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LIEPIAM! ISSIŽA-Į metinis akademijos 
DĖTI DIEVO i vakarėlis ;

i TAIP TAI MEKSIKOJ “VYK 
DOMI” ĮSTATYMAI

LONDONAS, vas. 25. — 
Anglijos vyriausybė šiandien 
nusprendė griežčiau ir su di
desniu pasiryžimu imtis žy
gių, kad užtikrinus taikų Eu
ropai.

BOLŠEVIKAI VISADA 
“PASIRENGĘ KARAN"
MASKVA, vas. 25. — Va

kar bolševikų raudonoji ar- 
Ministerių kabinetas šian- mija minėjo savo 17 metų 

dien tuo reikalu turėjo posė- sukaktuves,
dį. Užsienių reikalų sekreto- Įvyko didelis visų kariuo-
rius Sir John Simon taikos menės dalių paradas
reikalu bus pasiųstas Berly
nan, Maskvon ir Varšuvon. 
Simonui šioje kelionėje drau 
gaus pasekretorius kap. A.

Saugumo komisaras K. Yo- 
rošilov, kaip paprastai, kalbė
damas pareiškė:

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS MEXICO CITY, vas. 25 — 
Viesulas su sniegu vakar ORGANAI KOL KAS APIE Federalinis švietimo boardas 

rytų smarkiai ištiko Chicago , TA| TYLI Vukatano valstybėje įsakė fe
miestą ir visą aplinkinę sritį.' « ... . deralinių mokyklų

Šv. Kazimiero Akademija patie
kė svečiams malonių siurprizų

Užvakar įvyko jaukus Šv. i Akadernikių orkestras, >p-lės 
Kazimiero Seserų Akademi- , Elenos Šarkaitės “Pasveiki-

mokvto- Joa Rėmėjų metinis pokylis nimas” ir p-lės Stasės Uze-
Žuvo 6 asmenys, tarp kurių KAUNAS, vas. 25. — lz*n- jams, kad jie išsižadėtų kata- Akademijos didingoje salėje, ineckaitės dekliamaeijos dainų
yra dvi moterys.

Iš žuvusiųjų yra 
automobilių, 2 — 
ir 1 — gatvėkario.

kų diktatorius Pilsudskis at- tikėjimo, jo nepraktikuo kuri vos sutalpinę parinktus (“Pasėjau Kanapę” ir “Aš 
vyko į savo dvarą Vilniaus tų namįe ir .kovotų prieš Ka- is įvairių parapijų atsilauku- I Mergytė” įrodė, kad šių me- 

auvos krašte. Tad čia pasireiškė Bažnyčią ir kunigus, ‘sius svečius. Kaili ir kitais tų akademikės toje srityje ne
traukiu.

NACIAI UŽGROBIA PRI
VAČIUS LAIŠKUS

daug susidomėjimo, kadangi,
• kaip pranešta, buvęs lenkui O prez. Caruenas skelbia, 
premjeras A. Prystor iš nau- ’;a<^ “vyriausybė nekovoja 
jo atvyko Kaunan vesti derv- P^eš Bažnyčią, tik vykdo kr- 
bų, kad likvidavus Vilniaus a^° konstituciją ir įstaty- 

Į konfliktą. Kai kas kalba, kad nius*” •
> artimiausiuoju laiku reikia

Naturalizuotas pilietis D. laukti lietuvių lenkų santykių
“Nepaisant kur karo gri?ų»C. Kaefer iš Chicago siuntė pakeitimo, kas galėtų pra-

Eden, kurs, kaip sakoma, es- smai pasireikštų, raudonoji, savo motinai Vokietijoj eilę blaivinti politinę situaciją žie-,
ąs Rusijos reikalų žinovas. 

Šis vizitas į visus tris mie
stus yra planuojamas atlikti 
greitai oru. •

Simono svarbiausias objek
tas yra prikalbinti Vokietiją

armija visakuo aprūpinta sa-| laiškų ir Chicagos anglišką nn'ij rytų Europoje.
vo pergalei. Ji sutriuškins. laikraščių iš pasaulinės paro
kiekvieną priešą.”

Sovietų gi spauda skelbia
karo aliarmą. Pažymi, kad 
japonai ir vokiečiai rengias

ir Lenkiją, kad jos prisidėtų karan prieš sov. Rusiją. Ta- 
prie rytų Lokarno pakto. Beičiau sovietai nebiją. Turi mi- 
jei šios valstybės ir toliau (Ii joninę kariuomene, 
nesutiktų tuo paktu susirišti
su sov. Rusija, tada joms bū 
tų pasiūlyta pasirašyti dvily
pių nepuolimo paktų visą se
riją ir šie paktai užimtų siū
lomo rytinio I/okarno pakto Apturėtomis žiniomis, va- 
vietą. Sako, paskiau tie pada kar aštuoni jūros audrų pa 
ryti dvilypiai paktai būtų įim-| laužti garlaiviai kovojo už 
ti vienan abelrmjin paktan nesavo likimą žieminėje .Atlan- 
tada serijinių paktų signata-į tiko dalyje ir Biskajaus įlan- 
rai turėtų pasiduoti abelnojo koje, Prancūzijos pakraščiuo- 
pakto tvarkai ir nurodymams, se.
Abelnasis paktas pasiliktų T. į šių kovų laiku žuvo dvyli- 
Sąjungos žinyboje. j ka asmenų. Daug sužeistųjų.

------------------ | Kai kurie garlaivių var-

AUSTRIJOS KANCLERIS ’1, Mi“nuostoliai padaryta Prancū
zijos pakraščiais.

NEPAPRASTOS AUDROS

LONDONE
25. PROTESTUOJA PRIEŠ 

LAIVU STATYMĄ
LONDONAS, vas. 25. -

LONDONAS, vas 
Iš Paryžiaus atvyko čia Aus
trijos kancleris Schuschnigg.

Būdamas Paryžiuje jis pa
sižadėjo remti Italijos Pran
cūzijos padarytą akordą, ku- j Brazilijos vyriausybė užkon- 
riuo užtikrinimą Austrijai • traktavo vokiečių firmą pa- 
nepriklausomybė ir vidurinei1 statyti šešis karo laivus.'
Europai taika.

Austrija nori padidinti ka
riuomenės skaičių.

Anglų, prancūzų ir italų

dos laikų ir jo motina nega
vo to visa. Viską užgrobi* na-

Kalbama, kad sov. Rusijos 
diplomatai, taip jmt Latvija'

MILŽINIŠKA KATALIKŲ 
DEMONSTRACIJA 
PRIEŠMEKSIty

PH1LADKLPHIA, Pa., va
ir Estija daug darbuojasi, I sario 25. — Vakar čia įvyko 

cių autoritetai. Pasirodo, kad kad kajp norg Lietuvą šutai-' mjįjnj$fcas arkivyskupijos ka-imtJos
šiandien Vokietijoj nėia už . kjus 8U Lenkija. talikų susirinkimas. Buvo pro■artistine
tikrintas nė pr.vaėių la.sk, , ------ ------------ , twi>
siuntimas.

Kaefer tuo reikalu kreipės 
į AYashingtoną. Iš paštų de
partamento atsakyta, kad kon 
fiskuoti siuntinius ir laiškus 
yra nacių vidaus reikalas.

metais, Seselių rengiamų va- atsiliko nuo pirmesnių metų• • * • Ikanenių nuotaika buvo labai auklėtinių pasiektų aukštumų, 
maloni. Stalai gražiai papuo-1 Iš kalbų paminėtinos kun. 
šti; valgiai įvairūs, prašmat- kapeliono M. Urbo (jis buvo 
niai paduoti, gi svečių į vai- ir vakaro vedėjas) — apie 
rūmas ir jų parinktimumas, Šv. Kazimiero Seserų prisi- 
bei kultūringas užsilaikymas dėjimą prie pakėlimo kultūri- 
kėlė vien pasigerėjimo jaus- nio stovio Chicagos lietuvių; 
mus. Svečių tarpe buvo aps- Dr. Biežio — apie Amerikos 
čiai atstovaujami visi lietu- lietuvių aukštą išsimokslini- 
viai ir profesijos. mą; dr. Kliaugos — apie Aka

Buvo ir labai žavinti meno demijos ankštą pakilimą; adv. 
programa, kurią išpildė aka- Grišiaus — apie Šv. Kazimie 
demikės. Šiais metais Akade- ro Seselių varomos darbuotės 

auklėtinės nustebino parėmimą; kun. Jakaičio, M.- 
vokale programa: I.C. — apie lietuvių kultūros 

prieg j Paulausko “Fi Lietini,” Oou vystymą; kun. (Vaitukaičio—

PASIŽADĖS TIK TAI, 
GALĖS PILDYTI

KA

AIRIU KARDINOLAS APIE 
SAVO VIZITU AUS

TRALIJOJ -
NEW YORK, vas. 25. — 

Airių kardinolas MacRory, 
Airijos primatas, grįžo iŠ Au 
stralijos. Jo Eminencija bu
vo ten Popiežiaus legatu kra-

lestu uvuioiiBii cMjįjct pūro • , ’ --•
'Meksikos vvriausvbe dėl ka-'no^° “Avė Maria” ir Sės. apie Rėmėjų Draugijos nuo
taikų persekiojimo/ Ne visi Bernardinog “Pasveikini- pelnus; Rėmėjų Draugijos 
suvyke žmonės tegalėjo an- mo Raina.’’ Nemuzikalus, ta- pirmininkė, p.'A. Nausėdie-ykę žmonės tegalėjo 
tilpti į Konvencijų salę.

MACON - SABOTAŽO 
AUKA?

AVASHINGTON, vas. 25.—

MUNICHAS, Bavarija, va- Sto Eukaristiniam kongrese, Kongreso žemesniųjų rūmų
kurs įvyko Melbourne mins- patentų komiteto narys Kna
te. Kardinolas pereitą ketvir benshue pareiškia, kad jo ma 

skelbė, kad Vokietija nieku įtadienį laivu Satumia išvyko nvmu įkritęs jūron dirižablis 
būdu nepasirašys jokio tarp- stačiai į Rymą, kur asmenis- j(acon ar tik nebus sabotažo 
tautinio pakto, kurio negalė-'kai ir oficialiai praneš Šven- auka. Sabotažas galėjo būt

sario 25. — ."Vokietijos dikta
torius Hitleris oficialiai pa-

tų pildyti, arba kuriuo būtų 
paneigta Vokietijos garbė ir 
lygybė.

Jei mes ką pasirašysime 
ir pažadėsime, pasaulis turi

tajam Tėvui apie įvykusį kon įvykdytas skridimo laiku. Ki-
£res9* I taip gi negalima išaiškinti

Kardinolas. MacRory kelias'los katastrofos.
dienas buvo apsistojęs kardi-
nolo Hayes rezidencijoj. Pas-

būt užtikrintas, kad tai visaįtarasis vizituoja Bahamas sa- 
ir pildysime, pareiškė Hitle-įlas.
ris. Jei jausimės, kad mes I Airių kardinolas štai ką pa

i negalėsime pildyti kokių nors 
žadėjimų, nieku būdu nepasi
rašysime. s

Vokietija nieko daugiau ne 
pageidauja, kaip tik laisvės

šakojo apie savo įspūdžius:

vyriausybės pasiuntė Brazi- ir visiškos lygybės, sakė na-
lijai protestą. Pažymima, kad

------ <— j Vokietija negali niekam ki-
30 NUBAUSTA KALĖJIMU tam statvti karo lfiivų, kaip 

UŽ ŠNEKAS tik sau, kaip yra nurodyta
---------- ' taikos sutartimi.

HANOVERIS, Vokietija,'
vas. 25. — Specialus teismas 
per vieną dieną nubaudė 30 
asmenų kalėti nuo metų iki

FIZINIS DARBININKŲ 
LAVINIMAS

cių vadas. Ir, anot jo, tai vi
sa bus atsiekta.

ŠVEICARIJOJ PAILGINTAS 
KAREIVIAVIMAS

BERNE, Šveicarija, vas. 
25. — Šveicarijos gyventojai

MOKA PENSIJAS DAR
BININKAMS

čiau smarkiausiai patiko: nė, iškalbingais, jautriais žo- 
i“Taiitiniai Šokiai.” Tiesa, 'džiais draugijų ir seselių var 
tautiniai šokiai labai tiko ir du dėkojo svečiams ir R#uiė- 

i muzikams. Jų išpildymas gy- jams už teikiamą pagalbą 
vas, lankstus, gi be to, visos šv. Kazimiero Akademijai,v .
šokikės apsirėdžiiksios tautiš- kviečiant visus Chicagos Le
kais lietuvaičių nitais. Tat, ,tuvius ir toliau eiti seselėms 
buvo kitas didelis ir malonu’ į talką jų pasiaukojimo dar- 
siurprizas. lietuvių tautai.

XEW YORK, vas. 25. — 
BethleJiem Steel korporacija

“Kukaristinis kongresas pereitai8 nwtai8 a'p.
tavo gausingiausias Melbour- j(, dolprių ppngijomi8
ne mieste australų suplf.di-| at8įtarnavn8iem8 ,,arhinin. 
mas. Nereikia užmiršti, kad
Australija turi vos keletą mi- J •
Ii jonų gyventojų ir dalyvavę Pensijų mokėjimo planas 
kongrese buvo suvvkę iš ato- J Jau Per 12 metų vykdomas ir
kiaušių vietų.

“Man pasiekus Kaliforni
ją, teko skaityti kai kuriuos
laikraščius. Turėjau daug ste- •
bėtis, kad šio krašto spauda 
mažai interesuojasi įvykusiu

BERLYNAS, vas. 26. —'dauguma balsų pasisakė už kongresu. Aš maniau kitaip.” 
pusantrų už visokias šnekas , Vokietijos vyriausybė paskel-kareiviavimo termino pailgi- 
prieš diktatorių Hitlerį ir na bė dekretą, kuriuo įvedamas jnimą. Už sumanymą balsavo 
cių partiją. privalomas visiems darbiniu- j 506,845 piliečiai, o prieš —

karna ir ofisų tarnautojams 431,902
fizinis lavinimas pradėjus ko-

GRIPAS SPAUDŽIA TRA
PŲ VIENUOLYNĄ

korporacija išmokėjusi dau
giau kaip pnsseptinto milijo
no dolerių.

AUDRA IŠTIKO RYTINES 
VALSTYBES

PO SĖDYNE DVI ŽMO
GAUS KOJOS

LONDONAS, vas. 25. —

BARDSTOWN, Ky., vas.
vo mėn. 1 d.

Nepasakyta, kokios rūšies
Atvažiavusio į "YVaterloo sto- bus tas lavinimas ir kaip il
tį traukinio vienam vagone gai jis tęsis. Tik pažymėta,

DAR VIENAI NUKIRSTA 
GALVA

BERLYNAS, vas. 25. — šernam vienuolyną netoli čia. 
Ploetzense kalėjime naciai nu C broliai vienuoliai mirė ir

ALDERMONU
RINKIMAI

KUN. KRUPAVIČIUS PA- 
SKIRTAS KLEBONU | 

s. Kalvarija

KAUNAS. — Vietoj miru
sio prel. A. Dabriloš .Vilka- 

Šiandien Chicagoj eina ai- viskjn k)eboa„ pa8kirtaa Ka).

dermonų rinkimai ir majoro varijos klebonas, prel. A. Po-
, ... . ... ,, „ , vilaitis. Suv. Kalvarijos kle-kandidatų “prmiary.” Bal- , , Jbonu paskirtas kun. M. Kru- 
suoti vietos atidarytos nuo pavičius. J jo vietą Veiverių
6.-00 ryto iki 5:00 popiet.

VOS IŠNEŠTA Iš NAM(j

Susirgo Mrs. Victoria Her 
nandez, 60 m. aniž., 1354 New 
berry avė. Moteriškė sveria 
550 svarų.

klebonu paskirtas kun. J. Šal 
čius iš Pakuonio.

BAGDADAS, vas. 25. — 
Atsistatydino Irako ministe- 
rių kabinetas.

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMĖS

Nieko negalėjo nuveikti pa
kviesta policija, kad susirgu
sią nuvežus į apskrities ligo
ninę. Pašaukti ugniagesiai tu 
rėjo išimti namų duris. Gau-1 Atspausdinta .Iš maldakny-
tas didelis privatus trokas, Jums.

NEW YORK, vas. 25. — 
Audra su lietum ir sniegu 
ištiko čia visus Atlantiko pa
kraščius. Daug nukentėjo

kuriuo ji ir pristatyta į ligo
ninę.

MADRIDAS, Ispanija, va-
XT v • • a sario “ THrtelė gripo epi,New Yorkas ,r Naujoji An- Sį ppr,

25. — Gripas (influenza) iš-'^Ya" asmenų žuvo ir Įrj„ Bflvaites mirė 1,188 asme- 
tiko trapų Our Udy of Grtl. "u,e”,a-

Čia gatvės ir šaligatviai 
nulieli slidu ledu. Susižeidė

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

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

Chicago, Illinois.

nys. (Šimtai serga.
ORĄ

MADRIDAS, vas. 25. —
daug žmonių. Visi vieškeliai Radikalai rengias sukelti de- CHICAGO IR APYT.IN- 

KftS. — Numatomas pragie
drėjimas; ne tiek daug šalta.^

užblokuoti monstracijas. Vyriausybė tu
ri parengus kariuomenę.

po sėdyne rastos pamestos kad grįžusiems po to lavini- įkirto galvą Friedai Juschkic 23 serga.
dvi nupiautę kažkokio žmo- mo būtų užtikrintos tos pa-pvicz, 35 m. amž. Ji apkaltin-, ■ -  ------- - . ■
gaus kojos. čion vietos ir pozicijos. ta savo vyro nužudymu. 1 PLATINKITE “DRAUGĄ*

I už miesto 
Į sniegu.

ribų
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“DRAUGAS”
___ Uc'n* kasdien, UUkyrua sekmadienius

PltlSRLs:J. ttATOS KAINA: J. Amerikos Valstybės*:
IftUfcns — *! LO. Pusei metų — |«.S0; Trims mėnsslaaaa 
— It.Vfc; V t su am mėnesiui — T te. Kitas* vatatyMa* 
trsnumsrata: Metams — »7.M; Pusaf matų — HM. 
CspUa — •»*.■kSbtoų kauta* *rManAaatsa paralkaianm 

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų atcrųiliia,
}al neprašoma tai padaryti Ir nsprialuadlama tam tik*. 
i«l peit* tankių.

Badaktartas priima — kaa U>M ■« 1»:M aaL
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

į

j užgynimu, visų bažnyčių ir orJnytinin turtų 
užgrobimu ir uždraudimu žmonėms mciutis.

Įteikia didelės beprotybės, kad uždrau
dus žmonėms garbinti Dievų. Ši beprotybė 
tačiau vyrauja Meksikos vyriausybės viršū
nėse. Ten viskas uždrausta katalikų vysku-

6 vai. popiet

'•DRAUGAS”
UidUANlAi-J DAILY FRIEND

Publlahed Dany.
■UB8CRJPTION8: Oaa Taar — MM: Ma Mantfca 

- M-M; Tbraa Moatka — M-M: Oaa Mokta —- Mo. 
Borape — Ona Taar — |7.M; Blx Monika — HM; 
Tapy — .P to.

Adtartlalng ln ‘URAUOAP" brido* baat raskit*.
Advartlalng ratas on appJIuatlon e
DRAUGAS” 2334 >. Oakley Avė., Chirago

DIENOS KLAUSIMAI

. NAUJI GANDAI M LIETUVOS

Morkus Vienas be kito kai žuvis be,kyšiui, sla vokus, čekus, kuo

IŠ PO MANO BALANOS
vandens. mius, latvius ir kitus. J»i vi

sų muzika neprastesnė už mū
sų. Pus kiekvienus utrasi tik
rų muzikos žemčiūgų. Del ko

Sakyčiau, jei, išvkrųjų, no 
rim sau ir kitiems parodyti

, Dainuojant pavieniai, ar ir nam balsui pritaria vienas ai „„ liouJk.s gr#žį) |B jl( gyvwlilnu vk,I1W( uitos
• • , . ... o • “el*"‘ Chorui’ SU k”yga “r da“gia“ Nfk“’ liuoauokin. ja nuo visokiu ir dainelės ar kompozicijos nepa-

p...», kunigams įr 7*“™“ P“ P“ « reikalas, o būtrj darna be jokio rnstrurne- n(,reikalingŲ tar?nauJotif Ne tik daugiau Bet
tų naudos tam, kurs dainuoju, 
nr groja, bet ir tiems, kų klau
so. Pagalios, greičiau ir ur- 

ienas nelabas pijanas j čiau su tomis tautomis susi- 
paverčia. Nepasitenkin pažintum. 0 susipažinti reikė- 

kim vien tuo, kad žmonėms'tų, kadangi jų ir mūsų norui 
ir siekiai daug kuo vieni ki 
tiems panašūs.

siems katalikams uždrausta protestuoti prieš Vo klausytojams padarysi. Tai tas da mažiau reikalingas. Ke- v
uedoriausius vyriausybės darbus. viena. tūliems dainuojant, instrume- . •** •*•!«*• v • i a III VK llS

.Amerikos J. Valstybių milijonai kata ntas jau tik labai mažai kadu
liko ir nekatalikų suskato, kad kiek nore! *»»«. n.f.eų dainos skiria- reikalingas. Chorui dainuojant oj (ierial]

* I. • 1 A.. l.aa.l «« įnvl iMinmntiiu meni timpai I * n l A
gelbejus Meksikos katalikams. Kreiptasi j si nuo kitų tuo, kad jos ne instrumentas visai nereikulin- mės tuo, kai jų kitų kart j sve-

, ,ir ,. , r» * vien kad nereikalauja, bet tie gas. Ypač musų liaudies dai . ......vyriausybę Waslimgtone. Pastaroji atšakoj . , i® r “ • , . . tame nei su ragaišiu įprasyt
, , .. -j • siog nepakenčia, jokio instru- nas chorų bedainuojant instru- .km ii neiraJi kištis i Meksikos vidaus rei- ® w . e J netrali. Nei ne tintvs nėrinekad ji negali kištis į Meksikos vidaus rei- SiV® jvn*u v* negali. Nei jie patys nežino
, , m • • ir-* a t mento. Rodos, nepaprastai kei mentu pavarinėti, nepakenčia- ? . . .. ,kalus. Tas ne visai tiesa. Kitados Am. J., ’ r .... ...’ , dėl ko savo dainos pasiktau-„ sta. 0 betgi taip vra. mas neapsižiūrėjimas. Kai kas .. , ± ,Valstvbių vyriausybe buvo protestavus Ru- ®F * .... . , , svti šiuo kart neina. Ir, gal,1 ----- pasiteisina save tuo, kad * . ,sijos carui dėl žydų persekiojimų, taip pat 
Turkijai dėl vykdytų armėnų krikščionių 
skerdynių.

Meksika yra gretima šiam kraštui. Te
nai plinta socialistiškas raudonasis maras. Jis 
gali lengvai persimesti šion pusėn. Tad ir 
yra šio krašto vyriausybės pareiga apsidrau-

Angliški laikraščiai iš naujo paduoda ži
nių iš Kauno apie Lietuvos Lenkijos susitai-' 
kymo galimumus. Šįkart praneša, kad be so
vietų Rusijos dar ir Latvija su Estija pra
dėjusios dirbti už Vilniaus konflikto uždary
mų. Esu Kaune ir vėl lankosi lenkų diktato- sti m\° tos raudonosios epidemijos. Yra rei-
riaus Pilsudskio atstovas. Pats Pilsudskis nu
vykęs j savo dvarų Vilniaus krašte, kad bu
vus arčiau Lietuvos sienos.

Reikėtų spėti, kati tai yra paprasta Lie
tuvoj gyvenančių lenkų propaganda. Tačiau 
gali būt ir kitaip.

Neseniai taip pat iš Kauno buvo pas
kelbta žinia, kad Lietuvos prezidentas A. 
♦Smetona vedus betarpiškas derybas su dik- 
taiorhun Pilsudskiu. Buvo pažymėta, kad 
Pilsudskis su savo patarėjais norįs rasti ati-

kalinga įspėti Meksikos valdovai, kad jie pa
liautų skleidę ten tuos maro perus.

Meksikos klausimas yra svarbus daly
kas visiems pasaulio katalikams. Apie 15 mi
lijonų meksikiečių katalikų yra mums gimi
ningi dvasiškai. Jei Bažnyčios nurodymu mes 
nuoširdžiai prisidedame prie tolimųjų kraš
tų pagonų atvertimo, ar ta? medžiagiškai, ar 
dvasiškai, tuo labiau mums turi rūpėti žiau
riai persekiojamų meksikiečių katalikų liki-

neva
Netiesa. tik tu vienas į tai atsakyti

Galutinai. Ir j vietinę mu
ziko vien tik žnairi* akimi žiū 
rinėti negalime. Tuo da labiau, 
kad ir jose dažniausiai raudo-

Ispanas nei nemano pradėti balsai neiškryptų. g.ekiai
įdauios be m.ndahnos. K.tmp Oren .au baisa, .skrypsta ,ns- » 
sakant, jo daina be mandali- trumentui bebarikant, negu be ,
nos visai prastokas padaras, jo. Priešingai. Juk tik instru-' 
Prancūzas, germanas, palio- mentas balsams krinkant ausį

----- įkritai imant, Amerikos muzi-
Kaip viskas, taip ir linu- 'ka atsižymi tarptautiniu jau- 

dies daina atsibosta. Reikia'amo daugiau, negu kitokiu.

mas. Jei negalime kuo kitu jiems gelbėti, 
tinkamų taikai forinulų.-Lietuva nieku būdu ' melskimės už juos, kad Visagalis Pievas pa- 
negali išsižadėti Vilniaus. Tai gerai žino Pif- Salintų nuo jų tų skaudžių rykštę. Šventasis
sudskis. Tad jam ir norisi rasti formulę, 
kuriaja būtų pasakyta, kad Lietuva be Vil
niaus išsižadėjimo susitaiko su Lenkija.

Amerikos lietuviai vra gyvai susidomėję 
šiomis žiniomis apie Lietuvos Ijenkijos tai
kos galimumus. Ir ji reikalinga oficialių per 
mūsų spaudų informacijų iš Lietuvos pasiun
tinybės Washingtone.

MEKSIKOS KLAUSIMAS

Kui kas gal norėtų u>yfi, ar tik jau 
ne perdaug rašoma ap’yMeksikų. Juk tai 
svetimas kraštas, -vf.iud mums žmonės. 'Pa
sižino .jie sau. f'

Taip nėra. V^į kraštų katalikų spaudai 
niekad negali. I>ut per daug rašyti apie Mek- 

lygiai Jfaip ir apie sov. Rusiją, kūr vyk
sta žiauriausieji religiniai persekiojimai.

. ' "Pasimokinkime nuo žydų. Viso pasaulio 
žydai tuojau sukelia reakcijų, jei kartais kr.r 
kokioj pasaulio daly pasireiškia skriauda jų 
viengenčiams.

Įsidėmėkime, kati Meksikos raudonieji 
valdovai vykdo konmnirtiškų,tvarkų. !Ši tvar
ka utsiekiama lik rauti.nuoju teroru, Dievo

Didysis Genijus

Tėvas Pijus XI ragina viso pasaulio katali
kus melstis už Meksiku.

VOKIEČIŲ LERKŲ PLAKAI
y

kas, rusas, italas ir taip to- drasko. Jei ne jis, to nebūtų. . . . . . . .' ..... . , . i i • r i • : t įvairumo. Stebėtina, dažniau- Jei taip, tat ir mums ji neprieitai!, veik visi dainuoja besi- Choras, gal, baigti dainų net '. . . ’ k-’ i • šiai jo italų veikaluose ieškoti singa. vadinasi, jei tik tavolaikydami už kokio nors ins- ,ir pora laipsnių žemiau, at ,d x . _____x..s
trumento. Jei daina, tai ir insjaukseiau. Ar tai klaida! Žo- 
trumentas. Jei instrumentas, Idžiu, instrumentas choro Mai
tai ir daina. Įsivaizduoti juos dų neslapsto, o tik koaukšeiau 
dainuojant be instrumento, tu- šiai viešumon tempia. Jis nė

bėgame. Ar tai pavienis, ar Jiolstii ar tavo instrumentui 
ir čielas choras, tik, klausyk. |atatinka, k.ik, dainuok, grok. 
italų dainų riečia! 'o mes atvdžiai pasiklausysim.

ščias darbas. draugas, o tik didžiausis cho 
ro priešininkas.

Kaip tik priešingai su mil
inis. Kol kas mū“ij liaudis tik

Italų dainos begalo gražios. 
Apie ta< Tėra kalbos. Bet kad 
*JK'n-u8U reikalui atatiktų, tai 
!jau visai kitokis klausima-'.

ot.- kas tvirtina, būk tokis *° *r
listė. Visos jos dainos tik tol ^aiykas negalimas. Ir kaip. iroe» W diižnm prie jų prili- 
gražiai skamba, kol jų instru- 'sako> dainuosi be instrumento. kad J"
mentas nepaliečia. Kai tik įsi- Kur tokį chorų rasi, kad tokių .° . anfJ*1Ja °h Ul’
velia instrumentas, dainos gro- Ser’l ausl turėtų! Čia ne klan- g*r ejm abai lengva, ne tiek 

simas choro, ar ausies, o tik tk?,; k,ek w
paprasto pripratimo. Šiuos žo- ^^itinamės akis sau ir mes.

dainininkė, o 3e- instrumenta-

ToiMsijiai
Najis;

žis dingsta.

Kovo 10 — 19 dd. šv. Juo
zapo novena — Waterbury, 
Conn. (Kun. A. Būblys, M. T.
C.).

Kovo 1G — 20, Lc<eH, Mass.

Ve, dėl ko krikštynose, ves- džius rašančiam tenka veik .
tuvėse, kituose smagesniuose kasdien tokius dalykus maty- ta *-1 alna“ ™’nr’ kwr tlk Pa"

I LilATjlVTI ivil'iliitl vin »-w-i I z-k v-» s«»r*
suėjimuose, visur vengiama .ti. Paprasti darbo žmonės, be 
instrumento. Ir tik tol dai- jokių ypatingi) muzikalių au
nuos, kol instrumentas neatai- si), kartų balsų .padavus, gie

da, dainuoja, kai aniolai. Ne 
vien vienu, bet ir keliais bal
sais. Juk choro grožė tik ta-

Kitaip pasakius, tas pačias p (Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.)
Kovo 20 — 24 dd. — Wesi- 

fiekl, Mase., (Kun. A. Dflbly«rsiverti girdėti, ne malonumas, 
o tik dirbinių -suirutė. Jau lai M. I. C.).

Neseniai buvusios aršios priešininkes 
A okieti,^ ir Lenkija, viena kitų šmeižusios Ir-lieps. Kaip tik snšako instru- 
viena hitai grūmojusios, susibičiuliavo ir jų menta8, nutilo daina. Ir da- 
kųaSiynmių valstybių politikams užduota ne- bar vieni žoUa> kiti tik trep-

K6vo 25 — 31 dd. — King- 
sion, Pa. (Kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.).

Kur’ Ir kokios’ Čia tai iau' Ba,8nllžio 1 - ’ <W. - »v. 
Kur. u kokios, tia ta. jau FtraDt.Bk>us panpųoį Wilkes

Barre, Pa. (Kun. A. Bnblys, 
M. I. C.). •

kas įvairesnės rūšies muzikos 
pasiieškoti.

' pfnažas galvosūkis. Pabaltijo valstybės subruz- betgi niekas nedainuoja. |n>e ir yra, jei balsas klausosi :taip platus klausimas, kad net 
do organizuotis, daryti dranginguino sutartis. į : balso, o ne instrumento. šiurpas sukrato į jo didį pa-
Praneūziju pradėjo ieškoti naujų talkininkų, 
Sovietų Rusija irgi nesnaudžiu.

Kitaip sakant, lietuvio sko 
nis mato didelį skirtumų dai- Tui kam, girdi, opera nei 

visų orkestrų turi, jei instru-Hiom'is dienomis Maskvos laikraščiai pu- h©k ir instrumento tarpe. Koi
skelbė Vokietijos ir Lenkijos planus Rusiją kas jųjų ne tik4 kad nešaukia 'mentai nereįkąlingi’f Čia tai
į Azijų išvyti. Tuo tikslu vokiečiai ir lenkai vienybėn, bet, priešingai, ko kitokis klausimas,
rengianti prie naujo karo. Jie planuoju už- Uoliausiai vienų nuo kito lai- • Hetuvių op€ra orkestr^ lu-
imti naujus žemės plotus ir Rusija visai is ko. Berods, dabartinė pažan- . a Uanriiou <i»inaujus žemės plotus ir Rusiją 
Europos išvyti.

Aiškn, kad ir lenkų ir vokiečių apetitai 
nėra pasotinami. Taip pat aišku, kad ir vie
ni ir kiti rengiasi karui, ginkluojasi. Tačiau 
mes abejojame, ar jie išdrįs kuomet nors s,v 
vo planus vykinti. Jei kuda ir išdrįstų — 
apsivils. Norčilami per didelį kaulų praryti, 
užsprings.

A. P. 8andyS Senis Ronrunas iš didelio džiaugsmo 
negalėjo nei žodžio ištarti. Akyse žėrėjo

(Palmigu)
Didelis miestas gėrėjosi Miko koncer

tai . Minios užpildydavo uuditerijas. Tie
siog garbino genijų. Mikus visų metų pra
leido Itoncerluodunias. Prieš išvyksiant iš 
g Mesto dar buvo nukviestai koncertui į 
Vienų miestukų, k.'vl parėmus vaikučių 
prieglaudų.

Miestuko auditorija pilna Miko ger- 
l*jj. Pakilu uždanga. Mikas užtraukia 
i'ielodij;;, kurių kadaise levui sotie grie
že, ir af irnrs •-žvelgė publikų. Htalga 
jo Žvilgsnis sustojo ant vieno žmogaus. 
IZJs Ikritrrė upei:iė jo sičių, iSoMiikas iš

sirito iŠ rankųrir ai dužo. lengvais žings- 
,f»la;s Milui i ėjo viduriniu tuku įr susto
jo prie susilenkusio, raukšlėto veiro -»e-

-- Branguu tėveli, atleisk man, Heži- 
Bujan Kad čia esi. Eikš su manim, tėvuk, 
aš ni Luloa tevę.; neapleisiu.

atleidimo atspindys. Maloniai glamonėjo 
atsiklaupusio sūnaus 'galvų.

Publika negalėjo suprasti, ?:a?p toks 
genijus galėjo taip pasielgti.

— Muno mylimieji drangai, — tarė 
Mikus. — aš du u g kuo nitsikaltati. Garbė 
troŠk?/ apakintas aš buvau paniekinęs 
savo s«*nų tėvukų. Dabar, gailiuosi ir pri
žadu jo neapleisti. Gyvensiu sn savo my
limu tėvuku.

— Kų? — pertraukė Možkovskis. Ar 
tu drįsti paniekint? rr.-ępc po tiek daug 
mano puMišvenliiuo, kad tave i«nlarins ge
nijum! ?»r aš-neišleidau daug pinigo dėl 
tuvi/t’ Ar aš nevertas idlygifllrnot

Ni> — piktai atsakė Mikas. — Tu, 
kuris apguBdinėju? mane sakydamas, ka 1 
muno tėvas visukuo aprūpintas, drįsti Įra
šyti atlyginimo?* Zinomni dalykas, aš 
taipgi esn r altus savo neirti k miyl>c, bet 
tai per tave. .Savo imžadais išvyliojai ma
ne iš namų.

Ai'ti-os vakaras. .Saldi, švelni melo-

. . ri. Opera mat, o liaudies dai-
ga si nusistatymu jau prade-1 dn sIdr(ingi (|a|vkoi
da griouti. Neužilgo, gal, jo Maudis savo dainoje išreiškia
jau ir visai neliks. Kol kas 
vienok jis da čia. Ir nenorint 
skaitytis tenka. •

žvelgus. Tai vienok arčiau prie 
jo priėjus, kai matai širdis 
plakusi nustoja. Gyvenam? .v 
merikoj. 0 juk Amerika, tai 
čielas pasaulis. Kiek čia viso
kių tautų! Ir kiekviena turi 
labai, labai gražios muzikos. 
Pasiklausyk. Pasverk. Apsižifl 
rėk, o, gal, jau ne vienų tokią 
kompozicijų net ir turi, tik,savo mintį žodžiu, opera mu , .............. .. ... ot, per neapsižiūrėjimų joszikes ir arnior.ijos garsais O- . , , .. . . . . ,. . . , . niekad neištnėginai. Pamėgink.peroje instrumentas nekurtų ° °

reiškia daugiau, negu balsas. .
Kuo tndeklas piešėjui, tuo! Kai kurios tautos mums ar

sime yra riacg'T&ž tokia. Vie- muzika operos dainininkui, timesnės už kitas. Imkim, sa-
Apskrita tn;-yklė šia’*..* klau

Mano Keliones 
Įspūdžiai

Ražo Kun. Jnrffu O. M. česaa

Čekoslovakija
Apleidus Lietuvę, važiavau į Berly

nu, o iš ten į Prubq| Čekoslovakijoj.
Mis kraštas yra {vienas veiklių visoj 

EuroĮioj. Kuda buvo {dalis buvusios Aus
trijos - Vengrijos karalijos, kuri tuomet 
susidėjo iš Austrijos,- Čekijos, Slovakijos, 
Vengrijos, dalies Lenkijos ir kitų mažų 
tuntų, Čekoslovakija- turėjo 85 nuošimtį 
visų isdirbysčių. VŽ. tat ir dabur tokia 
turtinga, darbšti. Ji gamina visokias nia-

dija pripildė visų apylinkę. Saulė pusku- 
tiniais spindulėliais apšvietė žilgalvį se
nelį ir jo sūnų. Smuiko, melodija nutrūko. 
Tylomis tėvas tarė:

— Niekados, Mikai, manęs įieupleisif 
Kų, brangus sūneli!

— Ne, niekados, tėveli, niekados!

šinas ir parduoda, rodos, visam pasuuliui. 
Aš sutikau tenai .vienų agentų, kuris va
žinėja i įvairias šalis ir pardavinėja elek
triškus gaminius. Sutikau žmogų iš pie
tų Amerikos, kuris man papasakojo apie 
Butų batų kuralių. Jis Čckoslovukijojc 
turi didžiausių pasaulyje batų fabrikų. 
Be to, čionai gaminami visokį automobi
liai. Kraštas užima antrų vietų filmų iš- 
dirbystėj visoj Europoj. (Anglija laiko 
pirmų vietų). Pinniuu Vokietija tarėjo 
antrų vietų, 1x4 dabar šis kraštas. Žmona 
kumštininko Max Schmelling yra iš šio 
krašto ir yra filmų žvaigždė; dirba Ber
lyne, nes ten daugiau uždirba.

Praha
Praha įdomus miestus. Čionai yra Tė

vų Karmelitų bažnyčioje stebuklinga sto- 
vyltt Ktidikėlio Jėzaus. Iš čia prasiplati
no tas pamuldumus prie Kūdikėlio Jėzaus 
ir man rūpėjo arčiau susipažinti ea tuo 
pumuldumu. Trimųmi, tas pamahlu»uis ė- 
j.iė pradžių Ispanijoje. Kuda Prahoje Ka
rmelitų vienuolynas buvo labai sunkiame 
padėjime, vienuoliai neturėjo net ko val
gyti, karalienė to krašto pasigailėjo vie

Balandžio S — 14 dd. — Su- 
gar Notcli, Pa. (Kun. Jonas 
J. Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Pa. (Kun. A. Būb- 
lys, M. I. C.).

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
lys, M. L C.).

1-sieKvieno kataliko 'yra 
priedermė unitą ir platinti 
katalikiškų rpaodų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo keltus Į amžinastį.

nuolių, atėjo pas juos ir atnešė mūzų Kū
dikėlio Jėzaus stovy.’ų, kuri buvo papuoš
tu gražiais karališkais drabužiais-su vai
niku ant gulvos. Karalienė sakė: “AŠ au
koju jums didžiausį savo turtų, kurį ga
vau, kaijio vestuvių dovanų, nuo savo 
motinos iš Ispanijos, ir aš jums užtikri
nu, jeigu jūs melsitės prie to Kūdikėlio, 
tai būsite visukuo aprūpinti”. Ir ištiesų 
Tėvai Karmelitai bavo visukuo aprūpin
ti ir jiems sekėsi. Bet kada revoliucijos 
metu ta stovyla jiems dingo, vėl atsidū
rė į nelaimę. Suradus stovylų ir prade- 
jus vėl melstis prie Kūdikėlio Jėzaus, vėl 
pradėjo jiems sektis. Tėvaį Karmelitai 
tuda pradėjo platinti pamaldumų prie Kū
dikėlio. Tas Kūdikėlis yra vadinama*’ 
“Prahos Kūdikėlis Jėzus”. Tas pamaldu
mas dabar yra žinomas visam pasauly. 
Kūdikėlis Jėzus mokina mus nusižemini
mo. Būdamas Dievu, jis tapo žmogumi, 
kūdikėliu,' kad mes Jį mylėtumėni. Ma
čiau ir lų stebuklingų stovylų ir prie jos
luikiau šv. Mišias.«

(Daugiau bus)
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE jtorija nedraudžia tokius sąsiu
---------------------- vinius mokykloje vartoti (kaip

Išvilkti Vokietininkų Kariški Pasirengimai ,k™’,^‘ ™"s toi8in j,nsi«
---------------------- Liudyt. HEINRICH STREI-

[SUDEGINTOS TROBOS VOKIEČIO NENORINČIO DĖTIS KIBS (Petreli,, kaimo moky
klos mokytojas, Šilutės apsk., 
parodymus davė, nors ir sun
kokai, vis dėlto lietuvių kal
ba) sakosi nepriklausęs nei 
Neumanno, nei Sasso politi
nėms organizacijoms; tik už
sienyje pagarsėjęs agitatorius 

‘prieš Lietuvą, buvęs mokyklų 
inspektorius ir krašto seime- 
lio narys Meyer buvo jį labai 
vertinęs ir, kaip pats liudyto- 
jas sako, jam ir nenorint lys 
ti vyresniems už jį mokytoja
ms už akių, būtinai buvo jį 
paskyręs mokytojų kursų ve

(paveikslu viršuje ir kad direk- mokykloje; vėliau krašto di- PROK. MONSTAVIČIUS: lą, turėjo gauti direktorijos
rektorija išleido įstatymų, kad Dėl ko T. buvai atsisakęs! 
vaikai būtų mokomi ta kalba, i STREKIES: Buvo krašto 
kurios tėvai pareikalaus, o'seimelyje pasisakyta prieš

PRIE PUOLIMO LIETUVIŲ 
Sausio 15-17, 1934 Klaipėdoje Išstatytos Naktinės Sargybos ir 

Provokuotas Puolimas Lietuviu

'Liudytojas MARTIN BUR-j riRMININKAS: Iš kur to- irdytojui yra tik neteisybę pa- 
|KANDT (dabar mūsų jauno, kią fantaziją turėjai apie til-įrodęs.

tai, anot liud. Streikio, guda 
rydavo sunkumų, nes tėvų rei 
kalavimai būdavę kartais la
bai keisti ir ekstremistiški: 
pav., vienas ūkininkus parei
kalavęs pakeisti mokslo pro
gramą ir mokytį jo vaikus tik 
vokiečių kalba tiktai dėl to,

tuos “priedus” ir spauda bu 
vo aštriai juos pasmerkusi, 
kaip papirkimo pinigus.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Ar pas Tamstą mokykloje bu

vo vartojami uždavinynai: ‘A. 
Buettners Rechenbuch fuer O-

kareivio uniformoje, bet dar tų statybą ir sprogdinimus? 
sunkiai kalba lietuviškai) pa-Į BURKANDT: Prieš tai su
rengiamojo tardymo metu y- piktas vienas pionierių dalies 

Ira labai daug parodęs apie sa- kareivis iš Kauno man buvo 
Įvo dalyvavimą SA organizaci- papasakojęs, kaip tai daro
moje Tilžėje, apie išėjimą SA ma...
vadų kursų Karaliaučiuje ir Teismo pirmininkas pagar- 

Įapie mokymą Sovogo jaunime sino antrąjį ir trečiąjį liud,
įKlaipėdoje kariškos mankštos; Burkandto parodymų protoko- |kyklos mokytojas, kurį Katy- 
ljis yra Klaipėdos miesto gy- lfc kuriuose jis yra dar papa- 7-ių Sovogo grupės vadas Otto 
Įventojas, stalius, 1933-1-15 ne- jsakojęs lankęsis Vokietijos ko- Brust buvo įrašęs į “juodąją 
ĮliUk'iai perėjęs sieną ir apsi- nsulate Klaipėdoje, kur kon-

ADV. STANKEVIČIUS: 
Prašau teismą taip pat užpro
tokoluoti ir motyvą, kad liu
dytojas sakosi taip pasielgęs 
iš baimės, kad nebaustų už 
slaptą sienos perėjimą...

Liudytojas ROBERT HEIN,
Katyčių (Pagėgių apskr.) 1110-

mygą" (liudytojas parody-
įgyvenęs Tilžėje; ten, kaip pats 
lyra parodęs per pareng. tar
dymą, neturėjęs kur dėtis, tai

sulas v. Halėm pataręs jam, 
kad neturėtų nemalonumų, pa
likti konsulate savo SA vadų

SA smogikai suteikę jam \lo- kursų baigimo liudijimą, ką 
vanai nakvynę, o kaį patyrę, i Burkandt sakėsi ir padaręs. 

Įkąri jis klaipėdietis, tuojau PIRMININKAS: Ar ir šitą 
priėmę į savo organizaciją, į viską esi pasakojęs? 
kurią jis sakosi įstojęs tik dėl: BURKANDT: Taip, viską 
to, kad neturėjęs kur dėtis; esu pasakojęs, tiktai Vokieti- 
1933 m. liepos mėn. jį pasiun- jos konsulate Klaipėdoje esu 
tę į Karaliaučių į SA pionie- buvęs tik darbo ieškoti...

|rių bei kariško rengimo kur- PIRMININKAS: Dėl ko tą

mus davė gražia lietuvių kal
ba), patvirtino tą faktą, pri
durdamas buvęs Sovogo žmo
nių dar ir sekamas; net Til
žėje kartą sekioję paskui jį du 
nepažįstami vyrai.

stenpreussen’? (Tai yra gry- 
kad lietuvių ūkininkų draugi- nai nacionalsocialistinės pro- 
ja nepirko iš jo kiaulių... Yra pagandos uždavinynas, kurio 
tėvų, sako liud. Streikies, ku 'pirmajame puslapyje pasaky- 
rie reikalauja, kad jų vaikai ta, kad “atplėštas ir prie Lie-
nebūtų mokomi nė žodžio vo luvos prijungtas Klaipėdos kra man, jeigu noriu mokytojauti 
kiškai.

TEISM( >

sutikimą. Mokytojas pats imu 
savęs negalėjo jokios knygos 
savo mokyklai įvesti. (Kaip 
žinome, tokios knygos buvo į 
vestos dr. Sclireiberio direk
torijos laikais...).

PROK. MONSTAVIČIUS; 
Gal liudytojas pasakys, ar jis 
gavo iš Vokietijos vyriausybės 
leidimą mokytojauti Klaipė
dos krašte?
’ STREKIES: Taip... Kai bai
giau Osterodės (Rytų Prūsuo
se) mokytojų seminariją, tos' 
seminarijos direktorius įsakė

PIRMININKAS:
štas su 70,000 vokiečių”, ir Klaipėdos krašte, paduoti p ra 
kuriame yra tokių uždavinių, šymą ir gauti iš Vokietijos vy

Teisiamųjų mokytoji) šioje by kaip apskaičiavimas, kiek at- riausybės leidimą, 
loję daugelis visai nemoka lie sieina“tavo vyresniajam bro 
tuviškai. Ar gali, visai nema liui Hitlerio jaunimo (Hitler-

dėju. Liud. Streikies sako, kad kėdamas lietuvių kalbos, mo- junge) nariui pilna uniforma”
dar prancūzai prieš prisijun- kyti vaikus lietuviškai? 
giant Klaipėdos kraštui prie j STREKIES: Kas visai ne- 
Lietuvos pakeitė vokiečių 1870 moka, žinoma, negali ir kitų 
ir 1876 metų įstatymus, kurie [mokyti.
draudė mokyti pradžios mo 
kvklose lietuvių tėvų vaikus 
lietuvių kalba. Pats liudytojas 
sakosi mažas būdamas buvęs

(šio uždavinio gale dar prira-

ADV. BATAITIS (gynėjus 
iš susitarimo): Ar liudytoja? 
yra lietuviško nusistatymo?

STREKIES: Aš esu tokio

sus, kur mokę kaip valdyti 
ginklai, mokę kariškos rikiuo- 

| tės, buvus daroma kariška ma 
nevrinė rikiuotė, mokę sprog
dinti tiltus, mokę kaip slėp
tis nuo priešo ir kaip prisitai
kyti prie vietos, mokę kaip 
pereiti per upę, kaip pastaty
ti laikinai tiltai, kaip elgtis

ADV. TOLIUŠIS: Ar Tami- mokomas tik vokiečių kalba, 
sta lojalus Lietuvai! o tai buvę labai blogai, bet jis

HEIN: Taip, lojalus. Aš Pats> mokytojaudamas, sakosi 
priklausau lietuvių mokytoji) žiūrėjęs tik įstatymo; tiesa, 
draugijai. kai prancūzai pakeitė anuos

Jis toliau parodo, kad jo nelemtus vokiečių įstatymus
patį, ką anksčiau buvai pasa
kojęs policijai, liepos 10 d. vėl 
viską papasakojai teismo tar
dytojui?

BURKANDT: Bijojau, kad 
nenubaustų už slaptą sienos 
perėjimą...

PIRMININKAS (teismo se
kretoriams) : Užprotokoluoki

su sprogdinamuoju paraku, kaJ liu(lytojas vi8ką> kaip 
kaip metyti granatas ir 11; jis .f ta.
baigęs tuos kursus, gavęs SA
grupės vado laipsnį; Tilžėje 
ir Karaliaučiuje, kaip yra pa
rodęs Burkandt, SA nariai 
nuolat dainuodavę, kad žy
giuosią į Klaipėdos kraštą, ir 
kalbėdavę, kad išvysią lietu
vius iš Klaipėdos krašto; 1933- 
XI-10 Burkandt sugrįžęs į 
Klaipėdą, kur buvęs pakvies
tas mokyti kariškos mankštoj 
Neumanno partijos jaunimą 
vieną kariškos mankštos pu 
mokęs esąs davęs Sovogo cen
tro biufe, o antrą buvęs kvies 
tas duoti atvirame ore — mi
ške prie Krantinės (Strandvi- 
lla), bet į šią pamoką nenue 
jęs, nes buvęs suimtas. Tokii, 
parodymų Burkandt yra pn- 
pasal.cjęs tris ilgus protoko

lais ir policijai, ir teismo tai- 
|Wytojui; antrame ir trečiame 

protokole jis yra patvirtinę? 
viską, ką parodęs pirmą kar 
tą, ir vis dar daūgiau pa paša 
kojęs, su visomis smulkrr.eno 
mis, o dabar teisme — abso 
liūčiai visko išsigynė (tiek te 
patvirtindamas, kad buvo sla 
ptai perėjęs sieną į Tilžę)...

PIRMININKAS (kąį liudy
tojas išsigynė pirmojo, poli
cijos surašyto jo parodym, 
protokolo): Tai ar liudvtoja- 
nėia šito viso sakęs?

BURKANDT: Esu sakęs, 
tik — čia viskas neteisybė...

PIRMININKAS: Dėl ko sa
kei, jeigu neteisybė?

BURKANDT: Bijojau, kad 
nenubaustų...

PIRMININKAS: Kai tiek 
pripasakojai dalyvavęs SA o- 
rganizacijoje ir išėjęs SA viV 
dų kursus, galėjo už tai juk 
daugiau nubausti?

BURKANDT: (tyli)..
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mokykloje nebuvo nacionalso
cialistinių dainų knygų, kokių 
rasta eilės teisiamųjų moky
tojų mokyklose, kad jis tokių 
dainų vaikus nemokė, kad kny 
gas mokykloms paprastai nu
rodo krašto direktorija, bet 
jas mokykloms nuperka patys 
mokytojai, kad jo mokykloje 
vaikai galėjo vartoti sąsiuvi-

liud. Streikies sakosi tuojau 
ėmęs mokyti lietuvių vaikus 
lietuvių kalba; dėl to net su
sipykęs su vyresniuoju moky
toju Skoppu, kuris, nepaisy
damas naujo įstatymo, drau
dęs jam, kaip jaunesniam mo-

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Gal liudytojas pasakys, ar jis 
taip pat gaudavo vadinamus 
“algų priedus” iš Vokietijos?

STREKIES: Taip, gauda
vau. Viso esu gavęs 16,000 
vok. markių.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Ar nebuvo nutrauktas liudy
tojui tų “priedų” mokėjimas?

STREKIES: Taip, kartą, 
kai buvau perkeltas mokyto 
jauti į kitų mokyklų, į Pet 
relius, kur ligšiol mokytojau
ju, kurį laiką man buvo ^nn 
traukę tų pinigų mokėjimą.

PROK. MONSTAVIČIUS:
kytojui, mokyti vaikus lietu-j0 pats liudytojas ar nebuvo 
viškai ir net kurstęs vaikus atsisakęs nuo tų “priedų”?
nelankyti lietuviškų pamokų,

nius ir su Vytauto Didžiojo griaudamas tuo būdu drausmę
STREKIES: Taip, kartą bu 

vau atsisakęs.

sytas toks sakinys: “Tėvas di-|nusistatvmo, kokio reikalauja 
džiuojasi, kad jos trys vaikai j įstatymai, 
žygiuoja rudais hitlerininkų | . ADV. BATAITIS: Ar liudy 
marškiniais”), arba, kaip pa- |tojas priklauso lietuvių moky 
dalinti SA smogiamųjų būrių tojų draugijai? 
paradą pulkais, smog. būriais, 
batalionais, trupėmis ir bū
riais, arba, kiek žuvo ir buvo 
sužeistų Hitlerio jaunimo or
ganizacijos narių, kai tie “iš
tikimieji kovotojai parodė vo
kiečių tautos ištikimybę Adol
fui Hitleriui”).

STREKIES: Kartą buvo į- 
vesta.

PROK. MONSTAVIČIUS:
Iš kur atsirado tokie grynai 
tendencingi vadovėliai moky
klose? '

STREKIES: Buvo krašto 
direktorijos įvesti. Kiekviena 
knyga, kuri eidavo į mokyk-

STREKIES: Aš priklausai 
tik vokiečių mokytojų draugi
jai.

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSIiO IiAIKAS:

Nuo 9 15 ryto Iki 3 po pietų, Ii 
nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3109 So. Halsted., Cliicago, III.

A

Gaila,5unau...bet aš nerašau indorsavimu!
____ _ sako

Jaunas Vyras:

p. Cohan 
jaunas Vyras 

p. Cohan
Jaunas Vyras 

p. Cohan
Jaunas Vyras 

p. Cohan:

Jaunas Vyras: 
p. Cohan:

Jaunas Vyras:

“Gerai p. Cohan. Jeigu Tamsta atsi
sakai parašyti liudijimą, ką bedary
si. Bet pavelykite man paduoti jums 
keletą klausimų?“
“Gerai. Saukite!”
“Jus rūkote Old Golds, ar ne?” 
“Rukau.”
“Kada jus juos pradėjote rūkyti?”
“Virš metų laiko.”
“Jei locka, prašau man pasakyti ko
dėl jus permainėte ant Old Golds?”
“Aš mėgstu malonumą be blogų pa
sekmių.”
“Ir Old Golds niekuomet dar nepa
kenkė mano gerklei.”
“Ar jus ir toliau rūkysite Old Golds ?”
“Tai priklauso. Aš be acejo rūky
siu Old Golds iki tol, kol jie pildys 
savo obalsį —‘Švelniausias Amerikos 
Cigaretas’.”
“Ačiū Tamstai p. Cohan. Jus palie
kate manę su šypsą ant veido, kai 
sakote sudie!”

J auna t ai Vyras turėjo paminėti p. Cohan itai i«.- 
Geresnis tabakas neauga nfgu vartojama Old Gold, Ir 
jis yra tyras. Lengvas ant GERKLĖS ir NERVU.

ŠvelnuMui AMERIKOS GIGARĖTU
GEORGE M. COHAN ... Pirmos Rulies Aktorius, Pasižymi jęs Raiytojaa ir Produreris

OP.LoriUvdCo..toe.

dienos 1 LIETUVĄ
,'^T. Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerbavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Taipgi reguliariai 18- 
plauktmel gerai žino
mais kablnlnlals gar
laiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas it Bre
meno Ir Hamburgo

Informacijų klauski
te pus vletlnj agentų 
arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS
DEUTSCHLAND

HAMBURC
NEWYORK

ALBERTBALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph Stv Chicago

■ ■.............................................................................................................................................................................................. ....................................
......

Švelnu*^gerklei cigaretaU

_ ____

Gerkit ir Reikalaukit
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Gatvės Kalbėtojai Amerikoje
Senovės laikais kui kurie juos šelpti ir jiems darbų su-

žmonė* nors tris kurtus savo 
gyvenime ėjo j bažnyčių. Jie 
buvo bažnyčioje, kui buvo kri
kštydami; jie pūty.- ėjo, kai 
norėjo apsivesti ir pagalios 
kai mirė buvo laidojami iš ba
žnyčios.

Dabar yru Amerikoje žmo
nių, kurioms ir to nereikia. 
Paprastai, jie nėra priešingi 
.Bažnyčiai ir jos patarnavimui, 
bet jie yra lubui apsileidę dva
sios reikaluose. Jie nežino, kas 
yra Bažnyčia, kų jiems gali 
duoti ir kokį patarnavimų ga
lį suteikti jų sielos reikalams. 
Jiems apie tai reikia praneš
ti, paaiškinti ir prie Dievo pa
traukti. Dėlto mūsų laikais 
atsiranda sakyklų ne tik baž
nyčiose, bet ant gatvių, jiar- 
kuose ir kitose viešose vieto
se.

rasti.

KA "GINA” AMERIKIE
ČIAI LIETUVIAI KO

MUNISTAI

naitė), Komodaitę ir Gordo- gas ir jis nepripažįsta nė gi- 
naitę, kaipo “nekaltus, uolius minystės nė prietelystės. Ski-

SUCH IS LIFE-^

SNAP-SHOOTING THE MILLENIUM -
Veteran: “Then, sonny, we r«n Irom the enemy aa fa-,. ra

Our legs could carry us. fhougti we outnumbered them twe to cne?”

darbininkų vadus’’, paloistl ir via bausmes pagal įstatymus 
bendrai visus politinius kali- iv nusikaltimų sunkumų. Tui- 
niųs paleisti. Tos rezoliucijos
pasirašytos įvairių lietuvių

gi ir Šokotui, Levinaitei iv 
Komodaitei, teks bausmė pa- 
gal-jų nusikaltimo sunkumų, 
koks jis teisme bus išaiškin
tas, ir jokios čia rezoliucijos 
nepagelbės. Tsb.

1924 metų kovo mėn. 29 d.lijoje šis gatvės kalbė
tojų darbas pradėtas 1917 me
tais. Iš pradžių buvo tik šeši
kalbėtojai. Dabar vien Londo žeria Glikmana*. rer taruymų matyt, jos
ne yra viso 150 kalbėtojų, o paaiškėjo, kad Glikmunas an- 'organizacijos ar asmenų grn 
visoje Anglijoje 600. ksčiau buvo komunistas, o pe-'pės darbas. Galimas daiktus,

„vrikoje, Bostono miesto, fklli nu» »»«•"<*« kad ir amerikiečiai lietuviai Į
šus darbas prasidėjo trn- ir net Pr»'1^ kenktl* komunistai yra suklaidino i: :

pūtį vėliau. Vienas žvdas, Do- .l^tuvojo komunistų veikimas tikrus lietuvius darbininku Į 
vydas Goldstein, atsivertęs ; draudžiamos, ir jie veikia sla- Užsistoti už nova nekaltai ka-Į

ptai. Buvo įtarta, kad Gilk- Ginamus žmones, yra gerašir-
mono Tiiirzii/l/S nuiva L-r ilki nvi i 1-

Angį

Amei
panašus

o niun- d. Įjurbininkų organizacijų v 
gatvėj, mirti- jais, beveik visos vienodo 

nai į galvų buvo nušautas spaustuvėje spaus-
zeris Glikmana*. Per tardymų Jintos matvt. ios visos vienos

Kaune, Gardino
ae
tu-

katalikus, iš dėkingumo de!
Šv. Tikėjimo dovanos, pradė
jo ir kitiems kalbėti apie Ka
talikų Bažnyčių. Jis gavo Bo
stono kardinolo leidinių ir iš
pradžios! kalbėjo tik aplink Įmedaitt ir Levinaitė, o Gordo-' ninku vadus 
Bostonų. Paskutiniais dviem naitė, kuri ir gi dalyvavusi'veiklius kom 
metais jis keliavo po visų A
merikų, skelbdamas Dievo žo 
di. *

Dabar jau yra daug miestų, kaltinamieji ir nužudytasis
_ . kur kalbos dažnai laikomos Sy (Glikmanas yra žydų tautybės
Jaųi put daugelis protesto-' kuia(|ienlais w Kalbas su l'r dirbo komunistinį ilnibę,

ny nėra patenkintu savo k a,. komunistinio Mnskvoa in
dingu tikėjimu. Jie ieško dva- i •... ... ... . x- nas kalbėtoju via pirmininkas,sisko tikėjimo, nori žinoti a- L, ,, . .. ,„ , i t,...................Kalbu metu jis palaiko tvur-pie Katalikų Bažnyčių ir tos' , , , ,, ....

, . t- x • x -x • kų, o kai kalbos pasibaigia, mokslą. Jie taip pat greit iri.. ,, .x . v- v , . v- Lira atsakinėja į paklausimus,atsiverčia, ypač atsiverčia nioj

manų nužudė patys komunis- Jdžiai, — tai kodėl neužtarti 
tai politiniais sumetimais, iš kalini... Sitam atsitikime ma
keršto. Ryšy su šiuo nužudy
mu buvo areštuoti feokota. Ko-

tome, kad. rezoliucijų siuntė-

SVARBUS LIETUVIO 
IŠRADIMAS

LĖKTUVŲ BEI LAIVį 
KELEIVIAMS GELBĖTI

Šiaulių mokesčių inapekto- 
dū.riaus padėjėjas B. Vaieekaus- 

jai gina ne kokius ten daibi- j(as gukunstruavo lėktuvų, or- 
ndus, bet grynus ir jaįvįų ’uvį laivų keleiviams ge- 

. . komunistų agentus iv j) Lėti tam tikrų dėžę. Šio išra-
. šio nužudymo suokalby, pasi- dargi žmogžudžius. Jeigu ame- ĮllilUo tįksjas _ nelaimei ats<- 
- 'slėpė nuo teismo ir iki šiol po- rik, lietuviai kamunistai toki tikus su lėktuvu išmesti e Uci> paisoma. Visi kelur. greiti paaigaUM kaliniu, tai i X \X YXiu

uždaros kabinos su keleiviu 
kiek jie protestavo, 'jėžę, kuri parašiuto pagalba 

kaip So\. Rusijoje, po komi- į nusileist ų ant vandens 
saro Kirovo nužudymo, be jo-

įdomu,
ar že

mės paviršiaus. Apatinėje dė
žės dalyje yra keleiviui sėdy
nė. Katastrofai ory gresian!,

kyti žmonės bei protestonų 
ministeriai. Jie sudaro trupu
tį sunkumo Bažnyčiai. Papra
stai iš savo bažnyčios jie tu
ri gyvenimą.
vaikais gyvena 
siverčia, .jie ne, 
gaiš ir tokiu 
duonos ir darbo. Kai kurie ste 
ngiasi būti mokytojais, bet ir 
mokytojo vietų nelengva gau
ti. Žinoma, katalikai stengiasi

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS 
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

Paprastai, kalba pasauliniui 
žmonės, nes kur yra daug pro
testonų, kunigui nebūtų pato
gu kalbėti. Be to, kunigai yra

kio tardymo ir apsigynimo, 
teniaeionnlo (Kominterno) a- buvo sušaudyta šimtai žino-
geniui. Areštuotieji šokote, n,,,. O knlbaniien® šokotui ir jMeivi.s pa»p«u<Iii» rankena ,t 
Koniodnitf ir LevinaitS ir pa- kitiems, kaltininkams Glikam- beveik akinirksniu suspausto 
sislėpusi Gordonaitė seniai ir'no nužudyme, joks neteisingas
atkakliai užsiima komunistine sprendimas ir bausmė negre- 
agitacija ir kurstymais dar-Į siu. Pravertas stropus tardy- 
bininkų tarpe, bet jie patys nias, teisme jie galės su ad. 
net‘nėra darbininkai, nes gy-, voką tais ir liudininkais įrody-

oro ar spyruoklės pagalba ta 
inpriai užsidaro dėžės durelės 1 
ir dėžė su keleiviu išmetama 
iš kabinos. Dėžėje įstatytas v- 
patingos konstrukcijos kvėpa- 

žc
pa

šo vandens ir nerasta jokių tiniai lėktuvai nėra pakunka- 
jdeformaviinų. Tuc būdu dėže mai dideli. ("L. )
'su keleiviu ged plūduriuoti
vandens paviršiuje neribotų 
laikų, o iš justas pagalbon Jė- Nervuotas — Susierzinęs? 

Štai Greita Pagelba
nes gali būti aprūpinta raudo 
na šviesa. Patekęs į vanderų 
keleivis gali atidaryti dėžė

lūs sako. Kas tik kunigui ti 
nka kalbėti, į tuo.s dalykus pa
sauliniai kalbėtojai nesikiša. 
Jei būtų kokių nesupratimų 
apie tikėjimo dalykus, kurių 
jiems netinka aiškinti, jie sa
ko klausytojui: “Jei nori apie 
tai žinoti, eik pamatyti kuni
gų”.

Iš pradžios buvo žiūrima į 
gatvės kalbėtojus, kaipo į a- 
gitatorius. Apie juos buvo kal
bama su panieka. Dabar ši nnu 
monė pradeda nykti, ypač va- 

į juos žiūri

mis, bet tos bausmės nuo len- Ibausmų pakelti. Nes nė Lietu- 
gvo ir pelningo agento darbo veju, nė kitose kultūringos: 
juos neatgrasino. Kai papilde
žmogžudystę, jie buvo areštuo

šalyse Žmogžudystėmis vesti 
bet kokių pelitinę kovų įr drau

į Kam būti nervuolu ar susierzinusiu ? 
i NUGA-TONE suteiks greitą purkII):^. 
1 Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
i ir veikla akstinu visai nervų siste- 
I mai. Nervingumas daro žmones er- 

, . . x • • i i-i- • i- I ziais Ir nemaloniais. Suvaldykit savoJ.uns >r atsistslęs praeit u u tis i nerViis 8u nuoa-tone ir gn iui 
• , , -1x1.1 užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturipi'le kl’ailto, ar prie «,.et kurio j prasto skonio. Jis yra plokštelių for

moje ir lengvas priimti. Pafniklt vi
so mėnesio trytmentą. už Vieną Do- 

, -*• t i i lerj. Jei rezultatai nepatenkins, jūsųgali tliretl dūle- j pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi apltekoriai. Neatidė- 
liokit—gaukit honką šiandien. Ven- 

: i-»- • . H i n» Mt pamainų. Reikalaukit Ukro NU-uringa, vib’uen deze jos pavir kelionėse per vandenynų, luo ga-tone.
' Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 

—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

šiuje laikysis dugnu žemyn, c

laivo. Tuo būdu šis Vaieekaus 
ko išradimas 
lės reikšmės tolimesnėse oro 
kelionėse per vandenynų. r. 
išradimu gali pasinaudoti

Atėję j šiuos paveikslus pa
matysite ta garsųjį visame pa-i karuose. Žmonės t . ...šaulyje Prancūzijos mieli, kaipo į tiesos skelbėjus. Pra- l“™1 pereito gruo
UURDĄ, kur 1^8 . metais ei,4 OmaIlos miest0 vte dėto n-.ėu pradėjo snmtmėtt

np P anuirpiulfp ftv F . T -ev Tini lAv-.a

ti ir padėti j kalėjimų ir už- Ūžiama ir baudžiama. Įdomu, 
vesta jiems byla. Ši byla da- kų anier. lietuviams komunis 
bar perduota kariuomenės tei- tams pasakytų laisvosios Ame-• I • •*mui. rikos teismas, jeigu jie paban-

Įdomu čia pažymėti, kad ši dytų pareikalau-ti kurį nors 
tie žmogžudžiai tam tikrais
būdais kreipėsi J Amerikos Ju
ngtinių Valstybių lietuvius ko 
munistus, prušydami pagal 
bos. Ir štai amerikiečiai lie-

kvėpavimo vamzdelis aukštyn 
Per bandymus dėžė buvo mes
ta nuo Palangos tilto iš 3 me
trų aukščio. Dėžės kritimo gre:
tis galėjo būti T—10 mtr. jie: 'įstaigai, kuri pranese, pašiūri- 
sekundę, maždaug toks, kokiu tusi savo oro ministerijai susi- 

... . . tgreįčiu krenta žmogus su pa- į pažinti. Ee to, pažymi, ka<5
poltmį ar kriminaunį zmog tr2įįutu. Dėžė ant vandens pu- Įgali būti tik tokia kliūtis tuin 
žudį... Įviršiuus plūduriavo G vai., o ^išradimui priimti, kad dabar-

JJctuvos teisuias yra teisiu-'ištraukus, joje nebuvo ne la- ___________________

laivai keleiviams gelbėti. 
Bolius Vaicekauskas savo

išradimo brėžinius ir aprašy
mą nusiuntė Anglijos patentų

KINGU VIENYBĖS MALDAKNYGE i^Augk

Švenč. Panelė apsireiškė Šv.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulin* Parodų (World? Puskni 8U kitais klausosi pra-
Tair), kalbos.

4) Komedijų, kur dalyvauja' Kai kurie jau ir kunigai

nas skerdyklų darbininkas pa- 
sirįžo kalbas sakyti pietų m' 
tu. Stebėtinas dalykas! Kas
dienėj jis turėjo nuo 400 iki 
500 klausytojų . Kai kurie vy
rai pasiima su savimi valgius, 
išeina iš dirbtuvės, atsisėda 
ant gatvės, ramiai klausosi ir 
valgo. Kiti greičiau bėga į re
stauracijų ir tenai valgo, o

Lietuvos įstaigoms ir net Pre
zidente Antano Smetonos var
du protesto rezoliucijas, ku
riose “griežtai reikalauja ” 
Šakotų, Levinaitę (kai kurio
se rezoliucijose klaidingai ar 
sųmoningui vadinuma Lauri-

vės. .Jiems tik viena* dalyku* 
rūpėjo, užkariauti pa*aulį ir 
laimėti Kristui.

Kunigų Vienvbės jmruošta maldaknygė bus iki gavėniai,!! 
užbaigta. Si maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo-' | 
mis, o spausdinama “Draugo” spaustuvėje.

Kunigų Vienybės maldaknygų yra nedidelio formato, tu-Į 
n 236 pnjupius ir gražiais juodam apdarais. Jos kaina 65 | 
centai; *u paauksavimu 75 centai; su skuriniais apdarais! 
$1,25 centai.

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės yra nutarta visur 
laikytis maldų tvarkos sulyg jų priruošta maldaknyge, kad 
suvienodinus visose lietuvių bažnyčiose pamaldas.

ftių Kunigų Vienybė* paruoštų maldaknygę bus galima 
gauti pas savo klebonų arba “Draugo” knygyne, 2334 So. 
Oakle^' Avė., Cliicago, III.

ftių maldaknygę galima jau dabar užsisakyti “Draugo”1 • z • 1 1 * * * *'*• | lllalClUK II > ^Uliniu ju 11 Kleinui lu&oloclll j ll viaufttJ

Kun. Jučam JuMTičiuslknygyne, o kaip tik bus ji užbaigta visiems pasiųsime paštu. |

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ tnrintj 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL

WEAKANDSKINNY 
MEN, WOMEN

AND CHILDREN
Save d by new Vitaminą of Cod Liver 

Oil in toatalcM tablets.
ronntU of firm hcalthy flesh inrt-sd of 

bare ncraetty bones I Nrw viaor, vim and 
cnortry in»t-ad of tircd listlesanct..! Stmdy, 
<iuiut itcrvesl That is what tkouunds of 
people are cettinir throuich scientit<U’ latrą 
diacovcry—the Vitemins of Cod Liver Oil 
eoncentrated in iittie tuttar coated tabiet. 
without any of its horrid. ftėhy taute or tuneli.

McCoy'a Cod Liver Oil Tablets, they'ro 
calieti! "Cod Liver Oil in Tablets", and they 
aimply work wonders. A littlo boy of S. seri- 
ottsiy siek, got well and trained 10% lb». in 
juat one month. A itirl of thirteen after the 
šame diaease. pain^d 3 Ihs. the Srnt werk and 
2 Ibs. cach week after. A youtttf mother who 
could not eat or aleep after baby rante Rot 
all her health back and gained 10 Ibs. in lesa 
than a month.

You aimply mušt try McCoy'a at onee. 
Remember if you don't srairt o t l-ast 8 ibi. of 
flrm healthy flesh in a month cet your money 
baok. ''emand and ert MrCoy'n—the oriyinal 

and yenuine Cod Liver OM Tablete 
— approved hy Cood Housekeepintr 
Institute. Refuse all substitute*—

____ Insist on th» oriainal McCoy’s—
there are nonc better.

Charlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PEL- 

DŽIUS sekančiose vietose:*
Ketverge, Kovo-Mūreli 7 d., 

Klūkčiau* salėje, Maspefh, N. 
Y.

Pėtnyčioje. Ki,vu 8 d., Kun. 
Balkūno juir. Great Nuck, N. 
Y.

HedeVoje, Kovo 10 d., Kun. 
N. Pukujnio par. salėje, Broo- 
kfvn, N. Y.

Panedclyje, Kovo 11 d. par. 
salėje, Bridgejx)rt, (’onn.

Nedėlioję, Kovo 17 d., Kun. 
Vusio j>ar. salėje, Woreesler, 
Ma>*.

Ketverge, Kovo 21 d., pur. 
salėje, Cambridge, Mus*.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. |*ir. 
*alėj(*, Lowell, .Mas*.

Nedėlioję, Kovo 24 <1. pur. 
sjilė.|<>, |jawrenee, Mnss.

Utaminke, Kovo 26 <1. paj\ 
salėje, Bnukton, Mas*.
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c
Užsisakant šiuos judamuo

pradėjo Sitų darbų. Oklahoinos 
mieste kun. Lcven nu vyskupo | 
P. Kelly leidimu 1932 metais į 
pradėjo kalbas sakyti ant g' '' 
Įlvės. Viename laiške savo d|T-'u 
gui ta* kunigu* labai džiau
giasi. Jis taip rašo: Mano ga- j 
tvės prakalbų sekinės labai Į 
geros. I^rotcutonų ministeriai 
pirmiau mano kalbų metu lai
kė Įiamaldas snvo bažnyčiose. 
Kai išgirdo upio kalbas, užda
rė savo bažnyžiai, o atėjo nr 
nę* kluusyti:

Iš tikrųjų, tai gražu* pasi
ryžimas ir tikra* uolumą* pla
tinti šv. tikėjimo tiesa* atsa
lusių katalikų, klaidatikių ii 
pagony tarpe. ftv. Pauliu* taip 
darė. Nekartų ir jam teko !*• 
Įaistogės skelbti Diovo žodį. 
Kiti apaštalui bei. mokiniu' 
taiji jmt darė. Jei nebuvo vL-

EMIL OENEMARK^

dStopk
Iii tehinIg
Sklnr

Tryniui, -„Himnai Žemo suitnh-lo 
nlcibjtnis odoi I penkini sekundai 
— Ir pmrilblnrni prie Kcieinos. 
pufkų. dedervines. Ir libdrlmų Me
lito beveik nebūk linini praAnilun 
vieoklns odos Irltacljns, katilinei 
(o gydymo ypatybei retnl randa
mos kitose nyduolSen, Visos vnlill- 
nyflos uHetko—SSr. »Oe. *1. Ypa
tingai tvirtas Žemo. Du syk «e- 
roenl rosultatnl 31.15,

ti: A. PeldziUa, <03.i S. I an ,, r. .H1' kullw,)o n
ytiii* paveiksimi reikia adiesuo-1 
fiold avė., CJhicago, UI. |pio \ įešputį Jėzų ir aut ga*

žemo
FOfl 5|MN |R«ITATIONS

Buy gloves with what 
it savęs

Kerei k mokyti 50c. nl : 
dnntų most|. Llstarlne To* Į 
olh Fante gaunam* po X8o. 
rAmyk. k*lp r«rtl jt rei
ki*. Ją vartotademM per 
metus su taupei |l 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE25c
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Kun. Leven pasaltojo apie

Misijas Oklahomcja 
N edenui i buvo atsilankęs 

kun. Leven iš OklaJiomos. Ji<

MARIANAPOLIO ŽINIOS
THOMPSON. CONN. — Va

Federacijos Naujosios Angli
jos apskrities seimely Kolegi
jos studentų kuopų atstovavo: 
Antanas Mažukna ir Antanas

Mrio 16 d. Lietuvos Neprikišu MWftn#s Atstovai kuopuikiau 
soinybė'a panunėjimas buvo su- ropri,zuntav0 koieglj,.
ruoštus šia tvarku: Profesorių uisiėmimai

Uyt4 iškilmingas iv. Mišią.... Nvr# kivkvil(lias koiogijo»
laikė kun. J. Vaskevicius, ast

davė vieni) savaitę vieniems jų. Dabartinis klebonas, kun 
'4 kitiems 5 dienas išdirbti. Po .Juozas Jusevičius, juokauja- 
Kalėdų davė po 5, o dabar iijinaa priminė parapijonams, 
po 6 dienas. Bet kaip dviejų kaip jam parengimai bnvo tru 
fiaptų j vienų žmonės
tai pakaitomis dirba
mis, o trečių namie. Tat išei-jmo kunigui už jo pnsidarbavi I Oklahoi* oj'i .yra mažu kata
mi po 4 dienas į savaitę tiems, mų dvasios reikaluose, tai tam pikų, taigi kunigas pradėjo pa 

mokslus sakyti gatvėse kitą 
tikėjimų žmonėms. Sunkus bu
vo darbas ore kalbėti, bet tru-

ės sudėti, | kdomi. .Jis to nedarys. Jeijlabai gražiai papasakojo apk 
jai 2 die- žmonės norį parodyti dėkingu- savo darbuotę tenai.
Tat išei-lmo kunigui už io D&sidarbavi I Oklahomoyj yra mažu kata

kurie anglį į karus pila. Gi ne tik negalima trukdyti, bet 
kiti, vadinami kumpaničnais,'reikia prisidėti. Gerodami ku- 
kurie įvairius darbus kasykla- nigus, klebonas jiasakojo, žino
se dirba, tie gauna ir po 5•>' nėįi turi didesnio prisirišimo

šluojant kun. 1’. fcjkruodeniui 
ir klierikui J. Andriulioniui.

ėmimų (liobby), bet teko pa-
. !stebėti kad neatsilieka ir ko- 

Per Mišias giedojo koiegurta,,!, lnokytojai 
kas darė labai jaudinantį į-
spfidį.

Vakare įvyko atatinkamas 
paminėjimas, kuriame dalyva

studentas turi šiokį-tokį užsi-jkaip yra nustatyta valdžios
dienas, o daugiau nevalia, |įr prie šv. tikėjimo. Nors ku-

utai, Jonas Pilipauskas, lie
tuvių kalbos mokytojas, ir 
“Studentų Žodžio” redakto
rius, renka įvairių šalių pašto 

vo ir pats kolegijos rektorius ženk,e|ins Jis jau didžiuojasi 
kun. Dr. Navickas ir nariu. ir bral,gilĮ kolek.

Štai, Jonas Rakauskas,mokytojų štabo.
Programas susidėjo iš kal- ‘••JįJ-

ilgos vardų, kreipėsi į Ciceros 
politikierius, kurie nemažai 
parėmė. Taigi, visos padėkime 
jai dirbti.

Kursų pamokos įvyksta kie
kvienų ketvirtadienį. Visos 
kviečiamos atsilankyti.

Agota Jaukšienė

DĖKOJAM

L'gas Jonaitis nėra mūsų pa
rapijoje /o širdingai pritarė 

svklos dirbo. Nežinia, ar kom- jo jubiliejaus surengimui ir 
panijos “zopostui” anglių pi- pažadėjo darbuotis, kad tas 
laši, nes, mat, su paskutine .jubiliejus būtų sėkmingas, 
kovo m. diena pasibaigia su-
tarus darbininkų „igas G. Jcuaitis ,.andasi ,ig0. IBroadeast”. Mergaitės paėmė
jonus. O gal jau visur darbai, Rochester Minn Jis iS ^’venirno keletą atsitikimų
pagerėjo, kad turi kur anglį ,nmeje’ It()cnthLt< > Minn. uis 

tenaį gydosi nuo žaizdos nut
ikėjo, kurių gavo dar pasauli- 

Vasario 16 ir 17 d. jaunimas n-a:no kare. Klebonas dažnai

Seniai jau šitaip apie mus ka-

1 1 • v • -. - * kuris savo kolegijos dienose šv. Petro ir Pauliaus parapi- nlHso ž,t nasimelsti už iobn, dainų bei muzikos instru- , •• . • .. ... , ..... . piaso žmonių pasimelsti uz jo
,buvo tos kolegijos spoito pusi- J0S vaiamo veikalų “Biednas !svcikatų. Paskutiniu kartu kle 

nepraleidžia »«•- Tėvas”. Kadangi vaidino alimentų solo. Vakaro vedėjum 
buvo studentas Edvardas Bu- 
levičius. Šis vakaras pasižy
mėjo tuo, kad jame pasirodė 
daug naujų talentų. Žinoma, 
tai davė senesniems progos 
nors kartų jų pasiklausyti. Pa 
triotiškiausių kalbų pasakė 
stud. Albertas Plauta iš Du- 
Bois, Pa.

Programo gražiausioji dalis 
buvo — atvaidinimas dviejų

didžiavima:
perskaitęs nei vienos sporto glų kalba, tai daug ir svetim- 
žineles ir, jei svarbi, nepraleis taučių buvo. atėji; pažiūrėti, 
neiškirpęs. Neatsilieka ir an- Reikia pasakyti, kad yra la- 
glų kalbos mokytojas Juozas bai gabių lošėjų jaunimo tar- 
Yarnaitis, didžiuodamasis sa-į pe. Aš čia jų neminėsiu. Gels
vo piešimo talentu. Savo ini- tina, kad ir toliau taip dar- 
ciatyva Varnaitis įsteigė pie--buotus, tik gera būtų, kad ir 
Šimo kursų, kuriam pats ir va- lietuviškai suloštų dėl senes- 
dovauja. iniųjų. Publikos buvo pilna sa-

„ .. - !lė. Tik, reikia pastebėti, kad tisų studentų užsiėmimus L , . , ’
- - . , • . . .v ... įbuvo betvarkė prie durti, tarp

aktu veit-iln Kain ian ankc bedrjstu liet išvardint, nes po- I. . . . , . . ..aulų reikalo. Kaip jau anks- . prisirinkusių vaikezų svetnn
įčiau rašyta, kolegijos dramos nas faktorius, gal, neduoti
sekcija ir šįmet kaip ir perei
tuose metuose, rengiasi atvai
dinti veikalų įvairiose Naujos 
Anglijos kolonijose, ir iš pir
mo pasirodymo galima spręsti, 
kad vaidinimas bus sėkmin
gas.

' . t. ■» ■ t
Sportas

Studentų kėglių turnamei

liet tiek vietos. Duos, neduos, 
bet kitų kartų visgi parašysiu.

Antanas Bambalas (L. K.)

KELETAS ŽINUČIŲ Iš 
MŪSŲ MIESTELIO

tas jau baigiasi. Kitų savaitę kitose vatstybėse salta

Įlipu laiku įvyko labui daug [BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
atsivertimų. Jis ragino ir o- Į 
maltiečius kunigus bei žmones , —. 
ta- daryti.

“Big BroadcaaV*
Saldžiausios Širdies sodali- 

cija tarėjo labai gražų persta
tymų, taip vadinamų, “Big

ir juos perstatė komedijos fo
rmoje. Žmonių buvo pilna sve
tainė ir visi turėjo labai daug 
juoko. Juoko tarpais, padai
nuota daug ir gražių dainų,

bonus pranešė, kad kun. G. Jo- kas I,ublikai Ubai Po
naičio sveikata truputį geros- * Pa ut ietis
nė ir manoma, kad dėl savo
jubiliejaus jis atvažiuos į So.
Omaha ir kartu su mumis mos žinios

“DRAUGE?

šv. Kazimiero Seserys Juo- 
xapo Marijos Viloj dėkingos 
yra už gautus pinigus ($50) 
iš palikimo u. a. Petronėlės 
Zarunskait**s, vasario 14 d* 
1935 m. Velionė gyveno: 1019 
Mount Vernon Street, Phila- 
delphia, Pa.

Mūsų maldos tegelbsti jos 
sielai amžinybėj

Seserys Sv. Kazimiero

KA “DRAUGAS" KIMS DUODA:

taučių, o ir lietuvių kirkužni- 
nkų. Jie lošėjus pamėgdžiojo, 
rėkavo, o publikai trukdė klau 
syti. Pertraukoj vakaro vedė
ja varg. J. Karpiūtė įspėjo ii 
aštriais žodžiais pabarė, bet 
mažai gelbėjo. Žinoma, jL bu
vo ne su “čystom” galvom. 
Patartina, kad ateity jokios.

TVESTVILLE, ILL. — Kaip “sunkos” nebūtų duodama 
kol nepasibaigs programas. 

Laimi nemaloni pastaba, kadbeijau galėsime paduoti vardus izieniuz«_ varg>™ žmones 
studentų, kurie lošė už čempi- bu'0 
jonatų. Tai bus ne vien jiems 
pasididžiavimas, bet ir jų mie
stui. Mat, kiekvienas stengia- «• » _. __ ” - «-______ ___  ______
si iškelt savo miesto vardų, i aU^°.1S žmonelių nukentėjo,bežinau, gal šis vakaras buvo 

BaisniK šios lvu-o« +m-nunwt,- susiži isdami. lo to, pasidarė fam tikslui skirta, bet. reikėio 
nepastovus oras: vienų dienų 
lyje, kitų — sninga, trečių —

t šąfia, tai, vėl, miglos, rūkas,visuose kolegijos kampuose T-, 6
___ a- -tmras mišinys.

pūgos. Pas mus kįfose kolonijose kalbomis su 
tik prieš Kalėdas iki Naujų .prOgranm minėta 17 metų Lie- 
Mitų buvo prisnigo. Paskui įuvos nepriklausomybės suka-
žernę ledu aptraukė ir dėl to

Baigus šios lygos turnamen- 
tų, prasidės turnamentas ly
gos mažų kėglių.

jau kalbama apie ateinantį 
sviedinio sezoną. Tvarkytojas 
(coacb) Rakauskas sako jau 
daug turįs laiškų, prašančių 
lošti su galingąja kolegijos’ 
komanda. Daugiau kitų kartų.'

Dalyvavo Seime J Pirma pas mus prastai dir-
Vasario 22 <1. įvykusiame bo Fnel Co., o prieš Kalėdas 

Amerikos Lietuvių Katalikų

LIETUVOS BALETAS 
LONDONE

KLEMENSAS
JANIŠKU

Mirė vaMirlo 21 1923 m.,
vai. ryto. KtilunkęH 3# me

tų Mmifctnn. Kilo |» l.b-tuvon. 
Jutinim l/Odatiiun atvažiavo j
Arueriką.

T’tallko dldeMiim,- ntillfidime 
žirrrmij A<nl, tę Ir rimines.

Kflmu* pašarvojau koplyčioj 
po num. 2129 tVrbstor Aveniu-. 
Idildofnvėa fvyl<M lr,-čti»»ll<-R|, 
VMMtrk) 21 <1. T9tS >n.. IS kop
lyčios H:80 vai. Itin atlydėtas 
j #v. Mykolo p(«mpl>« Bažny
čią. VVal^insk* Ir Paulina ral.. 
t'hlraRO, kurtoj (vyks rrdtillo 
r»« ui velionio sie-
I19. »’o pamaldi) kns nulydčlar 
J Pr. Kaaimtero kapines.

NuoSIrdilal kviečiame visus 
rimines, dranrtis-res Ir pa«y»- 
tnmus-mos dalyvuutl Sloso lai
do! uvėse.

Noltflrilę:
I.HtliMČ*.

Žmona Airnletč Ir

fnidotiivčins pntarnuuja Kr»- 
he.rius Juozas VVoJclertnmskl. 
Telefonas AKMitage 4«20.

I

ktis, o pas mus neį žodelio 
Nežinau, gal šis vakaras buvo 
lam tikslui skirta, bet reikėjo 
nors paaiškinti. Te nebuvo gi
rdėti.

Moterų Šv. Ražančiaus drau
n. ,. gija rengia Užgavėnių vakarą,

, Dieneles jau eina ilgyn, eta kovo , d > balh) su užkand.
pat ir Sv. Kazimieras. Lietu
voj tai pirma pavasario šven
tė, kada jau ir vėversėlis pra
deda artojėlius kardink

žiais. ftokiams grieš gera or
kestrą. Visi susirinkit, visi 
būsit patenkinti. NeloSejas

• KAUNAS. — Lietuvos ba-

svęs.

Mirė Kotryna Vištartienė
Po ilgos ligos (dviejų me

tų lovoje) pasimirė Kotryna 
Vištartienė. Nors ilgus laikus 
priklausė prie lenkų parapi
jos, ligoje buvo aprūpinta šv. 
Sakramentais mūsų klebono it 
palaidota iš mūsų bažnyčios. 
Kadangi daug lenkų dalyva
vo laidotuvėse, tai klebonas pa 
sakė pamokslų lietuviškai it 
lenkiškai.

Kur jaunimąs vakarais*
M fisų svetainė labai dabar 

“busv”. Net trims, ar ketu
riais “šiftais” . joje dirbama. 
Tuojau jxi mokyklos mažoje

MOTERŲ SĄJUNGOS 
2 KUOPA

Sųjungietės 2 kuopos rengia 
si dalyvauti parapijos jubilie
jaus vakare, kuris įvyks kovo 
31 d. Platinama knygutės, nuo 
kurių pelnas eis parapijai, kai 
po jubiliejaus dovana.

Malonu prisiminti, kad sų
jungietės savo lėšomis įtaisė 
groteles mūsų bažnyčioje. Jos 

1 visada darbu prisideda prie 
piknikų, bazaro ir visų para
pijos sumanymų.

Visos sųjungietės 2 kuopos 
paimkite ir, sulig išgalės, par
davinėkite knvgntes. Jeį visos

vaikai žaidžia.,» ikarais m ldirbsilnt p„„ sekmig. 
nesniųi stumdą, trauko ir mė- ! Pavvz,i/uį kp. pirm. R. Srta 
to -h,lv” i visas pusta. ‘w . Bkclti

ROSEL.LI BROTHERS, INC,
PAIUKKLŲ mBBtJAI

tfkallme Ir tidtrM-

MERGAIČIŲ CHORAS 
MINĖJO SAVO SU

KAKTUVES
OMAHA, NEBRASKA. — Aitrės RoMtiU

■M darbe per ieOaa karte*.
Veskite paminklą reikalas Ue- 

atal sa pačiais lšdttbėjsts.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytos 
didžiau?

lėtas j Londonu išvažiuos, nu &v- Antano parapijos mergai- 
matoma, jmbaigoj šio mene-/‘’V rbora-s minėjo metines su- 
sio. Ten gastroliuos apie po- kaktuves sausio 26 dienų. Vie-

Spektakliui bus tos anglų laikraščiai labai 
daug rusė apie tai, nes chorus 
beveik pusę metų dainavo per 
radio lietuviškas dainas Oma- 

tai

rų menesių, 
labai dažnai.

b Baletas gavo pakvietimų 
i,vykti ir į Amerikų, bet vykti 

ten vurgu galės. Gastrolėm koje. Jie pažymėjo, kad
Mente Karle Lietuvos vardų vienintelis mergaičių Oniahojc 
išgarsino gana plačiai. Jų <’boras, kuris dainuoja net tri- 
pasižiūrėti atskrido lėktuvais ’»'* luilsais. Tus |»t choras 
žmonių rre tik iš Anglijos, įminint savo sukaktuves turė- 
bet taip pat iš Italijos ir iš Jo mūsų svetainėje bulių į ku- 
Ispanijos. H ir žmonių atsilankė.

Ruošiasi prie kun. G Jonaičio 
' KLAIPftDA. — Klaipėdos sidabrinio jubiliejaus 
krašte atlietuvinti pavardės' Kun. G. Jonaitis ilgus ino- 
ir vietovardžiai numatoma tus buvo niū.-.ų parapijos kle- 
<lar šiemet. Tų darbų kontak- bonu. Per parapijos metinį šu
te su komisija dirbs Klaipė- sirinkimų buvo kalbėta apie 

| dos krašto statistikos biuras, jo 25 mete kunigystės jnbilij-

Visi Telefonais

Varūs 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KHI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metę 

4605-07 So. Hennitage Avenue

L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos if 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klap
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iŠ visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias, ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, - 

Chicago, Illinois

VENEIiAN BIMffiNTCO JNČ
, - i

OdbMlal auk**'—--.t» Or->xiamtn

DldilaiiKla įHiminkhj dlrhtnrt 
CblčAffol

Baylrž 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dlrbtuvte lt 
taupykite ptnlgusr

Mes atlikome darbą daugeliui žymes 
alq Cblcegoe Ltetavte.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR 8ONOS

UETVV1A1 OBABOEIAI
Patarnauji! laidotuvėse kuopiglaitela 

Reikale meldžiu atrlAauktl, o mano 
darbo kosite užganidlktl 

Tel. CAItal 2615 arba 2511
2314 W. 23rd P1-, Chicago 

1439 S. 49th Ot., Cicero, UI
Tel. CICERO 5»27

Tel. LAFayette 1871

J. Llulevlčius
Graborlaa 

ir
OaleaaMlbtoJae

PataraaaJ* Chlea 
goję (r apylinkėje

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tetofenati

(tos. PBffaAOOfiA MII 
BELMOMT *4M

OfMce: HULIuMDg
▼I

I.J. ZOLP
o*A»oiuue u laidotuvių VKDAJjLS
1646 West 46th Street 
Tel. BOOleeard 6MS—«41S

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

ImteAiAAAAA f*—eMmalaamJuozapas tunelius
fr

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AV&

Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
G&AB0RIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

ANTANAS PETKOS
ORABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 80. 49th COUBT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS Ir BAUBARUOTOJA* 

Pataraarlmas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefoims MORroe 1177

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja ui f2&.00 Ir aukičKu 
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th Kk Tol. CANal 6174
Chicago, III._________

Laidojame ant lengvu išmoki j imu

J, J, BAGDONAS
Rep. 3100 arba Put 4151 

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

N. RADIS, ch.
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VETINES ŽINIOS
L. V. 24 KP. 20 METU 

SUKAKTIS *
WEST S1DE. — Sekmadie- 

į, vasario 24 <1. Lietuvos Vy
lų 24 kuopa švento 20 metų 

sukakti. Ta proga buvo suruo
šus gražų vakarėlį su užkand
žiu ir šokiais. Viskas buvo dy
kai. Žmonių prisirinko gero
koj »

Programą atidarė Amerikos,
Lietuvos ir Vyrių himnais py- ge” tilj)o korespondencija i? 
rap. choras. Po himnų vakarų Brighton Park, po kuria pa 
oficialiai atidarė kuopos dva- įsirašius ‘‘Paklusni’’ 
sįos vadas kun. A. Jeskevi- Toji korespondencija visai?.

kaip Vanagaičio “Tu ir AR". 
Žilevičiaus “Anapus ežero’’, 
Daukšo “Suk savo ratelį” ii 
daug kitų.

Iš solistų dalyvaus mūsų žy 
mi jauna dainininkė O. Pie 
žienė, K. Šventiškas, J. Gudas 
ir kiti. It

DAUGIAU TOKIŲ KORES
PONDENCIJŲ

Prieš kelias dienas “Drali

čius.. M. J. C. Kalbėjo ('blo
gos apskričio pirm. J. Pošk- 
Po to atvaidinta juokinga ko-

atžvilgiais buvo labai gera, pi

lnai atvaizdavo brightonpar- 
kieči.’ vatarą minint Lietuvos

meilija “Tas Nelaimingas Bui- Nepriklausomybės dienų, 
ckas”. Po vaidinimo duota už- “Paklusni” —- tai tikras u 
kandis, per užkandį kalbėjo !porteris!
kun. J. Mačiulionis, M. I. C.! Daugiau torių koresponder» 
ir Vyčių Centro dvasios vadas ei jų. Justas Kudirkų.
kun. A. Valančius. Po visam ' --------------------
šokta. Vakarų vedė A. Valo-
nis:

Aušros Vaitų parapijos Vy
čiai, ištikrųjų, duoda kitoms 
kuopoms gražų pavyzdį. Jei 
tik dažniau būtų ruošiami to
kie vakarėliai, nebūtų vargo 
mūši) jaunuomenę palaikyti 
lietuviškų. Kitos kuopos lai 
seka vestsaidiečių pavyzdį. X.

RUOŠKIMĖS MUZIKAI, 
DAINOMS» r —' -

BRIGHTON PARK.
Justas Kudirka ne vien nusi
vilko švarkų, bet dar atsiraitė

MARIJONAI PAGERBĖ SAVO VAD$
Sekmadienį, vasario 24 d., no iškalbingumu bei dainavi-

Marijos Kalneliuose buvo su
ruošti pietūs gerb. kunyJ. J. 
Jakaičiui, M. I. C., Marijonų 
Vienuolijos Provincijolui A- 
merikoj pagerbt. Kun. J. Jakai 
tis šiais metais švenčia 25 me
tų kunigystės sukaktuves.

mo dovana. Klierikų kvartetas 
tęip pat paliko klausytojuosę 
daug malonaus įspūdžio.

Iš svečių kalbėjo gerb. kun. 
I. Albavičius, ir gerb. kun. J. 
Vaič.ūnas. Abu kalliėtojai be 
nuoširdžiausių linkėjimų, dar

Į pagerbtuves susirinko visi pastebėjo vieną faktų, būtent, 
(Marijonai, gyvenantieji Chica-įkud Jubiliatas,, jeį tik būtų 
Įgoje ir josios apylinkėje. Be norėjęs, būtų galėjęs švęsti tų 
Marijonų matėsi ir rvečių: ge- savo jubiliejų didžiausiose puo 
rb. kun. Ig. Albavičius, kun. tose, apsuptas didelės žmonių 
J. Vaičiūnas, A. Bacevičius, B. minios, kuri aukštai jį įver- 
iNanartonis ir kiti. (tina. Vienok, gerb. kun. pro-

Popięt buvo kalbos, trum- vincijolas, kaip ir pats vėliau 
pas programas. Vedėjum buvo pastebėjo savo kalboje, pasi- 
gerb. kun. V. Kulikauskas, M. rvžo dirbti savo tautiečių la- 
T. C., kuris trumpa kulba pa- tmi ir todėl pasirinko kuklų 
linkėjo Jubiliatui sulaukti au- .vienuolinį gyvenimų, kur pu
kšimo jubiliejaus ir, po to, prastumas yra svarbiausias 
pakvietė savo auklėtinius, kad .požymis. Pagalios prakalbėjo 
išreikštų savo sveikinimus.
Klierikų vardu sveikino kl. A.

KUN. J. ČIŽAUSKO DO
VANA VARG. SĄJUNGAI

RADIO
DAINUOS SABONIS, 6IA- 
PAS, PEOPLIS KVARTE
TAS, KALBĖS DR. JUO

ZAITIS

maus. Prograrr.e dainuos K. unių dalykų. Programai leidžia 
Sabonis, Šaulienė, Sabonienė, „,į l»eOplc.> rakandu išdirby* 
(A. ėinpns, l'cnples partor kva. I,-S k„„ųw„,
•rtetas ir duetas; kulbes «lr. 4. Į

Juozaitis. Bus gera orkestro*- Į
BIZNIERIAI, GARSINKITCS

imuzika ir keletas kitokių jdo- “DRAUGE”

Šiandie 7 vulandų vukare 
užsistatykit savo rndio, girdė
site daug ko gražaus ir įdo-

AKIŲ GYDYTOJAI

DR, VAITUSH, OPT. |
LIETUVIS

OITOMETKICAl.l.V AKIO
SPECIALISTAS [

Palengvinu ūkių Jlempltna. kuriai 
eatl pricžuatlinl galvos skaudėjimo, ! 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akly karši), atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

| elektra, parodančia mažiausias klai-
į susirinkusius ir pats Jubilia- da8;. mpectal^ atydJ atkrPlPlama t 1 mokyklos valkus. Kreivos akys atl-
tas. Dėkojo visiems susirinku-1,al80mos- Valand°1' nu° i° uo s v.

. , I NedfilloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at-
Ignotas, M. I. C., Naujokų va- s,ems ir ragino visus vienybė-ak,n‘«- 
rdu kalbėjo naujokų magistras 3e dirbti ir stengtis pasiekti 4719 30 ARTU.ANTĮ Ayin 
kun. B. Vitkus, M. I. C. Bro- aukščiausio savęs išsilavinimo. Phone Boulevard 7589 
jlių ūkininkų vardu kalbėjo Ypatingai palinkėjo Kalnelių
Įbrolis Aleksandras Novickas, klierikams ištvermingai siek- 
M. I. C., kuris visus nustebi- ti užsibrėžto tikslo. j 25 METU PRITYRIMO

CLASSIFIED
automomi.es ALTO .MOBILUS

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai ----

ni’ICK — '33, M o dėl 86-H. 2 paouž.CA DII.I.AC '30 
coupe su Itumhic seat. Juodas, šeši das. mediniais 
dral. ratai, trunk rack. Priklausė
turtuoliui Ir labai mažai vartotas.
Paikiui Išrodo, tobulam stovy. (••■- 
rantuotas .......................................... $703

V-8. 5 Sodan. Juo- 
ratais. spare tire 

užpakaly, vvhipeord trim. Labai ge
ras karus žentą kaina ...... $373

BI'ICK — '33, Model 57. 5 pasaž. 
Sodan, Juodas. šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažus nuirk sedun 
išrędo kaip naujas, nerasit© jam 
pana&uus. Garantuotus ............ $703

BUICK - '34 DIDELIU SI TAI PY.MU

PONTIAC — '34 $995

DODGE — '33, 4 durų Sedun, Juo
das, 5 mediniai ratai. Sis Dodge 6 
yru ekonomiškas operuoti ir pui
kiam stovy. Geriausias karas moži! 
šeimynai. Garantuotas ............ $323

STUDEBAKER — '32. 5 pasaž. coupe 
su bu!1'. In trunk. Juodas, šeši drnt. 
ratai, laibai puikiniu stovy Ir Išrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . $493

NASH *32 — Light 8. 5 Sodan. Ma
rtinu, 5 mediniai raini, geri Inlarai. 
Išlikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo Ir bėga gerai .... $323

BI’ICK '30 — Model 46S. 2 pa-až. 
coupe ku mmblo seat. French b'ue. 
fi drat. raini, labai gražus co-"«o 
tobulam stovy ........................... $203

BUICK '30 — Model 57 5 Sodan,
tamsiai infi’ynas, 5 meniniai ratai. 
whlpcord trim. Geram stovy v’dui 
ir Išorinei ..................................... 3273

Vasario mėnesį “Muzikos 
Žinių” No. 6 tilpo gerb. kun. 

i J. Čižausko naujai parašyta 
Igiesmė “Malda”, 4 balsams 
chorui ir tenorui solo, tinkan
ti giedoti gavėnioje per Offer- 
torium ir šventuose koncertuo- i 

Įse. Didžiai gerb. kun. J. Čižau- į 
skas savo muzik&liškais gabu Į 
inais labai gražiai bažnyčios 
dvasioje parašė muzikų šiai

Art. giesmei “Viešpatie”.
Kiek yra žinoma, jau visur 

vargonininkai mokina šių gra- 
rankoves. žiu giesmęl ir chorai myli jų

Tas įvyko praėjusio penkta- mokytis ir giedoti. Todėl Var- 
dienio vakarų, kuomet N. P. Igonininkų Sąjungos vardu, dė-

“Draugo” Radio Aidai
i Pritaikyme akinių dėl viso- 
I kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

FORD '33 — 2 pn»až.. Conve.rtib’e
Coupe, V-8, Juodas h.i . Geltonais 
ratai? ir gerais tajerals. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy .................................................... $395

PLYMOUTH '33, — 4 Door Sedan. 
Juodas, 5 crcam drat. ratai, geri 
tajerai. labai pulkus mažas karas. 
Garant................................................. $175

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat, ratai, trunk rack, 
vvhlpcoid trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus .................. $193

BUICK '28 $135

ANTROJI “DRAUGO”
RADIO VALANDA 
DAR ĮVAIRESNĖ

Vasario 20 d. antroji “Drau 
go” radįo valanda buvo dar 
įvairesnė.

. ✓ , ' *
Gražias kalbas pasakė gerb. 

kun. J. Mačiulionis, M. 1. C.
— apie katalikiškų spaudų, ge
rb. kun. A. Yrančius — ap»e Įčiadienį.

L. Vyčius ir jaunimų ir .1 
Bronza, Metropolitan State ha 
nlfo prezidentas aukso klau& 
mu. Ddinos gražiai sudainuo- 
tc3 J. Saurio, S. Saurienės ii 
L. Tenzio.

j

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

PONTIAC SIX — '32, 4 durų Sedan. 
Juodas su raudonu Rtrtplng Ir 5 
raudona'* drat. ratais. Geras mažas 
karas už maž.ai pinigų. Gerai Iš
rodo Ir geram stovy ................. $393

NASH '32 — 8cyl. 5 pasnž. Coune 
Juodas, 6 drat. ratai, gert Inlerąl. 
trunk rnck. vvhipeord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $393

‘1801 S. ASHLAND AVENUE 
Nuo savęs raginu visus pa- Bldg., kamp. 18 et.

• » i a v •• j* • ftUK8v88siklausvti trecio musų dienra
ščio “Draugo” programo i* 
stoties WE1X? (1210 kil.) tarp 
4 ir 5 vai. popiet ateinantį tre-

A. A V.

PONTIAC '29 — 5 pasaž.. landau se
dan. šviesiai mėlynas, 6 drat. ra
tai. trunk rnck, gražiam stovy, tv- 
k-is motoras ................................ $123

nVTCK — '28, Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karus, kuris gerai 
važiuoja, žemai npkainuotas. tik
tai ......................................................... *n'»

PACKART) '28 — 8 eyl. 7 Sedan. fi 
drat. ratai trunk rnck ............. $9">BVTCK '31 — Model 91. 5 Sedan.

Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai, 
mohnlr trim. Didelis, erdvus, sma-
gus Bulck geram stovy .... 8375 . Bl’ICKS — Visų tnodeliy. — Mes vi

suomet tuKmc unt vietos puikų

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėlįomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8. 

PHONE CA1TAE 0523

CHEVROLET '34, — 2 Doar Sedan. 
Taanslai žjilias. 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laika vartotas, Išrod-o 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

stnka garantuotų vartotų Bulck ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartota Bulck, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ 
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogderi Avė; - Chicago 

Crawfoi*d 4100
niekams. Chicngos gerb. kunt-

. .... . • v , • , - _ igai klebonai — visi užsisakėnam jis vadovauja, turėjo piu < įzauskm uz taip brangių mu- 7 
ktikų prieš įvyksiantį metinį sų bažnytiniams chorams do- 
parapijos koncertų ateinanti Ivanų.
sekmadienj, parapijos salėj. ! Taipgi noriu padėkoti mū- 

Visas cho. is apspito savo sų visų mylimam ir nenuilsta- 
ehorvedį Ku !b'kų ir. Onai Ski nčiam muzikui gerb. komp. J. 
riūtei akompanuojant, sutarti Žilevičiui už jo turiningus ra
liai traukė gražias liaudies dai štus ir muzikų “Muzikos Ži
nąs ir ištraukus iš operų. nioms”, darbščiam komp. A.

— Laibai gerai, - pasakė iŠ. Pociui, kuris daug laiko ir
Kudirka po praktikos. — Aš darbo pašvenčia leidimui “Mu 
tikiuosi, kad šį sykį mes nu- zikos Žinių”, kad tik vargo- 
stebinsiim* brightonparkiečius, nininkų vardas būtų pačioje M 

Tai;.:, I trigldttnpaikiečiai, ir aukštumoje; taip pat padėka 
visi s.očiai. it._šĮ<i1ės prie dai gailiai stenografei Ievutei Lu- 
nų ir muzikė' ,r.!:aro ateinan d ošiūtei, nes ji gerbia vargu
tį sekmavlieiiĮ. nininkus ir myli literatinį da-

Nugir-ta, kad koncerte dah:'.,
lyvaus i? prof. Antanas Žydą

“Muzikos Žinios” nuolat

P. Šv. parapijos choras, ku- koju gerb. muzikui kun. J.

ir nuoširdžiai parėmė. Vėliau 
šiai atsiuntė $2.00 gerb. kun. 
J. Vinčius iš Gary, Ind. 15 
tolimesnių miestų taip pat gan 
name kunigų užsakymus, kad 
siųstume “Muzikos Žinias”

Paremiant mūsų dvasiškija 
ir susibiirus visiems vargoni
ninkams j savo Sąjungų, gal? 
sime tikrai gražiai paminėti 
“Muzikos Žinių” metų sukak

N. Kulys, V. S. C. rašt. 
1619 N. Damcn Avė, 

Chicago, III

Pranešimai

, ' LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

lies. and Office 
>150 Sn. l-eavilt St. 

CANal 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PrtYSlCIAN and RVRGEON

2403 W. 63rd St„ Chicago
OfĘUCE HOl'RS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday hy Appointmcnt

Office Phone 
PROrpeot 192$

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CIIIF.I RGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valančios?

Nuo 2 !kl 4 Ir nuo S Iki 8 vak. 
Nedėlįomis pagal sutarti 

Ofiso u?1e<. UOLlevanl 7990 

Namų Tel. PROspm t 1930

LIETUVIAI DAKTARAI

navicius.
Choras ypatingai turi prisi- gauna naujų skaitytojų, ne*

ruošęs gražių liaudies dainų prenumeratos kaina tik $1.00

LEONARD A. OREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

T0WN OF LAKE. — Lte- 
tuvių Namų Savininkų Susi
vienijimas (Lithuanian Impro 
vement Ass’n) laikys mėnesi
nį susirinkimų ketvirtadienį, 
vasario 28 d., parapijos sv» 
tainėj, 8 valandų vakare. Visi 
kurie turi įvc.stavę savo pini 
gus į prapertes šioj kolonijoj 
turi ateiti į susirinkimų ir su 
sipažinti sn klflbo veikimu. Po 
susirinkimo bus pasivaišini- 
mas.

Jonas Sereika, nutar. rašt.

Tel. BOLIevard 794a

DR, G, Z. VEZD’IS
DENTI8TAS

4645 80. Ashland Avė.
arU 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki I vakare 
Reredoj pagal sutarti

DR.J.RUSSEL
UatttTta Cblrnrfss Ir Gydyto** 

Of ir Res Tel HKMlook 8141 
2515 WBST e»th 8T.

V a i a d d o a:
2-4 poni**: nuo 6-8 vakarai*

Tel. Oflao HOtlevard MII 
Rea. Vldory t$43

-14

DR, A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo l-l; nuo 4:90-8:10

756 West 35th Street

INBURANCV M

NOTARi

PUBLIC

’ 4'li I KILV*’h‘Z

.M0RT6AGE BmKERSj
LIETUVIB 

KU8 BONUS

BEDARBIŲ DEMONSTRA- 
i CIJOS ANGLIJOJ

Trt. CANal 0257
Res. PROspect 9959

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIIU'ROAS 

1821 SCCTH HAl-STED STREET 

Reiidcnclja 9900 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 lyto iki 2 popiet 

( Iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 9122

DR. G. I, BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavllt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

f«. CANal 9122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėlįomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonas KEPubllc 7898

Orfk-c Tel. HEMIock 4848 
Res.\ Tel. GROvehlll 0017

7017 S. EAIRPIF.I.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedCllomls susitarus

Tel. LAFayette 7«50

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
■. Vnl : 2—4 Ir 7—9 vėl. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Td. CANnl 0402

| Ofiso Tel. CICERO 40 
Rea. Tel. CICERO 3959

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

katos Komlsijonierius. Yra gerai Ci- 
cerleėlams ž.lnomas. Praktikuoja imi 
28 melus. Specialiiuivo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcūmai Irma, Plau
čių Ir širdies Ilgas.

Valan<k»:
Nuo 1« iki 12 vai. ryto: nuo t Iki 4 

vn» popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare;
•ve-,-Sf-r>ln|i. parai so-ltsrlma.

4930 West 13th Street 
CICERO, n.It

i

joriso: Tel. I.AEayette 4017
|Res.: Tel. HEMIna-k 9289

DR, A, G. RAKAUSKAS
[ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
I Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2933 IV. 991h SI

Valandos: 10-12 lf 8-9 ”3l. vak. 
Sercdomis Ir Nedaliomis pagal autnrtl 1

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1173

ŠAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.PnhlIe 9900

REAL ESTATE — SIUNČIAM PTNIGUS J LIETUVA 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
W18T 47th STREET TeL LAPayette 1083

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRjrinla 0409 

Ofl-o vai.: 2—4 Ir 4—* P m. 
Nedėlįomis pagal subirti

JVAIKŪIDAKTARAI

DR. CHARLES SE6AL
47R9 8o. Ashland Avė.

I Inhoe
CHICAGO. fbL.

vyksta bedarbių demonstraci- Nuo M į™?vIA,£T™> i iki 4 
jos. Bedarbiai reikalauja dar ***
ho, arba didesnio šelpimo. „ * woway

LONDONAS, vas. 23. —Į 
Vakar ir šiandien Anglijoj 

rbių demonstraci
jos. Bedarbiai reikalauja dar IBO 19 Iki 12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YAR,I» 0994 

Re«.: Tel. PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 19-12 ▼. ryto; 2-2 Ir 7-8 ▼. ▼. 
Nedėldienlala nuo 10 Iki 12 diena

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1449 SO. 49Ui CT., CICERO, 1LL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HAUMTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. I.APnyette 5793 
Naktimis To. CANal 0403

DR. A. J, J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. I.AFnyeMe 3057

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

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

8erėdomi* Ir pedėltognfr pagal 
sutarti

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antupnndų nr kitų ofisams rciknlin- 
£ų dalykų, paliaukite:

HARrison 8U

AGE STAMP
81 W. Van Buren St

Lietuvis Pr. Mileris jums patnmnns

A N G L Y 8
ANGl.YHI Tflketanėtal namu vnrtola 
ekonomiška*, be suodžių Troplcnlr 
anglie. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai: 
Rereenlnir—34.T8 Rępuhllc 0600
Mine Run—9. 7-5 Ieiwndale 73*6
Lump arba egg—6 (10 Merrltnar 2524

NORTHERN COAI, CO.. 
t^wn<lale 7399 Merrlmar 2524

Oflao Tel.; LAPayette 2660
Pei. Tel.: VIRglnla 0662

DR. V, E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 
Kampa* Franeleeo Ava

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEIh RF.PItRI.IC 8408

Katrie perkate ^ng'ta Iš 
drafverlų, slųRklte Juo* | 
CRANE COAL CO. G..umt* 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

Z i

automomi.es



