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ANGLIJA PRADĖJO DERYBAS SU VOKIETIJA
RADO SUBSTITUTĄ 

RYTŲ PAKTUI

BRAZILIJA - KATALIKIŲ (JjĮj PAGARBA !lš KUR YRA SMU
KIAUSIAS PASAULY 

KRAŠTAS

Sov. Rusija bijo, kad ji nebūtų 
nustumta Azijon

Iš 40 
TOJŲ

MILIJONŲ GYVEN- 
DIDELE DAUGU-

MA — KATALIKAI

vas. 22. MASKVA, vas. 22. — Bol
ševikų laikraščiai rašo, kad 
Vokietijos naciai ištroškę ka
ro ir veržiasi karan. Susita- 

‘ re su lenkais jie planuoja Ru

LONDONAS,
Anglija šiandien pradėjo be
tarpiškas derybas su sov. Ru 
sija, Vokietija ir Italija Eu
ropos ginklavimosi ir saugu 
mo klausimais.

Kalbama, kad Anglija yra 
sutarius su Prancūzija, kas 
toliau turi būt daroma gavus 
.Vokietijos ir sov. Rusijos no
tas.

Kaip žinoma, Vokietija no
toje pasisakė, kad ji reikalin 
ga apsaugos iš oro, atsižvel
gus į bolševikų ginklavimąsi.
Sov. Rusija gi reikalauja, kad 
Vokietija būtinai turi prisi
dėti prie rytu Lokarno pak
to.

Sakoma, kad tų klausimų 
spręsti Anglijos užsienio rei
kalų sekretorius Šimėnas ar
timoj ateity atlankys Berly
nu ir Maskvą.

Anglų oficialiuose sluok
sniuose kalbama, kad Anglija 
sugalvojusi rytų Lokarno 
paktui substitutų. Užuot pri
gulėjimo prie to pakto, Ang
lija pasiūlys Vokietijai, kad v • * • • • • ^"*0 ji pasirašytų tik inilitanres 
garantijas su rytinėmis val
stybėmis. Tuo tarpu Vokieti-
jai nebiihĮ leista prisidėti pr-, Ruar<lžius Rūv Rusijos Ranh. 
ie oro pakto, kol ji galutinai j kiug ?u prancteija.
neišspręstų saugumo ir gi n- i________________
klavimosi reikalų.

j siją nustumti Azijon.
Sovietų centro pildomojo 

, komiteto organas Izviestija 
pareiškia, kad nacių oficiali 
spauda ragina Lenkiją prisi
jungti prie didžiųjų valstybių 
grupės ir sovietus nustumti 
Azijon. Lenkų spaudos tylėji
mas reiškia Lenkijos sutiki
mą.

Visi liolševikų laikraščiai 
dar pakartoja čekų slova
kų laikraščio Narodni Politi
ka išvarius, kad Japonija, Vo 
kieti ja ir Lenkija tariasi ir 
rengiasi karan prieš sov. Ru 
siją. Pravda ir Izviestija dar 
priduria, kad tame sankalby- 
je prieš sov. Rusiją dttlvvaii- 

į ja ir Anglija.
(Vokiečių fašizmas yra 

sirengęs okupuoti rytinę 
centralinę Europą tikslu ves- 

I ti karą prieš sov. Rusiją, ra- 
Pravda. Štai, kodėl naciai 

yra nusistatę prieš rytų Lo
karno paktą. Anglija gi sa
vo keliu deda pastangų, kad

VATIKANAS (per pas- | 
tą). — Brazilijos naujas am- j 
basadorius Šventajam Sostui,' 
Luis Guimaraes, įteikdamas 
Popiežiui savo kredencialus 
pareiškė, kad Brazilija savo 
riliose turi daugiau kataliku, 
negu kitas kuris kraštas vi-

pa

PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBĖ NUVYLĖ RADI

KALUS >
PARYŽIUS, vas. 22. — 

Čia atvyko Austrijos kancle
ris Schuscbnigg. Šimtai ko
munistų ir socialistų suplu-. 
do, į Rytų stotį, kad kanclerį 
“pasveikinus” protesto de
monstracijomis. Tas jiems ne 
pasisekė.

Prancūzijos vyriausybės at 
stovai sutiko kanclerį vienam 
Paryžiaus priemiestyje ir 
automobiliu pristatė Čia j vieš 
būti.

Patyrę apie tai radikalai 
visvien sukėlė didelį triukš
mų * ’ "

PIRMIESIEMS
misionieriams

!JŲ PALAIKAI RASTI IR 
I NUKELTI NAUJOS MISI

JOS BAŽNYČION
TUCSON, Arizona, vas. 22.

— Dgiau kaip prieš pusantro bylos 
šimto metų šiose apylinkėse kinti,

MOS HITLERININKŲ 
IŠLAIDOS

NE PASLAPTIS — JOS
PLAUKIA IŠ VISŲ VO

KIETIJOS DALIŲ
K L AI PĖDA. — Iš čia gau

tomis žiniomis, betyrinėjant, 
iš kur gaunamais pinigais 
buvo apmokamos hitlerininkų 

išlaidos, pasisekė i/niš-

du ispanai kunigai pranciško- nf»pį <jr
nai

$V. KAZIMIERO SESERŲ MOKSLO 
DEMONSTRACIJA

DALYVAVO 400 SESERŲ MOKYTOJŲ
Vakar, vasario 22 d., šv. ir padaryti sėkmingesnių. 

Jurgio pa r. mokykloje įvyko į ši mokslo demonstracija pa 
labai įdomi šv. Kazimiero se sisekė visais atžvilgiais. Ji 
serų demonstracija. Tai buvo sukėlė daug sveiko entuzijaz- 
pirmas toks kazimieriečių mo mo ir tvirto pasiryžimo mo
kytojų mokytojavimo pasiro- kytojoms. Kam-kam, o j m- 

<ad tais reikalais rūpi- j^ymas
, Boettclicr. 
kvitu ir k.

Is rr.-jtų 
dckumenBaltazaras Carillo ir Nar sąrašų, 

čižus Guitierres misionieria-. tų matyti, kad advokatams at 
daugiau kaip 40 milijonų g\-ivo tarP indijonų. Jiedu kul- lyginti, juridiškiems patar- 
ventojų. |tūrino ir civilizavo indijonus. mains ctc. yra išleista apie

Skelbė Dievo žodį ir rūpino- 95,000 litų. Kad jie patys to-

sam pasauly. Brazilija turi

ie
Ambasadorius pažymėjo a p

savo krašto katalikų gy- S1 J1*1 
ventojų garbingą praeitį ir 1 ’Ljd\iejų 
meldė Popiežiaus suteikti spc 
cialų apaštališką laiminimą 
Brazilijos prezidentui ir vi
siems gyventojams.

Pats Šventasis Tėvas kulbė 
jo apie Katalikų Bažnyčios 
nepaprastą gerbūvį Brnzilijo 
je ir,įspūdingą ir nuoširdžii 
braailiečių demonstracją, pa
reikštą Popiežiaus legatui kar 
dinolui, grįžtančiam iš tarp
tautinio Eukaristinio kongre
so, įvykusiojo Buenos Aires 

ir [mieste, Argentinoje.I
Pagaliau laimino naujam 

I ambasadoriui, linkėdamas ko

žemiškuoju 
misijų 

San Jose dėl 
misija ir juodu
v o

bažnyčioje buvo palaidoti.

gyvenimu, kiam reikalui savo lėšų nc-ga- 
centras bu- Jėjo turėti, tuo neabejojama. 
Tumacacori Iš kur tie pinigai gaunami — 
tos misijos taip pat, regis, ne paslaptis.

Laikui bėgant ta misija ap SENATAS PRAVEDĖ PRE
ZIDENTUI PRIEŠINGA 

PRIEDį
leista ir ėmė griūti visos pa
talpos. Kunigai pranciškonai 
įsteigė naują misiją netoli 
šio miesto dykumose. Ši mi
sija pavadinta Šv. Ksavero 
Del Bac. Šiandien ši misija 
tarpsta ir dėl jos gražumo ir 
trobelių baltiuno populariai 
yra vadinama ‘‘Baltasis ba
landis dvkumose.”

AVASHINGTON, vas. 22.- 
Senato pataisytas prez. Roo-

Amerikos J. Valstybių vy-, . 1riausybė aną griūvančią misi
ją paėmė savo žinybon, kad 1

J

NAUJI RINKIMAI 
DANCIGE

DANCIGAS, vas. 22. — Dan 
cigo volkstade (parlamente) 
naciai turėjo 52 nuoš. vietų.
Jie rado, kad jiems to per 
maža. Tad nusprendė volk- 
stadą paleisti ir paskirti nau
jus rinkimus, kad gavus dau- Kau.lOs

svetimtautėms mok) -, nesniosioms mokytojoms ši 
tojoms. Panašios demonstra-1 mokslo demonstracija teikė 
cijos yra daromos visose Chi daug įkvėpimo, kokiais ke- 
cagos arkidiocezijos seserų liais siekti savo kilnios mok y
kongregacijose, 

įėjus į Šv. Jurgio par. mo
kyklą 9 valandą manyta, kad 
čia ne pradinė mokykla, bet 
koks tai didis universitetas. 
Visomis gatvėmis seserų bū
riai traukė mokvklos link.

j Ištikrųjų, įėjus į kambarį 
pamatyta, kad jame sėdi apie 
40 mažų mokinių ir taip pat 
apie tiek skolastikių — sese
rų mokytojų, besiklausančių 
gabios mokytojos demonstra 
vimų.

Demonstravimas ėjo visų (Ypač

tojąviino profesijos 1 -'nilybės.
Teko pastebėti, kad kai ku 

rios mokytojos parodė nepa
prastų mokytojavimo gabu
mų ir mokslo talentų. Tokios, 
demonstracijos, kaip ši, duos 
geros progos atrasti užslėp
tus mokslo talentus ir juos 
nukreipti į aukštesnio mok
slo sritis.

Šiai mokslo demonstraci
jai apie 50 kazimieriečių mo
kytojų darbavosi, studijąoda- 
mos joms skirtą mokslo darbą, 

jaunesnėms mokytojo-
nebuvo drąsu pasirodyti 

vien tik savo kon- 
vyresniasias moky

sevelto viešųjų darbų bilius 8 skyrių kambariuose, kuriuo nw
patariant krašto, adminiatra- '""'o virtinės mokyklos mo 1 pn™ ne

, . . , , kiniai ir apie dar tiek įvairiu 1 gregacijos■cijos vadams pasiųstas atgal , .. * L . , . » . . ..| . . kongregacijų seserų mokyto- tojas, bet ypač prieš svetim-
senato komitetui. Darbas tęsėsi nuo 9 iki 12,tautPS daug senesnes ir am-

AVASHINGTON, vas. 2299__
ival. ryto 
vai. popiet. 

Svetimtaučių

ir nuo 2 iki 3:30 žiumi ir mokytojavimo prak-
geriausio pasisekimo einant
savo naujas pareigas prie padarius ją nacionaliu inomi Senatas pasisakė prieš prezi
Vatikano. mentu. Darant remontus baž-dentą Rooseveltą. 44 balsais. sesenj mokytojų buvo

____________ nvčioje šalia altoriaus rasti prieš 43 pripažino priedą vieigog. kazimieriečių

giau vietų ir daugiau val
džios.

Tas padaryta. Nauji 
kimai paskirti bal. mėn.

nn- 
( d.

PACALIAU PRADEDA SU
SIPRASTI

AREŠTUOTI PENKI AN- 
GLIŲVEŽĖJAI

Vakar vienas anglių vežio- 
tojas pašautas ir keletas už
puolimų padaryta prieš kitus 
vežėjus. Iš keleto trokų sta
čiai gatvėn išdumpuoti an
glys.

Po visas miesto dalis tran 
kosi automobilinis ginkluotos 

ir puola dirbančius

anų mirusių misionierių pi- 
jonierių palaikai. Vyriausybė 
tuos palaikus grąžino naujos 
misijos pranciškonams. Palai
kai sudėti į kietmedžio kar
stą.*

Vakar tų dviejų misionie-
rių kaulai su giliausia pagar
ba atlydėti į Šv. Ksavero Del 
Bac misiją ir palaidoti baž
nyčios kriptoje.

Įspūdingose gedulo pamal- kad mažinti atlyginimą, 
dose dalyvavo Tucsono vy
skupas, daugybė prelatų ir

šųjų darbų įstatymui. Tuo įa5! 
priedu viešųjų darbų darbi- į Buvo

j tika. .
kongregacijų Visos dalyvavusios seserys 

apie mokytojos šioje mokslo de- 
apie šini- monst racijoje sveikintinos-už 

jų dideles pastangas parody-
atvykę į šią mokslo, tas šiam kilniam darbui. Yp- 

ninkams turi būt mokamos demonstraciją trys Chicago* ač gi sveikintina šios mokslo 
demonstracijos rengėja, se
suo M. Pranciška, kuri įnešė 
daug entuzijaznio ir paskati
nimo mokytojoms.

tokio pat didumo atlyginimas, arkidiocezijos mokyklų direk- 
kaip tas mokama privačiose toriai: Rt. Rev. Msgr. T. Bo- 
pramonėse. na, RpV. D. Cnnningham ir

Šio priedo reikalavo orga- Be v. S. Stogą. Jo Malonybė
nizuotų darbininkų vadai. Jie 
nurodė, kad pigus darbinin
kų apmokėjimas būtų didelė 
pagunda pramonininkams,

ve, jus. kunigu. Buvo ir krašto vy-
Eilmore nuovados policija k- a ■ i ,' d riausybes ir Arizona valstv-

sugavo penkis vožėjus stroi- Tje pijnnivriai
kiuinkus, kurio išpažiuo, kad ,ikrai užaipf.|„ė paffar.
iš kelių trokų išverto anglis
gatvėn. I _____ _____

I*as areštuotuosius nerasta
jokių ginklų.

Chicago majoras Kelly pa
skelbė, kad ims veikti prieš [ 

Apie 1,000 jų areštuota, didelius išnaudojimus mo-'
Tarp jų rasta daug 
Jie bus pašalinti iš
zi.įos.

austrų, kant pirkimo (jie sako “ 
Prancū

DAR VIENA PASKOLA
Cooko apskrities boardns dotų žmones, 

nubalsavo išleisti 100,000 dol.1 — --r-
vertės bonų. Sako, tas reika-, KAUNAS, 

lingn apskrities miškelių

par
davimo”) mokesčius. Sako, 
kad jau laikas panaikinti tą 
netvarką ir neleisti, kad kai

[kurie parduotuvininkai išnnn-Įftmė degti pinklių krūvos 
Ne tiek buvo tos ugnies, kiek

GAISRAS SU DAUGYBE 
DOMŲ

Z

SUIMTI UŽ PROTESTĄ 
PRIEŠ U. S.

TOKIJO, vas. 22. — Poli
cija suėmė 6 jaunus japonus 
patriotus, kurie Am. J. Val-

Vakar pasireiškė ne ma- , stybdų ambasados priešaky
žas gaisras Aeme Wood Pro 
duets kompanijos dirbtuvėse, 
Rockwell gat. ir Ccrmak rd.

protestavo prieS japonų 
sekiojimus Amerikoje.

per-

Tinimams.

— Šiame nries- 
ge' te gaisrai pernai padarė 760, 

•139 lt. nuostolių.

dūmų. Plačiose apylinkėse 
dūmai stačiai nedavė laisvai 
alsuoti žmonėms, fimė keletą 

[valandų užgesinti gaisrą.

Prez. Rooseveltas yra prie
šingas tokiarti nusistatymui. 
Jis sako, kad didelis atlygini
mas veikiai išsemtų bilijoni
nius fondus ir viešuosiuose

prelatas kun. M. L. Krušas 
taip pat lankėsi su gerbia-1 
mais kunigais svečiais. Visi ■ 
mokyklos direktoriai labai 
džiaugėsi seserų kazimierie
čių nepaprastai įdomia ir sek .
mingai suruošta demonstra- ----------------------------------
rija. JSIGYKIE

Kun. Cnnningham, arkidio- Gavėnai būtiną knygelę:

KALNAS. — Plentų val
dyba įnešė projektą 'pastaty

ti Lietuvoje 2,000 kilometrų 

naujų plentų.

cezijos mokyklų superinten
dentas, kalbėdamas pareiškė, 

darbuose nebūtų padaryta pa- , , . . , .* ' .i ikart mokslo demonstracijos 
.anga. mokytojomsseserims v ra

Jei kongresas praves 4,880, taip reikalingos kaip naujmn
gydytojui pirmieji metai 
praktikos ligoninėje prie pa- 

bi- tyrusių medikų. Jis taip pal 
'džiaugėsi tuo, kad nors kazi-

— - ■- ------ | mieriečių vienuolija palvgina
PRANCŪZAI SUSIRŪPINA mai jaunutė, vis gi šioj<> mok 

PARODA ,slo demonstracijoje taip gerai
pasirodė kaip koks ’lgii am-

000,000 dol. bilių su minėtu 
priedu, tikrai 1 žinoma, kad 
prezidentas nepasirašys 
liaus.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

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

Chfeago, Illinois.

I PA RYŽTUS, vas. 22. — žiu ordenas.
Kun. Stogą kalbėjo į sese

ris mokytojas entuzijazmo ir 
simpatijos reikalu. Jis Ąnaiš- 
kino, kaip entuzijazmas ir 

gali mokytojoj? s

ATENAT, Graikija, vus. į Čia rengiama prancūzų tarp- 
22. — Vyksta byla 18-ai grai, tautinė paroda, kuri turėjo 
kų politinių sankalbininkų, I įvykti 1937 m., matyt, bus 
kurie 1933 metais kėsinosi nu I atidėta iki 1941 m. Tas įvyks 
žudyti buvusį premjerą Ve- dėl nepastovių laikų Europo- simpatija
rizelcsą. 'je. sunkų jų darbą pnlengvir.ti čiau.

ORAS
CTTTCAGO TR 

KĖS. — Šiandien9
debesuota; popiet

APYTJN- 
iš dalies 
kiek šil-
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“DRAUGAS”
Uatlto kasdien, llckyrua sekmadienine 

PRKNUAAUATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes:
Metskns —- kS CO. Pusei melų — |I.5O; Trinu mteeslams 
— ĮLOS; Vienam alSMiai — T te. Kitose valstybes* 
srenumerata: Metams — *7.M; Puse/ metų — »<.••.

■Hmm namas tnaaaaaaoe pareikaiav
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų

tai padaryti Ir aeprlsluadlama 
lankių.

Redaktorius priima — ano 11:IS Rd 1I:M naL .
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 

6 vai. popiet

“DRAUGAS"
U1UUANIAH DAILY FKIKND

Pvbllshed Daily. Eznept Randa#. 
•UROClUPTlOMB: One Tear — •••lt BU Mentke 

- •!••; Tbrae Months — II.OdE One Montt — T ta 
»pe — One Tear — 17.00; SU Monika — •«.••;tūle*

|n< ln "DRATOir bringo best raaatta 
ilns raito oa applloatton 
«AS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Į DIENOS KLAUSIMAI

KUNIGAI IR MŪSŲ VEIKIMAS

(Pabaiga)
7. Jaunimo reikale;
Kadangi jaunimas nulems mūsų ateiti; 

kadangi nuo jo išauklėjimo priklauso tiky
binė ir tautinė jų kryptis, ir kadangi Stu-' 
dehtų ir Lietuvos Vyčių Organizacijos, be 
bažnytinių, yra vicnittlėlės mūsų katalikiškom 
rentralinės organizacijos, todėl, Kunigų Vie
nybės Seimas prašo Dvasiškių jas remti ir 
dėtį visas pastangas, kad apsaugoti jaunimų 
nuo tikybinių ir tautinių priešų. Tautiniam 
jaunimo auklėjimui kunigui prašomi daugiau 
vartoti lietuvių kalbų draugijose ir socialia
me veikime. Taipgi kur tik galima įsteigti 
parapijose lietuviškus knygynėlius.

Kadangi šiais laikais “Motinėlė” yra 
vienintelė draugija, kuri rūpinasi šelpti eina
nčius aukštesnį mokslų neturtingus katalikus 
asmenis; kada gi iki šiol per visų savo gy
vavimo laikų via daug sušelpusi; kada gi 
patys kunigai yra ar buvo nariais tos pačios 
‘‘Motinėlės”, todėl geistina, kad Kunigų Vie
nybės nariai labinu susirūpintų tuja idėjine 
Ofganisacija ir taptų jos nariais.

9. Katalikų Akcijos reikale:
Kunigų, Vienybės Dvidešimts Penktas 

Seimas įvertindamas A. L. 11. K. Federacijos 
pastangas įgyvendinti Šventojo Tėvo troški
nių išplėsti Katalikiškųjų Akcijų pasaulionių 
tarpe ir tuo ateina į pagalbų kunigams apaš
talavimo darbe, prašo dvasiškijos paremti 
Fodcracijos užsimojimus ir įkurti skyrius, 
kur jų nėra; įrašyti 'draugijas į Federacijų 
Ir remti Federacijos veikimų savo moraliu ir 
Materialiu prisidėjimu.

10. Katalikų Unlversitc' ? Lietuvoje rei
kale:

Kunigų Vienybės Jubiliejinis Seimas ko
nstatuodamas labai liūdnų faktų, kad Vytau
to Didžiojo Universitete yra slopinama ka
talikų dvasia ir negali patenkinti Katalikų 
Bažnyčios reikalų minimumų, pakartoja savo 
jiagciuavitnų, kuogreičiausiai įkurti Lietuvo
je Katalikiškų jį Universitetų, pažadėdamas 
savo morale ir materialų pagalbų.

Piorre L Ermite

Sūnus, Ne Tavo..!
(Pabaiga)

— Tu mane nnšei!.. — Lyg jo pui
kybė krūtinėje slopių iš įšėlimo... — Tu 
mane mušei!.. Tu neturi teisės!

-— ...Takšt! Tėkšti! Tr dar kartų!...
'— ...Neturi... tekši!., teisės!.. Pif!. — 

Ai tau nepriklausau!.. Paf!..
Įerzinto, pasipiktinusio šauksmai, kly

kamas; kaimynai išeina už durų pasiklau
syti to staugiančio triukšmo, kurs kyla 
iš laiptų kumburėlio.

- Aš priklausė U valstybei!..
•Raitru tėvus ineloja:

/' - Priklausai..?
-- ...valstybei!..
Ir vaikinas ima lyg tvanus audringai 

verkti pykčio ašaromis, kurios, kaip aud
rus lietus, krintu per jo degančius skruos
tui...

— Taip.’,. Ne hm!.. Aš nepriklausau 
tau!.. Mokytojas taip sakė... Tu negali

z

11. Prisikėlimo Bažnyčios ir ŠvetiA Jv- 
zuv.s Širdžiai pasiaukojimo reikale:

Kunigų Vienybės Jubiliejinis Seimas 
dtaug su visa Lietuva reikšdamas savo nu
žemintų padėkų Aukščiausiajam Tvėrėjui už 
atgaivinimų Lietuvos Nepriklausomybės ir 
žinant, kad viešam padėkos pareiškimui yra 
statoma Prisikėlimo Bažnyčia Kaune, reiškia 
savo pilnų džiaugsmų ir dės visas pastan
gas, kad tų šventų darbų paremti.

Šiais Šventaisiais Metais Lietuvių tau*a 
iškilmingai ir įspūdingai apvaikščiojo pir
mąjį tautinį Eucharistinį Kongresų, ir pasi
aukojo Švenč. Jėzaus Širdžiai. Todėl niuniĮ 
Amerikos lietuviams, kaip lietuvių tautos da
liai tiktų regimu būdu pasišvęsti Jėzaus 
Švenčiausiai Širdžiai.

12. “TIESOS KELIO” Amerikiečių sky
riaus reikale,;

Kunigų Vienybės Seimas “Tiesos Kelio” 
redakcijai už palankumų reiškia nuoširdžių 
padėkų ir prašo visus atsiųstus raštus tal
pinti Amerikiečių skyriuje. Toliau Seimas 
prašo, kad Kunigų Vienybės Provincijos ste
ngtųsi visiems savo nariams užrašyti “Tiesos 
Kelių”. Taipgi prašo Amerikos katalikiškų 
laikraščių populiarizuoti “Tiesos Kelių”, pa
vidale padavimo kiekvieno naujai išėjusio nu
merio turinį.

Seimas kviečia visus kunigus rašyti strai
psnius visais kaip Amerikos lietuvių katali
kų, taip lygiai ir kitų tautų katalikus lie- 
čiunčiais klausimais, o lygiai pastoracijos ii 
kitais įdomiais klausimais. Apvaikščiojant 
minėjimus, parašyti straipsnius ar bent sky
riaus redaktoriui priduoti reikalingų medžia
gų. Mirus kokiam kunigui, žinantieji tepa
rašo trumpų nekrologijų. Skyriaus redakto
riui pranešti apie įvykusias Kunigų permai
nas.

Gaila, kad šie labai gružūs Kunigų Vie
nybės seimo nutarimai tik po keturių mėne
sių tepateko# į mūsų rankas ir tik dabar te
gali juos paskelbti lietuvių visuomenei. Me- 
neabejojame, kad garbingojo kunigų seimo 
rezoliucijos labai daug prisidės prie susLp- 
rftiinio Amerikos lietuvių vienybės ir išju
dinimo katalikiško ir tautiško veikimo.

* • «

Su Gavėnios pradžia prasideda katali
kiškos spaudos ir katalikiškojo veikimo sa
vaitės įvairiose lietuvių kolonijose Ameriko
je. Toms savaitėms vadovaus A. L. lt. K. Fe
deracijos apskričiai ir kuopos. Kur Federa
cijos skyrių dar nėr, Federacijos Centro Va
ldyba prašo veikėjų tų darbų pradėti savo 
iniciatyva ir laike spaudos ir katalikiškojo 
veikimo savaitės Federacijos skyrius suorga
nizuoti.

Tenka džiaugtis, kad pradedant svarbų 
darbų Gavėnioj, A, L. R. K. Federacija ir 
prie jos priklausančios mūsų idėjinės orga
nizacijos turi nuoširdų Kunigų Vienybės pri
tarimų ir paramų. Su gerb. kunigų pagalba, 
mūsų derlias atneš gražiausių rezultatų.

A. L. R. K. Federacijos sekretorius, 
2334 So. Oakley A ve., Chicago, TU.

manęs mušti’.. Aš esu — valstybės!., >
— Na, gerui, valstybė... tai—aš!., už

baigia tėvas.
Ir dar kartų tekšt, pit, pat,'trinkt!.. 

— Iiutsai Liudvikas XIV nebūtų geriau 
to atlikęs.

Ir vaikėzus išbėgo visus šonus ir ga
lus trindamasis.

• « a
Tačiau po pietų, kirpdamas plaukus, 

kirpėjas darė refleksijų ir laiptus ant kJi- 
jentų gabų. Jis mąstė apie tik kų įvyku
sių scenų; nes, pagaliau, vaikėzas nega
lėjo šio sakinio puts sugalvoti!.. Jį, ma
tyt, mokino, kad tėvai nieko nebereiškia 
ir kad vaisiybė yru vieliintėlč mokytoju...

Staigu klijentus sujuda:
...Na, o kasgi. ištiki u jų ta valstybė.,f 

Tas vertingasis anonimas, kurs šiandien 
viską pasiima sau, nuo geležinkelių iki 
vaikų..! Tu nesuvokiama būtybė, kuri suii 
priskiriu visus teises, o ypatingai teisę 
į pačius brangiausius šeimyninio židinio 
visa savintis... įsiveržti į tas sritis, prie

kurių ji nė kiek neprisidėjo ir kurios tar

po kaip tik prieš jos norų! Taip, kasgi 
ta valstybė..? Vistik reikėtų šiek tiek pa
žinti... tų rankų, kuri įtartinai siekia net 
gelmes!..

— ...Ei, brolum.y jūs man nukirpote 
pusę ausies!..

— O! atsiprašau ., aš mąsčiau apie 
valstybę...

— Apie kų-«
— Tiek to! tai būtų perilgu...

• « «
Vakare vakarieniaujant, kadu vaikė 

zas grįžo iš mokyklos, taip gal apie šeš
tų valandą, pats tėvas jam atidarė duris 
ir, visai arti Jo priėjęs, atsistojęs ant ki
limėlio, vaikui tebevalant kojas paklausė:

— Taigi sakyk, Augustai..., ar tu vis 
dar priklausai valstyliel..!

— Taip! —• utsakė vaikėzus iššaukia
nčiu, hrnvuojnnčiu tonu.

— Nu, t ui gerui... nueik tu pas jų ir 
I« prašy k va k u r ienės!..

Ir jis vaikinui panosėje trinktelėjo 
durimis. • “P, B.”

nuimi
ase

šiandien Lietuvai Pavojaus 
Mažiau, Negu Kitados

čiam vokiečiui akis ir išdildi- 
ntį' lietuvio, latvio ir esto va- 

j rdų. Tačiau čia pravartu pri
minti Vokietijai, kad ne tik 
čia Pabaltėje, bet ir anapus

. - - Nemuno, ligi put Vislus, ka
da- pėdos kraštas su Lietuva. Tai daise nebuvo nė vieno vokieKokiomis nuotaikomis 

bar gyvena Lietuvos akademi
škasis jaunimas parodė milži
niška manifestacija universi
teto didžioje salėje Klaipėdos 
sukakties minėjimo proga. Mi 
nėjimų surengė “Mažosios Lic 
tuvos” lietuvių studentų tirau 
gija-

Pirm. Purvinas savo įvado

čio. Tik brutali jėga išnaiki
no Rytų Prūsijoje tikruosius

žodyje priminė skaudžių šių pilnateisiai jos nariai. Šitas 
dienų realybę tautų santykiuo žygis buvo veržte išveržtas.

buvo pirmas žodis, pasakytas 
aukščiausiame valstybės orga
ne Valstybės Taryboje. 192b į krašto gyventojus senovės prū 
m. kovo 20 d. buvo padarytas ’ sus ir jų vietovėse įgyvendi- 
kitas žygis. Keturi Mažosios juo vokietį atėjūnų. Šito aki- 
Lietuvos atstovai, Jankai s va- įvaizdoje turime sukaupti vi- 
dovaujami, jau oficialiai viso sas jėgas, kad mūsų laimėji 
Klaipėdos krašto rinkti, atė- mų niekam nepavyktų išveržti, 
jo į Valstybės Tarybų kaipo j reikia kaustyti jėgų ir sųmo 

nę ir būti budriems.

se, kuri verčia nepasitikėti pa
saulio sąžine ir budėti. Klai-

Jaili priešinosi pasaulio poli
tikos vyrai, manydami, kad 

pėdos kraštas šiuo metu ypa- he jų Klaipėdos kraštas savo 
tingai prašo iš visos, lietuvių žodžio tarti negali. Buvo gra- 
t autos širdies, sielos ir lietu- ; ginta, kad didžiųjų valstybių 
viškumo ir jam turi būt nu- |atstovai negalės dalyvauti Va
kreiptos visos Mūsų pastari- Istybės Tarybos posėdyje, ku- kia tik energijos ir darbo, kad 
gos. riame Lietuvą tų Klaipėdos I galėtume ^avo buitį apginti ir

Visų auditorijų giliai sujau- gyventojų krašto valių turėjo ateitį sustiprinti. Esame atip 
dino savo karšta, įspūdinga ka akceptuoti. Ir vis dėlto mums'risi atakuojami, tat pavojam 
lfca teisingumo ministeris ši- užsispirus jie atėjo ir tautos j yra maltt.au neg kitados, nes 
lingas. Jis taip pat pareiškė valiai nusilenkė. Bet, Klaipė- esamo dešimteriopai stipresni, 
džiaugsmo, kad minėjimui va- Mos klausimo išsprendimas ir ir galime atsiromti prieš bet 
dovaiųa Mažosios Lietuvos stu toliau buvo vilkintas, kol gy- kurį kėsinimosi. Lenkui visų
dentų korporacija. Jis sveiki
na jų kaip jaunųjų atžalų, ka
daise didingos senovės prūsų 
giminės, gyvenusios anapus 
Nemuno iki pat Vislos.

Prieš 700 metų ten nebūta

ventojai neteko kantrybės ir 
sukilę prisijungė prie Lietu
vos. Tik griežtas mūsų valios 
priešpastatymas kitų valiai, 
tik ginkluotų pajėgų ultima
tumas privertė pasaulio galy
bes nusileisti. Jei klaipėdiš-

Ministeris konstatavo, kad 
šiandien mūsų kova lengves
nė, nes pasaulis jau gerai ži 
no, kas yra Lietuva ir ko ji 
siekia. Šiandien mūsų politi 
kai į pasaulį jau praskinti lai 
svi keliai, platūs takai, rei-

laikų stengėsi įtikinti pasau
lį, ka<l Lietuva nėra savisto 
vi, kad jos politika esanti vo 
kiečių įtakoje, bet šiandien ši
ta legenda jau sugriauta. Nie 
kas Europoj tam nebetiki, šia
ndien patį Lenkija yra pat.1- - nė vieno vokiečio

Tas krantas anais laikais ba iki’! r“k“ ?f,‘« ’.UV!r; i i2oli“ci» ,lėl
vo perdėm gyvcnattM lletav,,, POJ»«. Kia,pėdos kraštui gal | prantann, žygių ir pol,tikos
bet užgriuvo geležim kausty- .,r nehu"1 Pavykę ^“»vai phfcai atl

darytos durys į didžiuosius po 
litikos centrus, ji turi užuo
jautos simpatijų, gali turėti ir 
paramos. Lietuvos tarptautinė 
situacija šiuo metu nepalygi
nti stipresnė, negu kad buvę 
prieš metus, nekalbant jau 
apie tolimesnę praeitį.

Tačiau, pabrėžė toliau mint 
steri*, priešas moka ginklus 
keisti. Šiandien, kai atviroje 
neį jėgos nei politikos kovoje 
pasiekti tikslo negali, bando 
įsiveržti į krašto vidų, denio 
ralizuoti tantos sąmonę, pašė 
Ii žmonėse baimę, nerimų. Su 
tuo reikia kovoti ir toje kovo
je nė vienas tautos narys ne 
gali pasilikti pasingas. Visu’ 
turi reikštis gyvybinga cner 
ginga veikla, bendra linija, be 
ndra valia. Dabartinėmis ap- 
linkybėmis laimės tik toji tau 
tankiui išlaiko visiškų vieny* 
bę, ir tenka džiaugtis, ka'’ 
pas mus tas darbas sparčiai 
žengia į priekį. Mūsų tikslą?

tų žmonių antplūdis ir senieji Ministeris pasisakė, šluos 
prūsai neįstengė atsilaikyti istorinius faktus priminęs to
prieš žiaurių jėgų, kuri isto
rijoje vadinama furiuin teuvs- 
nieum. Kova ėjo šimtais me
tų ir istorijos likimas taip nu- 

(lėmė, kad mūsų buvo pralai- 
Imėta. Prūsai žuvo, bet vardas 
’ jų ir dabar tebegyverta. Jų 
kraštas ir dabar Rytprūsiais 
vadinamus. Mažoji Lietuva —• 

i Duonelaičio -kraštas. Iš Mažo
sios Lietuvos pakilo Aušros 
spinduliai; Mažoji Lietuva 
prieš karų kovojo už savo tau
tines teises su Vokietija. Di 
džiojo karo metu Mažosios it 
Didžiosios Lietuvos ryšiai pa
sidarė glaudesni, o kai 1918 
metais sušvito Lietuvai lais
vė, Mažosios Lietuvos delega
tai jau gruodžio mėn. buvo 
atvykę į Vilnių ir pareiškė sa
vo krašto norų dėtis prie ben 
droš motinos tėvynės. Valsty 
bos Tarybos po: ėdyje atstovas
Gaigalaitis pa: risk \ kad K L .

s

dėl, kad įrodytų, jog mūsų pa
čių valia yra pirmas mūsų lai
mėjimų ir ateities faktorius. 
Šiandien atsiranda piktų jėgų. 
kurios grūmoja paveržti Klai
pėdos kraštą, kurios — dar 
daugiau — nesustoja ties Klai 
pitlos kraštu, o turi daug to
liau siekiančių grobuoniškų ti
kslų. Pavojuje visi Rytai — 
Baltijos kraštas, kuriame gy
vena lietuviai, latviui ir estai. 
Tos piktos jėgos bando sukla
stoti visa tai, kų praeitis do
kumentaliai įrodo. Jie klasto
ja istorijų, jie siekia įtikinti.’ 
kad Baltija vokiška ir priemo
nėmis nesivaržo. Tam naudo
jama ne tik spauda, bet ir 
mokslinis ir politinis apara
tas, kuriam, atrodo nebūtų ši
taip angažuotis. Sugalvotas ir 
paleistas naujas terminas “ba
ltai”, “baltų kraštas”, ka<’ 
apdumti eiliniam maža' žinan-

A. P. Sandys

Didysis Genijus
Romano ūkyje artinoa vakaras. Jo še

šėliai, rodos, linksniai šokinėjo ant gra
žių, įvairios spalvos, gėlelių. Lakštingala 
iš urtimo medelio pradėjo savo linksmo 
giesmę. Ilamus vėjulis švelniai šiureno. 
Tik, štai! (msigirdo švelni melodija, kuri 
susiliejo su rainiu vėjalio dvelkimu ir 
sklido tarp medelių ir krūmų. Eikime jm- 
tirti, kas via autorius tos gražios muzi
kos. Įėję pamutome besėdintį senelį, jms- 
kendusį muzikoj, ir žiūrinti į gružų juu- 
nų septyniolikos metų sūnų, kuris, ūkis 
pakėlęs į dangų, iš ten guudnnias i- 
kvėpimo, traukė ant savo mylimo smui
ko. Staiga, jis nutraukė melodijų ir Įia- 
žvelgė j tėvų, lig laukdamas pagyrimo, 
arba pupeikiuio. Senelis, uždėjęs rankų 
ant savo jaunojo sūnaus peties, tarė:

— Mikai, didžiuojuos tavimi. Savo 
gražiu smuikavimu pagerbi ne vien ma
ne, bet ir savo dėdukų, kuris irgi galėjo
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— vieninga, organizuota tart- 
ta, persiėmusį tautinės politi
kos sųvoka. Seniau politiko 
buvo diferencinė, partinė, pa
remta abstraktinėmis progra
momis. šiandien politikoje vy
rauja jau ne abstraktinis prin
cipas, o reali ir vieningu tau
tos ir valstybės politiku, kur 
galėtų garantuoti tautos šit* 
kimus ir buitį. Tokiu politiku 
mus veda į ateities laimėji
mus. •

Gilus pasiruotimas rimtai ko
vai, kuri gal eis ne dienomis 
ir ne metais, bet dešimtme
čiais. Vyriausybė žiūri ir ge
rai mato, klausosi ir gerai gi
rdi, kas aplinkui darosi, bet 
išvadose ji bus atsargi.

Į Baigdamas ministeris dar 
įspėjo prieš bet kurį nusimi
nimų. Nėra tam jokio pagrin
do. Lietuvos situacija dabar 
daug stipresnė, negu bet ka
da buvo. Ekonominė krizė, tai 
Ine vienos Lietuvos reiškinys. 
Jos nykimas susietas su viso 
jiasaulio ekonomine būkle. Mes 
ja tik galime lengvinti, kiek 

i mūsų jėgos neša. Kitose sri
tyse turime labai palankių ko
njunktūrų ir paskutinių dienų 
įvykiai parodo, kad ji mūsų 
įiiaudaį nesilpnėja, o stiprėja.
J “Lietuva Baltijos Proble

moje”
Rektorius labui plačiui ap

žvelgė Baltijos valstybių isto
rijų, tarp kita ko pareikšda
mas, kad Lietuva kaipo tipin
gu* Baltijos šalis istorijos bė
gyje vedė labaį aktingų Bal
tijos politikų. Tačiau jos klai
da buvusi ta, kad Drang nacli 
Osten jos buvo tik sulaikytas, 
o ne likviduotas.

Liėsdnmas šių dienų Baili- 
jos padėtį prof. Roemeris pa
darė aštrių priekaištų lenka- 

'ms, kurie visų laikų blaškėsi 
ir Baltijos solidarumo dirvų 
tik ardo. Lenkija yra Baltijos 
užnugario kraštas su didelė
mis ydomis. Ji Baltijos Soli
darumo metodų pakeitė sinur- 
jtu prieš Lietuvą. Lenkija n»- 
; supranta, kad puolimas prieš 
Klaipėdą yra puolimas ir prieš 
Pamarį. Klaipėda sudaro rak
tų Drang nach Osten ir Klai
pėdos išplėšimas būtų kartu 

J smūgis ir Pamariui. Gindama 
Klaipėdą Lietuva gina ir len
kų yakarus bei Baltijos kraft- 
tus. Tuo tarpu lenkaį tų gyni
mų tik trukdo, projektuodami 
visokius freistattus, kurstvda- 

(TęSinys 3 pusi.)

smuikuoti. Ir, aš manau, tavo dėdukas 
nesugebėtų taip smuikuoti, kaip tu da
bar man jiugriežei.

Jaunojo širdis prisipildė džiaugsmu.
— Kad us taip gražiai griežiu, tai 

dėkui jums tėvuk. Daug kartų aš savęs 
klausiau: kokiu būdu, galėsiu jums atsi
lyginti, kad taip mane išmokėte; daug 
kantrybės turėjote pakelti bemokinant 
mane ištisais metais.

— Pilnai man atsimokėsiu — ture se
nas tėvus, — jei būsi ištikimas sūnelis ir 
užlaikysi mane senatvėje.

Abu atsikėlė ir nuėjo į triobų.
» a •

Viena vakarų, Mikui smuikuojant ir 
tėvui besigėrint švelnia muzika, tolimoj 

‘pasirodė dvi žmogystos, kurios urtinusi 
prie Romano sodybos. Priėję arčiau, stab
telėjo ir pradėjo klausyti. Jie negalėjo 
atsistebėti melodijos gražumu. Vienas jų 
priėjo ir paklausė, ar tėvas neturi gėlių 
pardavimui.

Kuris jūsų griežiu?

(Daugiau bus)

maltt.au
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čiau santarvė nenukreipta 
prieš .juos. Ji defenzyvinio po
būdžio.

Prof. Roenierio nuomone, 
(kiek prūsai bus Brang nach 
jOsten avanpostas, tiek tarp 
Į Lenkijos Pamario ir Baltijos j 
'pajūrio bus tamprus ryšys. Ba'
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE

Vokietijos Agentai Buvo Suruošę Sukilimą 
Mažojoj Lietuvoj

CHICAGOJE
RYT SODALICIJA 

IN CORPORE

s kovo 17 d. Sus mas 
oj jio mišparų.ŽINELĖS Iš DIEVO AP- 

VAIZDŪS PAR,
_______ Mūsų parapijoje dabar gra-

Vasario 17 d. mūsų klebo- darbuojasi jauni komite-'

Liudytojas JURGIS LEBA
RTAS papasakojo apie 1933- 
VI-29 Vanaguose įvykusį Sas-

ra parodęs parengiamojo tar 
dymo metu; jis esąs geras tei
siamojo Lappino draugas,

FRIESCIf: Neatsimenu...
Paklaustas, ką veikdavo Sa- 

sso jaunimo organizacijos SK 
so partijos susirinkimą, kurio nariai Klaipėdoje, liud. Prie- dėl to lankydavęsis pas Ixap- 
sutrukdyti buvo atvykęs iš'sch atsakė, kad jie visi ėję piną Sovogo centro biure, kur

o

vakarais tarp 20 ir 22 vai. bū 
davę Lappino vadovaujamo 
jaunimo, vadinamų “wander- 
vogelių”, susirinkimai; iš La
ppino Engels sakosi gavęs

BRIGIITON PARK. — Šv. 
, Marijos mergaičių soduliei-

Klaipėdos Ericho Lappino va- tik partijos pasiuntinių parei 
dovaujamas apie 20 jaunų uni- gas...
formuotų vyrų būrys. Tie vy-Į Liudytoja EVA SIMONAI 
rai jų vado buvę šaukiami ne TYTĖ (Klaipėdos krašto sei- 
pavardėmis ir vardais, bei* mėlio ilgametė raštinės maži- 
numeriais. Jie, agituodami a- nistė) parodo, kad antroji sei- -daug nacionalsocialistinių ke 
pylinkės
kad

tai. Malonu matytį jaunimą 
dnrbuojanties parapijos labui.

nas išvažiavo aplankyti savo 
giminių Pittsburgbe. Iš ten 
žadėjo užsukti į Washingtou, 
1). C., pas kitą savo giminaitį, 
M. Bagdoną. Sugrįš vasario 
24 d.

ti ir Lenkija. Tačiau solidu-j 
romui tarp Baltijos ir Lenki-,
• ...ai.:. 4.:.:.,,.^ vi • icorporc” eina prie Sv. Komu*jos reikia teisingo Vilniaus | ..l 1
klausimo išsprendimo. Lietuva jn,J0S'
yra aiški kategoriška Balti-1 Vu.ia„» vakaras įvyko pnrap.
jos šalis ir kitur ji orientuo-j solS-i' Atsilankš virš 20 nau- |iė,nėjęs 5 skvr. sus-mns įvyks]
lis negali. ’ naril)' V‘^s 'sekma,!., vasario 24 d. Narė
Lietuvos likimas — Baltijos

ja rytoj, 7:30 v. Mišiose “in

•5v. Kazimiero Akademijos

e s

likimas
Baltijos jūra ne tik langas

misija pavaišino užkandžiu ir 
tuo tarpu rodyta judamieji kviečiamos susirinkti. Bus kai
paveikslai mūsų sodalicijai;

į pasaulį, bet tai mūsų pašau- paveikslus rodė dvasios vadas,
umeruus. .no, ugnuouuuii a- ntsie; parouo, Kau antroji sei-.daug nacionalsocialistinių ko-r.1 ” ‘ 1 kun< y. Jonelis.
ylinkės ūkininkus, aiškinę, mėlio raštinės mašinistė p-lė! vos dainų, kurių dalį išdali C J,et? Komediją sulošė vyro rolėj
ad dr. Neumann esąs iš Vo- Gerlach, kurį laiką- spausdinu- nęs kitų jaunuolių tarpe; vie J v P P ' p Norbutaitė o moteries —
• x-- m • 1 • • i- r, , . ,, , sudaro zvmu gyvybes laidą. «wwum»mc, u mumies

bama apie vajaus vakariene,

f

Vasario 23 d. įvyksta iškil
mingos pamaldos už J. Vnr- 
dnuską. Atminimą daro bro
lis Augustinas.

Kovo 3 d. mūsų parapijoje 
bus Užgavėnių balius. Parep. 
choras, ved. K. Sabonio iš
pildys programą.

Vėverstlis

kietijos paskirtas vadu Klai- si seimelio raštinėje Sovogo 
pėdos kraštui; jie aiškinę ū-J kovos dainas, negalėjusi to 
kininkams, kad dr. Neumann daryti be seimelio raštvedžio.

Grąžinsiąs Klaipėdos kraštą teisiamojo Leo Boettcberio lei 
Vokietijai ir išvarysiąs “že-.dimo.

maišius”, o, girdi, kai ateisią | PROK. MONSTAVIČIUS: kovą, į kovą”) padainavę spe- 
vokiečiai, tai visi lietuviai ir Ar dr. Neumann dažnai susi- cialiai dr. Neumannui pager-

yvybės laidą. 
Po prof. Roemerio kalbėjono sekmadienio vakarą MeL-,

neragėje dr. Neumann vaiši- , _ . , ,
, „ _ . . .-i dr. Gaigalaitis, prisimindamasnęs kava buri jaunuolių, kurie,,. , . , 1 .

, . , , . . . i lietuvių kovas su vokiečiais uzdainavo kovos dainas, o dainą I, .. 4- <-v « 1 4 I . . I . 11 I I . z I . i x I. —«. -Ir...
“Auf, auf zum Karapf” (“į

kas jiems užjaučia Klaipėdos 
krašte būsią išžudyti. Liud. 
Lebartas yra nugirdęs iš ple-

eidavo su krašto seimelio pi
VESKITE BANKINIUS REIKALUS 

THE DROVERS BANKOSE
47th Street ir Ashland Avenue.

Per penkiasdešimts-tris metus Drovers patarnavo Pramonėms, 
Bizniams ir Darbui. Čionai kostumeriai visuomet rado Pasiti
kimą, Draugišką ir Sąžiningą Patarnavimą pritaikintą jų rei
kalams. I

Kviečiame Jūsų Sąskaitą

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank

47 - Street and Ashland Avenue
CHICAGO

Bankininkavimo Valandos:
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Simonaitė. Vakaro tvarką ve
dė E. Norbutaitė.

Parapijos komiteto nariai 
Šeputis ir Kisielius suteikė au
kų, už ką sodalicija jiems dė
koja. Našlaitė

(tautiškumą. Bavė daug ryškių 
(pavyzdžių pragaištingo vokie
tininkų veikimo Klaipėdos kra 
šte, ypač mokykloje ir bažny
čioje.bti... Liud. Engels yra parodęs 

J ir apie 1933-IX-27 Klaipėdos 
.SIMONAITYTE: Kiekvieną i Sovogo smog. būrio vieno sky

riaus kariško pobūdžio mane
vrų žygį iš Klaipėdos į Kre
tingalės - Bajoro apylinkę, km 
žygiavo dviem grupėmis su

rmininku v. Bressleriu?

ntą taisiusių darbininkų, kad įkartą, kada tik v. Dressler at- 
1934 m. pavasarį turėjęs įvy- įvažiuodavo į Klaipėdą.

, kti sukilimas. Vietos vokieti-j PROK. MONSTAVIČIUS: 
ninkai sportininkai užkabinę- Kas turėdavo raktus nuo gei
davę Jurgį Lebartą, pravar- mėlio raštinės?

SIMONAITYTE: Boettcher 
ir p-lė Gerlach, o aš raktų ne
turėjau.

PROK. MONSTAVIČIUS:

. v ...... .ti germanizaciją.žiūronais, žemėlapiais ir blok- , .. . . T. .I krašto prijungimą prie Lietu-notais pastaboms užsirašyti.

ŠIANDIEN LIETUVAI PA
VOJAUS MAŽIAU, NEGU 

KITADOS

BRIGIITON PARK. — Va-
Padėtis Klaipėdos krašte sario 5 d. sodaliečių susirin 

žymiai pagerėjusi, nors eko-'|kimas> 
nominė būklė sunki. Ekspor- j Qna Ivinskaitė pranešė, kad Į 
tas į Vokietiją negalimas, nes jj kauliukų žaidimo vakaro 
už jį vokiečiai nori importuo- dar jėj0 $9.00. Išduotas rapor- 

Klaipėdos
džiuodavę jį “žemaičiu” ir 
“tarybininku”, grasindavę 
jam, o kartą vienas toks vo
kietininkas jį net sumušęs; tie
sportininkai patys prasitarę, Taį panele Gerlach daugiau 
kad gauną iš Vokietijos pini-! pasitikėdavo?
gų, o už tai taip turį ir dirbti. Į SIMONAITYTE: Taip, ja 
‘ CTV. IEŠK. ABV. Z. TO- daugiau pasitikėdavo.

,LIUŠIS: Ar tik Tamstą užka- PROK. MONSTAVIČIUS 
binėdavo, ar ir kitus lietuvius? ko ja 'daugiau, o Tamst.

LEBARTAS: Ir kitus lietu- mažiau pasitikėdavo?
vi™ ūkininkus. Į SIMONAITYTE: Manau, f*0™"’ ccntrntig Baltijos po- ž“ųdr? O Jįįlinit“.

nu i„ i„..l i; „„Viola „ .a Ii,. illtlk«8 veiksnys. Tačiau Lietu- ' _____

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

ini 'atvius ir estus prieš Lie
tuvą ir susibičiuliaudami su 
nacionalsocialistais. Lietuva i-

tas iš centro susirinkimo. Ce
ntro sus-muose mūs sodaliciją 

j vos dr. Gaigalaitis pavadino , atstovauti apsiėmė: P. Grai- 
j Lietuvos istorijos monumentu. I baitė ir A Norbutaitė.
, Sausio 15 d. taip pat svarbi Į Susirinkime išdalinta pirma 
kaip musis prie Žalgirio. Ki- klįda mfls laikraštuko. Viso- 
tas toks laimėjimas bus, kai ms patiko. Nutarta ir toliau 
grįš prie Lietuvos Vilniaus jį leisti. Redakciją sudaro: re- 
kraštas. faktorius kun. S. Jonelis, liet.

— Turime prisiekti, kad n? kalbos red _ L pakeltytė, 
vienos pėdos savo žemių ne- sporto — A. Norbutaitė, re- 
duosime išplėšti. laikysimės, porterg_L I<limaitė 4make.

up’ red. — E. Kledaitė, namųkol širdis kruta! — baigė sa
Anv tot TTT<sTQ- Ar 1 ti * i i - i ~ i:. JiiiKos vemsnys. račiau Dietų- _ ' w'. . , . ruošos red. — B. Valūnaitė,AUV. TOLIUŠIS. Ar tik uz dėl to, kad ji vokiete, o as lu _ t !•• •♦ I Doc. Pauperas skaitė paskai vfnkw, _  ą fiinnčiūTiaitėtai užkabinėdavo ir grasinda- į tuvė. Boettcher buvo man įsa !'°s asu Le"^'Ia ltrau tą apie “Kultūrinių poveikiu D* \ p , •-+- ’ • v •

i j x x , L , . .v , ktu ia i oolitini blaškvmas 1 4 1 rvuuumuų poveiKru|ir A Balsiute, cirkuliacijos
vo, kad esate lietuviai. kęg net duris is mano dirba • ; žymes Mažojoje Lietuvoje” |Vpdx;Oų F Vnliinaitė D

tfrapta<5- T»in fiv n?1 • i i • :__ Lietuva prarastų savo politi-1 ♦ . . , , J, '\eaejos — D. \ alunaite, U.•LEBAivlAb. iaip, tik uz mojo kambario į pirmininko . įPrimine tuos laikus kai Ryt-— —------ savlRtOVUma. ' . . .tai.
ADV. TOLIUŠIS: Ar ir da

bar dar užkabinėja?
LEBARTAS: Ne, dabar ne- 

beužkabinėja.

Holmirttė.
Pirm. O. Norkaitė pranešė, 

kad gerb. klebonas mielu no
ru pažadėjo surengti naujų na 
rių priėmimo iškilmes Marijos 
šventės dienoje, gegužės 5.

Nutarta surengti “pennv 
sočiai” ir judamųjų paveiks
lų rodymą sodalicijos labui. 
Komisijon išrinkta: S. Pauliū- 

patenkinti vokiečiai, nes jaul° tai galingiau, negu žandaras, Įr Kledaitė, E. Kledaitė,

kabinetą uždaryti, kai ateirta -j- f x-? , • n prūsių lietuviai galėjo tik be-
vo dr. Neumann tartis su , i Pasilieka tik laisvas Baltijos 
Bressleriu. Pa-,iirl°

, t i • x mauti, kai jie vienodu rūbukonsolidavimo meto- . w. . . .su vokiečiais neturėjo teisės 
dėvėti. Jei vokiečiai suteikė/atvat n-APMUT / -• das. Tai solidarumas tarp ly-OBV. TORNAU (gynėjas i$> . A \

.. . v T» i i A • gių veiksmų — Lietuvos, Lat- ...susitarimo): ls ko .nulytoji' .. . ^4.. T. . __ lietuviams viena kitą trupinį
ABV TOTJUATS- Ar lik14 •• 4- i • • -u- i u , vijos ir Estijos. Jis jau orga / ' 1 'ADV TOLIUŠIS. Ar tik turėjo tok, ,Spud,, kad nu„ tarpuJ pa|ai|,o5 savo kultūros lobyno, tai lik

neumannininkai nekęsdavo lie
tuvių, ar taip pat ir sassinin 
kai?

LEBARTAS
ninkai ir sassininkai, tik sas- 
sininkai būdavo malonesni lie 
tuviams kaip neuifiannininkai.
Liudytojas OTTO FRIESGB:

— Visi teisiamieji nekalti...
TEISMO PIRMININKAS:,

Palauk Tamsta, ne liudytojo! WERNER EN-

jos slėpdavosi? e , .. . j -n germanizacijos tikslas. Vokie-konfederacijos metodu — Ba- ^. . .PIRMININKAS: Jau liudy- ~. ~ , _ . " čiai lietuvius savo kultūra vei-. - , - - , , . J R»4°s santarve. Tai yra Balti- . . v. ... .toja yra sakiusi, kad net du- All«rq rn np Xe lyg migdančiomis dujomis,
Ir neumaruti- ris nuo jos užsidarydavo. '3°S Renesanso Allšra- Ja ne‘

SIMONAITYTE: Be to, kai 
įeidavau į Boettcherio kam
barį, kada jis su kuo nors kal
bėdavosi. lai tuojau nutikiu 
vo.

čia jėgą, kurios evoliucijos ke nes kuno sužalojimas lengviau

Su kiekvienu Parlor Setu — dovanai; Grindinė lempa.
(Parlor Setai — mūsų H O ir
pačių padirbti; pilnai gartP^^gĮ*^^ «„kŠ4-iau) 
rantuoti............................
Su kiekvienu 3 dailų Bedroom Setu — dovanai: 
“Bedroom” Karpeta.
(Bedroom Setus par<luo-(P ^1Q.SO 
d ame nuo ....................

Su 7 dalių Dinlng Room Setu — už dyką: Ant 
Stalo pastatoma lempa.
(Dining room Setų kai- $3912

F. Sangailaitė ir E. Gritaitė. 
Vienbalsiai priimtas kvieti-pagydomas, kaip dvasios. Ba-

funkcijai, kurią organizuoja mas į L. Vyčių dvasinę puo
tą kovo 10 d., Dievo Apvaiz 

pažins inetuvos dos hažnyfioj
kultūrą, ją pamils.

lias diametraliai priešingas tai
I < 1 A IX 1 | C % 1 y >X VX ■ ■ <1 Z 44 XX A A > »4 kt V/ | XX Į • A * T *_ tuviška kultūra. Kai klaipėdi- vokieciai. Baltijos santarve y- L, . v. .. _. /

, . . -ii- - skis arčiau pažins Lietuvosra barjeras skersai kelio pru- ’
sarus. Ši Baltijos renesanso au-

^lalykas spręsti, ar jie kam;!0ELS Patvirtino viską, ką y-.šra nepatinka ir lenkams. Ta
— tai išspręs teismas. Liudy-, 
tojas tegul parodo, ką žino 
šioje byloje.

FRIESCH: Nieko nežinau.
Tada teismo pirmininkas pri 

minė liudytojui, kad jis yra 
drauge su kitais sassininkats 
pasirašęs vieną į Vokietiją šių 

. stą memorandumą; Friesch sa 1 
kėši nebeatsimenąs, kad pasi
rašė, o kai buvo jam parody
tas jo parašas tame rašte, jis 
gynėsi visai nežinojęs to raš
to turinio, kai pasirašęs.

PIRMININKAS: Ar liudy
tojas, būdamas Klaipėdos mie
sto seimelio narys, visus raš
tas pasirašinėdavo, visai jų 
neskaitęs?

FRIESCH: (tyli)...

PIRMININKAS: Kas davė 
liudytojui pasirašyti tą sassi- 
ninkų memorandumo raštą? 
Policijai T. esi sakęs, kad 
Sass davė?

L. A
j\.nt galo kun. S. Jonelis gra 

žiai pakalbėjo. Irpa

EMIL ŪENEMARK ^
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE

aukštyn.)

nos nuo aukštyn.)

Pirkdami Skalbiamąją mašiną — gausite Prosijimo 
Mašiną — visai veltui

Linoleumai už Dyką su kiekvienu Gesinta Pečium,
Kurie parsiduoda^ tikroji Vertė
už .................. — $69.00

Rankinis, $11.00 vertės, valytuvas dovanai su kiek- 
nu

VACUUM CLEANER 
už ....................... $2952

Daug kitų Bargenų.

Turime keletą Parlor Setų, Truputj vartotų Ir
“Floor Sampies” — kuriuos atiduodame labai ma-
l| lįlEA ' •]

RoūseveltFurnitureCo.'s
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chlcago, IH.
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VIRINES ŽINIOS
MALONIOS SUKAKTUVĖS RYT L. V. 24 KP. MINI 

20 M. SUKAKTĮ

Vardu visoj valdybos ir vi
si} narių rei&kiu iirdingų pa
dėkų mūsų gabiai narei.

Pirm., H. titosparkienė

riaus-Girėno postas No. 271 
suruošia savo įnirusiems na
riams. Trečiojo mirusiojo ar 
timieji atsišaukė į mūsų ko- 'gus negali gauti. Taipgi rū- 
inunderį ir dabar rūgoja, kad'pinasi militariškomis apeigų

T • __ __
rūsio nario teikia gražiausi organizacijoj f Ir kur nesidi- TEGUCIGALPA, Ilondu- 
militarį patarnavimų, kokio džiuosi! Praeitų susirinkimą, ras, vas. 20. — Carnegie in 
nepriklausantieji nei už pini- kuris buvo specialiai sušauk

tas priėmimui naujų narių, 
dalyvavo net

Kas mot, Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų Dr-ja ko- 
nieinoruoja savo įsisteiginio' 
sukaktuves gražia puota Šv. 
Ęazimiero Akad. auditorijoj.

WEST SIDE. — Lietuvos 
Į Vyčių 24 kuopa gyvavo ir sė
kmingai dirbo Dievui ir Tė- 

jvynei per ištisų dvidešimts 
Šįmet toji puota įvyks ry- i metų. Ji ir toliau stengsis švie

toj, vas. 24 d., lygiai 6 vai. sti kelių lietuviškam jaunimui.
vakare.

Kiekvienos sukaktuvės yra 
malonios visoms; kiekviena rė

Kad tinkamai paminėti šių 
sukaktį, kuopa rengia gražų 
vakarų su programų, sekina

mąja negalį apseiti ir be rė- dienį, vasario 24 d., Aušros 
mėjų - draugų džiaugsmo, bei j Vartų parapijos salėje, G vai.

vakare.
Kviečiame nuoširdžiai visus

bendro pasisvečiavimo. Ir yra 
į kų kviesti brangius svetelius 
Ąkad. Rėm. dr-ja per pasta- buvusius šios kuopos narius, 
Tuosius 16 metų veikė vien vįsus parapijomis dalyvauti ir 
gražius pasiaukojimo bei mo- '8ykiu sujungti savo džiaugs-

PARAPIJOS CHORAS 
RENGIAKONCERĘ

BKJGHTON PARK. — N. 
P. P. Šv. parapijos choras, va
dovaujamas artisto 'Justo Ku
dirkos, rengiasi prie metinio 
koncerto, kuris įvyks sekma
dienio vakare, kovo 3 d., pa
rapijos auditorijoj.

Vietoj vielų repeticijų, cho
ras dabar turi repeticijas ant
radienio ir penktadienio va-

“prastų patarnavimų” šutei- mis atiduoti pagarbų palai
kėm. Pasirodė, kad velionis Jotiems kareiviams Kapų Dic
nepriklausė mūsų postui, o 
tik gal prie kokių svetimtau
čių, kurie nesistengia atatin
kamai patarnauti savo mirų 
šiam nariui. Patyrimas vedu 
mus prie to, kad reikia iš kai

noje (Meniorial Day). Rūpina
si kaip kuopos, taip ir vi
sos organizacijos labu, sukė
limu turto palaikymui nelai
mingųjų, kurie yra palikę am 
žinais invalidais ir guli ligo-

no aprūpinti savo ateitį, o r.c ninėse. Dariaus-Girėno postas, 
atidėlioti ant toliuu. Reikiaapart daug kitų darbų, savo

stituto AVashingtone ųrkoolo- 
ginė komisijų skelbia, kąd 

septynias de- pastarieji žemės drebėjimai 
šimts naujai prisirašiusių na-1 Jiame krašte atidengę žemėje, 
rių. ' ypatingas iš akmens pastaty-

Ne veltui pasižymėjimo do • tas galerijas, priklaususias 
valių teikia mūsų postui net Maya žmonių civilizacijai, ku
National lleadųuarters.

Taigi, ex-kareiviai, kurie
dar nepriklausote prie postu, 
pasistengkite dabar; ateikit į 
susirinkimų, kuris įvyks pinu. 
vakarų, vasario 25 d., 8 vai.

ri žydėjusi prieš kokius 1,700 
metus.

įsirašyti į ‘‘American Legiou lėšomis atlankė Minės ligoni vakare, adresu 2417 AV. 43rd
Dariaus-Girėno posto 271,” 
tada žinos, kad jo ateities iri 
kalais pilnai aprūpinti it

karais. Visi choristai entuzias- Į ligoj ur mirties atsitikime 
tiškai rengiasi. nereikės nekieno malonės pra

Varg. Kudirka praneša, kad Syti
šis koncertas bus viena* gra

kslo rėmimo darbus. Veikė kil 
niam tikslui — lietuvaičių ap
švietei. Juo šviesesnės mote
rys, juo kultūringesnės ir vi
suomenei naudingesnės.

Taigi, bendram džiaugsmui 
širdingai kviečiame į mūsų 
puolų visus geros valios Šv. 
Kazimiero Akad. rSmėjus-rė- 
jpėjas, bičiulius.

Vakarienės Šv. Kazimiero 
Akademijoj pasižymi aukštu 
tonu, geru skoniu bei artistiš
kumu. Visa tvarka tobula, n<A 
seserys Kazimierietės ne tik 
aukštai išlavintos idealistės, 
bet ir menininkės. Vakarienės 
programas bus' įdomus. Dau
gelis aukštų svečių jau pasi
žadėjo dalyvauti. Toast-mas- 
teriu bus k u n. prof. B. Urba, 
kuris nepamainomas tai rolei. 
Jo sumojus ir džentelmoniš 
kurnąs visų programų padabi*
na. Adv. Grisk — tai mūsų 
uolusis prietelis, kuris ir vi
sus mūsų vajus remia ir savo 
nupširdumu bei dosnumu daug 
padeda seserims jų darbe. Šv. ! 
Juozapo parapijos klebonas, 
kun. P? Vaitukaitis vis teikias 
mūsų parengimuose dalyvau
ti. Bus daug kilnių svečių, ku 
rių čia neminėsiu; atvažiavę 
juos visus, sutiksime. Per va-i 
karienę nebus jokios kolektes. 
Įžanga $1.00 asmeniui, širdi
ngai visus kviečiame. Centrais

nus mokinama naujų 
labaį gražių dainų Žilevi- 

rykime tų vakarų tikrai isto- '^aus Vanagaičio ir kitų. Bus
mų su mūsų džiaugsmu. Pada-

ziausių,
ir

rimu. J. G.

GYVUOJAME
WKST SIDE. — Aušros Va

rtų moterį} ir merginų dr-ja 
metiniam susirinkime užgyrū 

•praeitų metų valdybų, kuri 
gražiai darbavos, būtent', pirm. 
D. Gasparkienė, vice pirm. — 
O. Sinevičienė, rast. — E. Če
pienė, fin. lašt. — P. Masal
skienė, kont. rašt. ’— T. Pet
kienė,'ižd. — O. Buduitienė, 
iždo globėjos — T. Zalatorie
nė, O. Platienė, maršalkos — 
O. Jodikienė ir T. Žekonienė, 
teisėja — E. lviškūnienė. Iš
rinktos knygom patikrinti.! E. 
Kiškūnienė, K. Šlogerienė, O. 
Žostautienė. Jos pranešė, kad 
dr-jos kasa tvirta ir auga.

Po knygų patikrinimo bu
vom pavaišintos vįce pirm. O. 
Sinevičienės namuose.

Vadovaujant O. Bttdaitienei 
atgaivintus Panevėžio choras. 
Siiiagiaį padainavome.

ištraukų iš operų ir liaudies 
dainų.

Svečiui solistai bus: prof. 
Antanas Žydanavičius; vieti
niai: J. Kudirka, K. Sven- 
eiskas, J. Uodą. ir mūsų ra- 
dio “Ruth Etting” O. Pie- 
žienė.

Narių teisės.
Ar visiems veteranams ži

noma, kų mes užsitarnavom, 
kus mums priklauso ir kų mef 
galime gauti, jei tik reika- 
luusim ?

Štai, ligoj siunčiamas

nę ir surengė prdgran.ų - pa
linksminimų ten esantiems iii 
validams, kurių tarpe yra 
net du šimtai lietuvių.
Kaip stovi Dariaus-Girėno 

postas?
Mūsų postas jau pralenkė 

34 svetimtaučių posmus ket
virtam Illinois distrikte ir

St. Bus dykai užkandžio ir 
kortomis lošimas. Nepamirš
kit atsinešti savo “dischar- 
ge” poperas.

Jei kas negalės ateiti į su
sirinkimų, tai gali kreijitis 
prie dabartinių narių priduo
dami savo išpildytas aplika
cijas, arba stačiai į mūsų 
“lleadųuarters” minėtu ad-

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

A. D. KAULAK1K nese
nai grįžo iš Lietuvos su Luk
šio nufilmuotais paveikslais 
“Jaunoji Atgimusį Lietuva.”

šį vakarų bus rodomi Die
ve Apvaizdos svet. 18th St. 
ir Ko. Union Avė. Pradžia 7-
30 vai. vakare.

Rytoj, vasario 24 d., bi
stovi pirmoj vietoj su 184%,1
o jam stovintis artimiausias |resu* platesnių iiilorniaci- 
postas užimantis antrų vielų i PI &a^^e kreiptis prie Actu.g ; popiet, 
su 123%; kiti, visi mažesni, I" Uommander m. J. Karei- 

bulansas 40 mylių, ligoninė jCook County jau turi trečių lva> 4644 Paulina, lele-.o 
geriausi gydytojai, visas .vietų. Esame įsitikinę, kad!nas Boulevard 1389.

u.^
rodomi Hollywood svet., 2417™ 
19 W. 43rd. Kit., pradžia 3 v.

Rup.

1 ir

I PAGALBI i

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskiičio basketball žaidimai, 
kurie įvyks sekmadienį, vašu 
rio ?», McKinley Park, 2 vai 
popiet bus labui įdomūs. Pii- 
mutiniai šeši tymai — Mar 
ųuette, Cicero, Providence, No 
rth Šitie, \Vcst Side ir Brigh 
ton —r kovos dėl pirmutinės ' 
vietos pirmoje divizijoje. Ku- J 
rie iškovos sau tas vietas, to
liau žais, kol vienas jų laimės 
Lietuvos Vyčių Chicagos aps
kričio basketball eempijonatų.

Tuose žaidimuose žiūrėtojai 
ne tik mato labai įdomius žai
dimus, bet savo parama pade
da savam tymui laimėt žaidi
mų.

Tuigl, į pagalbų savo tymui 
sekmadienį, vasario 24 d.

Žaidimui eis šia tvurka
Cicero su Brigh ton (2:30); 

M arų uctl e Park su Nortb Siilo 
(3;»J0); W«st Side su Provi
dence (4:30); Town of Jjuke 
—- bye. J- G i

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

I LIETUVIUS 
^-KAREIVIUS

su patarnavimu (ateinančiame susirinkime pa-j 
sieksim ir ten pirmų vietų. Ži
noma, reikės dar pasidarbuo
ti, prirašant keletu degėtkų 
naujų narių, kad įgijus pir-

iki ligonis visiškai pasveik
sta. Viskas dykai. Namie Ii 
kusi šeimyna rūpestingai pi i 
žiūrima.

Ką mūšy postas suteikia?
Dariaus-Girėno postas yra pt 

rūpinęs daug darbų savo na
riams. Tas ir toliau vykdo-KURIE TARNAVO PASAU

LINIAM KARE, KAIPO KA-inia. Per laidotuves savo mi- 
REIVIAI AR JŪREIVIAI

mų vietų Illinois vaisi.
Ar tai ne garbė būti nariu

tokios organizacijos’ Ar tai 
ne garbė lietuviams turėti to
kį vardų tokioj milžiniškoj

KUNIGU VIENYBES MALDAKNYGE

Wm, J. Kareiva

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

Pirmadienį ir Antradienį, 
vasario 25 ir 26 dd., Šv. Kry
žiaus parap. svet., 46-tos ir 
Wood St., Town of Lake. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

NEW DEAL 12Um WARDUI

Bėgyje dviejų savaičių pa
simirė net trys lietuviai Pa
sauk Karo veteranai, iš ku- Kunigų Vienybės paruošta maldaknygė bus iki gavėniai 
rių du nepriklausė nei jokiai'užbaigta. Ši maldaknygė y ra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo- 
ex-kareivių organizacijai. Lai j mis, o spausdinama “Druugo” spaustuvėje.
dujant, nors buvo atsišaukta Kunigų Vienybės maklaknygų yra nedidelio formato, tu- 
prie mūsų ir kitų postų, bet; n 256 puslapius ir gražiais juodais apdarais. Jos kaina 65

r. . • , „ •• 'centai; su paauksavimu 75 centai; su skuriniais apdaraispaH.r««lžiu8, jog niekur 
nepriklausė, nelmvo galima \
suruošti tokių laido uvių, »<> laikytis maldų tvarkos sulyg jų priruošta maldaknyge, kad 
kias American Legion Da- suvienodinus visose lietuvių bažnyčiose pamaldas. |

__ .. Šių Kunigų Vienybės paruoštų maldaknygę bus gulima
,gauti pas savo klebonų arba “Draugo” knygyne, 2334 Ko. 
iOakley Avė., Chicago, III.

Šių maldaknygę galima jau dabar užsisakyti “Draugo” 
knygyne, o kaip tik bus ji užbaigta visiems pasiųsime paštų.

JAU
APLAIKEME

10 35
Metų Mados 

Populiariškiausius

ŠALDYTUVUS
General
Motors

Frigidaires

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

BALSUOKITE UŽ 
LIETUVI

(X) BARNEY R. 
PIETKEWICZ

ALDERMAN 12th 
WARD

Pasaulinio Karo Vetera
nas ir Biznierius

•
GABUS, VEIKLUS, 
OKGAN1ZUOTOJAS

Rinkimai: Vas. 26 d., 1035
Polis Atdaros Nuo 6 vai. 

ryto iki 5 vai. vuk.

PAMOKOS

Ai no

ANGLŲ KALBOS 
LIETUVIŲ KALBOS 

KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
.UOKSU) LAIKAM:

0 iš ryto iki 3 po pietij,
nuo 7 iki 0 vai. takarr.

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

A pd raudžiam namus, rakandus —- automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfield Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

Gerkit ir Reikalaukit

INBURAMC!!

NOTARY

FURU0

PERKAM
LIETUVII- 

KUS B0MU3

Pagerinti, 
Pagražinti, 

Visom Šeimininkėm 
Patinka

PEOPLES
Krautuvėje 
N ustaty tos 

Labai Mažos 
Kainos

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

3100 So. HalKtrd., Cliieago, III.

KKAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AOENTŪRA 

Priairaiykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1089

PINIGŲ KAIP ŠIENO 
Gediminas Statybos ir Skolinimo Bendrovė.
S»ulh Fuirfiėld Avė. LAFuyctto 6618

esume nuriuis
Kctlerul Home Loan Bunk\Kysteni 

• * \ ♦
Reikiant pinigų pirmiems nmrgičiums kreipkitės į mūsų Ben
drovė# raštinę aibu Direktorius. I

* * - *
Por 21 metus turnuujum llriųliton Purkn ir kitų Kolonijų lietu
viu nes, smigiai invitstuodami jų sutaupąs niekam nei vieno 
renio įieprapuldyilami. Taip darysime ir toliau.
Pušį naudok i in mūsų savaitinio taupymo būdu padedant |hi 
I2t/ac., 25 mi-Iki 50 centų savaitėje, •»' bematant u&iugs didelė 
suma.

John Sandūra, pinu. V. Paukštis, kasierius
I į Leonardas A. Orectia, sekretorius
4125 South Pairt'iold Avė. LAFayette 6618

— ----- -

ir aukščiau

Lengvus. Išmokėjimai 
J’agal išgalę — 
Nuolaida už

Senas ledauues — 
Saugiausioji Vieta

Pirkti
Gerų Frigidaire

Krautuvėse

253640 W. 63rd St.
Jlemloek 8400

4179-83 Archer Avė.
Lal’uycttc 3171

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susilpr.ejuslems Vyrams 

ir Moterims
Nl'GA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoldu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų., t y. elementą labai 
reikalinga tvirtiems, galingiems ner
vams. Motlikallfika fosforą parafio 
daktarai, kad sušvelninti ir nura-| 
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus

i nervų suirutčse, kurios pagimdo 
"nusidėvėjimo” Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą golcžlcs, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrųilni- 
mui spalvos Ir pilnumo lablySku- 
sioms. ploniams veidams. Be to, 

i NUOA-TONK turi še.šluą kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit ftnt NUOA- 
TONK Šiandien Ir tčmykltc kaip 

i sliprčslt. Parduodu visi aptiakorlal 
! su garantija grąžinti pinigus. Tik 
! Vienas Doleris mėnesio trytmentul.
| Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL

— Idealų Lluoauotoją vidurių 25o • 
ir’eoc.

I

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGELB I

Neslkankykltn savęs skaus- ■ 
mals. fteuiuatlsmu, Hausg6le, _ 
Kaulų Gėlimu, arba Mlftlun. • 
glil — raumenų sunkumu: nes g 
BkaudOJlmal naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa- B 
guldo a

CAP8ICO COMPOUND mos- " 
tls lengvai pruftallnn vlrifrnln*- ( 
tas Ilgas; mums šiandie dau
gybe žmonių sbinčln. pndgka- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c. per _ 
paistą 6Ce, arba dvi už 11.06. ™ 
Knyga; "tALTlNM HVEIKA- ■ 
TO8n augalais gydytis. Kaina 
60 centų. ™

Justi n Kulis Z
3269 80. HALSTED BT. ■

Chicago, UI. ■
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VIHINĖS ŽINIOS TAUTOS ŠVENTĖS MI
NĖJIMAS PAVYKO

ko l'eimynę, šiame warde IŠ

VALIO LAISVOJI 
LIETUVA!

BRAVO BRIGHTON 
PARKAS!

Įspūdingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 17 m. suka
ktį, Brigliton Parko lietuviai! 
Virš 400 plakančių širdžių su
sirinko į erdvę parapijos sa
lę. Pritrūko kėdžių i*r dauge
liui stovint teko klausyti pa-

sio jaunimo tarpe randasi vy
rukų, kurie įdomaujasi ir su
prantu jaunimo reikalus. Būti, 
gera, kati L. Gritis dažniau 
pareikštų savo gražias mintis 
viešose prakalbose, nes tai ga
bus kalbėtojas.

Chicagos lietuviams jau pla 
č.iai žinomas žurnalistas St 
Pieža pabrėždamas žymesnius 
Lietuvos istorijos bruožus, su
žadino klausytojuose patrijo- 
tinius jausmus. Nors Ameri
koje gimęs, bet Lietuvos isto
rijų žino taip gerai, kaip ir

NOKTU S1DE. — Vasario 
17 d. mūsų parap. svetainėj 
iškilmingai buvo minimu Lie
tuvos neprikl. 17 metų iv Klai 
pėdos prisijungimo prie Lie
tuvos 12 m. sukaktys. Progra
mų išpildė parap. choras, va
dovaujant N. Kuliui. Keletu 
gražių dainelių padainavo ii 
vaikinų Glee Club choras, ku
riam taip pat vadovauja vie
tinis varg. Kulys.

Žmonių prisirinko stebėtinai 
daug ir visi, kiek teko patir-trijotinių kalbų. Ypač links

ma pažymėti, kad publikos ta- Lietuvos inteligentas. Jo kal-!11’ buvo Patenkinti> kaiP dai' 
rpe matėsi jaunimo. Pasirodo, |ba apie lietuvybės palaikymų ’noniis» taiP ir kalboniksj Ig-
padorus jaunimas gerbia 
myli savo tėvų šalį.

Visa eilė kalbėtojų vaizd
žiai apibudino Lietuvos ir lie
tuvių reikalus. Pirmas kalbė
tojas L. Gritis iškalbingai ra
gino Amerikos jaunimų mylėti 
savo tėvų kalbų, kvietė i» 
nuolius spiestis į lietuvių ka-

,r Amerikoje padarė gilų įspūdį, Sakalo kalba northsidieeiam*
į klausytojus.

Lietuvių katalikų jaunimo 
gerbiamus ir mylimas vadas, 
kun. A. Valančius, savo gre 
žioje kalboje pareiškė daug 
kilnių minčių. “Ypač klausyty 
jų tarpe yra daug mokančių 
gražiai lietuviškai kalbėti ir

talikų jaunimo organizacijų%avo taV„ galį myiėti, nors jos
Lietuvos Vyčius, kad organi
zuotai galima būtų sėkmingai

nėra mate; tad lietuvybė Ame
rikoje gyvuos šimtus metų!”

darbuotis Lietuvos gerovei. jjs pareiškė, kad lietuviško
Malonu, kad Amerikoje gimti- j jaunimo moralinis ir tautinis

Šią Savaitę

PROGRESS
Krautuvė

Siūlo
Didžiausius

labai patiko, ypač graži ir pa- 
trijotiška užbaiga; kitų entu
ziastiškų kalbų pasakė buvęs 
northsidietis adv. A. Lapins-

' gyvenęs 14 metų ir biznyje v: 
metų sėkmingai patarnauda
mas lietuviams, kaipo reai e* 
tate ir Insurance brokeris, im 
fesu 2GC8 \Vcst 47th gatvė.

Jis ya Pasaulinio Karo v v 
teranas, taipgi kainandierius 1 
Darius ■ Girėnas posto 271 A 
merikos Legijono. .lis suorga 
nir.avo ii šiandien yra veiklu* 
t«ip vadinamoj The West End 
Business Men’s Associution ir 
veikia, kad ištobulinti lJ \va- 
rdų

Lietuviai ir lenkai šio wj. 
do gyventojai yra didžiumo 
ir gali pasididžiuoti pasluly 
m u tciiio kandidato, kurine 
mi yra Barney R. Pietkiouic< 

Paradas
V asai jo 24 d., 1 valandų p„ 

piet ai važiuokite su automo
biliu, arba traka, susiluiuiuu- 
kitę pr.3 47 gafc. ir Kockve.

kas. Ant galo kalbėjo nito). Jškilmiagai paroduosia.o 
klebonas kon. J. Svirskas, ko- 12 "“,d« ir “'auksillle į m, 
lėtų žodžių t. 'ė taipgi ir A
BacevLčiuf:.

Už surengimų iškilmių gar 
bė priklauso Federacijos sky
riui, kuris, jungdamas visas 
šios kolonijos draugijas į vie- 

i'natų, reikalui atėjus, stoja į
darbų ir kaip tautos, taip ir 

“ | susipratimas priklaups nuo į Bažnyčios iškilmes, gražiai pa
mini.to, kaip jis bus susiorganiza 

vęs.

BARGENUS
Ugningai patrijotines kal

bas pasakė veikėjai dr. Al. M. 
Bačkas, klebonas kun. A. Bri- 
ška ir A. Valančius. Jų griau
smingi žodžiai žadino klausv-

Paskutinis pranešimas

Draugijos po Šv. Cecilijos 
globa pagerbimo vakaras į-- 
vyks rytoj, vasario 24 d., pa
rap. svetainėj. Pradžia (pra

KVIEČIAME VISUS
ŠEŠIOLIKTĄ METINĘ VAKARIENĘ 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Draugijos

Sekmadienį Vasario 24 d., 1935 m.
Šv. Kazimiero Akademijos Auditorijoje

ŠEŠTĄ VALANDĄ VAKARE

Keletas
Pavyzdžių

r

5 šmoti) aržuolo medžio llri-uk- 
faBt šėlai parsiduoda už stebėti
nai žetbas kainas. Sis setas leng
vai verias $25.00. čia tik —

Sis naujamadingas aukSlos rūšies 
tapeslry seklyčiai selas kitur mi
ksiu mokSli <lu sykiu tiek. liet 
I’rogf'ss Purniturc Krautuvė slfl- 
ltjtt lik už -

$32.50

Naujos mados springslnlal mat ra 
su.i verti $18.00, po —

$8.95
Caru.nluoli Coli Lovom 

Hprlngsai —

$3.95
PIKKITI-: ČIA DABAR 
TAI PYKITE PINKU S

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjus J. Kalėdinskas

Leidžiame gražius radi o progra
mų* kitu nedSIil. II vai. prieit plcl 

ik Mollm VVlil-M, Ikso kiloc.

tojuose tėvynės meilę ir pasi-.*'au įsidėmėti) bus lygiai 
ryžinių solidariai darbuotis va;* vakare, kai būt lai- 
LietuvOs gerovei. ko ^ok,,J mėgėjams pasišokti.

!Bus atvaidinta veikalas iš at- 
Kanklininkas J. Olšauskas gimstančios Lietuvos mieste

nepaprastai gražiai atvaizdavo 
senovės Lietuvos dainiaus pa
sakojimus: “Tai buvo seniai”. 
Artistišku vaidinimu ir kank
lių skambėsiu Olšauskas tain 
sujaudino klausytojus, kad pu 
blika tiesiog jam ovacijas kė
lė.

K'tų mtizikale prograino da
lį puikiai išpildė vietinis pa
rapijos choras, vedamas J. Ku 
ilirkos, sudainuodamas Sasnau 

jsko, Vanagaičio ir Pociaus ku 
tinius. Solistai J. Kudirka. 
Svenciskas ir Gudas taip pat 
jiadainavo gražių dainelių. G ra 
šiai pasirodė* sesutės Meilutę.:: 
viena grojo smuiką, o kita j»f. 
pianu pfĮtarė.

Mokyklos vaikučiai «avo ga 
bumus rodė suvaidindami vai 
zdelį “Lietuvos Prezidentus’

gyvenimo. Lošėjai pasiruoš-’ 
at si 1 ank i usi r s suža v 11 i.

šini mitingą, kuris įvyks pru 
44 ir Colifomia gal., 3 vai. po 
pi-jt.

NetvtuA Jenkins, knnd’nUum-. 
į Chicago majorus I.U3 vienu-', 
iš priir/ipalių kalbėtojų. Biv 

ietuviai kalbėtojai.

Todėl visi northsidiečiai-ry
toj pasimaty-ime minimame 
vakare, pasigrožėsime gražiu 
vaidinimu ir pasimatysim šu 
savo draugais. Į šios draugi 
jos parengimus visuomet pe 
blika skaitlingai susirenka. Į- 
žanga 25c. Visų lauksime.

Lietuvytis

VAŽIUOJA Į PENNSYL- 
- VANIJA

ir
Bus įdomus programas. 
Auloriauotfis per — T

RENGĖJOS

kultūrinį darbų tautos labui, .kviečiu suvažiuoti ant llock- datas į miesto majorus N. Jen*

k i
Ttvelfth tvot d Young BepulL’i- 
eun (H ginization: Archie Mc

Daliai- pasidarbuokime savo | įveli St. prie 47 gatvės, 
maudai, o ypatingai 12 tvardo 
Į gyventojams.

Jau žinoma, kad 12 tvardo
lietuviai pastatė lietuvį kan
didatu į 12 tvardo aldermonus.

Masinis susirinkimas bus tų 
patį sekmadienį parapijos sve
tainėje, 3 vai. Kalbės kandi- mas.

kins, mūsų kandidatas ir kitų 
tautinių grupių kalbėtojai. 
Bus gražu-' muzikai is progra- 

Motinos Sūnus

Lellftfi, Presidėiit, MiCh&3l 3, Taį Į»arnVy j> pietkiewicz, ku 1 
Barry, Chr. Ex. Comnt., Cinu- rįg per suvįrj- jų metų vedai 
les M. rasan, Chairmnn. reai espate j)įznį adresu: 2G08 j 

Litl.uanian Citizens Club o. 47^
Biig'itun P-uk^. į Mūsų kandidatas yra nusi-

ilnikiir.ų 1 aųipanijos piru . sįajęS eiti tautiniu keliu ir a- 
tidarytį duris į politikų vt-F. Jaka v t Av

Į BRIGHTON F ARK IR 
T0WN O? LAKE 12 
WARD0 LIETUVIUS

BALSUOTOJUS

Per desėtkv-' metų mes, lie
tuviu', An.er’koje, o ypatingai 
Cliicagoj, di rijome tautinį bei

siems Chicagos lietuviams. 
Todėl kiekvieno lietuvio pa

reiga jį paremti visais gali
mais ' būdais: finansiniai, at
važiuoti su savo automobiliu 
į parodų, atsilankyti į susirin
kimų.

Automobilių paradas prasi
dės 1 valandų popiet. Visus

nMMMM

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ OmB£JAI

VENETtAN MONUMENPCO, INC.
UOrMial aukAvr——« rdMsa 

Ir Or-hnamlą

DMBausia paminklą dirbtuve 
Chiraaoi

tavlri 50 metą prityrimo
—p .. ...

rirklte tiesiai ii dirbtatAs te 
taupykite pinigus,.|,t --- J,—o _

aUlfcome darbą daugeliui tyi 
adą Chicagos Lietuviu-

527 N. VVESTERN AVĖ.
arU Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

“Draugo” redaktorius L. 
Simutis šiandien išvažiuoja į. 
AVilkes Barre, Pa., kur įvyks J 
L. K. K. S. A. Pildomojo Ko
miteto metinis susirinkimas.
“Draugo” redaktorius yra L. 

ir dvi mažutės rcergaitės gra- Įr. k. S. A. pirmininkas, 
žiai padeklamavo. L. it. K,
Federacijos Chicagos apskri
čio pirm. A. Valančius savo 
kalboje kvietė katalikus lai
kytis vienybės, kad atsispirti 
prieš taiTtos ir tikybos priešus,

Su dainomis, su kalbom s, 
su parinktais scenos vaizde
liais švęsta Lietuvos nepri
klausomybės Šventė, maloniai 
ir įspūdingai. Nemažai išpar
duota ir Vilniaus pasų.

šių iškilmių pavykintas - 
tai sekii’ės vieningos dūrinio 
tęs. Šį kartų dirbo sulai finui 
jaunieji ir senieji veikėjai, už
tat darbas išėjo labui gražiui.

Paklusni

Iš Politikos Lauko
KA SVETIMTAUČIAI 

SAKO?
AFIE LIETUVĮ KANDIDA
TĄ BARNEY R. PIETKIE- 

WICZ Į 12 WARD0 
ALDERMONUS

Kiekvieno kataliko yn« 
priedermė f tinti ir plutintt
kataiikirkų r pu ūdų. Katalikio 
ka .«pbu(la nurodo žmogui i* 
ganymo kelius į amilnastį.

“Mes 12 tvunio progresyvių 
respublikonų organizacija no
rime pranešti mūzų draugunib 
kati remiame lietuviu piliečių 
kbibo iš Brigliton Purk numa
nymu, kuriu stato į kandida
tus mūsų draugų Barney K. 
Pietkiewicz į aldermonus 12 
'Vtirtle.

jJur.'tey K. l’letkieuicz yra 
40 m, t aižiu u s, vedęs ir užlai-j 5

■pecfellsUi likAUme b lMlrbl- 
0tunttU« Ir |t»>

Mtt*q Jetmyna BpedaUNnoJa Ua- 
UM darbe pn Sc&tas kartaa.

Veskite paminklą reikalus tie
siai su pačiais lMlrbdjalg.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytua 
dJdžiulią vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
T»T« telefonai t

Itet. PEffSAOOLA 1011 
BELMONT 8485 

Office: HIIJL8IDK Mtl 
Vlaoeat RomUL aeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM 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

CRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganSdintl 

Tel. CANal 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.
Tel. CICERO 5827

Te4. LAFayette 8578

J. Liulevičius
Grabortoa 

Ir
Balsam >A>toJaa

Cbloa 
fOjfc ir apylinkėje.

Didelė lt <r*U 
Koplyčia dykai

4082 Archer A*e.

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir I^UDOTUTIV 

▼EDAJA1
1646 West <6th Street
Tel. BOOlevardl 5808—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KfiDZIE AVĖ.

TalefonM YARds 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenus 
Chicago, DL

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUS ir BALRAMUOTOJAA 

Patarnavimu gąraa ir nąbra&aua 
718 West 18tb Street 

Telefoną. MOTfroė 8877

J. P. RADŽIUS
LIETUVIU ORABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir auMčtau ' 
Moderniška koplyčia dykai 

(68 W. 18th 8L Tel. CANal 6X71 
Chicago, III.

Laidojama ant lenfvt} iimokėjimų

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

2506 W. 63fd St 
10734 S. Mkhigaii Avė.

N. RADIS, cfa.
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“DRAUGO” RADIJO AIDAI
Kino dėkoju “Draugui’’ už 

taip įdomų radio programų, 
kurį turėjau progos išgirsti 
antrų kartų vasario 20 d.‘ Tie 
programai ne vien mus palink
smina, bet ir pamokina visais 
atžvilgiais.

Noriu taip pat padėkoti ir 
P. Kaltimierui, kuris savo la
bai malonia ir uiškia kalba ei
na pranešėjo pareigas “Drau
go” radio valandoj.

Mes, lietuviai katalikai, ga
lime džiaugtis turėdami savo 
tarpe “Draugų”, kuris yra. 
tikrai ištikimas draugas, 
ris lanko mus kasdien.

ku-

Lauksiu kitų trečiadienį ra
di o valandos.

Valio “Draugui”!

nkimas visų lietuvių - ekska- 
reivių, tarnavusių J. A. V. ka
riuomenėj Pasaulinio Karo me 
tu. Susirinkimas šaukiamas 
priėmimui naujų narių. Be to, 
bus pasivaišiniir.as ir lošimas' 
kortomis. Nauji nariai, atei
dami į susirinkimų prašom' 
atsinešti savo “diseharge’’ 
popieras. Wm. J. Kareiva

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

IšWEDC (1210 kilocykles)

8H'iazlb»ni*, vakario ‘23, 1935

CLASSIFIEI
K-----------

)
Al TOMOnil.EH AI'T<tMOR||,FJ8

Pranešimai
TOWN OF TAKE. — I^bd. 

Sųjungos 1 kuopos susirinki
mas įvyks rytoj, vasario 
d., 1 vai. popiet, parapijos sa
lėj. Visi nariai prašomi susi
rinkti, taipgi gražinti pinigus, 
ar bilietus vakaro. Reikės pa
sitarti ir kitais svarbiais rei-

Italais.
a

| BIITDGEPORT. — Sv. I»ra
Įneiškaus seserų vienuolyno rė
'mojų 1 skyr. susirinkimas bus
i sekmadienį, vasario 21 d., 4
j valandų popiet, parapijos mo-

" ...... . kvklos kambary. Visi rėmėjaiMoterų Sąjungos Chieagos * » . .. ..- w ” 'prašomi atsilankyti.

Izidorius Macikas
Town o f Lako

apskričio susirinkimas įvyks 
sekmad., vasario 24 d., 2 vai. 
popiet, Dievo Apvaizdos pa- 

24 rap. mok. kambary. Kuopų at-
stovės prašomos nesivėlint, neš 
turime daug svarbių praneši
mu. • Rast., Srupšienė

J. Pukelienė, rast.

Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 27 d., Fellow Ship 
JTouse, 831 W. 33rd PI., 7?36 

vak. Visos narės malonė 
kit bėdinai atsilankyti ir paPirmadienį, vasario 25 d.

adresu 2417 W. 43rd St., tikiet'i Pa«'n<rimui, ku
Valdyta vai. vakare Saukiamas susirk™ i’yk« ko™ 3 <’•

S. Wodnwn, rast

ATSIŠAUKIMAS
1935 m. vasario m. 20 d.

Brangieji mūsų Prieteliai,
Kovo mėnesį vėl pradedame mūsų Vienuolijai vajų. 

Žinome, kad šiais sunkiais laikais nelengva teikti pini
ginę aukų, tačiau drįstame kreiptis prie Jūsų su mūsų 
bėdomis.

Vienuolijos reikalų yra nemaža. Dvi mūsų Akade
mijos, kuriose Seselės auklėju mergeles katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje, jau nebetelpa namuose, nes auklė
tinių skaičius vis didėja — vietos pakankamai nėra. To
dėl Seselės yra verčiamos užleisti savo gyvenimo vietų 
studentėms, tokiu būdu Seselėms tenka labai ankštai gy
venti. Norint tas taip svarbias mūsų tautiečiams įstaigas 
išlaikyti reik būtinai didint namus. Be to, dar reikia 
mažinti skolas, teikti mokslų mokytojoms ir neturtin
goms mergelėms norinčioms tapti vienuolėmis, ir užlaiky
ti ligones Seseles. Šie ir kiti įvairūs reikalai negalės būt 
aprūpinti be Jūsų, Brangieji, pagalbos.

- Maloniai prašome padaryti mūsų reikalus savaisiais 
ir kiek įsigalėsite pagelbėkite.

Seselės karštai maldaus galingųjį globėjų šv. Kazi
mierų išmelsti Jums. per Dangiškųjų Karalienę, gausin
gų atlyginimų, už Jūsų padarytas aukas Jo vardo ne
šiotojoms.

SV. KAZIMIERO GESERY3

MARQUETTE PARK. — 
Marquette Park įdėt. Am. Pi
liečių klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmad., vas. 24 
d., 2 vai. popiet, parapijos s ve 

jtainėje. Visi nariai malonėkite 
'atsilankyti. Yra daug svarbiu 
j dalykų svarstymui. Bus ren
kami darbininkai rengiamaiI
kauliukų ir kaziriavimo pranio 
gai kovo 17 d., parapijos sve
tainėje. Pelnas skiriamas Da
riaus - Girėno paminklui.

13 wardo aidermonas, John 
Eąan, praeitame klūbo susiri
nkime žadėjo būti šiame susi- 
rinkime ir atsakyti į kai ku
riuos svarbius klausimus. Tai
pgi bus komisijų raportai.

Valdyba

SODALIEČIŲ VAJUS

13^

APEX
SKALBIAMOS MAŠINOS. NAUJI MODELIAI

MARQGLTTE PARK. — 
N. P. P. Š. sodaiicija susirin
kimų laikė praėjusio pirmadie
nio vakare. laibai buvo malo
nu, kad narės atsivedė daug 
naujų nabių. Kuri narė dau
giau naujų narių atsives, toji 
gaus dovanų. Dabar eina So- 
dalicijos “ inonibersbip drive“. 
Visos mergaitės širdingai kv»c 
čiamos įsirašyti. V. M.

RADIO

»«»-SO
ikioo.Rn

APEX Prosinimo Mašina Su- 
prosina drnpanns į porų va
landų vietoj visos dienos darbo

*50.00
ir aukščiau

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
radio klausytojai bu* suįdo 
minti su gražiu progrumr. Ja
me dalyvaus svečias dainihin 
kas P. Kriaiuiunas ir kiti dai
nininkai, ttip pat J. Romanas. 
Bus įdomių pranešimų ir į- 
vair?r.vbių.

!•'. Budriko radio ir rakandui 
krautuvė, adresu 3H7 K. Hal 1 
sted St., padarys keletu svai i 
bių nranešimų iš biznio sri 1 
ties, kuliais kiekvienas per a i 
teinančių savaitę turės p:',’-;;, 
pusi naudot i. . V. V

A. POŠKA MARIJONŲ 
OKY

A. Poška sveiksta. ATau par
važiavo iš ligoninės ir dabar 
apsigyveno Marijonų ūky kol 
visiškai pasveiks. Prieš kurį 
laikų buvo lahai apsideginęs 
bedirbant kasdieninį darbų.

Rap.

ŪR. B. F. NAUSĖDA 
NAUJOJ VIETOJ

Šiomis dienomis Dr. B. F. 
Nausėda, lietuvis dantistas, 
perkėlė save, ofisų nuo V. 
Nortb gatvės į pai ogesni i.s 
kambarius po num. 15T9 Mil- 
waukao avė. —r Fiat Iron Bl- 
dg — ltoom 217, ku? jis pri- 
imnės savo ponus ir naujus 
pacientus. Hap.

GAPSINK1TĖS “DRAUGE”

EMIL DENEMARK INC
-Vartotų Karų Bargenai^-—

BFTCK — '34, Model 47. B Sodan, 
vartotas mažiau negu viena mčne-

»| Ir įduotus mainais ant didesnio 
karo. Naujo karo viiranclla. Kalda
vo Jior.o naiilau ir villina nupirk, 
tt DIDELIU M'TAI'PYMF.

PONTTAC — *34. B Sodno, Del.uJC, 
šetl drat. ratai, įmuk nok. Tik 
kelis mėnesius senumo Ir atrodo 
kaip naujas. Garantuotos . . 3695

niUPK '30 — Model 46S. 2 pr. 
coupe nu rumblo spnt, Fr.-noh 
fi drat. mini. labai grižus 
tobulam stovy ............................ 3295

cine v no i.et '3i
HTTTCK '30 — Model r,7. r. S,dari. 

tamsiai mfitynas. G moliniai ratai. 
whlpcord trim. Geram Ktovv volui 
Ir išorinei ....................................... 3275

Sudriko krautuvėje kas diena yna demonstruojamos Naujos 
APKX mašinos ir parduodamos lengvais išmokėjimais po 
♦1.00 į savaitę.

Jos. F. Budrikę Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Pašaukite telefonu BOUlcvard 4705 delei dykai demonstravimo 
Jflsų namuose. 1

Ryt iii didžiulės WCFL re 
dio slot’es, nuo 1 iki 2 vni 
popiet, Lūs duodamas gražu*, 
radio programas, kuris bus 
girdimas nepaprastai toli, r 
sykiu bus perduodamas ir tru 
mpomi® bangomis iš W9X.\/ 
stoties, (KJ80 kil.

Išgirsite puikių dainų, ki 
rias sudainuos geriausieji dm- 
nininkai. Grieš šaunūs Budri 
ko muzikantai, o Makalai irgi 
pilnai patenkins. Tarp kitu 
dainuos ;r Pr. Stankūną.', sv< 
čias dainininkas iš Brooklyi. 
N. Y.

Leliojai šių programų, Jo-..

PARDAVIMUI BIZNIAI

Dvi vietos. Liberty Park dar
žas su užeigos ir šokių sales 
bizniu, moderniška, visais j- 
rengimais, arba farnia. Ran
dasi ant 135-ttos ir Archer 
Avė., (Route 4jA). Biznis iš
dirbtas per 11 metus.

Vincentas Jonikas, sav. 
135th and Archer, Avė.,

Route 4-A
Telefonas LEMont 87-J-2 

Lemont, III.
•Grocerv - delieatessen krau

tuvė. Labai pigiai. Su visais 
įrengimais, geroj vietoj.

4522 So. Honore St.
Chicago, III. .

EKSTRA
Pardavimui nedidelė farmu- 

kė, keturi akeriai žemės ir 
(septyni budinkai. Didelė bar- 
nė ir namas. Narnas pilnai i- 
rengtas, elektra, gasas, šiltas 
ir fialtns vandu^, toiletas ir va
nos. Didelis sodas. Viena kar
vė ir telyčia, būrys vištų ir an
čių, ir t rok i ūkas. Stand dėl 
biznio arti highwav. Gera vie
tų bizniui. Priežastis pardavi
mo liga. Atsišaukite į trumpų 
laike. 15 mvUu- nuo Chicago 
Limits. Randasi ant Ijike St., 
Route 5, U. S. 20. Mylia ir pu- 
<ė i vakarus nuo Addison. 
Nortli Šitie of liigbway. Prie 
liigliunv yra mail-box su var- 
«lu J. Mockus. Telefonas Addi- 
son 9.819111. Savininkas — 
Juozapas Mockus.________

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAI.LY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtemplmų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuot li
mo, skaudama aklų karšlj, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren- 

i gia teisingai akinius. Visuose atslti- 
i klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

I daa. Sportais atyda atkreipiama j 
I mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Dangcly at
silikimų akys atitaisomos Ik- akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO.. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

STUPERAKER — '37. B pa-nž. rnnpc 
su bu!1*. !n trunk. Juodas, fcšl drat. 
ratai, laibai pu'kirdn .lovy ir išmdo 
kaip naujas. C.y ant notas .. *4*5

FOriri *33 — 2 pnoaž. Cnnvertib*e 
foline, V-8. Juodas s.i Geltonais 
ratais Ir gerais talerais. Atrodo 
kalti naujas ir labili geram 
stovy ................................................... *395

NASH '32 — Reyl. 5 pasnž. Coupe 
Juodas, fi drat. ratai, geri laierai. 
trunk raok. whlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy *395

BUICK '31 — Mod-I 91. B Sodan 
Juodas, fi drat. nitai. geri ta.leral. 
tnohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulok geram stovy .... *375

CHEVROLET '34. — 2 Door Sodan,
Tamsiai žalias. 5 oream drut. ratai, 
tik trumna laika vartotas. išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-8, 5 Sodan. Juo
das, U’edlnlais ratais, spare tire 
užpakaly. whlpoord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ............ *375

NASH '32 — Light 8, B Sodan. Ma-
roon. B mediniai ratai, gori taiftral. ,
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka- PACKARD '2* — 8 ovl. 7 Sodan fi 
ras. atrodo ir bėga gerai ... ••f" drat. ratai trunk raok ............. *95

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 4100

PI.YMOI TU '33. — 4 Dnor Sodan. 
Juodus, B erotini drnt. ratai. gori 
bijomi, labai puikus mažas kartis. 
Garant................................................... *175

GRABAM PA.TGE '29 ki«*
CAPIl.I.AC '28 — V-8. 5 sodan. Mė

lynas. <5 drat. ratai, trunk mok. 
whlncnrd trini. Puikus karas, ku
ris dar lipai tarnaus.................. *195

iBPTCK '28, ■— B nnsiž. Broughnm, 
Tan pnirt. labai gražiam stovy, pui
kini išrodo, daug vertybės už mn»a 
Pinigų ................................................ *135

BUICK '31 *375

PONTTAC '29---- 5 pasaŽ. landau so
dan. švi-slal mėlynas. 6 d.rat. ra
tai, trunk raek, gražiam stovy, ty
kus motoras ................................. $125

BUICK — '28. Model 57. B Sodan, 
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai .............................. ........................... $95

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso- 

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

\

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND vAVFJDJk
Platt Bl<lg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

iškirtų valandų. Room 8.
' PHONE CANAL 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofrho Tol. HKMInck 4S4S 
Kės. Tol. GHOioblIl ««I7

7017 S. PAIRFIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKtJI’ETTE KO A H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va). 2-4 Ir 7-9 vak.
Kotv. ir Nedaliomis susitarus

Tel. LAFayottc 7«5fi

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vni • 2— 4 ir 7—9 vnl. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tol. CAXnl 0402

Ofiso: Tel. l.AFayette 4017 
neg : Tel. HF.MI<s k «2H«

DR, A. e. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

OGro valandos: 2 4 ir fi-S vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2053 W. «9tli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 »vi. vak. 
Suredornis Ir Ned6Homis pagal sutarti

Office Phone Res. and Office
PRO peci 102* 2359 So. I.oavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRICIAN and HURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 lo 9 I’. M. 
.Munday by Appolntmrnt

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DT. P. Z. ZALATORIS
1

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 1
1821 MiVTH HAI.STF.I) STREET I

R.utl.lenoija 6600 So. Arte.-ian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 1

6 Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal nutarti

Oflro telef. UOl'levard 7*20
Namų Tel. PROpeet 1930

»el. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENT1STA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki J 2 ryto

Nuo 1 Iki g vakaro

Seredoj pagal sutartiTel. noi levard 7042

DR. C, Z. VEZEL'IS
PENTĮ AT A S

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Heredoj pagal sutarti

foi. CANal *122 (

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—S vak.

8erėdomi) Ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefoną* REPublIc 7868

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Chirurgą# Ir Gydyto* «

Of ir Rez Tol HKMlock 6141 
2515 WEST 69th 8T. 

Valandos:
2-4 popiet: nuo 6-8 ra karais

Tel. Ofiso BGUInaM 5*13—14
Ree. VICtory 234*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo <:3O-*:S0

756 West 35th Street

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgtnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir (—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTTSTAS

14 to SO. 49tli cr., CIUF.RO. ILL.
Utar., Kotv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 S<L HAUSTEIt ST.. CHICAGO 
l’onod.,' Sorod. Ir Subat- 2—9 vul.

Diononils Tol 
Naktimis Te

LAFayotte 5793 
(’ANal 9402

DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vnl.: 2 Iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. LAFayeite 3957

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Sere.lomis Ir nedėllnsnfs pagal 
sutarti

OflKo Tel.: LAFayette J«SO
Rea. Tel.: VtRginla Ofifil

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTA8

O A S X - R A T
414* ARCHER AVENUE

Kampus Frsnolseo Avė

Ofl>o Tel. CICERO 49 
IKez. Tel. CICERO 365«

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

katos Konii.sijonierius. Y.ra gerai Ui- 
cerleflanis žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gy,lo Rhc, ima lizinų, Plau
čių ir širdies Ilgas.

Valandos:
Nuo 10 Iki 12 va, rytu; nuo t Iki įĄ 

vsl. popiet ir 7 Iki S vai. vakare; 
*venfnH|Vnlnls psrsl aus,tarimą

4930 West 13th Street 
J Hcintn. n.Ts

: JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank namo) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B. 
PanedCilo, Sorodos Ir Pėtnyčtos 

vakarais fi iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPoblIe 9600

Kuomet reikia priminti) štnrnpij, 
antspaudų ar kitų ofisams rcikalin- 
įjų dalykų, pašaukite;

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis Pr. MiloriH .jnnis patnmnns

ANGLYS
Daug šilumos - mažai pelenų; gerns 

užvaduotojas dėl Pocihontas: Black 
Gold, iump arba egg, $6 00; Mino run, 
$5.75; soreenlngs <4.75.

GRrNDY MINING COMPANY 
Coriarerest 1t3t 

AUGLYS! Trikdančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Tropioair 
anglis. Garantuota voga ir šiluma.

Trys Telefonai:
Sereenlng-—24.75 Bepublle OBOO
Mine Run—B. 7-5 I.awndale 7366
Lump arba egg—fi.00 Merrttnac 2S24 

NORTHERN COAI, CO., 
I,swndnle 7366 Merrtmae 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. f 11.
TF.Is REPFHI.IC M402

Katrie perkate ang'ls Iš 
drafverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

|V4I10I OšKTABAI

DR. CHARLES SEOAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO. TLL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:10 vai. 
vakaro Nedaliomis nuo 10 iki 13

valandai dieną . 
Telefonas MIIHvay 2AKO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YARds 0*94 

Re«.: Tel. PI,Am *400
Valandos:

Nuo 10-13 Y. ryto; 2-3 Ir 7-3 ▼. 
Nedėldlentsls nuo 10 Iki 13 rite

CIUF.RO



