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you neea for ertra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus oi 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lav , recom- 
mended the Vegetable Compound: 
I can see a wonderlul change now.”

fA/U CZ. v
V F C«-TĄSI E nrjMF-OUMO

t Jy ZLa/cisuj ZbivcltĄs
ru/tZūnq 

'PbtodtA..

•ur/urmake.

'4 J „

4eOONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Double Tėstod/DoubleArtMnf

f* BAKING ILV POV/DER.
_ Ait* At/jyar

25 ounces for 254 
Full Fėck ♦»» No Slack Fillind

I

Mi ONS Of POUNDS HAVE BEtN 
USED BYOUH GOVERNMENT

H DIDCAUSIA LAIDOJIMO (KAMA

AMBULANCE
DIENĄ ES NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
______ 4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue 
____________Tel. LAFAYETTB 0727_______________

TA V V A T koplyčios visose 
JL/ Jl IX /tl 1 Chicagos dalyse

Kaulykite mfisų Lietuvių radio programų fiefitadlenio vakarais, 
7:00 vaL vakaro iŠ WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai 

P. fiALTIMTERAS

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Oeriaoaiae patarnavimas — Moteria patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

LEONARDAS EŽERSKIS
laidotuvių direktorius

PATAIKAVIMAS DIENĄ H NAKTĮ 
KOPLYČIA’ DYKAI

2025 W. 51* St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS HmDULHNbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
3354 So. Halsted St.

Anthmiy
■■ 6834 So. Western Ave.

D Dotblir GROvehill 0142D. reiRUS 49th Ooort |

_ - • • rfe ■ 2314 West 23rd PlaceLactaicz ir Sūnai a«.
bUUIIUIVIUL II VUIIUI phone pULlman 1270

1 illlouinilic 4348 So- California Ava.
la LiniCvIIflIlO Phone LAFayette 3572

ę P MQ7DilfQ 3319 Lituanica Avenue
O. 1 ■ lTHlZ.tjll\<] Phone YARda 1138-1139

Antanas U PhlllinC 339? Lituanica Ave.Hl. rmilipj Phone YABds 4908

1.1. Zol|I 1646 We8t 46th Street
Į Phone YABds 0781-0782

4704 S. We8tern Avenue 
Tel. LAFayette 8024AM V. Petkas



DKXT7OXS Ketvirtadienis, vas. 16, T93T!

ŠIANDIE ŠVENČIAME LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES 21 M. SUKAKTĮ

Brighton Parke, Ciceroje ir Roselande rengiami 
iškilmingi paminėjimai, kuriuose kalbės visa 
eilė kalbėtojų: konsulas Daužvardis, kun. H. 
Vaičūnas, kun. A. Linkus, kun. J. Paškaus
kas, kun. A. Briška, L. Šimutis, dr. A. Ra- 
auskas, dr. S. Biežis, K. Deveikis, Jr.

MUZIKALIOJ PROGRAMOJ DALYVAUJA LIET. VYČIŲ 
CHIC. APSKR. CHORAS, PARAPIJŲ MOKYKLŲ 

MOKINIAI IR KITI

Vasario 16 d. 7:30 vai. vakare j Nekalto Prasidėjimo Pan.
Šv. parapijos salę renkasi ne tik Brighton Park, bet ir visų 
apylinkės parapijų lietuviai. Čia kalbės Lietuvos konsulas 
Chicagai P. Daužvardis, kun. A. Briška ir Federacijos cent
ro vadai: dr. A. Rakauskas ir L. Šimutis. Muzikalėj - voka- 
lėj programoj dalyvaus Lietuvos Vyčių Chicago apskrities 
choras, ved. muz. J. Saurio, ir parapijos choro stipriausios 
meno jėgos, vedamas art. J. Kudirkos. Be to, bus atvaidin
tas patrijotinis vaizdelis “Lietuvytis”. Vaidinime dalyvaus 
Nekalto Prasid. Pan. Šv. parapijos mokyklos mokiniai: Eve- 
lvn Stankaitė, Edmund Barkauskas ir kiti. Įžanga visiems 
liuosa. ‘

ŠIANDIE, 11:30 VAL. RYTO UŽSTATYKI- 
TE SAVO RADIO ANT WGN STOTIES

Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 21 metų 
sukaktuvėm bus padarytas pranešimas 

apie Lietuvę

Lietuvos konsulo Chicagdi 
P. Daužvardžio pastangomis, 
pavyko išgauti iš galingos 
AVGN radio stoties pasižadė
jimą padaryti trumpą prane
šimą apie Lietuvą. Pasižadė
jimo nuorašas šiaip skamba:

Mr. P. Daužvardis 
Consul of Lithuania 
100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois 
Dear Mr. Consul:

I want to thank you for 
the material on Lithuania and 
also to tell you that in con-

nection with the morning 
broadcast of news on next 
Thnrsday morning, February 
16, at 11:30 a. m., we are using 
the story whieh you sent us 
almost in its entirety.

We are very glad to co- 
operate with you and appre- 
ciate very much your kind- 
ness.

Sincerely,

pasirašo Frank P. Schreiber 
W-G-N, Ine.

Taigi, nepamirškite pasiklau 
syti.

■ te
‘te

tete

te:?
te, te <

rr—■■■' <* .j CLASSIFIED
PAKDAUMTl NAMAI

6241 So. Talnial Avė., puikus 2 fle- 
ių mūrinis namas. 2 — 6-kambarhj 
fletai. Ąžuolo grindys ir įtaisymai. 
Karftto vandenio šiluma. 2-knrų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.

Teisėjas J. Zūris ir A. Kumskis stovi su Chicago majoru 
E. J. Kelly (vidury). Šiandie, 1 vai. popiet, AVashington 
Park Administration Building, prie 57 ir Cottage G rovė, 
įvyksta A. Kumskio inauguracija į Chicago Park Distrikto 
reprezentantus. Iškilmėse dalyvauja skaitlinga Chicago mie
sto atstovybė su majoru priekyje.

Vakarytinis kampas 64-tos Ir Camp
bell Avė. Puiki 7 kamb. rezidencija, 
kaiptlk nauja. 3 dideliai miegamieji 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys ir 
įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutlniAkas.

NORMAN GEYER * CO., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue,

Tel. YARde 0200.

ru. Jei jie nebus išrinkti, tai 
mūši} klūbo virš 30 darbinin
kų galį prarasti darbus.

Ciceroje, vasario 16 d., 7 vai. vakare bažnyčioje trumpos 
pamaldos už žuvusius kovose dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Po pamaldų visi ciceriečiai, ibulvariškiai, nortbsaidie- 
čiai ir apylinkės lietuviai renkasi į parapijos salę. Kalbės 
Lietuvos- konsulas P. Daužvardis, kun. Vaičūnas, kun. A. 
Linkus ir K. Deveikis, Jr. Muzikalę - vokalę programą iš
pildys parapijos choras, ved. muz. A. Mondeikos, parapijos 
mokyklos benas ir k. Įžanga nemokama.

LIETUVIŲ R.K. FEDERACIJOS CHICAGO 
APSKRITIES KVIESLYS 

Į Metinę Draugijų Atstovų Konferencijų

Klubas yra labai dėkingas, 
kad egzekutyvio komiteto na
rį, Al. G. Kumskį, majoras 
Kelly paskyrė Parko Distrik
to Representative; tai yra vie
nas didžiausių darbų visam 
warde.

li WARD0 LIETUVIAMS

Kad padaryti savo gyveni
mą ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Pirtis jaują vainoja, o abid
vi suodės.

BERNIOE’S BEAUTY 
SHOP

1725 W. 47th St., Chicago
Tiktai 5lą savaitę — Masalas, 

$2.75 vertės, tiktai $1.89.
16 metų patyrimo.

Roselande, vasario 16 d. Vhų Šventųjų parapijos salėn, 
7:30 vai. vakare, renkasi ne tik roselandiečiai, bet sočika- 
giečiai, vestpulmaniečiai ir kitų apylinkių kolonijų lietuviai. 
Kalbės dr. Steponas Biežis iš Chicagos ir kleb. kun. J. Pas- 
kaus'kas. Muzikalę - vokalę programa išpildys parapijos cho
ras, ved. muz. J. Rakausko, Šakar-Makar moterų choras ir 
kiti. Įžanga nemokama.

1939 m. kovo 5 d., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
S. Fairfield Avė. ir W. 44th 
St., Chicago, įvyks Chicagos 
ir apylinkių draugijų metinė 
konferencija, kuri prasidės ly
giai 2 vai. po pietų.

Kovo 5 d., mūsų jaunimo or
ganizacija Lietuvos Vyčiai šve

nimo ir bendrai priimti šv. 
Komuniją mūsų tautos inten
cija ir po pamaldų dalyvauti 
bendruose pusryčiuose.

Šių metų konferencijoj bus 
svarstomas katalikiškojo ir 
lietuviškojo veikimo klausi
mas taip pat lietuvių labdary
bės reikalai. Bus skaitomi du

nčia šv. Kazimiero, tautos glo-. referatai aktualiais mūsų vi

Lietuviai! Vasario 16-ji visiems, kokiam pasaulio krašte 
negyventume, turi sužadinti tautinės garbės pajantti-mo, ku-1 
ris visus veda prie meilės gimtąjam kraštui. Ne vienas lietu-f 
vių tautos vadas yra pasakęs, kad lietuvių tauta tik tuo
met išliks gyva, kada ji save laikys išrinktąją tauta. Dėl to,' 
ir mes, chicagiečiai, laikykime save dalim išrinktosios tau-1 
tos ir kuo skaitlingiausia susirinkime vasario 16 d. į ankš
čiau paminėtas vietas paminėti gimtadienį laisvos Lietuvos 
ir pasisemti daugiau ryžtumo atgavimui lietuviais apgy
ventų kraštų, ypatingai atvaduoti sostinę Vilnių, ir taip pat, 
pasisemti daugiau stiprybės, kad galėtume čia kuo ilgiau
sia išlikti ir kaipo lietuviai ir kaipo katalikai, ir kaipo iš
tikimi šio krašto piliečiai. Federacijos Chic. Apskritis

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
GARY, INDIANA. — šv. tarnavo Šv. Kazimiero Atle- 

Kazimiero lietuvių parapijos tinio klūbo ir choro jaunuo- 
užgavėnii} vakarienė įvyko se- bai nariai.

bėjo šventę. 9 vai. ryto Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioj Vyčiai in corpore 
eis prie šv. Komunijos. Drau
gijų Konferencijai šaukti ko
misija, kviesdama išrinkti at
stovus į konferenciją — sei
melį, prašo atvykti į bažny
čią 9 vai., prisidėti prie jau-

suomenės reikalais.
Nuoširdžiai prašydama ger

biamų draugijų išrinkti į Ko
nferenciją atstovus, lieka

Konferencijos Reng. Kom.:
Pranas čižauskas, 
Stasys Šimulis, 
Petras Fabijonaitis

1'1-to Wardo Lietuvių ,De
mokratų organizacijos susiri
nkimas įvyks vasario 16 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Kviečiame visus 11-to 
wardo lietuvius atsilankyti. 
Išgirsim naujausių žinių iš 
lietuvių veikimo politikoje. 
Galima sakyti, kad lietuviai 
politikoj daug gyvesni. Prieš 
kelis metus neturėjome Bri
dgeporte nei vieno lietuvio 
“precinkt captain”. Dabar tu- J 
rime penkis. Prašome tolimes
nės lietuvių kooperacijos mū
sų darbe, t. y. pagelbėti orga
nizacijai atsiekti tinkamą vie
tą politikoje. Pranas Naujokas

Tūkstantis kelių veda prie 
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

Kas seno žmogaus kaip rei- 
J. L. J. jkia negodoja, tas iš anksto sa

vo namus griaut stoja.
Kas vyresnių negerbia, jų 

ramybę ardo.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 
nB. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Ciceroje. arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 Ir 4 gražius kambarius. Groser- 
nSJe (rengti visi flkSčerial, yra Ir 
naujas elektrinis Šaldytuvas Ir pil
nas pirmos rūSies sta kas. Gera prie
žastis pardavimui. AtsISaukite pas 
K.vtninkų: W. Stankus, 1325 South 
5Oth Court, Cicero.

Klausykite 
PALENDECH*S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Badlo Frognm

kmadienio vakare, vasario 12 
d., parapijos svetainėje. Va-

Bankiete dalyvavo svečių ir 
iš Chicago. Vietinių svečių ta-

karėlis buvo pradėta malda ir -rpe prįe kalbėtojų stalo ma-
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos sugiedojo parapijos 
choras ir visi dalyviai, vado
vaujant vietos varg. A. Ge
niui. Žmonių buvo pilna salė. 
Vakaro vedėju buvo vietos 
gerb. kleb. kun. Simonas J. 
Draugelis.

Vakarienė buvo nepaprasta

tesi šie cliicagiečiai-ės: J. Kriu 
kas, Peoples rakandų bendro
vės radio vedėjas; Povilas M. 
Smitas, Palm Gardens savi
ninkas; P. Žabukas, daininin
kė Ona Juozaitienė, kuri pa
dainavo kelias liaudies daine
les. Jai akompanavo Emilija 
Petroševičiūtė. Taipgi, svečių

ir gana įdomi tuo, kad šioje. tarpe prie kalbėtojų stalo ma- 
pramogoje šios kolonijos mū-|tėsi gabioji ir žymioji chica- 
sų gražios lietuvaitės turėjo gietė lietuvaitė, Pasiuntinio 
metinį populiarumo kon)testą, {radio programų vedėja ir vi- 
kurį laimėjo gražuolė Jose-'' suomenės veikėja Ieva Luko- 
phina Benzinaitė. Jos tvirta Siūtė, kuri trumpai, ,vet įspū- 
kontestininkė buvo Elena Vi- dingai kalbėjo.

Grįžo Redaktorius
Vakar dieną grįžo iš Rytų 

redaktorius L. Šimutis ir pra
dėjo savo pareigas. Praėjusią 
savaitę dalyvavo LRKSA ce
ntro posėdy. Džiaugiasi šios 
organizacijos augimu. Wilkes 
Barre, Pa. kalbėjo per radio 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime. Vasario 11 ir 12 
dd. buvo Brooklyn, N. Y., 
kur tarėsi su tų apylinkių vei
kėjais svarbiais visuomenės 
reikalais ir pasakė kalbą Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimo iškilmėse McAddin sa 
lėj, kurios šauniai pavyku- 
sios. Grįždamas namo, pakely 
sustojo Akron ir Cleveland,
Ohio, ir atliko kai kuriuos 
LRKSA reikalus. Šiandien da
lyvaus Liet. Nepr. paminė ji-' k gį programa bus pašvęsta 
me Brighton Parke, Chicagoj. Lietuvos nepriklausomybės 21

--------------------- I metų sukakties paminėjimui.
Žada būti labai įdomi. Be to, 
bus asmenų ir draugijų pra
nešimai. Taigi, nepamirškite 
pasiklausyti. Klausytojas

Iš PoHtikos Larto
13 WARD0 LIETUVIAI 
RENGIA ŠOKIUS 
ŠEŠTADIENĮ, O MASS 
MITINGĄ SEKMADIENĮ

Marąuette Parko lietuviai 
labai juda politiškam veiki
me. Mat, jau tik kelios savai
tės bėliko iki rinkimų.

Vasario 18 d., 13-to Wardo 
Lietuvių Demokratų klūbo ba
lius bus Marąuette Parko sa
lėj, 6908 S. Western Avė., o 
sekančią dieną, vasario 19 d., 
mass mitingas parapijos salėj.

Klūbas nusistatęs daug pa
sidarbuoti, kad išrinkus Mi- 
chael J, Hogan aldermonu ir 
Edward J. Kelly miesto majo

Jei nori išvengti įžymių klai
dą, klausyk patarimo už tave 
daresniųjų žmonių.

Veršiu nebliovęs, jaučiu ne
baubsi.

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN PIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Rheuma
tism, Neu rida, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does the work ąuicltly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
tuffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

Ztoery woman
J I KN0W REUES 0N

USTERINE
.este F#RtetjR. DANDRUFF

Clinict prove Liatorine Antiaeptie 
reachet and kilia dandruff germ
Tbere ls no easter, more delightful, or 

effective way of keeping dandruff under 
control than wlth Listerlne Antisepižc, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and gargie. Just rub it in and follovr 
wlth prolonged maasage.

Listerlne Antlseptic gets rid of dandruff 
because it kilis the germ that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bac- 
teria (Pityroeporum ovale) that surround* 
the hair and covers the scalp.

Don't waste time *lth remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Llsterina 
Antiseptic, the pro ved treatment that gete 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of success in the 
great ma Jori t y of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Moterys ir Merginos 
Pasinaudokite

T0WN of LAKE. — Pa 
pigintomis kainomis taisome 
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi įdedame naujus zi- 
perius į furinius jakučius. 
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai tęsis. Pasiskubinkite. 
OVERLINGIO VALYMO IR

TAISYMO ŠAPA 
4602 S. Wood St. Chicago, III.

USTERINE PERKAM
THE PROVED TREATMENT FOR

- DANDRUFF

Turtas vir* 
*Z,0OO,000.00

Rcecrve»«20,000.0e

senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH 8i SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

nspaliūtė. Gary miesto majo
ras Ernst L. Schaible atliko 
vainikavimo apeigas, o vie
tos klebonas įteikė kontesti- 
ninkėms tinkamas dovanėles, 
būtent, laikrodėlius.

Taipgi, prie iminėtos vaka
rienės įvairumų ir įdomybių 
prisidėjo ypatingai ir tai, kad 
vyrai gamino skanios vakarie
nės valgius, o moterys tik 
valgė. Valgių ruošėjai ir vi
rėjai buvo šie darbštūs ir nuo
širdūs parapijonai: Antanas 
Galinauskas, Jonas Liubaus- 
kas, Jonas Kaminskas ir Pra
nas Kurpalis. Prie stalų pa-

Linkėtina Josephinai Benzi- 
naitei, jaunai karalaitei, il
giausių metų ir, kad ji apsi
vestų su tikru lietuviu vaiki
nu. Tegu čia ir kitose lietuvių 
kolonijose įvyksta daug tokių 
pavyzdingų vakarienių vardan 
gerų tikslų .bei lietuvybės.

Adv. N. Valasina

NEURITIS
■ ■Lliva PAIN IN FIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritle, 
Rheumatism. Neuralgia or Lumbago ln a 
fe* minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar
ei* i cl. Does tne work ąuicltly—mušt relieve 
cruel pain, to your eatisfaction i n a fe* 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
sufler. Ūse NURITO on this guarantee today.

RADIO

ARE YOU ONLY A. 
THREE-OUARTER WIFE?

MEN. because they ere men. can 
never understand a three- 

quarter *ife—a *lfe *ho is all love 
and kindnces three wnoks in a 
month and a heli cat the ręst of 
the time.

No matter ho* your bade achea
—ho* your nerve* scream—don't 

\ take it out on your husband.
For three generations one *omar-• 

has told another ho* to go "tmlU 
tng through" wlth Lydla E. Plnk- 
ham's Vegetable Compound. I* 
helps Nature tone up the System, 
thus leeaening the disoomforts from 
the funetlonal disorders *hich 
*omen mušt endure in the thret 
ordeals of life: 1. Tuming from 
girlhood to *omanhood. 2. Pre- 
parlng for motherhood. 3. Ap- 
proaching “midftle ags.’’

Don't be a three-quarter *UIb, 
take LYDIA S. PINKHAM'8 
VEOETABLE COMPOUND and 
Oo "SmlUng Through."

4%
Kainos Numažintos - 

ANGLYS
PIRKITE D AB ABI — AAuKlTB 

DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.
EGO ............................... .NUT ................................ $«.#•
BIG LUMP ...................................... K O*
MINK RUN ...................................... IB.7B
HCREENTNG8 ............................  »B.»*

TeL ARDmore 6975,

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Sekmad. vakare teko girdė-' 
ti Budriko radio programą iŠ' 
stoties WCFL. Tai buvo tik-j 
rai gera lietuviška programa: 
merginų choras padainavo aš- 
tuonias gražias, patrijotiškas 
daineles, Jadvyga Gricaitė pa
dainavo du klasišku nume
rius, pritariant radio orkest
rai. 60 minutų laikas prabėgo 
taip greit, kad nei nepasiju- 
tau kaip programa pasibaigė. 
Lauksiu kito nedėldienio.

Sekanti programa bus ket
verge, vasario 16 d., 7:30 va
landą, iš stoties WHFC, 1420

ARE YOU SUEFERING EROM

EYE STRAIN
</ue lo clusf, sun, light-glcire, 
driving, niovies, reading, etc ?

NEURITIS
■ IIIIVI PAIN IN FIW MINUTIt

To rsllsvs the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
fe* minutes. get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiatee, no nar- 
cotica. Does the *ork ąuicltly—mušt relieve 
*orst pain, to your satisfaction ln a fe* 
minutes or money back at Drugglets. Don’t 
sufler. Us* NURITO on this guarantee today.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
ISmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo g ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARO FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKTEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Do vour eye* bum—fed 
tirea, uneomfotired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contain* 7 help- 
fui ingredients which 
cleanse and clear eye* red- 
dened from fatigue—malta
your eye* fed clean, fresh. ------------------- -
alivel Much more effective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (štampe 
or coin) with your name and addrets to The 
Murinę Co., Dept ME , Chicsgo, III._____

PLATINKITE .“DRAUGĄ’

y//
E Ve s

AT ALI DRUG STORES

UNIVERSAL
RESTAURANT

ModerniikiMuia Ir Palo- 
ffUngla Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
TeL Victory 9670

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

Wholeeale Only 

5931-33 So. Ashland Avė.

Pae mus rallma gauti tikrai Ll«-|
tuvllką Importą

ln«.
Zaletyblne D«*-

Mee Ir Visi Mfley Darblnlnka! | 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmtdae|

Savininkai

TIK M2 OO
OHIOAOOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
78-ėla ga*. <r Galifornia Avė 

Du blokai nno Marquett<» Pk.
Mflrlnlal, lnsluluotl narnai S 
Ir < kambarių, su beismentu. 
lotas 30x126 pfldų su visais 
(taisymais.
Namo kaina H.OOO.'OO. Malas 
pradinis įmnkPItmaa, likusUJI 
kaip randa, tik po $42.00 | 
m«ne*l fl, «nma padengia 
nuoAImtį, taksua apdraudą Ir 
mCnesiną dal| paskoloa

Namai statomi po priežiūra 
r. n. a.

Pamatykite, o steb$sltB«. 
Ofisas prie 72-Clos gatvės Ir

Califomia Arenus.

Z

I


