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METAI-VOL. XI

KONGRESO ATSTOVAS 
ĮŠAUKIA DIPLOMATĄ

Reikalauja, kad jis pripažintų, 
kad Meksikoje vykdomi re

liginiai persekiojimai

TYRINĖS KOMUNISTŲ 
PROPAGANDOS DIDUMĄ

WASHINGTON, vas. 28. - 
Anądien Čia atvyko naujas 
Meksikos ambasadorius Fran 
eisco Castillo Najera. Kaip 
paprastai, naujas diplomatas 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad Meksikoj “nėra jokių' muose pranešta, 
religinių persekiojimų.”

SEKR. WALLACE PRANE
ŠA APIE PRAGYVENIMO 

BRANGUMĄ
ANOT JO, ŠIEMET DAU

GIAUSIA TURĖS PA
BRANGTI MAISTO 

PRODUKTAI

\YASH1NGTON, vas. 28.
— Žemės ūkio sekretorius 
AVallace praneša, kad pragy
venimas šiemet žymiai pa
brangs visam krašte.

SIMON VARGIAI 
LANKYS MASKVA
DAUGUMA ANGLIJOS MI- 
NISTERIŲ YRA PRIEŠINGI 

TAI SEKRETORIAUS 
KELIONEI

ISPANIJOJ LEGISLATORAI SKIRTI MOKESČIUS
PATI VYRIAUSYBĖ PA-J ' ----------------

DUODA ŽINIŲ, KAD SU- ILLINOIS LEGISLATŪRA PROTESTUO- 
KILĖLIAI SUGADINO

58 BAŽNYČIAS JA PRIEŠ MEKSIKOS VALDOVUS

Kongreso atstovas J. P. 
Higgins iš Mass. per spaudų 
išaukė naujų ambasadorių,

.MADRIDAS, Ispanija, va- SPRINAGFIELD, Jll., vas. į SPRINiUFIELD, III., vas
Aiškėja, kad Anglijos užsm-' sar*° Ispanijos vyriau- 28. — Legislatūros žemęsnie- Į28. — Gubernatorius Horne-
nio reikalų sekretorius SirP^ paskelbė, kad pereitais jį rūmai 40 balsų prieš 21 j ris nesutarė su legislatūros 
John Simon vargiai vyks M a-j riiPta’s Fer komu- priėmė atstovo J. H. Davis, j vadais kokius mokesčius di-

nistų ir kitų radikalų sukili- demokr. iš ? L'rphysboro na-!dinti, arba naujus skirti, kad 
rengtų rezoliucijų. j sudarius reikalingus fondus

Šia rezoliucija Jegislatūrn bedarbių šelpimui, 
smerkia Meksikos vyriausybę | Tad šis klausimas spręsti 

Be to, visiškai, arba dali-/1* Prie* protestuoja, kad'įduotas pačiai legislatūrai, 
nai, sunaikinti 63 viešieji na-

LONDONAS, vas. 28.

skvon atlankęs Berlynu.
, mus priei

Dauguma Anglijos kabino-j krašte tarp kitko sugadinta 
to narių

?š vyriauavhe visamAnot jo, maistas sparčiai 1 
AVASHINGTON, vas. 28. eis brangyn, negu kitkas ir ' 

— Kongreso žemesniuose rū-' aP*e metų pabaigų bus 
kad sov liuobi 12 nuošimčių brangesnis 

sija turi glaudžius ryšius su i pereitais metais. Mėsa
komunistų partija Amerikoje 86 kaip numatyta, pabrangs* 

iki 32 nuošimčių.
Sekretorius pripažįsta, kad 

tai visa įvyks dėl įvairių pa
darytų suvaržymų žemės ūk- 

’ io produkcijoje.
j Kitoki visi gyvenimui rei
kalingi daiktai taip pat pa-

ir rūmų komitetas užsieniu 
reikalams kovo mėnesį pra
dės išklausinėjimus šiuo rei 

kad viešai atšaukti} savo pa- j
reiškimų, kadangi Meksikoj
vyksta religiniai persekioji
mai, ir kad paskelbtų Meksi
kos vyriausybės patiektų mo
kytojams bedieviškų priesai
kų, kurių jie turi pasirašy ti, 
jei nori pasilikti valstybes 
tarnyboje.

Kongresmonas Higgins sa-

Komiteto svarbiausias už
davinys yra patirti, ar komu
nistų ptutija apturi iš Mask 
vos subsidijų savo raudona
jai propagandai 3r kaip pTa-J|ag 
čiai čia vykdoma propagan
da. Jei bus rasta, kad Mask 
va finansuoja Amerikos ko

brangs ir kai kuriais atvejais 
gal dar daugiau kaip mais-

griežtai priešinasi j 58 bažnyčios, 
sekretoriaus vykimui į Masy
vų. Jie yra nusistatę, kad A u 
glija privalo ko mažiausia 
ryšių turėti su lx)lševikais.

SIMON AIŠKINO ETIOPI
JOS KLAUSIMĄ

i mai 26 komercinės įstaigos,
730 privačių namų ir 58 iil-idos ir kvietimo laisvę ir kitas

j tai.
j Radikalai 
! naikinimo 
bais.

ir

pačiai
ji vykdo religinius persekio-; kurios komitetas veikiai pra
simus, varžo tikėjimo, s pa u- dės išklausinėjimus.

ko, kad jei ambasadorius to i Jnunistus, bus reikalaujama, 
nepadarys, tai jis pats, Hig- kad vyriausybė atšauktų Ma
gins, paskelbs viešai tos be
dieviškos priesaikos turini.
Tada kiekvienam bus aišku,

Legislatūrai jau įduota vi
sa eilė bilių esamų mokesčių 
didinimui ir naujų skyrimui.

gyventojams priklausančius
juk ir pasižymi teises-

griovimo dar- Priimta rezoliucija pasiųsta Į 
senatui. Jei senatas jų taip į 

___ pat pripažins, tada šios pro
testo rezoliucijos nuorašai 

' bus pasiųsti prezidentui Roo- 
i seveltui, valstybės sekretoriui 
Hull ir kongreso atstovams 
iš Illinois valstvbės.

PALAUŽTAS ANGLIŲ 
VEŽĖJU STREIKAS -t

Cooko apskrities Valstybi
nio prokuroro C'ourtney ofi
sas ir policijos kapitonas 
Gilbert pranešė, kad palauž 
tas rakieterių valdomos ang
lių vežėjų unijos streikas.

pr'™X't 7>>^ ■SERBAI DAR SMARKIAU
spaudžia kroatus

lamente aiškino Etiopijos 
klausimų. MAR1BOR, Jugoslavija, 

vas. 28. — Atvykę keleiviai i ~~
nillC D A OVAI A Sek r. Simon pažymėjo, kad jj Kroatijos sostinės Žagre- KAS GAUNA Iš VOKIETI-UAUv lAuKULA 1806 metų Italijos Prancuzi- j)0 pasakoja, kad serbu auto-1

--------- H08 k). Britanijos sutartis y-1 j-itetai neturi reikiamų paje- į
VARŠUVA, va*. 28. -- ra dar ?aboj.e ir Anglijos vy ,gų kfoatų sųjudžio nuslopir.i-

Susmuko lenkų finansai tiek,i Gausybė nurodė Italijai tąįmui. Kroatai pradėjo veikti

LENKIJA UŽTRAUKIA VI-

skvos vyriausybės pripažini- 
thą.

Abiems kongreso rūmams kad vyriausybė nusprendė pa )aktų. Šia sutartimi šios val-'prįeg serbus dėl nepakenčia 
jau įduota rezcliucija už pri- skelbti apie 30 milijonų dol. skvbės saugoja Etiopijos po- moR priespaudos. Serbų vy- 
pažinimo atšaukimų. Valsty- vidaus paskolų.- litinį stovį ir jos sienų nelie-1 rjaU8V})g vra suvaržius visokį

sekiojimai ir ambasadorius kės departamentas nepritaria Ministeris pirmininkas Ko
neteisingai čia peistato daL-i >iam žygiui. Jis yra priešių- zlovvski pranešė, kad vyriau- 
kų stovį apie Meksiku, kurių Į gaS įr rūmų komiteto išklau- Sybė paragins gyventojui, 
jis atstovauja. [sinėjimams. Nežiūrint to, kon’kad jie gausiai pirktų vyriau

Meksikos vyriausybė sočia-į gresas yra pasiryžęs šį rei- |Sybės išleistus ' bonus, taip

kad Meksikoj iš tikrųjų vyk
domi žiaurūs religiniai per-

čiamybę. Tačiau, anot jo, vari kroatų veikimų, 
gas yra tame, kad tarp Etio-|

JOS SUBSIDIJAS Tas įvyko areštavus 6 šios 
unijrts viršininkus ir 2*2 na-

matdienst” paskelbė, kad gu-|’iuR- advokatai
, , . T^i • -1 i ! vakar kreipės teisman, kadbernatorius Klaipėdos krast* 1 ’
•v • i- -• i^i •-1 i x ' išlaisvinti juos visus iš ka- issiuntinejęs Klaipėdos kras- . *’

, ixi ‘ Įėjimo su “lialieas corpus.”to valdininkams ankictų, ku- . '\
Teisėjas Sullivan to jiems

KAUNAS.- Vokiečiu “Hie

listina visas mokyklas ir(kalų stumti pirmyn, kad iš- kad būtų galima apsieiti be 
griovus pragaištingų komunis .svetimų kraštų finansininkų 
tų propagandų. f [pagalbos.

----- ' — 1 T^enkija taip daug isiskoli-
UŽSIENIO LIETUVIAMS Į nusi užsieniams, kad neturi

kuo jau ir garantuoti naujų

verčia mokytojus, kad jie iš
sižadėtų Dievo ir ypač kovo
tų prieš Katalikų Bažnyčių.

(Visi mokytojai gavo iš vy
riausybės priesaikas deklara
cijos formoje. Reikalauja, 
kad deklaracijų pasirašyt i. 
Kitaip gi neteks vietų.

PANAMOJ APVOGTA KA- 
BAŽ NYČIA

REMTI DR-JOSVALDYBA
KAUNAS. — Vasario 3 d., 

Kaune įvykusiame užsienio 
lietuviams remti draugijos su- 

i važiavime perrinktoji tos drau 
' gijos valdyba pareigomis ši
taip pasiskirstė:

Pirmininkas advokatas Ro-

iš užsienio paskolų.

PANAMA CITY, vas. 28.
Iš Anton miestelio kat, baz 

n,Mo» pavogta apie 30.U.M b°lfts HkiP'“is <sioa draugijos
dol. vertės brangenvbi, - ir »ol>r-»"ias veikė-

jas), vice pirmininkai — Kau-aukso retežėlių ir žiedų, del
no burmistras adv. Antanasmantų ir kitokių keli tūkRtau.

Kai mažųjų aukso ir sidabro ir Wko-
daiktų I 'as Pi^’Ska, iždininkas — že-

Maldingi katalikai per ii- f,kio "dniaterijos direkto-
gus metus tai anaukoj, ir ri,w Vanagas - Simonaitis, 
sudėję aplink Kristaus K«,ni- wkr' ~ “Trimito” redak-
pulo stebuklingųjį paveikslų. ,wfa« Saul>'’ Jt>n,,s Kalnėną. 

______________ ir valdybos-nariai*. Šiaulių Rų-

VIENOJ SUIMTA 300 
STUDENTŲNACiy

VIENA, Austrija, vas. 28. 
— Ryšium su Saaro krašto 
grąžinimu Vokietijai vietos 
austrai studentai naciai šiai 
dien sukėlė' politines demon
stracijas.

Policija išblaškė demon
strantus ir apie 300 jų ar
eštavo.

KITAS TEISĖJAS PRIEŠ 
NRA

LOUISVILLE, Ky., vas. 
28. — Federalinis teisėjas C.

CHICAGOJ PRASIDEDA ijnnK°R kultūros skyriaus vedė- J. Dawson nusprendė, ka<J 
POLITINĖ KAMPANMA '-ias Vincas Tjauzvardas ir pro- krašto vyriausybė neturi tei- 

fesorins Kazys Šliževičius. ' v “,1“

Cbicagoj pagaliau praside
da politinė kampanija dėl 
miesto majoro rinkimų. De
mokratų pusėje yra majoras

pijos ir italų valdomos kolo. Anot kl>1<‘ivi'b s<'rl>’J Po
nijos Somalilando nėra kaipiri< KroaW<>j areštavus ke-

. xxx • i lis Šimtus kroatu. Per poros reikiamai nustatytos sienos. . . * 1
savaičių kroatų sukeltus bruz 

Paduotas sumanymias, kati Įdėjimus 16 asmenų nužudyta. 
Etiopijos apsaugai pasiuntus.
tarptautinę kariuomenę, kaipi . e ,
. j x o i -x ipnes serbus pasitas padaryta Saaro krašto, . r
reikale I nnkirrnJ parlamentan kampa-

! nijos. Serbų vyriausybė bu-

rioj yra 19 klausinių. Gavu
sieji ankietas turi atsakyti, ar 
gavo ir tebegauna iš Vokieti
jos subsidijas, ar gavo jų se
niau, ar buvo anksčiau vokie
čių tarnyboje, kaip sutvarky- 

sųjutlis tas jų kompensacijos klausi-

nepripažino. Teisėjas, pareiš
kė, kad turi' būt išnaikintas 
vežėjų teroras.

Policija patyrus, kad strei
ke dalyvavo tik 35 vežėjai.

dėl mas etc.
Dėl to vokiečiai 

didelį striokų, ir
pateko i 
net “Tlei-

STUDENTŲ STREIKAS

NEW YORK, vas. 28. -- 
Columbia universiteto priež-

Sekr. Simon greitai atsakė, 
kad tas negalima, kadangi, 
tarp Saaro ir Etiopijos nėra 
dalykų panašumo.

vo uždraudus kroatams poli
tinius susirinkimus.

;matdienst” nebežino, kaip ir karinis komitetas paskelbė,

Atrodo, kad Jugoslavijos 
valstybė — didžiojo karo lie- į 

PETAIN REIKALAUJA Dl-'kana’ gali. viaiSkai 8Ugkilti į 
DINTI KARIUOMENĘ fkdias dftlis

PARYŽIUS, vas. 28. -| NACIAI GRĄŽINĘ BARONĄ 
Buvęs karo ministeris marša

Į kokiais paragrafais juos 
(tų galima suraminti.

bū- kad bal. 12 d. 11:00 rvto vi-

SUIRO KUBOS VYRIAU
SYBĖS KABINETAS

'so krašto universitetų studen 
Į tai sukels vienos valandos 
streikų. Tai bus protestas 
prieš fašizmų ir karų.

vas. 27.HAVANA, Kulia,
— Mokytojų ir mokinių str-

VARŠl’VA, vds. 28. — Pa-i pikas sugriuvę Kubos prezi-' 
sklydę kol kas nepatvirtina- Jento kabinėti}. Su preziden-

las Petain reikalauja, kad 
Prancūzija didintų kariuome- 

' nės skaičių. Jis nurodo gy- gandai, kad Aokietijos na fu Mendieta pasiliko tik vio 
vuojantį neramumų visoj Eu (,'a^ grąžinę T/enkijai buvusį p^s iždo sekretorius Maniai 
ropoj, o ypač Vokietijos na-1 karininkų baronų J. Sosnov- į Despaigne, visi kiti atsista- 

skį, kurs už espionažų buvo 
nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos, o jo dviem sandrau- 

jgėms nukirstos galvos.

cių triukšmavimų.

AREŠTUOTI DU GY
DYTOJAI

Kalbama, kad Lenkija už 
Sosnowskį naciams grąžinusi 
vokietį šnipų.

KAUNAS. — Lietuvoje 
šiuo melu yra per 11,200 sve
timšalių.

sės priversti Kentucky anglių 
operatorius, kad jie vykdytų 
NIRA kodų.GRIPO EPIDEMIJA 

VENGRIJOJ
BUDAPEŠTAS, vos. 28.

Kelly, o respublikonų — E. Gripo epidemija ištiko visų jie gali taip, kaip jiemR yra 
C. Wetten. j eilę Vengrijos miestelių ir tinkamiau vesti savo įmones

Numatoma rami kampaiti- kaimų. Kai kur uždarytos vi-i ir visus reikalus ir vyriauay 
ja. Wetten yra mažai kam ži- sos mokyklos. Fabrikai netu- ,l>ė neturi teisės kištis į tuos 
nomas. ri darbininkų. dalykus.

Teisėjas pareiškia, kad kr
ašto piliečiai yra laisvi, kad

I

x ..

tydino.
Pasiryžę streikuoti ir val

stybės tarnautojai, taip pat 
tūkstančiai darbininkų.

Mirė Marie Tbvyer, 26 m. 
amž., po padarytos jai nele- 
galės operacijos. Prieš mir
siant ji išdavė gydytojus, ku VENGRAI PIRKS LIETU

VIŠKO MIŠKOrie atliko operacijų.
Areštuoti dr. M. L. 

ir dr. F. G. Braune.
Dale

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad Lietuvoje bus moterų 
policijos. Vidaus reikalų mi
nisterijoj sudarytos moterų 
policijos taisyklės.

IŠ ANGLIJOS TELEFONO 
APARATAI

KAUNAS. — Šiomis dieno 
mis iš Anglijos į Lietuvą at
vežta 1,000 stalo telefono ap
aratų. Trečioji aparatų par
tija dar tik atvežama, drauge 
su kitomis1 reikmenėmis. Tais 
aparatais, pastačius automa-

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMĖS

Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. įmani 
25 egzemplorius, ar dangau 
nuleidžiame 25%.

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

Chicago, Illinois.

KAUNAS. — Zvmi Veng
rijos akcinė bendrovė nori 
Lietuvoje pirkti geros miško 
medžiagos siūlų spūlėms ga-1 tinęs stotis, bus pakeisti visi

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-

minti. Veda derybas dėl mi- dalmrtiniai aparatai Kaune KĖS. 
nėtos medžiagos užpirkimo! ii Klaipėdoje. Aparatus pri- oras; 
su mūsų miškų departamentu ima specijali komisija. nenustatyta.

— Numatomas graži 
temperatūros atmaiu
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Skalbimų kainos prisiunčiamo* paralkaiarua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų narratlna, 

1*1 n*pratoma tai padaryti Ir naprlalunčlama taa 
ai paMo tankių.
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Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

savjs spaudos reikalais, lygiai kai sekmadie
niai visų krikščionių katalikų bendrai maldai.

Lietuviai katalikui nors kartų turėtų įsi
sąmoninti, kad Bažnyčia turi teisę uždrausti

n R A TTO X 8 Penktadienis, kovo 1 d., 1935

Atsiritai A|rie Art. I. Matarai gu mane suvargindavo kas
dien suvaikščioti aštuonis ki
lometrus, tai kų jau kalbėti

.iSI,rend«iLi.-“P“ k« >"'•
nerių ar devynerių metų vaiArkiv. Matulevičius buvo keliai būdavo

u r šiaip re:da. Kas šeštadienis
<ydų šventėmis mums pašto- kyklų, jau jis neturėjo nė tė-- /•DRAUGAS" 
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Pubtlsbed Datly. Eseept Sundny. 
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[
DIENOS KLAUSIMAI

BEHKIME SAVA SPAUDA

ŽMOKIIOĮGEMTI!
Bizniškoji spauda j padan

ges aukština įvairiai pasižy
mėjusias moteris: vienas už 
vandehvno pnskridiinų, kitas 
iškilusias politikoje, dar kitas 
sporte. Daug vietos spaudoje 
užima filmų artistės savo įvai
riais ypatingumais ir išdyka
vimais. Rašoma apie moteris, 
jei jos turi gražias kojas, ar

kas tas knygas rašytų, las aiškiai pažymėta,
kanonuose — Bažnyčios įstatymuose. Kilosi Su Matulevičių J urgučiu te-;t,a ^au mU8' ..... 
tautos turi įvairių rūšių spaudų, o lietuviai ko susiartinti labai anksti: a- da'° draugėn ūueė a\a ui 
— ryškiai katalikiškų ir katalikybei ryškiai bu. drauge ėjome į pradžios
priešingų. Tarp šių dviejų rūšių negali būt mokyklų ir paskui į Marijam- - . . . . r- —- o------------j— —
katalikui pasirinkimo. Katalikas privalo lai- lpolės gimnazija. Mes kuone uav0 kell» koks slVltas ar’ <b,U vo’ nf‘ motinoK ~ buvo pečius, ar kaklų. Stebisi, gėrė-

• W« ...... A rjvr /J tilpti Iri I «« ■ l/\ A-i 11 • XV I xv . .1 L. Lri ...

tėvai ankstį išmi- 
pradėjo eiti į mo

kytis savos katalikiškos, fcet ne tos kitot kaimynai: mano, Mokolų, ir 
spaudos, jei nori būti kataliku, ištikimu Die-ij0, Lūginės (Orinų), kaimai riUOfi inums 
vui, Bažnyčiai ir tautai. yra vienas

Katalikai, remkime savų spaudų - ka- nuo mūs iki Matulaičių buvo 
talikiškus laikraščius. Remkime, skaitykime 
ir kitus visus raginkime taip daryti.

giau miesto žydukų, per . ku niojo brolio, Jono, globoje. Rei jasi, didžiuojasi tokiais niote- 
atsieidavo prasi- kia pasakyti teisybė: brolis r,j “nuopelnais”

Jurgutį blogai globojo,

Mūsų sava spauda yra katalikiška spau
da. Jei katalikas remia ne savų, o svetimų 
spaudų, menkas iš jo katalikas. Kai kas to
kiam katalikui duoda šiaudinio kataliko var
dų. Tik jautrios širdies žmogus jaučiasi įžei
džiamas tokiu vardu. Jis pradeda įsisąmo
ninti, kad iš tikrųjų toks vardas yra negar-; 
bingas. Susipranta, ima remti savų spaudą 
ir virstu geru, tikru ir pavyzdingu kataliku. 
Tačiau yra su surambėjusiais jausmais žmo
nių. Nekatalikiškų laikraščių rėmimu ir skai
tymu įdiegta j jų širdis bloga sėkla pradeda 
sjdeisti šaknis. Tokį tik su ranka numoja 
prisiminus jiems apie savos spaudos rėmimų. 
?ie nieko nedaro iš to. Visokia spauda jiems 
gera. Jie jaučiasi, kad nekatalikiškos spau
dos rėmimu ir skaitymu nepažeidžiama jų ka
talikybė. Toks samprotavimas yra klaidin
gas ir neprotingas.

Savos spaudos rėmimas ir palaikymas y- 
ra lygus Dievo ir Bažnyčios įsakymų pildy
mui. Savos spaudos rėmimas‘yra glaudžiai 
susijęs su pirmuoju Dievo įsakymu. Kr,s ka
talikų remia svetimų spaudų, peržengia tų 
Dievo įsakymų. Atsisukus nuo Dievo prade
dama įdomauti žmonių išgalvotais dievukais. 
O pirmuoju savo įsakymu Visagalis Dievas 
pareiškia: “Neturėsi svetimų dievų, kaip tik 
Mane vienų”. Mes gi norime pareikšti, kad 
“neremsi ir neskaitysi kokios kitos spaudos, 
kaip lik savų — katalikiškų spaudų”. Kas 
elgias priešingai, tas nepildo Dievo įsakymo. 
O kas taip daro, turės sunkiai atsakyti už 
tai.

/feavog katalikiškos spaudos rėmimas yra 
taip didžiai reikšmingas, kad prieš keletu me
tų šventasis Tėvas skyrė šv. Pranciškų Sa
lezietį katalikiškos .spaudos globėju, o vasa
rio mėnesį -- katalikiškos spaudos platinimo 
mėnesiu. Tas nereiškia, kad ši katalikams nu
rodyta pareiga baigtųsi su vasario mėnesiu. 
Ji^turi sekti per ištisus metus ir visados.-Va
sario mėnesis skirtas gilesniam susikaupimui

mokyklų pradėjom 
1679 m. Mokykla buvo Mari- 

DIEVO PLANAS IR MŪSŲ GYVENIMAS! jampolės miesto, bet jų lan-
_______ • kėme daugiausia mes, kaimie-

Dievo sukurtoj visatoj yra sistema, eių vaikai. Mokykla buvo 1o- 
planas. Ar gi nebūtų keista, jeigu viskas je pačioje vietoje, kur ir šian- 
būtų sistematiškai sutvarkyta, o'žmogaus jįen yra _ nt'toiį bažnyčiom 
g>-»enin.a8 ne! Nekart, gal esame pamanę, Tįk m(lk k]a

žmogaus gyvenimas vra vien pripuola- , , v
prietikių grandinys. Tačiau, yra prie- mt tmnių gale (tame nvo boz-

Salia kito, betgi muai' Apbin.ėtydavome akme- 
nimis ar kuo sutveranu. (Sis

oi-i x • Tb_.iv žydu paprotys pulti kaitnic- apie 3 kilometrai. Pradžios : \ , .. . . .
lank ti C1U8’ mfttyb buvo tradicinis). 

Kai mes, vaikai, pasiskųsda- 
vome, kad mus žydukai puo
la, suaugę žmonės (kurie ta
ria visi atsiminė baudžiavos

trinytukais. Rudenį ne sykį 
jis užėjo pas mane vestis į mo

liukus) sakydavo, kad nėr ką jkyklą visas pasmėlęs nuo šal

is kurių,
Pet kaip lietuviai sako “nėra nau 

tinkamai neaprengdavo. Kai, neį pįevuį^ neį žmogui”, 
užėjus šaltam orui, mes, kiti 0 • moterig s„ tikrai didžiais
vaikai, būdavome šiltai ap\ ii- n;,Op(,|naįs tuažiausia dėmesio 
kti, Jurgutis į mokyklų eida- kreipiailie Atsiranda t0. 
vo su plonyčiais marškoniais kūrie ty&)jasi R ,ų mo.

to paisyti, žydai dabar esu 
daug geresni. Baudžiavos me
tu jie visokiais būdais banin- 
tvuavę ir suaugusius į miestų 
ai slankančius kaimiečius. Pa

jog
mų , _ , w _____,
šingai; Dievas yra tavo ir mano gyveninių Hjčios), o kitam gale buvo
gerai išplanavęs. 'cerkvė. Gale cerkvės prie ša . .....

Kaip malonu yra žinoti, sakysime, jog ligutvio buvo įkastas stulpas, l^’a^8 £atve einaatl kaunieti, 
visas mūsų gyvenimas yra Dievo išplauna- Ku, ant skersinio buvo paku- žydas “auk4avo: “Jurui, J® 
tas ir todėl, būtinai, turi kos.kmingiau.Mi binti tjvair!rtlt didumo va «rda“Jonai,Jonai” Je.
išsivystyti. i .... . patikdavo ant Juozo ar Jono,

Taip. Tačiau Dievo planas yra mus iš- ’^ba^ kanU08 !sekn,atllciniais tas ir sustodavo. Tada paten-
skyręs iš augalų ......................................
pildo Dievo planus
ir neklysta. Žmogus
daugiau; jis turi išsirinkimo dovanų — liuo-’kš reto bamsėdavo, paskui vie-. • -• • , - ,
sų valių. Dievas turi planų visam mūsų gy- nas kito gu ^,.1^ mieciais būdavęs užmauti ant 
venimui, tačiau palieka mums išsirinkti ar ..... ’. .
mes norime tų planų įvykdyti ar ne. Dre- į-“'"6, Bu v,8a,s ‘r"“16 e»“«l
vas neverčia priimti Jo norų. Mes galime ** J°a,os pertraukos. Mus,
pasidaryti savo planų. Daryti savaip, reiš- va’ku^ ka^n kas išmokė, ir dav vigag ®iug obuolįu 
kia, netik sutvarkyti savo gyvenimų žemiš- mes, rusams skambinant, dai- ̂ vda
kais sumetimais, bet taipgi trukdyti Dievo nucdavome, gražiai pamėgd- * 8 1
planui. žiodami

Dievas vra palyginant kaip muzikos Ve
dėjas, audėjų Prižiūrėtojas ar statybos Ar- 

I chitektas. Tat, jeigu mes vykdom Jo vajių, 
i tai pabaigtas darbas bus gražrtS rr liaudim 
1 gus; priešingai — ne; kaip vienas neteisin

gas garsas muzikoje, viena nutrūkusi gija 
audime, vienas prastas
trokoje ir darbas jau

terų, prieš kurias turėtų gal
vas nulenkti.

Jeigu kada nors pasaulyje 
moteris - motina buvo verta 

tį, parydama ant brolio Jono didžios pagarbos, tai Šiais lal- 
už vaikučio apleidimų. To šil- ikak< .ii t°s pagarbos šimtų ka- 
dymo vaizdas dar ir dabar ai- užsitarnauja, nes dideliuo- 
škiai stovi man akyse: kait-,^ Amerikos miestuose pado
riai liepsnoja sausomis mal- |TUS seiniynos išauklėjimas yra 
komis pakrautas pečius, kur,nepapra-stai sunki problema, 
ižsikūrenua džiaus sūmaliniui Dabartinės moralės ir merižia- 
įnalti rugius; prieš liepsnų su- "*na,s sųlygos reikalauja dide 
siriipinus mano mamytė trina ibo U1°^nos sukuopimo,
Jurgucio atšalusias rankutes, nors padoriau išau-
kraipo jį visais šonais, kad savo vaikučius.

čio. Nesykį mano mamytė šil
dė prieš ugnį pastirusį Jurgu-

kukio jo skrybėlę. Tada buvę 
madoje labai aukštos skrybė
lės, kuriose po pamušalu tilp-

atšildytų ir nuolat bara brolį Pažįstu daug lietuvių moti-

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje...
(Kaišiadoriečių kunigui — Kan. Muliu- 

kcvičiuus, Trakų Dekano laidotuvėse)

Vargšė mūsų sostinė, n.ūsų Vilnius.
Ir nelaimingus visus pavergtus ir o- 

kupuotas kraštas, Išalko tenai baisi mir
tis ir nuolatos tykoja lietuviškojo grobio, 
tautinės aukes. Ir pasirenka sau pirmuo- 
«ins lietuvius vyrus -— viso tautinio bei 
kultūrinio darbo vadus ir kūrėjus...

Išsisiūbavo Vilniaus krašte nelemtoji 
audra ir verčia iš eilės visus galingus 
ųžnolus. Verčiu ir palieka d’džiuusias tuš
tumas, liūdnus sp:ugus.

šilai tie išvirstieji Vilniaus krašto
lietuviai ąžuolai: a. a. kun. J. Šimkūnas,
ju a. kcn. prof. P. Kraujalis, a. u. kun. *
M. Rudais, a. a. kun. J. Karvelis...

O štai piK*š Kalėdų šventes brangio
ji Vilniaus krašto žemelė priėmė dar vie
nų gotaių aukų — a. a. kunigų kanau

Jonų už vaikučio apleidimų. nų, kurios, kad ir neišanklėjo 
O tas vaikutis toks mažas' (jis Įžymių didvyrių, bet savo pa- 
vieneriais metais už mane jau- siaukojimu, kantrybe, ialver- 
nesnis), jis taip kantriai, be mingamu, iššaukia mumyse 
jokio jausmo veide, duodasi padėkų Aukščiausiam, kad Jis 
šildomas, tie jo trinytukai pi- didžia toms moterims - ange- 
rktinio marškono toki perdė- lGms gyventi tarpe mūsų. 
vėti, nublukę, susibliauzgę,
jam truputį per dideli, matyt, 
pasiūdinta išaugimui. Tas vai
zdelis, kelis kartus pasikarto-

priselinęs iš užpakalio
. ----- į tokios skrybėlės

, . , S am inim^» viršų su tokia jėga, kad skrv-
, > n... j yn... o v n..., pas u1, užsimaudavo kaimiečiui 
Kai visus tris skambindavo — »• r-x * i •.. .... ,, . . , Jki pečių. Lž tokj šposų butų
.blyn, p,„k blyn, p,ok, blyni kul„yi^ M kol kajllliHL, nu. 
p.ok..., .r ka, gratu visais !sinlaudaro gkrvh5, jau 
imdavo slcambinlj - za ka ldas būdaf0 j. akį y

rusų smogdavo

medžiagos gabalas pieiku tri blvna, za kapieiku g- \ 
netobulas. įtii blyną... Mokytojavo T. Ži

Mes visi negalime būti pamokslininkais, čkauskas, suprantama rus iš 1 Matulaičių Jurgutis kas ry- . 
mokytojais, misijonieriais ar aktyviais Ev- kai. Buvo ir kita mokykla, su tas> i mokyklų, užei-1
angelijos platintojais. Ir nėra Dievo parė- mokytoju rusų (rodos Kazan- dtiVO Pas ,liane- Linijomis ir! 
dytno, kad visi būtume. Visgi, Dievas žmo- , ,ri,\ , . . . ..... v.‘rijai yra davęs įvairių talenių ir dovanų; .tvVu)’ bct mekas w kauniečių nueidavo pas
ir vienas dalykas mums yra užtikrintas, bū- AajK,l i J’i ne4°- at‘ lu®J u - a Josnb Pa e*
tent: Dievas turi planų kiekvienam žmogui, j žičkausko mokyklų lankėme ‘Ub J,edu Paiinda'’° Brund^ų
Sis planas ne tas pats visiems. Svarbiau- , • • iAntanų (uz mus didesni) ir• . j . . f . . . . . „ krone išimtinai mes, kanme ..... ,rsias aelykas yra, jog kiekvienas susirastų .. ... . lvisi užeidavo pas mane. Mes
savo vieta gyvenime ir j» ^stropiausiai,«»« v“‘kU‘ “ ™ytelenų buvo ,keturics(. visada kiu eiJa.

varne į mokyklą.

Kaip minėjau, nuo Matulai
čių iki mūs buvo apie trys k;

išpildytų. Kai kurie yra pašaukti būti ku-Į?a^ re daugiau kaip 10 nuoš.1 
rūgaip, vienuoliais, mokytojais, gydytojais Buvo trejų metų kursai, ir 
ir t. t. dalia šių kilnių pašaukimų yra daug trys skyriai (otdielenijos). 
kitų įvairių Dievo dovanų, kuriomis kiek- Kai būdavo gražus oras, mes. 
vienas gali gerai atlikti jam paskirt, dar- k>. į irukai risdavonlės vi. 
bų. Reikalinga visokių žmonių ir visokių *a- . ; a . ....
lentų, kad būtų galime įvykdyti Dievo ĮSU1S kel*ais Pne miesto, ir Vil- 
gratnų Danguus įgvjimui ir Dievo amžinam taviškio plente jau prisirink- 
regėjiniui. !«lavo mūs arti dvidešimties.

•Vertė P. Morkūnas, M.l.C. *Ini<k*niais ir pavasariais, kai

ninkų Klemensų Maliukevičių. Dangaus 
angelai papuošė jo sielų lietuviškų ąžuolų 
Šakomis bei tauraus kunigiško gyvenimo 
palmėmis — ir nusinešė*. dangun, visų 
mūsų umžinojon tėvynėn, O kūnas pasi
liko žemėje: mūsų broliai vilniečiai paka
sė jį Valkinykų bažnyčios šventoriuje...ų

Du kiti vilniškiai ąžuolui, liesa, dar 
gyvi pasiliko, liet Vilniaus audra juos 
toli, toli išbloškė iš' savo šalelės: tai kun. 
Dr. V. Zajančkauskas, įstojęs Kretingo's 
pranciškonų vienuolynan ir kun. J. Kuz
minskas, lenkų ištremtas iš Švenčionių 
padangės.

-- Vilniaus lietuvių vadų eilės... re
tėja.

-- Virstu galhigiuusi ąžuolai.

— Vargšė mūsų Sostinė, mūsų Vil
nius...

♦ * •
Žinia apie mirusį Valkinykų klebonų, 

Trakų Dekanų a. n. kanauninkų Maliuke
vičių atėjo loiisvojon Lietuvon pro Vievį, 
per lenkų ir lietuvių pafrontės sargybas. 
Šitoji liūdna žinia skubėjo Vilniaus pa

jęs, taip aiškiai man įstrigęs 
atminty, kad, jei būčiau tapy
tojas, galėčiau jį dabar nuta- 

su visomis stnulkmeno- 
Kų mano dievobaiminga

pyti
nu
mamytė būtų tada manius, jei 
ji būtų žinojus, kad ji šildo 
būsimųjį arkivyskupų! Juk ji 
ir mane tada ruošė į kunigus...

Vienų sykį Jurgutis padarė 
sensacijų mokykloje. Jis atsi
nešė iškarpėlių kuriose juo
dam dugne buvo baltos figurė-

Jokia sęnsacingos spaudos 
išgdąsinta drųsuųlė negali pri
lygti tai motinai (mano pažį
stamai lietuvei), kuri virš pe- 
nkiolikų metų slaugo savo ne
laimingųjų dukrelę, kurios 
sveikatų sužalojo vaikų para
lyžius. 6i motina, vietoj kad 
atiduoti jų svetimų globai, su 
tikrai motinišku pasišventimu 
pati prižiūri nelaimingųjų, kad 
nors truputį palengvinus jos 
skaudų likimų. Teko man ma
tyti, kaip ši motina rūpinasi 
savo dukryte. Ir visuomet ji
nai mano atmintyje pasiliko, 
kaipo didvyriško, pasiaukoji
mo ir angeliškos kantrybės 
moteris. Už tokius tai nuopel-

;lės, tarsi ant juodos lentos bū- 
lometrai, nuo mūs iki plen.o ;Lj kreida piesta. lai jo dėde
kiti trys kil., ir per miestų iHOkytojas parvažiavęs į sve-Įnus moterys turėtų būti ger 
dar vienas kil. Taigi man iki 
mokyklai buvo apie keturi kil. <1UR 
o Jurgučiui apie septyni. Jei-

iš Lenkijos ir parvežęs i biamos ir aukštinamos, 
jam tas iškarpėies. 1 K. R. Vosilka

frontės eentran — Kaišiudorysna. Čia da
bar kaupiasi skubieji anos pusės įvykiai 
bei reikalai, čia telkiasi Vilniaus Krašto 
vadų draugai, vienminčiai ir prietelial.

Kaišiadorys labai nuliūdo dėl garbin
go konl’ratro u. u. Maliukevičiaus mir
ties. Juk tiek daug laiko kartu buvo gy
ventu ir darbuotųsi, kartu vargta ir džiau
gtasi. O juk kan. Maliukevičius buvo ir 
viršininkas visos anų laikų ir dabartinės 
mūsų Trakų apskrities — jis buvo de
kanas, jis valdė Kaišiadorių, Žųslių, Žie
žmarių, Vievio, Gegužinės ir t.t. parapi
jas.

- - Bubur jis mirė. Taip pranešė len
kų ir lietuvių Vilniaus jiafrontės sargy
biniai.

Kaišiadorys giliui susirūpino — iš
gauti leidimus ir būtinai nuvykti Vilniun, 
Valkinykuosan — atiduoti savo broliui, 
draugui, dekanui ir proteliui paskutinę 
šios žemės pagarbų.

Kaišiadorių pastangos buvo vaisin
gos: Prel. Dr. Labukas, kan. Varnas, kan- 
Cijūnaitis ir kun. Mincevičius — gavo

leidimus nuvykti Vilniaus pusėn, Miru
siojo laidotuvėsna. Taigi kartu su keliais 
civiliais, Velionies giminėms — ir išvy
ko...

Taip! Jie buvo Vilniuje...
Ir štai kaip jie nuvyko, kaip tenai 

buvo, kų matė, kų girdėjo ir kaip namo 
sugrįžo.

Mūsų keliauninkai atsiskubino Vie
vin. Čia pirmutinis adm. linijos štabas, 
čia visų tenai ir atgal keliaujančiųjų sto- 
vykia, čia toji vienintelė gyvoji gysla, ku
ri vargui ištikus ir nelaimei pareikala
vus kartais sujungia Kaunu ir Vilnių, 
Vievį ir Zaviasns. Kurtais sujungiu, o 
paskui visam luikui vėl užsiraukia, vėl 
gyvybės nenešu...

W27 m. toji gysla mums buvo gyva,, 
kada Sostinėje mirė Basanavičius, 1938 
m. — kada laidojome kun. prof. Krau
jelį, 1934 m. — kada Neprikl. Lietuvoj 
mirė koks tai didelis lenkų ponas ir štai 
va dabar — kada reikia atiduot Šventų 
pagarbų kilniajam kanarihinkui dekanui 
ir didžiajam Vilniaus lietuviui tautiečiui.

Taigi mūsiškiai vyksta Vilniaus pu
sėn. Iš Vievio klebonijos arkliais — Dau- 
girdiškių kuiman, lietuvių sargybinių bū
stam Čia skubiai greitai viskas tvarkoje. 
Paskui keli žingsnįai vieškeliu prie ne
laimingos lenkiškos karjeros.

Pašaukė lenkų sargybinius. įdomu: 
lietuviui kunigai — šaukia ir prašo lenkų 
kareivius. Tiesa, mažas įdomumas: tai 
verčiau didelė tragedija.

Bet mūsų keliauninkai neturi lenkiš
ko leidimo. Jie čia pat tariasi su lenkų 
eiliniu. Eilinis — nieko nežino. Tik klus
niai muša laitų užpenčiais ir mandagiai 
ealutuoja savo pagarba. Kviečia lenkiš- 
kon sargybom Tenaį esu vyresnieji.

Ir taip nuvyko okupuolon žemėn mū
sų keliauninkui, garbingieji kaišiadorie
čiai kunigai.*

Jiems pasidarė šilta ir svaigu, jų 
širdys galingai suplakė, lietuviškai suju
do, suvirpėjo — jie pasijuto jau Vilniaus 
pusėje. Jau 10—12 metų čionai nebuvę. 
Jau Vilniaus Miesto visiškai ištroškę ir 
išsiilgę... - (Bus daugiau.)

i
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p«g ąa x s
spausdintus skelbimus po visąSVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE prOTinciM, w>,.» u,,
padėjo.

Prūsai, norėdami kiek išau
kštinti budelio pareigas, aiš
kino žmonėms, kati budelis

Priešvalstybinė Klaipėdos Mokyklų Būklė

kią miestelį. Mat, iš Rumšiš
kių eina vieškelis Vilniaus 
link, tai puolančiai kariuome
nei, be abejo, buvo svarbu kuo 
greičiausiai užimti tą kelią. 
1812 m. balandžio - gegužės m.

MOKINIŲ SUVOKIETINIMUI IŠKRAIPOMA GEOGRAFIJA nieko bendro su rakai i u netu- šiuos apkasus kasė Bavarijos
IR ISTORIJOS FAKTAI 

Iš 420 Mokytojų Tik 120 Tegali Dėstyti Lietuvių Kalbų

Didžiausią vokietinimo aud
rą mokyklose sukėlė Sasso ir 
Neumanno partijos. Kai kurie 
nors ir vokiečiai, bet lojalūs 
mokytojai skųsdavosi stačiai 
esą terorizuojami, buvę verste 
priversti įstoti į Neumanno pa 
rtiją ir tik dėl baimės nemo
ką vaikų lietuvių kalbos. Lo
jalumas Lietuvai jiems ypač 
pinigiskai galėjo pakenkti, Ir 
vadinamus atsiskaitymo už 
prieškarinę tarnybą Vokietijo 
je ar Prūsuose pinigus (Ab- 
findungsgeld), dar ir dabar 

Ifedba, duosią tik tiems moky
tojams, kurie “pasitaisys”, t. 

y. kurie vėl varys vokietini
mo akciją mokyklose. Pradė
jus veikti Neumanno ir Sasso 
partijoms, — sako Klemas, — 
Klaipėdos krašto mokykla vi
sai iškrypo ir auklėjimas pa
sidarė nebepakenčiamas. Dar k pernai iš 420 pradžios mokyto- 

\ jų tik 120 mokėjo lietuvių ka
lbos tiek, kad galėjo ta kalba 
dėstyti, 140 šiek tiek temokė
jo, o 160 visai nemokėjo lie
tuvių kalbos. Iš 420 mokyto
jų 140 priklausė Neumanno ir 
Sasso partijoms.

Tiesa, — sako Klemas, — 
ir tos nacionalsocialistinio są
jūdžio audros laikais nestįg- 

4 davo klaipėdiškių, ypač ūkini
nkų, kurie reikalaudavo, kad 
jų vaikai būtų išauklėti gerais 
Lietuvos piliečiais. Jie saky
davo, kad jų vaikai, išėję pra
džios mokyklą, turėtų gerai 
pažinti savo valstybę, Lietu
vą, kurioje jiems teks gyven
ti ir dirbti visą gyvenimą, o 
ne apie svetimą valstybę būtų 
mokomi. Tokio tėvų balso kra
što direktorija neišgirsdavo. 

/Dėl to jie kreipdavosi į lietu

vi. Jis dėl savo uždavinio yra vokiečiai, lenkai, prancūzai ir

Jau Ir Šaldai Turės Bažnyčią

Zanavykų Sostinę Tvarko Dzūkas

Šakiai, Zanavykijos apskri- kleboną kun. Vaišnorą ir štai, 
čio miestas, ant upelio Siesar- kaip Lietuvos laikraščiai pra

neša, šį pavasarį šakiuose bus 
pradėto statyti nauja bažny
čia. Tuo reikalu vns. 7 d. par. 
'klebonas dek. kun. Vaišnora

. . ties kranto. Jis pasižymi di-
kiti, nes tuomet prancūzų ka- ... . ,• . , . „. ’ i * džiausiu nuošimčiu žydų tarp
nuomonėje tarnavo įvairiu Na1 • T« * if . i .visų Lietuvos apskričio mies- darbą jis gauna numatytą at- poleono užkariautu tautu žmo-l. ,.

lyginimą, o susirgęs, turi pri- ’ *»• S»k"»<*e

ne kas kitas, kaip baudžiamo
jo teisėjo padėjėjas. Už savo

nuolat daugiau steigdavo pri-Lietuvos pilietybę. Vienas 
vačlų mokyklų su dėstomąja,toks mokytojas norėjo iSva-’g'tatyti kitą kvalifikuotą as’me- 
lietuvių kalba.

Sustabdžius priešvalstybinių 
partijų veiklą ir Reizgio dire
ktorijai pakeitus mokyklų pro
gramą, padėtis žymiai pasitai- i mokytojas neturi palikti Klai-

žiuoti į Vokietiją, tai V okie- nį. Naujuose Rytų Prūsuose 
tijos konsulatas jį atkalbino, buvo nutarta įsteigti net 3 bu- 
išduodamas tokį pažymėjimą delijas. Viena iš jų turėjo bū- 
ir įtikinėdamas, kad vokietis.tį Muriampolės paviete. Šiai 

budelijai buvo nustatytas Kvo
sė. Jau ir klaipėdiškiai vaikai 
pagaliau žino, kad jie gyvena 
Lietuvoje ir kad jų valstybė 
yra Lietuva. Bet, — sako Kl6- 
mas, — dar ir dabar Klaipė
dos krašte yra atkaklių vokie
tininkų, mokytojų, girdi, gal 
kai kurie jų dar atkaklesnį už 
tuos, kurie sėdi šioje byloje 
kaltinamųjų suole. Tai tokie

pėdos krašto. 
MONSTAVIČIUS: Kas

snos palivarkas. Galutinai bu-

seniai yra 
mūrinė protestonų kirkužė, 

Prancūzų apkasai prieš Ru- mūrinė žydų sinagoga, medinė 
mFiškią miestelį buvo padary-žiburio” gimnazija, ir nuo 
ti labai gilūs ir ėjo apie 2-3 neperseniai garinis malūnas, 
kfometrus Nemuno krantais. Be to, šakiai pagarsėję joma- 
Vasarą, birželio mėn., dalis rkais, kadangi plačioje apylin- 
prancūzų annijos iš šių apka- kėje prieš karą arti jomarkų

nes. sušaukė Šakių visuomenę pa
sitarti. Pasitarime aptartas ba 
žnyčios statymui lėšų rinkimo 
klausimas Šakiuose ir išrink
tas bažnyčios statymo komite
tas. Valdininkai ir tarnauto
jai bažnyčios statymo reika
lams pasižadėjo šiais metaisdelijų steigimas buvo užbaig- slJ pradėjo keltis per Nemuną, nebūdavo. Svarbiausia ko Ša- 

daro Klaipėdos kr. mokytojų tas 1602 metais. Tada vokiez- Rusų kazokų karininkai trum- kiams trūko — tai bažnyčios. Į paaukoti nuo gaunamo atlygi- 
rūmus? čiai išleido tuo reikalu įstaty- pai atreportavo Vilniuje balia- Kaip šimtmečius atgal Šakiuo(nimo pusę tos sumos, kiek mė-

su

KLEMAS: 10 ar 12 vokiš
kosios mokytojų sąjungos at
stovų ir tik du lietuvių moky
tojų draugijos atstovai.
’ ADV. STANKEVIČIUS (gy 
nė jas iš susitarimo): Ar nepa-

mokytojai, apie kuriuos kai- gerino padėties Klaipėdos mo- 
bama, kad jie esą HPG nariai, kytojų seminarijos išleisti nan

Klemas dar parodė, kad, kol 'ji mokytojai, jau gerai paruo- 
gyveno Šilutėje, matydavo nuo šti dėstyti lietuvių kalbą?
1933 na. pavasario iki vasaros 
atostogų, t. y. birželio 15 d.» 
llerderio gimnazijos kieme be
veik kasdien mokomus kariš
kos rikiuotės tos gimnazijos 
mokinius mokydavo juos juo-

KLEMAS: Deja, tie jauni 
mokytojai tuojau buvo suver- 
buoti į Neumanno partiją.

STANKEVIČIUS: Ką reiš
kia IIPG?

KLEMAS: Kaip man buvo 
da> uniformuoti vyrai su per- paaiskint0) tai tūr; būti_Hit- 
petiniais dirželiais. jer paldeį Gcnossen. Kai pas-

MONSTAVIČIUS: Ar NSD 4ebpjau, kad neumannininkų 
AP programa taip pat būdavo mokytojų sąraše nėra tokių 
randama pradžios mokyklų 'mokytojų, kurie turėtų būti 
knygynuose? visa nacionalsocialistinio sąjū-

KLEMAS: Rastose knygose džio Klaipėdos krašte siela, 
yra išdėstyti visi tos progra- klausinėjau pažįstamus moky- 
mos paragrafai. Jie ten ir na- tojus, dėl ko jų nėra. Man pa- 
grinėjami.

GEN. VIMERIS: Ar

mą. Bet vokiečiams neilgai te- vojančiam imperatoriui Alek- se pastatė laikiną medinę pa
ko naudotis įsteigtomis budeli- gandrui I: “Iš Suvalkijos pu- Sopą pamaldoms, taip ir iš-
jomis. Imperatorius Napoleo
nas I sumušė vokiečius ir 1807 
m. Tilžėje buvo pasirašyta su
tartis tarp rusų ir prancūzų,, 
pagal kurią Naujieji Rytų

nėšiui išskaitoma valstybės 
biudžetui subalansuoti. Namų 
savininkai pasižadėjo tam rei
kalui paaukoti po tiek litų, 
kiek per metus sumoka mies
to savivaldybei mokesčių. Į 
bažnyčios statybos komitetą 

j išrinkta: gimn. dir. K. Šapa
las, Liet. banko dir. Gricius, 

virši
ninkas Defbutas ir Kuraitis.

sės apkasų pasijudino Napo- ,buvo ligi dabar, 
leono armija ir jau užėmė Ru- prie- ke]etl} metų >u b„v0 
mšiškių miesteli”. Imperato- h<.pra,lwJlĮS šakiaose gtatydin- 
rius Aleksandras I, nenorėjęsbažnyfilĮ dzflkas kaa. Ignas| 

susijaudini- eižauskas. Ta#iall šakiečiai le-parodyti didelio
Prūsai iš Vokietijos atimami, [mo, slaptai apleido balių ir iš- 
o iš jų ir kitų provincijų su
daroma atskira Varšuvos Ru
nigaikštija. Prūsų karalius 
1807 m. 24 liepos atsisveikina
mame rašte labai graudingai 
ramina savo valdinius. Aišku 
kartu iš Lietuvos išsikraustė 
ir budeliai.

vyko Rusijos gilumon.

Nors jau praėjo daugiau
120 metų, bet prancūzų apka
sai ties Rumšiškių miesteliu

ngvapėdiškai žiūrėjo į klebo
no pastangas ir jis mirė tespč-,
jęs priruošti marinimui mede- bunn- T£lmulaitis. ”PS 
gos. Po juo buvo paskirti sma
rkoki klebonai kapsai, bet su

NAPOLEONO APKASAI 
LIETUVOJE

dar tebestovi. Tiesa, jie sniar- bažnyčios statymu nieko nepa- 
kiai apgriuvę, apaugę didelė- jėgė išdaryti. Tik ve, pernai 
mis žolėmis ir pušimis, bet
ten nesunku pastebėti ravus, 
einančius Nemuno krantais 
link Kauno.

Bažnyčios statymo projektą 

sudarė architektas inž. Lands 

iš Dzūkijos atkėlė Šakiams už bergis.

Vietos gyventojai pasakoja, į

kad tuose apkasuose randa net į
,, . , .. ginklų. O Didžiojo karo laiku,1Napoleono I armija, sumu- ? * , . v. , . ’.„ . . . kai X vokiečių kariuomenė re 'susi prusus 1807 m., pasiekė . . , 1A.

tkwqi LtoIt>q nnr \nmnTinngėsi keltis per Nemuną ties 
Rumšiškių, tai buvo užėmusi 
dalį prancūzų apkasų, kaipo 
natūralinius ravus dėl gyni-

Tilžės miestą, kur tarp Rusi 
jos caro Aleksandro I ir pra- 

aiškindavo, kad tai esą HPG ncūzij buvo sudaryta taip va- 
yra vyrai, kurie jau nuo 1923 m. dinama Tilžės taika. Tuo lai- . v.

Lietuvos pilietybę optavusių priklausą Hitlerio partijai Vo ku Suvalkiją ir kitus plotus m0Sl’ Kazin ar vokiečių ar
mokytojų, gavusių iš Vokieti- kietijoje ir iš aukšto žiūrėda- 'valdė vokiečiai, Imperatorius
jos konsulato tam tikrus įpi- vę net į Neumanno ir Sasso Napoleonas, užkariavęs vokie-
lietinimo pažymėjimus, kad partijas. čius, elgėsi kaip norėjo. Jo
vėl gaus Vokietijos pilietybę, MONSTAVIČIUS: Dėl ko ji pageidavimu, buvo įsteigta 
kai grįš į Vokietiją? , iš aukšto žiūrėdavo į šias pa- Varšuvos kunigaikštija; joje

KLEMAS: Taip, pats esu rtijas? ^prancūzai laikė savo karinin-
matęs du tokius pažymėjimus, I KLEMAS: Dėl to, kad jie kus, nes iš čia ruošėsi pulti 
kur pažadėta nemokaiųai su- buvo jau senį nacionalsoeiali- Įrusus. Nemuno.vaga nuo Sma- 
teikti Vokietijos pilietybę mo- štai, o čia — tik naujai susi- lininkų iki Gardino skyrė pra-

mijos dalyviai žinojo, kad 
prieš 123 metus tuos ravus ka
sė jų tautiečiai - bavarai

vių mokyklų draugiją, kuri kytojams, kurie yra optavę kūrusios partijos.

Vokiečių Budeliai Lietuvoje
minalistus ir visokius prasi- [Balstogės rūmai kreipėsi į Ka- 
kaltėlius ir Naujuose Rytų'raliaučiaus, Gumbinės ir ki- 
Prūsuose jiems suteikdavo ge-Įtas įstaigas, prašydami bude- 
rai apmokamas vietas. Kada lių, nes iš vietos žmonių nie- 
prūsai jau gerai įsitvirtiao, kas budeliu nenorėjo būti. Ti
tai jie Lietuvoj pradėjo stei
gti budelijas, kuriose buvo

ktai po dviejų su puse metų 
atvyko iš Torunio budelis

APEX

ncūzus nuo rusų. 1812 m. pa
vasarį jau buvo aišku, kad 
prancūzai žygiuos Rusijon.

Vyriausios jėgos turėjo at
vykti Vilkaviškin birželio mė
nesio pradžioje, bet prieš tą 
laiką dalis Napoleono annijos 
jau įsitvirtino Nemuno kran
tuose. Ypač sutvirtintas pozi
cijas prancūzai pasidarė Su-
valkijos pusėje, prieš Rumšiš- dmenį

KAUNAS. —r Šiomis die
nomis Klaipėdos krašto mies
telyje Priekulėje buvo toks 
atsitikimas: vokiškoje karina
moje smarkiai nusigėrė kra
što seimelio vokietininkų par
tijos atst. K. Išėjęs iš karčia 
mos, jis gatvėje apsikabino 
telefono stulpą ir pradėjo šau
kti “tvirtai laikykimės savo 
nusistatymo.” Jo elgesiu pik 
tinosi ne tik liet., bet ir pa
doresni vokiečiai, nes atstovas 
K. seimelio vokiškų partijų 
gyvenime vaidina svarbų vai-

Tsb.

kariami prasikaltėliai. Labai IScliesmer, kuris įvykdė kelias •

Per paskutinįjį Lietuvos - 
Lenkijos padalinimą Suvalkai,
Mariampolė, Gardinas, ir kiti 
miestai atiteko vokiečiams. Ši 
teritorija turėjo apie 44,000 
kv. kilometrus. Berlyno vald
žia naujai įgytas žemes pava
dino “Naujaisiais Rytų Prū
sais”. 1794 metais vokiečiai [įdomią medžiagą šiuo klausi-‘egzekucijas, taip pat ir Kaz- 
užėmė naujus žemių plotus, ,mu surinko profesorius Janu- Jauskui, kurio egzekucija vo- 
kurie pagal karo sutartį su laitis ir lenkų istorikas Kali- kiečiams apsėjo apie 300 do 

nowski, 1921-1922 metais, ka- lerių. Bet šis budelis Lietuvoj 
da dar su vokiečiais buvo ge
resni santykiai, jie leido Vy
tauto Didžiojo universiteto

Rusija ir Austrija teko vokie
čiams.

Priisams rūpėjo kuo grei
čiausiai nuginkluoti vietos gy 
ventojus. Jie pamažu, kad ne
sukėlus didelės neapykantos, 
ginklus surinko, o kai jau pa
juto, kad žmonės ginklų turi 
mažai, išleido griežtą įsaky
mą ginklus atiduoti prūsų val
dininkams. Prūsai tuojaus ė- 
mėsi darbo suvokietinti naują 
kraštą.

nepaliko ir išvyko atgal.
Kaip patys prūsai prisipa •

[žįsta, lietuvių provincijoj j Į 
profesoriui Janulaičiui apžiū- [budelio vietos pasiūlymą žiū
rėti Berlyno slaptąjį valsty- rėjo . kaipo į didžiausią paže- 
bės archyvą, kuriame yra su- minimą.
rinkti 1795-1807 m. dokumen- Pagaliau į šį reikalą įsikišo 
tai, liepiantieji Naujuosius Ry- ir Berlynas. Teisingumo mini- 
tų Prūsus. Tuose slaptuose ar- steris Goldbekas 1800 m. įsa- 
ebyvuose užtinkama ir apie [kė Naujųjų Rytų Prūsų vy- 
budelijų steigimą Lietuvoje, jriausybei greičiau surasti bu- 
Mat, užimant kraštą, jų tenai įdėlius, nes, per ilgai laukiant,

Kai prisimeni didžiojo karo,nebuvo, tad Prūsų vyriausy- nusikaltėliai gali pabėgti. Tuo 
vokiečių okupacinės valdžios bė tuo klausimu, smarkiai su- |laiku buvo suimti du lietuviai
elgesį Lietuvoj, tai gali įsivai
zdinti ir senus jų darbus Su
valkijoje. Tada vokiečiai ne 
mažiau smaugė žmones, kaip 
didžiojo karo metu. Jie naiki
no vienuolynus, vežė čia kri-

pirūpino, nes nebuvo kaR ka- Į— Dabulevičius ir Mažeika, 
nkina ir žudo žmones. Pirmą kuriuodu buvo apkaltinti puo- 
kartą prireikė budelio 1797 lą paštą ir prūsų valdininkus. t 
metais. Vokiečiai nutarė .To- Jiems prūsai paskyrė mirties 
kubą Kazlauską nužudyti, į- įbausmę. laikas bėgo, o bude- 
pynus jį į ratą. Tuo reikalu jlių vis nebuvo. Prūsai paleido į

Naujos skalbyk
los. 1935 m. mo
deliai. Su daugel 
pagerinimų. Kai- 
nos nuo $49.00 
ir aukščiau. Dykai 
demonstravimas 
jūsų namuose.

JUl 1111

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
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ŠV. ANTANO PARAPIJA
lteikšmingui paminėta Lie

tuvių Diena. Sutartinai vei
kiant, geresnių rezultatų guu- -jos 

Gerb. kun. I. F. Burei-'

SLltKA., nes dabar eina na
rių prirašinėjimo vajus.

Įdubai gražiui atrodė vaizde
lis: papuoštas Vytis tarpe Lie
tuvos ir Amerikos vėliavų. Se- 

merginos, pasipuošusios 
tautiškai įsidainavo “Ilgu, ii- ratoriutn 

“Ant marių krašto’’

statas baigias su kovo mėn. 1 
!d. Tikrinama, kad tas bus pra 
tęstas vieniems, o, gal, ir 
dviem metam, kad teismai ne
duotų bankams už paskolas ii 
pardavėjams nejudinamo tur
to, už nemokėjimų, atimti mo- 
rguiuotų turtų.

Daugelis žmonių būtų nete
kę savo pastogės; dabar vėl. 
neprailginus vadinamo “Mo-

“DRAUGO” VAJUS KAS JAUNAMETĖMS 
PATINKA

IIMOKAMA 70% 
POZITV

DE

Dabar mūsų kolonijoj eina
“Draugo” vajus; tęsis iki Ve ] Mot. Sų-gos 54 kp. užkvie-

namu.
šio sumanumu ir dideliu tėvy
nės reikalų atjautimu, Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimas paliko neišdildomų jspū
"K* v .* 'mano broli”, “Broliams

Sekmadienio rytų šv. Mišios ,nief.įani8”? “jaunini0 himnas’1 
ir, ant galo, Lietuvos himną.

lykų. tė jaunametės išpildyti dalį
Spaudos Rėmėjų draugijos 'programa <engiamoje kuopos 

nariai nutarė pereiti kataliki-Į Užgavėnių vakarienėje, kovo S
skus namus ir paraginti užsi-'dienų.
sakyti katalikiškų laikraštį j Jaunametės, gavusios kvie 
“Draugų”. Rėmėjų draugijos timų, labai nudžiugo ir visa 
pirm. kleb. kun. J. Cižauskas energija pradėjo ruoštis

g«
.aw” priseitų galu

tinai atsisveikinti su savu na- ‘,nu0.»*«* P^kyrė.lovai,, tam, Įkytis joms pavestas užduotis.
kuris gaus daugiausiai skai- Į Jau antras mėnuo, kaipLietuva, brangi šalis”. <mais. Pravedimas to įstatymo j r.~

L. Vyčių choras prie vaiz-'priverčia mokėti nedidelę mė- įŽiūrėsim, kas laimės, skaitlingai lanko praktikas pe- jbuf
delio padainavo “Ar tu

buvo laikomos už visus žuvu-

Mr. B. Hchram, resyveris 
First National banko, ragina 
visus depozitorius atsiimti sa
vo 70 nuoš. depozituotų pini
gų. Kadangi turtingi depozi- 
toriaį sutiko neištraukti savo 
pinigų, tuo būdu pilnai gali 
atmokėti tiems, kurie neturė' 

ino* jo daugiau depozito kaip $300.
Patys depozitoriai turi krei 

ptis į Bebram, nes čekiai ne- 
siunčiami į namus. Kurie

Kiekvieno kataliko f1"8 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikio 
ka* spauda nurodo žmogui ii 
ganymo kelius i amžinastį.

akarais, prade 
buigiant pusę pe 

naudai; tuo reikalu rūpinasi j septynių. Visos laukia, kada 
valdyba. 'galės pasirodyti savo namiš-

Kad prie to svarbaus dar-j kimus, kų jos išmoko ir kaip 
bo tinkamai prisirengus, visi gali pasirodyti.

žinai, uosiu, mokestį, bot tuo pačiu draugija nuta-iuktadienių v
s vil latima rankas bankų arba wr- rS ren*tl vakar» “Draugo” Idant 6 vai., I, 

prašalintdavėjų
pur 

skolinin
kų. Reiškia, neduoda baigti

sius laisvės gynėjus. Gražus yį80iJ jaįn03 buvo pritaikin-1bylos, daugiau laiko, kad sko-
buvo ir jiainokslas, kuriame 
nupiešė, kad teisingai kovo
jant už savo teises, su Dievo 
pagalba, atgausime sostinę Vi
lnių ir laisvai galėsime gar
binti Aušros Vartų Panelę Šv.

Vakare Lietuvių svetainėj 
išpildyta įvairus patriotinis 
programas. Atvaidinta “Bal
traus Duktė”, komedija, para
šyta pianistės mokytojos Dol- 
pinos Bakšiūtės. Vaidinime da 
lyvavo: N. Žyriniūtė, J. A. 
Cress, *E. Russell, Jarmokas, 
F. Stankus, J./Tumas.

Kita komedija “Fotografai 
iš Dzūkijos” parašyta vietinio 
veikėjo. Vaidinime dalyvavo: 
J. Tumas, J. A. Cress, A. A- 
domaitė, F. Stankus ir F. 
Tautkus.

neskaito angliškų laikraščių, 
dėl informacijų gali kreiptis į 
mane.

Ona Akscm&itisne.
11538 John R. St.

tos šventei. Skaitlingo choro 
merginos buvo tautiškai pasi 
puošusios. Publikos buvo daug. 
Vakaras pelno davė $140.00.

Šv. Antano parapijos susi
rinkimas įvyko vas. 24 d. R 
atskaitos pasirodė, kad praei-

Komedijos publikų prijuoki
no. Visį vaidintojai gražiai sa
vo roles atliko. Po to, sekė ka
lba kun. I. F. Boreišio, kurioj įPa^PČi3 15 metV “uka-
atpasakojo Lietuvos nepriklau *a*P P3* *r bleb. kun. I

lininkas finansiniai sustiprėtų.

Lietuvos generalinis konsu
las P. Žadeikis rašo adv. J. P. 
Uvickui ir dėkoja visiems De
troito lietuviams už parėmimą 
lietuvių - estų rankdarbių pa 
rodos. Ačiū vietos anglų spau-

nariai kviečiami būtinai daly
vauti susirinkime šį antradie
nį, mokyklos svetainėj, 7:30

tų metų pajamos buvo mažos. dai, lietuvių vardas iškilo tarp 
Bet šių metų pradžia rodo kų svetimtaučių. Pažymėtina, kad 
kitų. Klebonui kalėdojant, tlau Detroite daugiausiai išparduo- 
gelis užsimoka metinę mokės- ta Lietuvos gintaro; daugiau 
tį. Tas rodo, kad šiais metais negu kituose miestuose, kul 
pajamos bus didesnės, žinoma,
jei darbai nesumažės.

Apkalbėta keletas svarbių
parapijos reikalų. Pranešta, 
kad vakaras biznieriams pa
gerbti sėkmingai rengiamas, 
kad gauta daug paramos iš 
pačių biznierių bei profesijo- 
nalų. Vėliau paskelbsime pil
nų atskaitų.

Kadangi šįmet Šv. Antano

buvo paroda.

F. Boreišio 15 metų kunigavi
mo sukaktį, išrinkta komisija

somybės reikšmę, priešų van
dališkų karžygių kapų išnie
kinimų. Kad parodžius prie- įrengti paminėjimus. Komi
sams, jog Amerikos lietuviai Į s*.ion F.i°: niuz. J. A. Blažys, 
tai atjaučia, paprašė sudėti'^ - *r M. Šimonis,
nors kiek aukų tų kapų papuo
šimui. Aukų surinkta $21.50, 
kuriuos kun. Boreišis pasiųs j 
Lietuvų. Be to dvasios vadas i

ŠV. JURGIO PARAPIJA
SV. JUOZAPO DRAUGIJOS 

SUKAKTUVES

Vasario 24 d. įvyko Šv. Juo 
zapo dr-jos 25 metų gyvavi
mo sukaktuvės, kurios buvo 
paminėtos labai iškilmingai 
Šv. Jurgio parap. svetainėj.

7 vai. vak., orkestrai grie 
žiant, durugijos pimuninkas J. 
Balčiūnas, ir vice pirm. Ad. 
Bielickas atlydėjo Liet. Dūk
iem

Parapijos komitetas liko tas kuopų 
pats, tik vienas naujas išrink- t vietas; pirmininkės buvo

gražiai paagitavo, nepriklau
santieji stengtųsi įsirašyti j

tas V. Dendoraitis.
Parapijos susirinkimai bus

laikomi kas trys mėnesiai. Kle 
bonui ir komitetui palikta rfl 
pintis reikalingais pataisy
mais. '

Jos nepaiso nei blogo oro, 
nei šalčio. Tokios mažutės, bet, 
ot, eina net keletu blokų 
praktikas. Mat, jaunos širdie* 
troškimai viską nugali.

Į Ačiū toms mainytėms, ku 
_ _ Irios savo mažutes pačios at-l

Vasario 19 d., mokyklos sve,veda ! lietuviškų židinėlį ii darba9) 707 pusj (4 paveiks-
Dainėj M. S. 54 kp. jauname- sykl« su 30,n,s praleidžia va-^, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5U 
tės turėjo vadinamų “Valen- btndėlę
tinę party”. Kiekviena narė! lš toki,J ’->ergaičių tikimosi 
sunešė valgių ir visos gražiai 18u^auk^’ rimtų ir darbi-
linksminosi. Kai kurios atai-Į^ sųjungicčių
vedė ir savo mamytes.

Jaunametės dabar visu sma
rkumu ruošiasi išpildymui pro 
gramo dalies Mot. Sąjungos I 
rengiamam bankietui šį sek- į 
madienį. Gražus pasišventimas

vai. vakare.

JAUNAMEČIŲ PRAMOGA

GAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
NAUDINGOS KNYGOS?
LEMOYMlT ”~rataiminta ] 

sis Kunigas J. Bosko, jo as- j
imuo, darbai ir auklyba. Dide-1 
lio fcr.nato, gražus spaudos

i

V. čepelionytė, vedėja ir 

globėja

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems šių knygų įsigyti.

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

Chicago, III.

QUALIFIED — 20 YEARS 
EXPERIENOE

IAMES A. TRAClį
For

County Auditor
Dsmocrat Primary—March 4th 

Patartina visiems lietuviams
atiduoti balsų už teisingų val- 

'džios darbininkų J. A. TRAGY 
kuris ir lietuviams yra gerai 
žinomas. BAU5-U0KITE UŽ 
JĮ KOVO 4 D.

jaunų mergaičių,
Jaunamečių vedėja M. Au-

kščiūnienė mokina mergaites 
šokti, o jų globėja V. č’epelio- 
niūtė dainų.

Paminėjo Gimtadienį 
Vasario 23 d. Kašėtienė sa-| 

vo dukrelei Marytei 
pramogų. Sukvietė
nimo ir visus gražiai

daug

Moterų Sų-gos 54 kuopa re- Į 
įgia Užgavėnių vakarienę, proĮ 
gramų ir šokius sekmadienį, 
kovo 3 d., G vai. vakare, pa
rap. svetainėje.

Kuopa kviečia visus atsila 
nkyti į vakarę, rengimo

surengė tikrina, kad vis*
• |bus'patenkinti. Grieš gera orJei U* »

pa va i'
dr-jų ir Mot. Sujungus šino, už kų Marytė buvo np 

į svetainę į paskirtas dovanota gražiomis dovano
ju!-(mis.

EVERY NORGE PRODUCT 
Represents a D i vid end - Pay i ng Investmeut

KUOMET IMATE
LIUOSUOTOJA
... vartokite šaukštą

Xe tame svarba k ik) lluosuotojų 
Imate — svarba lomioje. Skysta 
lluosuotojų Kalima Imti r< Įkalin
tam kieky. Jei inuAai reikia, nie
kuomet nereikia Imti per daug.

• Gydytojai pataria lengvai nu- 
/nieruojamn* skystus liuoKiiotojus. 
V1et<U kokios formos, kuri ncsl- 
jualtio nuo nustatytos dozos. Nu
statyta doxu gali bfltl per didelė 
Jums — nr Jūsų vaikučiui.

Visuomet atsiminkite A) dalyku 
apie uAklet ėjime: pa-lapll-. tikro 
padengitnlm » yra sumaihilmas <lo- 
XIJ.

nuokite vidurlums tik tiek pn- 
xalt--is klek Jiems reikia, Ir Jnu- 
ifctnklt piiffiilbi) knlp malC-in, rel- 

Jūs rusite 1 »r. <'aldwell’s 
l’cpsin tobula lengvintoju 

viduriu reguliavimo. Jame yru 
aentia ir easeara (natūralūs Ituo- 
suotojat) l.r pataisys sirKuliavIma 
Ir neveikimu ta- blogų pusikmlų. 
Trilmnus skonis, ir malonus vei
kimus Jūsų vaistininkas jo turi.

Matas ir Stela Skudai iš Chi 
vagos svečiavosi pas brolį Sku 
dų ir dalyvavo jų dukters ve
stuvėse.

kalftH. • Ryrtip

SYRUP PEPSIN

cost refrigeration. Second, it stops 

food waste. Third, it enablcs you 

to ma^ket more economically—• 

to buy in bargain ųuantities at 

bargain priccs. Fourth, it enablcs 

you to make the best and m oi t 

economical ūse of left-overs. Ali 

these savings combined amount 

to as much as $11 a month. 

Some Norge owners re- 

port even largcr savings.

• The Norge Rollator Rcfrigerator, 

for example, savęs its cost over and 

over again. First, it gives you lower

N C HE E WRINGER
u>ith exclusive 

Į featurtt. Entj-
»cting, finger- 
ionch stjity rt-

ItMt. Improttd »ne-pitce, Itak-pronJ 
urrlnger head. Self-revmhtg -drafn 
ktard. Geart tetled in grtuefer !i/t- 
lasting ttrvice.

k ėst ra.
Tok^ pnrengimas pasitaiko 

sykį į metus. Taigi, nepraleis 
kit progos. Visas jielnas ski 
riamas parajiijai.

Rengime Komisija
jiuoštos gėlėmis.

Į Po to sekė programas. Pra
kalbėjęs pirm. J. Balčiūnas iv 
pakvietė dvasios vadų klebo
nų kun. J. Čižauskų vakaro
\ edėjum. Klebonas pasakė gra , Kunigų Vienybės jiaruošta maldaknygė bus iki gavėniai 
žiu įžanginę kalbų. į užbaigta. Ši maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo-

Nuosirdžiai kalbėjo apie šv. mis, o spausdinama “Draugo” spaustuvėje.
Juozapo draugiją vienuolis T?- . n'?.Waknygų yra nedidelio^orinato, tu-

j M. Kašėtaitė priklauso so- 
.dalicijaį ir jiarapijos chorui.

THE ROLLATOR...
Smooth, easy, roUiag power 
providet more c3ld—m«t leu 
eurrent.

KUNIGU VIENYBES MALDAKNYGE

Gencvieve l’viek, adv. J. P. 
Vvicko duktė, mėnesį viešėjo 
Miami, Floridoj. Ji buvo nu
vykus su kapitonu Giffon ir 
jo šeimynų. Pasakoja, kad a- 
tostogas smagu ten leisti, bet 
gyvent nenorėtų. Atrodo, kad 
duug žmonių vargingai gvvc 
na.

vas Silvius.
Atvaidinta labai juokinga 

komedija “Piršlys Suvedžio
tojas”. Vaidino gabiausi sce
nos artistai: S. Bukšaitė, A. 
Juodsnukait“, F. Valatkevi- 
čius, A širvaitis, Vaitkus, Po
nius, Šurkus. Lošimas publikai 
begalo patiko ir visus iki so
čiai prijuokino

Po lošii.iy sekė dainos, ku
lias išpildė Bukšuitė, .Tuodsnu 1

——— įkaitė, Širvt-iticnė, Stankicnė; j
Kovo 3 d., Lietuvių svet., Dailydienė, ir mažytės mergai j 

G valandų vak. rengiamas di- tės — ftirvaitė ir Duilyduitė. 
delis vakarus {mgerbimui pro ! Ant galo kalbėjo adv. Cvi 
fesijonalų ir biznierių. Bus at- jekas ir keletu žodžių pratarė 
vaidinta Seirijų Juozo para- 'p. Uvickienė.

Ž5G puslapius ir gražiais juodais apdarais. Jos kaina 6o 
tai; su paauksavimu 75 centai; su skuriniais apdarais

ii 2 
centai
$1,25 centai.

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

Šių Kunigų Vienybės paruoštų maldaknygę bus gulima 
gauti pas savo klebonų arba “Draugo” knygyne, 2334 So. 
(Mkley Avė., Chicago. III.

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

šyta komedija “Moterimi Ne 
išsimeluosi”. Publikai patiks.

Draugijos pirmininkas pa
kvietė garbės narius ant sce-

VOTE POR
STANLEY 

B. DOMBROWSKI
, FOR
CIRCUIT JUDGE

An Original Democrat
Law Partnsr to Congressman 

GEO. SAD0WSKI 
Recomnicmlctl by Edtvard Zarrett

Heri'j Anothir Wist Invist- 
ment—the Norge Wisher
Due to its improved Agitator with 
larger wing area to movė more 
watcr per second, it washes fast, 
clean and with safety for fine 
fabries. Because of its cxclusive 
QUIETOR power mechanism it 
has the smooth, silent operation of 
the finest automobile, plūs lasting 
durability at the four most im
portam points, the Motor, Trans- 
mission, Beit and Agitator. It is 
America’s “Autobuilt” washer— 
priced to conform to your 
budget limitations.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kum būti ni-rviiolu ar nuulerKtnufttii? 
NUOA-TONI-: milteliu, arelių png<lbiį. 
Tai yra IU-hum narvų tinklui tonlkaa 
Ir veikia akai Inu visai nervų sista- 
mal. NcrvInuurnsM daro įmones or- 
zI&Im ir nemaloniais. Su valdyki t savo 
nervus su NKOA-TONE Ir grultai 
UjhnlriHt bedas. NUOA-TONK neturi I 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvus priimti. Piifmklt vi
so menesio trytinenl# uS Vienų Do* 
ler). Jei rezultatui nepatenkins, Jūsų 
plni<al bus sugrųllntl. Parduoda lt 
garantuoja visi aptiek oriai. NeutldS- 
lloktt—ffauhtt lu>nk% Šiandien. Ven
kit pamainų, llelkalauklt tikro MG* 
GA-TONE.

Nuo ulkletljlmo Imkit—UOA -80 L 
—Idealų Lluosuotojį vidurių 26c Ir 
l>0c.____ . .

Dainuos Vyčių choras, kalbės .uos ir prisegė po gėlę: Stalio 
kun. I. F. Boreišis. Po prog-’riui ir Rimavičiui.
rūmo šokiui ubiejose Hvetuinė-1 ... .. ,•’ Prie įžangos tikkto btivi

leista du “door prizes”.

Programas baigtas Lietuvon 
himnu.

NORGE
se. Šiame vakare bus progų 
arčiau su biznieriais susipa
žinti, ims, girdėt, visi pasiža
dėję dalyvuuti.

NAMŲ SAVININKAMS 
ŽINOTINA

.Midi, vulst. legislutūra bai 
gia pravesti Įiutaisyinų “Mo- 
ratoriuu; La iv”. Duburtiuis i

Rengiant šį vakarų tlaug 
'triūso fiadėjo draugijom pirm. 
’j. Balčiūną* ir vice pirm. Ad. 
Bielickas. Jų triūsas nenuėjo 
veltui, nes žmonių prisirinko 
daug ir vini buvo Įtatcnkint? 
programų ir gražia tvarka,

r n

Re elect CIRCUIT JUDGE DEUITTH.

MER
1 ijS

ln iRtriitlon,

GE LL’S 
ELECTRIC SALES

7431 West McNichols Road
Formcrlv Six Mile Roud

H. F. BENGELL
UN. 1-6409 UN. 2-6557

lies. Bus.
Tėmykite šitų NORGE pranešimų. Norėdami sutaupyti pi

nigų pirkite NORGE Šaldytuvų ir NORGE skalbiamų mašinų, 
katrie yra padaryti pirmos rūšies. Katrie nusipirks tie džiau
gsis. Kreipkitės į kruutuvę BENGELL S ur pas salesmaii.j 
kATT ŠIMONIS. 3547 W. Vernor High. Sužinoki apie Norge 
išdirbinius, daug laimėki.



Penkiadienis, kovo 1 d., 19.k>
ES

VIETINES ŽINIOS
PASIMIRĖ L TENZIO 

MOTINĖLĖ
Žmonės džiaugiasi guvę nau
jus darbus.

6į sckinudicnį mūsų bažnv- 
Yakar ryte pasimirė Agota,čioje pvr visas Mišias šv. bus 

Tenzagolskienė, Liet. Vyčių rinkliava Šv. Kazimiero vie- 
Chic. apskr., “Dainos” choro ^uolynui. Klebonas ragino žino 
pirmininko Liudviko Tenziojnes paremti naudingų įstaigų, 
motinėlė.

_j Trustiso J. Savičiaus rezi-

UŽGAVĖNĖS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ

BRIDGEPORT. — Šv. Pe
tronėlės draugija rengia šo-

“Draugo” Radio Aidai
BRIDGEl’ORT. — Aš, pamatys savo klaidas, susi- 

“Draugo” skaitytoja, reiškiu prus, pradės platinti kataliki- 
padėkua žodžius “Draugui” škų spaudų.

M

jdemonstracijas, kurias nors apie pusę milijono žmonių. j*o 
valstybės pasienyje. Pernai di demonstracijos visi suvažiavu- 
dele demonstracijų buvo su Įsieji aplankys Rytų Pribus, 
ruošė Saaro pasienyje. Tada Jie sustos prie Tannenbergo 
žymūs nacių vadai agitavo Sa-'paminklo, Marienburge ir ki- 
aro krašto gyventojus glaustis tose žymesnė*;; vietose. Bi
prie Vokietijos, žadėjo jiems 
vispusiškų paramų ir pan.

Velione ilgų laikų priklausė į p'arap. k<MuitetaB fcį. . nepraleisti auksinės pro-
io Mv Jurgio parap. Laido- v- » .... __ I r

kių \ukaių užga\ėnėse, t. y. iuį riu|įy programus, kurie lei- < Dar sykį linkiu “Draugo 
5 d. ko\o, Lietuvių autlitori- kas trečiadienį nuo 4 j radio valandos sumanytojams

[iki 5 popiet. Labai malonu ir toliau darbuotis žmonių ge- 
Tume vakare bus vienas di-[klausytis tuos programus, y- rovei. Daugelis norėtų net gi- 

delis “surpryzas”, kad kiek- patingai pamokinimus, ku- įdėti “Draugo” dažniau radio Įmonstracijų Karaliaučiuje. Su 
vienai atsilankiusiai bus duo- riuos patiekia dvasininkai. No,valandų, negu sykį į savaitę, 'prantama, kad ta demonstraer- 
dama dykai aukso dovana. Pra vienas gal lietuvis katalikas ' Rožė Čepaitė ja rengiama prieš Lietuvą, nūs

Šiemet per sekmines ta pati 
draugija rengia didžiulę de-

sakomos prieš Lietuvų nukrl 
ptos kalbos. Tsb.

NUBAUSTAS KALĖTI

prie Sv. 
tuvės įvyks pirmadienį, kovo 
4 d. Grab. S. P. Mažeika pa
tarnauja.

Liudvikas Tenzis yra pasi

kė svarbų tarpusavį pasitari
mų. Dalyvavo 14 kom. narių. 
Vienbalsiai nutarta pagerbti 
mūsų darbštų ir visų mylimų 
klebonų kun. A. Linkų jo gi- 

žymėjęs baritonas ir ‘Dainos’|mimo ir vardo dienos proga, 
choro solistas.

gos. Jaunimas ir senesnieji ga
lės pasišokti ir linksmai lai
kų praleisti.

įžanga bus visiems paeina
ma. Petronėlė

Teismas nubaudė nuo 1 iki 
10 metų kalėti Joe Baiata, 

■ ■ ■ .... ■ , , , [Karaliaučius yra arti Lietu- vadinamų Madisou gatvės
literatų, jei pastarųjų randa- lova bus vedama sistemingai, |vos sienos ir Klaipėdos kraš- | “vilku,” ryšium su Ani&lga- 

kad buvo su tokiu pusi (0 jau dabar varoma smur i uiated Trust and Savings baa
Manau, visiems skaitytoja

ms patiks “Vyties” nauja ko- 
lumna “The Groucli Corner”,

sekimu vesta Saaro krašte. 
Vokiečiai dabar eina į ato

kiausia agitacija, kad tik daug ko vieno klerko 55,000 dole-
vokiečių dalyvautų šioje do-

;ų. Saaro krašto laimėjimas monstracijoje. Rengėjai apskai

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Pasirodžius, kad parap. sve
tainė kitais vakarais iki va- DĖMESIO
saVos užimta, klebono pager
bimo vakaras įvyks baland. 14 MARQUETTE PARK. 
d., tai yra Verbų sekmadienio Mergaičių sodalicija prašo vi-

į kurį rašo kaž koks “Cynic”. yra apkvaitinęs jų priešus. ,čįuoja, kad per sekmines 
Ši kolumna turi gero, svei-1 Dabar reikia juos be atlaidos ir

ko jumoro; taipgi ir tiesos. 
Well, congratulations!

Andrius Šnipaa

vakare. Mes pagerbsime savo sų nepamiršti šokių vakaro i 
mylimų klebonų gražiai, be jo- užvadinto ‘Pre-Lenten Dance’ 

Kovo 2 d. įvyksta links- kio triukšmo ir muzikos, taip, kovo 3 d., 7:30 vai. vakare, 
mas C. Y. O. mergaičių klubo kaip tai dienai pritinka. Pra- Grieš Rythm Kings orkestrą ' 
šokių vakarėlis, parap. svetai- šome visų tų dienų niekur ne- Įžanga 35c. Bus daug ir sut- 

pasižadėti, bet būti su mumis.'prizų. V. M
Bus gardi vakarienė ir puikus ! _______
programas. Parapijos komite '
itas pasidalino darbais, 
j Kun. A. Linkaus vardo

nėję. Bus gera muzika.

Kovo 3 d. vakare, parapi
jos svetainėje bus parapijos 
komiteto Šaunus Imlius su šo
kiais. Grieš Metrikio orkest- gimimo diena pripuola balam!.

ir
SKAITYTOJŲ BALSAI

pulti. Nereikia jiems duoti at 
sikvėpti. Vokiečių propagan
dos ministerija yra ėmusis 
visų priemonių. Pradės kovų,

vnvimil vcni IT IV t kuri nustebins pasaulį. DabCi ' 
VUMtIUA VlUA Aln5Q vokiečių veikimo laukas bus

KLAIPĖDOSJŽGROBIMUI“XrXXr^
o. ... . \čiau pirmoje eilėje eis KlaidiR\MAS. — Italų laikras-, ' .... . . I.7 .. . ,peda, o po to vokiečių Austu,tis Giornale d Italia siomis! . i. , ,, .. v. H«. Bet akcija galės būti va- 'dienomis paskellie vokiečiuį .. . ......, . . . , 1 romą iš karto keliais frontaispropagandos nninsterio Goeb .

7 . , • , ,, . v- i Galutinis sprendimas priklaubelso pasakytų kalbų apie V o

Karaliaučių suvažiuos 40 spe 
cialių traukinių ir atplauks a- 
pie 20 laivų. Minia sudarys

rių išeikvojimu.
Kitiems dviems Baiata sėb

įains byla laikinai nutraukta, 
staiga susirgus jų advokatui.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ra. Gera proga prieš užgavė
nes linksmai laikų praleisti. 
Visus kviečiame.

Moterų Sųjungos 7 kp. gra
žiai gyvuoja. Pereitų susirin- . 
kimų įsirašė septynios naujos

17 d. Mes švęsime lietuviškai 
— iš vakaro. Rep.

MOTERŲ PILIEČIŲ LYGOS 
DVIEJŲ METŲ SUKAKTIS

NAUJAS “VYTIS”
Pateko į rankas vėliausias 

numeris Lietuvos Vyčių orga
nizacijos organo “Vytis”.

Naujais viršeliais, o ypač 
nauja ir turiningesnė medžia
ga, žurnalų vos bepažinau.

Pirmiausiai, reikia pasvei
kinti redaktorius: adv. Konnienarės. E. Strazdienė, žymi vei- _ . . ,, A v. _ ............ .............. . .................... ~. i , , , Lietuvių Moterų Piliečių Ly , ,, . ,keja, sako, kad sekančiam su- . . , Savickus anglų kalbos ir kun.

t susitvėrė vasario 13 d.. , . ,T . «• .gasirinkime jsirasys dar 10 nau- ,.. . ,r c ~ , 1933. Pirma Lygos užduotisjų narių. \ adinasi M. S. 7 kp. . ‘ ®.
v . t* A c. J-buvo suinteresuoti moteris J.sparčiai auga. Be to, M. S. 7 , ,T ....A. V. politiniu veikimu ir ste-

, Anastazų Valančių, lietuvių

kp. rengia buneo partv Bim
bos saliukėj, 119 ir Lowe avė., 
kovo 12 d. Negalima praleisti 
nepaminėjus ir to, kad 7 d. 
balandžio Mot. Sųjungos 7 kp. 
rengia gražų vakarų parapi
jos naudai. Tų vakarų veika
lų ”Šv. Teresėlė” vaidins Au
šros Vartų parap. artistai mė
gėjai. Veikalas gražus, para
šytas gerb. kun. J. Maeiulio- 
nio, M. I. C. Nepamirškime to 
vakaro.

Pullmano dirbtuvėse kasdie
nę priima į darbų daug vyrų.

ngtis išugdyti Lygų. Pradėta 
kviesti moterys, kad taptų pi
lietėmis, nes daugelis jų ne
skaitė tai svarbiu reikalu. Per 
du melus daugiau kaip šimtas 
moterų per Jųgų padavė įvai
rius prašymus pilietybės rei
kalu. Vienos tapo naluralizuo- 
tos, kitos jiadarė pasižadėji
mus tapti pilietėmis.

Lyga yra išgavus pašalpos 
keletai šeimų (narėms), taipgi 
per Kalėdas sušelpta neturti
ngos šeimos. Viso išdalinta 1S

kietijos veikimo programų 
praloštus kraštus į reichą 
grųžinti.

Saaro krašto plebiscitas, 
toje kalboje pareiškęs Goeb- 

: bels, suteikė Hitleriui
! pasaulio akyse absoliučių ga- 
lių kovoje už-tuos vokiečius, I jluį 
kurie dar gyvena už reicho 
sienų. Ta galia ne tiktai su
teikia jam teisę, bet ir užde
da pareigų praskinti kelių 
visų vokiečių gi-ųžiniinui į 
reichų. “Mesime, varysime se 
nas kovos sistemas, pareiškęs

so Hitleriui.
“Kada turėsime Klaipėdę, 

“brolių” išvadavimas Austri 
joje bus tiktai juoko daly
kas,” pareiškęs Goebbels. Ta 
da anglai ir prancūzai ir ct- 

V1SJ kaklus italai turės pripažinti, 
kad Austrija priklauso rei-

UŽGAVĖNIŲ PARTY
SUBATOJ, KOVO 2 D., 1935

7 valandą, vakare
K ir K TAVERN

1902 S. WESTERN AVENUE
Visi seni ir jauni esate kviečiami atsilankyti ir sma

giai laikų praleisti. Gera muzika, geriausi ir gardžiausi 
gėrimai. Kepti kalakutai, paršiukai ir vištukai VELTUI.

Kviečia A. Kaulinas ir Anthcny R. Kirby 
% . I • I

VOKIEČIAI RUOŠIA DID
ŽIULĘ DEMONSTRACIJA 

PRIEŠ LtETUYĄ

a|a
AGOTA

TENZAGOLSKIENĖ
Po pirma vyru Brenda. 
r>o iėvaiM Jankauskaitė

mirė viiMurlo 25 d.. 1985 m-
8:57 \aJ. ryto, aulaukua 57 me
ti) airi.

Kilo i.š Tatir*(ėa apakr.. Dau
bų puru p.. Hkaboakli) kaimo. 
Amerikoje tftayvcno 35 melu*.

Paliko dideliame nuliūdime 5 
dukteris: llnrlon McCann. ten
tą ItOMs. Marcelis Orenda, Ne- 
llie Heid. žentą Ignatius. Ag
nu* Vainauskas. žentą Peter, 
A n na Pelkine, žentą Howard. 
sūnų lxxjis TenzaKolsk), seaer) 
Ir fivojfcrj, Marcelę Ir Ignacą 
VaeiltHiiekliie. brolienę tr »vo- 
<erj Lludvlną Ir Petrą Tenza- 
golsklus, 6 anūkus Ir gimines.

Kūmui pažarvolaa 2312 Ko. 
Union Avc.

l-aldotuvės (vyku pirinutllen), 
kovo 4 d. Iii nainij K vai. bus 
a (lydėtu j mv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės alėją. Po 
pamaldų liūs nulydėta J Av. 
Kuslmlero kapines.

Nuožlrdžlal kvtnėKmc visus 
gimines, drnugus-ffcn tr pažyn- 
tamus-tnas dulyvuutl Alose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, SAni»«, 
Acntal, Ncmm, ftiogcrtai, Aafl- 
kai ir tilmiaAa.

leidot u vėins patarnauja gra b. 
8. P. Mažeika. Tel. Yards 1123

T

kalbos. Jie darbštūs ir gerai 
supranta Amerikos lietuvių, 
jaunimo psichologijų.

Naujas viršelis man labai 
patiko. Jis atvaizduoja savo 
Amerikos vėliavų, simbolį Lie 
tuvos karžyginės praeities, A-1
menkos lietuvių jaunimo as-! 
piraeijas, ambicijų ir pasiry- * 
žimų. :

Lietuvos Vyčių organizacija i 
mėgina taip sakant inkorpo-. 
ruoti savo moraliniame sūdė- j 
jime ne vien šio krašto pobū
džius, šio krašto demokratiš
kumų, bet ir mūsų tėvų iš Lie
tuvos atvežtus principus —-

GoelJ?elsas, perimdami nau
jus metodus, kurie bus kur 
kas pavojingesni mūsų prie
šininkams.” Vito šiolei, esu,

Vokietijoje Jau kelinti me
tai veikia užsienyje gyvenau- | 
tiems vokiečiams šelpti drau
gija. Ji kasmet ruošia dideles

ROSELLl BROTHERS, INC.
PAKOIKLŲ DELBĖJAI

VBffilAN KIŪIOOI Cfl, INC
rOAlN

tr

D1(U1>uhU (lamink Itj ilIrhhrH 
Ghicagoj

krepšių (baskets). Rcikšmin- i tvirtų pasiryžimą, meilę Die- 
giau.'-tas, gal, Lygos darbas bu-J vui ir tėvynei, drąsų, dorų ir 
\o —- tai įamžinimas mūsų 'senųjų mūsų kalbų, 
dviejų lakūnų Dariaus ir Gi-1 Tik vienu dalyku šis “Vy- 
rėno, t. y. išgavimas pakeisti tis” num. nusideda: jame pei-, 
buvusių Auburn Avė. Litua- daug editorijalų. Redaktoriai, 
nica Avc. Lyga yra prisidėjus bendradarbiai ir net korespon-1 
su auka ir prie jų paminklo .dencijos, tik filozofuoja ir filo- 
fondo ir antrojo skridinio. zofuoja. Obalsį Dievui ir Tė-

KrcipiaVnės į visuomenę su 
kvietimu į Liet. Moterų i’ilie- 
č.ių Lygos rengiamų šeimyniš
kų vakarėlį su šokiais, kuris 
įvyks kovo 3 d., M’odmano sa
lėj, 325.1 S. Lime St. Pradžia 
6 v. v. Įžanga 50c. Bus puikus 
programas. Kalbės laikraščių 
redaktoriai, konsulas A. Kal
vaitis ir kiti. Dainuos E. Ra
kauskienė, J. Romanas ir kiti.

Rengimo komisijų susideda 
iš šių Lygos narių: R. Mazi- 
liauskienės, A. Andreus, O. 
1 ’el ra i tienės. A tsi luti k i usie j i 
nesigailės.

M. Žalpienė, pirm.

Be Dievo meilės irsta v» 
suomenės tvarku. Pttnilk Die 
vą, o rusi sau ir tėvynei no 
nykstamą turtą. Kur Dievas 
Un ir palaima.

vynA veik kiekvienas rašyto
jas - amatorius kelia ir kelia. 1 

Bet ar jaunimas ne parado-1 
ksinisl Štai, kuomet jis tikrai 
savo sudėty yra linksmas, gy
vas, optimistiškas, tai jie niora 
lizuoja, dėsto visokias propo
zicijas. Bet tai niekis, pagy-* 
vens ir susipras.

Redaktoriams patartina j- 
dėtį kokių nors “short story”. 
Taipgi įvesti kontestą pasakė
čių rašymui. T’avyzdžiui, te 
jaunimas, nariai L. Vyčių or
ganizacijos, : iunčia redakcijai 
savo kūrinius, lietuvių bei an
glų kalba, ir geriausiam reik
tų paskirti dovanų $5. O ge
riausias kūrinys turėtų būti 
išrinktus tam tikros L. V. org- 
jos literatinės komisijos, susi
dedančios iš studentų, profe-’ 
sijonalų ir pripažintų lietuvių,1^

dMIttullg

HH.LSHJE, ILLINOIS
Trya telefonai t

Res. FEMRAOOUA MII 
BEUtiOlTT MM

Office: HILUSIDE MM w 
Vlneent

Veskite pamžafcfai reikalu tie
siai su pačiais t&dlrbčjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

s 4605-07. So. Hermitage Avenue

GRABORIAIi
LACHAW1CH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglansl* 

Reikale meldžiu atslžauktl, o mano 
darbu būsite užganSdintl 

Tel. CAlfal 2515 arba 251S
2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, HL
TeL CICERO M27

TeL UAFayette M78

J. Llulevlčiitf
Grabo rlus 

to
Balsam ribto Jas

Patarnauja Chioa 
COJc Ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai 

Ava.

Tatafonu TARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIU8

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
Chioago, BL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
OKABORIUB Ir LAIDOTUVIŲVKDBJAfl
1046 West 46th Street
TOL BOUlevard tMS—MIS

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

tuzapas Eufctis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 80. KEDZIE AVB.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
ORABORTUS Ir BALSAMUOTOIM 

Patarnavimas garas Ir nebrangus 
718 West 18th Street

MOVroe MT»
J. F. RADŽIUS

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ui 225.00 Ir aukočiau 

Moderniška koplyčia dykai 
S6I W. ISth 8t. Tel. CAKal 6174 

Cblcago, III.
Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
kep. 31 IMI arba Pul. 4151 

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

N. RADIS, oh.



Penktadienis, kovo 1 d.,

VIETINĖS ŽINIOS
VISŲ ŠVENTŲ PARAP. 

CHORO KONCERTAS
šokių vakaro, balandžio 27 d., 
purių). salėj. Komisija darbuo- 
jasi, kad vakarus pavyktų. Ko 
misijų susideda iš: pirm. J.

Nuoširdžią užuojautų skausmo valandoje LIUD
VIKUI TKNZ4UI netekus mylimos motutės reiškia 
Lietuvos Vvėių Chicagos Apskritys.

CLASSIFIED
AlTOMOBIl.EN Al TOMohii.es

Dalyvauja h. bartush, basausko, p. noršos, e. aed-

M. JANUŠAUSKIENE IR K. vilionės, E. Ogentienės ir 0-
----------- 1 gen t u i tės.

Sekmadienį, kovo 2, G vai. I-----------
vak., Balčiūno svet., 158 E? Sunkiai serga R. Karčiaus- 
107th St., (Visų Šventų pnrap.'kienė, 4645 S. Paulina St. Jau 
choras, po vadovyste J. Ra-Į kelintas mėnuo, kaip ligonė 
kausko, rengia didelį konccr- kankinasi. Linkime greit pa
tų. Pelnas skiriamas parapi- sveikti. Reporteris
jos naudai — bus pradėtas I -------------------
naujų vargonų fondas. j PAGERBĖ VEIKĖJĄ

Programas bus gražus ir_______
įvairus. Mokyklos vaikai vai- T0WN OP LAKE. — Va
dins “Minstrel show,’ Pa,’a_ \ario 23 <1. būrys sųjungicčių i paprasta teknika ir gabumu 
pijos choras gerai prisiren- 'nuVyko pas Julijonų Stugie- Įakompanavime; ji viena ge 
gęs išpildyti žymių progra- į pagerbti jų vardadienio pro Į riaušių akompanisčių. Po kon 
mos dalį. Solistų tarpe teks ga (Jos vardadienis pripuola Į certo įvyks šokiai. Grieš gera 
išgirsti M. Janušauskienę, ge įg vasario, bet dėl Lietuvos orkestrą. Rep
rai žinomų Chicagos lietuvių nepriklausomybės paminėjimo,- ------------------
tarpe, taip-gi dalyvaus ir H.'ilt)UV0 nukelta savaitę vėliau).!
Bartush, talentinga Chicagos j yakarėly šeimininkavo: M.! 
solistėj kuri per paskutinius Rudeikienė, J. Čepulienė. Po i 
metus žavėjo visus klausyto- vakarienės sudėta linkėjimų ir j
jus operos rolėse ir per radi- įteikta dovana. Ant galo pati į ^TEBEPOLITIKUO A
jo, tąippat daly vaus p. Lau- RtUgįenė dėkojo už dovanų ir * 
raitienė ir kiti dainininką’, jaggj0 toliau veikti Moterų Sų
dainininkės.

Varg. J. Rakauskas yra pa 
daręs daug surpryzij savo 
surengtuose koncertuose. Jis 
visus nustebino savo paskuti
niame koncerte. Visi gerai 
atmenate to programo turi- i
ningumą: gerus solistus ir't- seklHadienį, pjrap. SVetai 
solistes bei choro išpildytus nėj įvyksta naujų parap ko

ŽYMI PIANISTĖ KON
CERTE

BR1GHT0N PARK. _ Žy
mi pianistė Ona Skiriate da
lyvaus N. P. P. Šv. parapijos 
choro koncerte, ateinantį sek
madienį, parapijos salėj. Varg. 
J. Kudirka ir visas choras pra 
jdžiugo, kai O. Skiriate sutiko 
(dalyvauti koncerte ir 
painioti chorui.

O. Skiriūtė vra viena iš žy

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA .i

‘Jaunoji Atgimusi Lietuva’., 
l'ilma atvaizduojanti dabartinę!

" '111 'Lietuvą. A. J'). KauInkis šį
BRIDGEPOBT. - N. P. P-j vaklira 7:30 Val. ro.lvs West 

>Šv. sodal.tujos šokių vakaras Side (j. Barausko svet.;,/
(pre-lenten donce) šį vakarą, »2242-44 W. 23rd PI. Kurie dar 
kovo 1 <1., Šv. Jurgio parap. 
salėje. Komisija kviečia visus 
atsilankvti. 'C. E. S

EMIL DENEMARK INC
-■-Vartotų Karų Bargenai—~~ -

nematė šiuos gražius paveiks- bi’ipk — -ss, Model se-s. 2 p«aaž.ęADiLLAC ’so — v-r. r, sodan. .1 
lūs, tiems dabai- gera proga. coupe rii Rumble Neat, Juodas, šeši 

drat. raini, trunk niek. Priklausė 
turtuoliui ir labai laužai vartotas. 
Puikiai išrodo, tnhuluiti stovy. Gu
rinti uotus ............................................ $795

Gnrfield Parko Lietuvių vy
rų ir moterų Pašalpinis klū 
has rengia puikių vakarienę ir 

akom- ^"'Bgbis šokius kovo mėn. 2 
d., McEnery svetainėje, 4039 
W. Madison St. Komisija kvie 

Kom.

AKIO GYDYTOJAI

buick

PONTIAC — ’34

DR. VAITUSH, OPT

BUICK — -33, Mod.l G7. R paša*. 
Sodan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trauk rack. šis matau Buick sedan 
išrodo kaip naujus, nerasite iam 
punuftutiH. (iii raut imtas .............

das, mediniais rutuls, spare ti,n 
už.pakajy. whlpcor.| trim. i.j,l,ul u. 
ras karas žentu kalnu ............ $375

NASH '32 — I.ight 8. 5 Sedan, Mn- 
roott, 5 mediniui ratai, geri tiiferui. 
Išlikimas. ekonomiškas mažus ku
ras. atrodo ir bėga gerui .... $325

mių pianisčių. Ji pasižymi ne- i< ia visus atsilankyti.

CICEROS ŽINIOS
Cieeros lietuviai nori veikti

jungoj ir kitose organizacijose, organizuotai. Improvenient klū
Dalyvavusi bas per praeitus kelis metus 

rimtai darbavos, už tai lietu-j 
vių vardas tarp svetimtaučių j 
buvo aukštai pakilęs. Dabar-, 
tiniu laiku atsirado žmonių | 
vienpusiškos politikos; jie vai 
kštinėja po kaimynus ir be
prasmiai žemina klūbo pirm. 

karinius. . 'miteto inauguracija, t. y. pa-j A. F. Pocių bei kitus, kurie
Šis vakaras bus dar įdo- gerbimo balius, į kurį visi pa-! darbuojasi visuomenės labui, 

mesnis. Bus daug naujų daly rapijonai rengias atsilankyti.'Tokia taktika dar nieks neiš-

INAUGURACIJA
NOKTII SIDE. — Ateipan-

GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank nnme)
Vulandos kasdien nuo 9 Iki 5.
Panedšllo, Spredos ir Pėtnyčlos 

vakarais fi iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubile 9<WWI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Suite 1009 — FRAnklin- 6990 1801 S. ASHLAND AVENUE 
188 W. Randolph St. Platt Bldg., kamp. 18 st.

Chicago 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
iJOSGDH ja Gnish 12 v- Popiet nuo 1:30 iki 8:00 

vai. vakaro. Nedaliomis nėra

I.IETI r VIS
o p-i-o m et n k : a i. i , v akiu 

SPECIALISTAS
Paleftgvins akli; įtempimų, kuris Į 

esti prležusllmi galvos skauddjinio, 
iviiiglmo, akių aptemimo, nervuotli
mo, skaudama akių karšt), atitaiso 
rumparegystę Ir tolirigystę. Priren

gtu teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromus su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nerišlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos lx- akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo v 
kių ir pritaikymo akinių.
ZZKI

OR. JOHN SMETANA
oi’TOMETRISTAS

kų. Įžanga 50c. 7?up.
I

Viską ŽinąsVisas vakaro pelnas yra skis įkilo, 
rinmas parapijos naudai. O,

IDĖJOS ŽMONĖS VEIKIA juk parapijos reikalai kiekvie- ! Akademijos Rėmėjų 9 sky ATTORNEY ahtrCOI’NRKLOR 
4(Wt S. ANIfLAND AVĖ.

l'Jles 6515 R. Roekwell St.

3i didelii si taupymu

........................ $«95

g ” BUICK *30 — Model 46S. 2 ne.«nž. 
* 1 coupe su rumble seat, Freneh bltie.

ti drnt. ratai. Išimi gražus coupe 
tobulam stovy ............................ $295

ItOltCE — -33, 4 durų Redan. .Juo
dus, 5 mediniai ratai, šis liodge ti 
yru ekonomiškus operuoti ir pui
kiam stovy. Gerinusias karas mažti 
šeimynai. Gurantuotas ............. $.*>25

STITf >EP> A K E lt — ’32, 5 pasnž. coupe 
eit bui’t m trunk. Juodas, šeši drnt. 
ratai. laibai puikintu stovy Ir Išrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . $1115

FORD ’33 — 2 pn«až. Conve.rtible 
Coupe, V-S, Juodas s.. Geltonais 
ratais ir gerais tajerais. Atrod-o 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ...................................................... $305

PONTIAC RTX — -32, 4 durų Rerian. 
Juodas su raudonu strlping Ir 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo ir geram stovy .................. $395

NASH "32 — 8eyl. 5 panažZ Coune. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
trunk rack. \vhipeord trim. Gerai 
utrodantis Nash geram stovy $395

BT’TCK *31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, fi drat. ratai, geri tajerai. 
mohalr trim. Didelis, erdvtis, sma
gus Buick geram stovy .... $373

CHEVROLET -34. — 2 Door Redan. 
Taattsini žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik truimta laikų vnrtotan, išrori-o 
kaip naujas. Garint. RARGENA9.

BUICK ’30 — Model 57 f. Sodan, 
tu tusiu i mėlynas, 5 meniniai raini. 
whlpeord trim. Geram stovy viriui 
ir išorinei ..................................... $275

Pl.YMOCTII *33, •— 4 Door Rednn, 
Juodos, 5 ereant drat. ratai, geri 
lajeral, laitai puikus mažas kn.riis. 
Garunt................................................. $473

CADTLLAC *28 — V-8. 5 Pedan. Mo
lynas. 6 drat. ratili, trunk raelt. 
whlpeo.rd trim. Pulkus karas, ku
ris dar ilgai tumaus ................. $195

BUICK — ’28 $135

PONTTAC ’29 — 5 pasnž. landau se
dan, šviesiai mėlynas, 6 d.rat. ra
tai. trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motoras ................................ $125

I

BT’TCK — *28. Model 57. 5 Rednn.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainnotas. tik
tai ............................................ .. $95

PACKARD ’28 — 8 eyl. 7 Redan. fi 
drat. ratai trn.nk rack ............. $95

BVICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos pu>kų 
stalių garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

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

Crawford 4100
LIETUVIAI DAKTARAI I Ofbo Tel. CICERO 49 

, 1 Tel. CICERO 3«5«

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 s'.<. 
rinkliava^įvyks Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj kovo 3 <1. Vokeliai 
buvo išdalinti vasario 24 d. 
Visi prašomi savo auka į vo
kelį įdėt} ir kovo 3 d. sugrą
žinti.

te, 651- h t oe e i r |«kirtų valandų. Room 8.
naiu artimai turi rūpėti. Ir gra viaus susirinkimas įvyks ant- Phone REPubile 9723 * CHICAGO PHONE CANAL 0323
žiu kuomet mūsų, nors ir ne- įradienio vakare, kovo 5 d., 7
didukės parapijos reikalai tva v- v. • Visos anksti atsilankyki- 
rkomi taip, kad ir kitos pa- te, nes vėliau eisime į parapi- 
rap. gali pavyzdį imti. Todėl j®8 Užgavėnių vakarą. Valdyba 
ir šis vakaras visiems rūpi ir
visi žada savo atsilankymu pa
remi i.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

U.
Office Phone 

PRO peri 1028
ites. and Office Tel. CANal (1237

Jaunime, neatsitik ir tu nuo 
savo tėvelių! Ir tau turi ne- 

Iiėmėjų 1 skvr. yra užprašęs mažiau rūpėti parapijos palai- 
šv. Mišias, kovo 3 <1., 8 vai. kymas. Tat ir tu ateik ir pa
ryto. Visos narės “in corpo- rodyk, kad įvertini savo tė- 
re” eis prie Šv. Komunijos. vėlių pastangas ir pasirengęs

į užimti jų vietas, nes jų jau jžanga o.k*.

Pranešimai
KEPURINIS BALIUS

Kovo 2 d., dr-ja “Lietuvos 
Ūkininkas” rengia kepurinį 
balių, Barausko svetainėje,
2244 W. 23rd PI.. Grieš gera•
orkestrą. Pradžia 8 vai. vak.

2359 So. Leavitt St. 
CANal 070S

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRICTAN and SURGEON

2433 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOTTRR 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Hunday by Appolntmeht

lies. VROapoct 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HAI-STEB STREET 
Rezidencija fif.ltd So. Arteslan Avė.

Vulandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 v. vakaro

Orfice Tei. lIEAIIock 4848 
lies. Tel. GROveMll 0817

7017 K. I-'AIRITEI.n AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAItQUETTE ROAI1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Kctv. ir NedSIiotnis sunitams

j Tel. BAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 tr 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CAN'nl 0402

Ofiso: Tel. EAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIock «28«

DR. A. G. RAKAUSKAS

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

katos Kotuisijonierlus. Y.ra Kerai Cl- 
cerietMams žinomus. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. I'a- 
sckmĮnąai .gy.ilo Rheumatizma, Plau
čiu ir Rirok-s Ilgas.

Valamlos;
Nuo 10 Iki 13 vai. ryto: nuo S Iki 4 

vai popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare 
jtvent.idfeniais parai susite rimų.

4930 West 13th Street 
CICERO, n.u

PARDAVIMUI RAKANDAI

Visi rakandai keturiems ka
mbariams. Skubus išpardavi
mas. Atsišaukite: 3230 So. Li
ma St. 2-tam aukšte — užpa
kaly. Visą dieną subato.j.

RADI0 REPAIR

Rėmėjų 1 skvr. vajaus va- pečiai linksta nuo sunkios na- 
karienė įvyks kovo 17 d., G stos. Būk pasirengęs jiems pa- 
val. vak., parap. salėj. Prog- lengvinti, arba visai tą naštą 
rame dalyvaus mokyklos vai- pasiimti ant savo jaunų pečių, 
kučiai, kuriuos rengia seselės - t Balius bus smagus, nes pa
mokytojo*' ir mūs dainininkai- imta jaunimo mėgiama orkes- 
ės. Visi kviečiami atsilankyti, t ra. Lietuvytis

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos-

Nuo 2 ’ki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagnl sutarti

Ofiso tclef. HOL'lcvanl 7820 
Namų Td. PRO'-peet 1930

Bus daug brangių dovanų. 
Komisija (N. Drumstaitė, A. 
Vinskūnaitė, B. Masiliūnienė) ; 
deda pastangų, kad vakaras 
būtų sėkmingas.

Kiekvienas atsilankęs su gra 
žiausia kepure laimės dovaną.

\ I 7 l’ O keno kepurė bus aukščiau-
Marijonų Kolegijos Rėmėjų BIZNIERIAI. GARSINKITĖS l^a, tam graborius R. D. Le-

8 skyr, rengiasi, prie didelio_______ “DRAUGE” Į ;av-nius aukoja pirmutinę do-
^/vaną $5.00 (cash). Norintieji 

praleisti smagiai laiką, prašo
mi padabinti savo kepures ir 
atsilankyti.

Ieva Lukoilūtė, fin. rast.

LEONARD A, GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apd-raudžium namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namą atsišaukite:
4425 So. Fairfleld Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

OIBURANOE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIt-

KUSBfcNUB

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Bisnis 
9008 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1088

BR1DGEPORT. — šv. Ra 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 2 skyr. svarbus susirin 
kimas (paskutinis prieš vajų) 
įvyks kovo 1 d., tuoj po pa
maldų (vakare) Šv. Jurgio pa
rap. mok. svet. ant 2 lubų. Vi
sos rėmėjos prašomos ateiti • 
susirinkiman ir naujų narių , 
atvesti. Taipgi prašome atsi
teisti uf Centro vakarienės bi- j 
lietus (kurios turėjo paėmu- Į

Tel. ROUIcvanl 7842

DR. C.Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar* 
Seredo.i parai sutarti

“ DR.J.RUŠŠEL _
Neturtą Chirurgai, tr Gydytoms 

Of. Ir Res Tel HEMloek 6141 
2515 WEST 69th ST.

V a I « n d o s 7 
2-4 popiet: nuo 6-8 vakarais

Td. Ofiso ROUIcvard 5»13—J 4 
Rcs. VlCtory 284$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso rai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80

756 West 35th Street

fcl. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

gydytojas ir chirurgas Kuomet reikia pataisyti jū- 
4142 ARCHER AVĖ. sų Radi o ar kitas elektrikines

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. niatiEaS. pasaukite:
Rcgfclcndjos Ofisas: 2«S» W. «»th St. j CICERO 1029

i valandos: 10-12 ir 8-9 ’-ii. \ak. J)i{btuvės išlavinti darbinin- 
Sercd-onala ir Nedalomi, PMfal autartl aUiks kuogeriaus5aį.

DR, P. ATKOČIŪNAS RAILA S RADIOgTAISYMO
ITaisome visokius radio setus
11622 So. 49th Ct., Cicero. PI.

DENTISTAS
1146 SO. 49lli CT.. CIUF.RO, ILL.

Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 
3147 SO. HAUSTEB ST.. CHICAGO 

I’aned.. Strcd. ir Subat. 2—9 vai.
OFISŲ REIKMENYS

OFFICE EUUIPMENT

sios pardavimui).
A. Nausėdienė
A. R. D. 2 sk.

Tol. CANal $122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

8eredomlg Ir Ned*llovnls pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubile 78(18

” DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Td. VI llglnia (IIKK 

Ofiso vai.: 8—4 Ir 6—8 p. m. 
NedAllom(£ pagal sutarti

I

Dienomis Td. I.AFaycttc 3793 
Naktimis To. CANal 0402

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

^^^^^N£ddtote_j»a£al__sulartJ____>
Tel. LAFajette 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

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

Seredornls tr neddloanik pagal 
autartl

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin- 
pj dalykų, pajaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WŪRKS
81 W< Van Buren St.

Lietuvi* Pr. Mileris jums patarnaus

ANGLYS

IVAIBOE DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

Oflao Tel.; LAFayette 86 50
Fei. Tel.: VlRginla 066$

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampan Franctecn Ava

ANGĮ,YNI TilkstanCIat namų vartota 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota vnga ir šiluma.

Trys Telefonai:
Sereenlng®—34.75 Bepuhlic 0600
Mine Run—5. 7-5 (awndale 7366
Lump arba «gg—6.00 MerrIVnac 3524 

NORTHERN ODAI, CO„ 
Lanmdalc 73— Merrlmae 2524

OFTHA8
4799 Bo. Aihland Avė.

3 lubos
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS 
Nuo 10 Iki 13 vai. ryte. nuo 2 iki 4 

i vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai l 
vakare. NsdžIlomU nuo 10 iki 13 I 

pirm. ‘valandai dieną1 1 . Telefoną- Mlliway 28k0 I

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Td. YARds 0091 

Rea.: Td. PI,Asą 2106 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 tr 7-1 v. v 
Nadėldlsnlal* nuo 10 Iki 12 diena

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

DF'S AH T B REZ.
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8.80 vakare. 
Neddlomla nuo 11 ryto iki 1 p.p.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL RKPURIjIC 8402

Katrie perkate sng'ls Iš 
drafvertų, siųskite Juoa , 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis ui mažiau 
Pinigų.

TOMohii.es
CIUF.RO



