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ANGLIJA NUSPRENDĖ 

GINKLUOTIS '

APIE TAI PRANEŠTA PAČIAM 
PARLAMENTUI

';‘!XD0XA«. I MASKVA PRIEŠ VOKIE-
Anglijos vyriaus}be painfor- nii||/i AUIIJAOI
inavo Vokietiją, kad ji priva- Gly UlnnLAYIMUul
lo pripažinti visą prancūzų -----------
anglų sutarimą, liet ne kurią MASKVA, kovo 4: — Bul
vieną dalį. . ševikų laikraščiai puola Vo-

--------------------- j kietiją, kuri ginkluojasi viliu
LONDONAS, kovo 4. —- > gingais tikslais. Tas yra rv- 

Anglijos vyriausybė paskelbė, šium su planuojamuoju An-

MOKESČIŲ DIDINIMAS
SUSIDURIA SU PASI

PRIEŠINIMU
CHICAGOS MAJORAS
PRIEŠINASI DIDINTI 

MOKESČIUS
Illinois valstybės legislata- 

roje mokesčių didinimo pla
nas susidūrė su smarkiu na-

RENGIAMASI
KANONIZUOTI 
DU ANGLUS

PRANEŠAMA APIE POPIE-

ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA DIDESNIO PRE

KYBOS LAIVYNO
LAIVYNAS REIKALINGAS 
TAIKOS IR KARO LAIKUI

GRAIKIJOJ PtLIETINJS KARAS; 
KARO STOVIS, CENZŪRA

ATĖNAI, įGraikija, kovo apsidirbta su tuo karo laivu. 
4. —įVyriausybės pajėgų su j Vyriausybė skelbia, kad ji

• sukilėliais didelės kautynės abejoja kad sukilėlių užgrob- 
IVASHINGTON, kovo 4.-- vyksta Salonikuose ir Make- ti penki karo laivai būtų pa

sipriešinimu ir nežinia 
toliau bus daroma.

kas

Keliv

kad atsižvelgus į Vokietijos, 
Amerikos, sov. Rusijos ir Ja 
ponijos ginklavimosi, Angli
ja taip pat atsisako dirbi i 
nusiginklavimo klausimu, kad

glijos užsienio reikalų sekre
toriaus lankvmosi Berlvne.

Bolševikų laikraščiai parei- 
! škia, kad jei sekr. Simon bū-

. . 1Į damas Berlvne tikės į nacių
tuo būdu palaikius univer- , , • \ i, • ,1 pasakas, tai bus blogai, kasam taiką, ir ginkluosis . . ,r .. .. .. . , . . j daugi Vokietija griežtai atsi-tiek, kiek jai bus reikalinga , . ..... • •’ 0 K : sako prisidėti prie rytiniosavo saugai. E , , , , ... .” Lokarno pakto, o tas reiškia,

Anglijos karališkoji vyriau kad ji planuoja pulti sov. 
sybė sveikina kitų valstybių Rusiją. Anot laikraščių, Vo- 
pareiškiamą taikos troški- kietija planuoja karą. Tačiau 
mą, pažymima vyriausybės Rusija yra pasirengus atrem- 
oficialiam pareiškime. Ta- ti visas priešų atakas 
čiau tas troškimas privalo
remtis ne ant pajėgų, bet ant 
taikingos dvasios. Kadangi 
visos kitos valstybės didina 
ginklavimąsi, tad ir Anglija 
imasi tos rūšies žygių, kad 
turėjus kraštui atitinkamą 
saugą.

MASKVA APIE AMERIKOS 
KOMUNISTUS

Ž1AUS KONSISTORIJOS >rez' Rooseveltas šiandįen ‘donijoj. Vyriausybės kariuo- siekę Kritos pakraščius. Vy- 
JVYKIMĄ BAL 1 D kreipės kongresan su kilu menė visur naudoja artileri- riausvbės lakūnai juos pasi- 

1 specialiu pranešimu. ją. Sukilėliai kol kas visur viję ir padarę jiems nuosto-.
Ši kartą jis nurodo kon- j stipriai atsilftiko. lių.

gresui, kad kraštas yra reika-------------------- j Vyriausybė pašaukė tarny-
lingas atitinkamo prekybos J ATĖNAI, kovo 4. — Orai- bon kariuomenės ir karo lai- 
laivvno. Laivynas yra geriau kų vyriausybės lakūnai ir ar- vyno atsargas, kada gauta

VATIKANAS, kovo 4. •- 
Sužinota, kad balandžio mėn. 
1 dienai Popiežius Pijus XI 
sušauks slaptą konsistoriją.C’hicagos majoras

griežtai priešinasi pirkimo ir ,,. . I <> trijų dienųgazolino mokesčių didinimui.
Šis jo griežtumas užmanifes

seks viešoji
konsistorija. Bus paskelbta

. ... . . . viešai dviejų anglų — Tomotuntas legislaturoi ir tas via . ... ," * / More ir kardinolo Fisher, kapildoma. ----- — -----Jau šiandien žmo- nomzavimas.nės yra spaudžiami tais ir
kitais mokesčiais, o paskiau! Spėjama, kad bus skirti subsidijos, 
ta našta tikrai būtų neątke- nauji kardinolai. Kardinolui Ta,kos laiku prekybos lai- 
liama ir pasireikštų reakcija kolegijoje" yra net 19 tuščių, v>rnas >’ra bfltlnas kompeti-
prieš demokratų valdžią.

Legislatūra bus priversta 
ieškoti naujų šaltinių, iš ku
rių būtų galima sūdanti 
fondus bedarbių šelpimui.

PASIRODĖ, KAD TAI 
ŽUDIKAI

Praeitam “Draugo” nume
ryje buvo trumpai paminėta, 
kad policija suėmė tris plė
šikus; P. Sinkų, 20 m., J.RYGA, kovo 3. — Sov. vy

riausybės oficialus laikraštis j Žvirblį, 17 m., ir R. Halvers 
Pravda paduoda koresponden 1 tron, 15 m. amž.

Taip Anglijos ministerių cbisl New Yorko. Pažymi-
kabinetas šiandien aiškino ™a, kad komunistų partija
parlamente vyriausybės nusi
statymą.

LITO VERTĖ NEBUS 
MAŽINAMA

Amerikos J. Valstybėse nuo
lat didėjanti savo popularn- 
mu ir prestižu. Arti tas lai
kas, kada ši partija galėsian-į

vietų.

TRYS NUŽUDYTI MEKSI
KIEČIŲ VAIKŠTYNĖSE
GUADALAJARA, Meksika, 

i kovo 4. — Tūkstančiai vietos 
, gyventojų surengė vaikšty- 
j nes, kad užprotestavus prieš 
mokyklų socialistinimą. Vaik
štynėse dalyvavo daug mote
rų su vaikais.

AVASHINGTON, kovo mėn. 
2. — Vienur kitur spaudoje 
pasirodė žinių esą Lietuvos 
vvriausvbė svarstanti lito ver

sia kraštui apsauga karo ir tilerija bombavo buvusio G r- žinių, kad sukilimai pasireiš- 
taikos laiku. jaikijos premjero E. Venize- kę Trakijoj ir Makedonijoj.

Prezidentas nurodo, kad loso rezidenciją Krito saloje, Vyriausybės organai, vado 
prekybos laivyno išvystymui kad tuo keliu sukoneveikus vaujant karo ministeriui gen. 
yra reikalingos vyriausybės sukilimo plitimą. O sukilimas G. Kondvlis, vakar dukart 

prieš vyriausybę pasireiškė darė kratą čia /Venizeloso na 
Trakijoj ir Makedonijoj. Kol muose. Sakoma, rasta keli 
kas nepatirta, - ar Venizelos ,Venizeloso šalininkai, ginklų 
buvo namie, kada jo reziden-lir amunicijos.cinei prekybai, o karo meru 

prekybos laivai gali būt neį- cija buvo bombuojama. Yra
kainojaina
svbei.

pagalba vyriau-

NAUJOJI SANTVARKA 
PALANKI STAMBIAM 

BIZNIUI
DETROIT, Mieli., kovo 4 

Kun. C. E. Uoughlin va-

Laikraštis Estia praneša, 
kad Atėnų politikų grupė tu
rėjusi slaptą susirinkimą, ku-

, . . „ . riam tartasi apie priemones,
los generalį gubernatorių. Kai , , .. , . ••.... kad išvengus kraujo liejimo

faktas, kad jis yra sukilimo 
priešakyje.

Sukilėliai suėmė Kritos sa-

bama, kad Venizeloso šaliniu 
kai iš Canea banko pagrobė 
apie vieną milijoną dolerių 
finansuoti sukilimą.

Vyriausybės lakūnai grįžo 
iš .Krito salos, pasiėmė dau-
(Mflli lininiui ir ninol’i’i.

šiame mieste.
Paskellbfta, kad iš vyriau

sybės ministerių kabineto iš
ėjo užsienio reikalų ministe- 
ris ir kiti trvs kabineto na
riai.

^kar-per radiją pa-reišk-p, kad ^au • bombų irmuskri-Į Sužinota, kad Šis sukilimas
Ramiai žygiuojant miesto i Per du metus vykdoma nau- do salos link, kad tenai boru buvo rengiamas ištisus me-

rūmų priešakiu, raudonmarš-1 .iosios santvarkos programa 1 buoh sukilėlių karo laivus, tus. Pasireiškė pereitą pettk- 
visą laiką yra palanki stam- kurie paspruko į Krito pa- tadienį po įvykusiojo karinin 
biajam biznui ir stambiesie- kr»ščius. kų susirinkimo vienam resto-

Vyriausybė paskelbė, kad Irane. Po susirinkimo karinin

kininkai pradėjo šaudyti į žy- 
Dabar pasirodė, kad šie ■ giuojančius. Krito negyvi ad- 

plėŠikai nėra paprasti, jie y-jvokatas, studentas ir ūkiniu- Ins finansams, 
ra žudikai. Nesenai jie už 11 i kas. Sužeista 2 vyrai ir 6 mo-' Naujoji santvarka visiškai 
dol. grobį nužudė kepyklos terys. ,nepalietė didžiosios savasties
savininko Schmitt žmoną.

Souda įlankoj šalia Krito sa
los lakūnai su orine bomba 
kliudė sukilėlių kruizerį Av- 
erovą. Lakūnai pastebėjo lai 

Matyt,

Pasireiškė pasiauti®. Įsiki- ,ir privataus finansializmo,
Sekmadienį policija juos įšo policija ir areštavo 38 žy-j^akė kun. Cougblin. Šie reika 

ti drąsiai imtis iniciatyvos .visus tris pristatė į kepyklą, I giavusius. Tarp areštuotųjų,^ *r toliau žygiuoja savais v jvjkusj sprogimą, 
krašto politikoje. Partija, gir-! kur jie parodė,, kaip atliko'yra 22 moterys. Areštuoti už geliais ir niekas jų netramdo
di, vis giliau veržiasi į dar- puolimą ir žmogžudystę, 
bininkų minias ir turinti pa
sisekimo, kadangi komunistai 
“kovoja už darbininkų išlais
vinimą iš kapitalistų jungo.”

PATARIMAS KATALIKU 
STUDENTAMS

tės sumažinimo klausimą, j Iš tikrųjų gi tiesa yra ta, 
Šiuo reikalu pasiuntinybė y- kad komunistų partija Ame- Katalikų mokyklų spaudos

tai, kad be policijos leidimo *r De nieko nebijo. O tas ir 
surengę vaikštynes. i3ra Odelis neteisingumas.

. [ Kun. Cougblin atkreipė
aikštjnių surengėjai sako, į nepaprastą reiškinį,

kad pati policija su įaudon būtent, kaip gyvenimas brang 
marškininkais šaudė į minią, () darbininkams atlvgini. 
kad tuo būdu sukėlus pas.au- mas stovį sayo vietoje/Taip

LIETUVOJE PAKELTI 
MUITAI

ra įgaliota pareikšti, kad tos rikoje neturi pasisekimo, oI draugijos Chicago apskritis 
žinios yra Lietuvos priešų tas komunistų agentų skelbia-1 turėjo susirinkimą Loyolos
grynas prasimanymas.

Lietu ros Pa siu n t inybė
IVashingtone.

mas “išlaisvinimas” reiškia Į universitete. Dalyvavo apie 
darbininkų pavergimą taip, katalikų studentų.

Rašytoja Mary Svmon rakai p yra Rusijoje.

bą ir padarius areštavimus.

PRIEŠ 30 VALANDŲ 
SAVAITĖS DARB<

VAKAR BUVO TIKRAS 
PAVASARIS

BELGŲ KARALIUS SERGA 
LONDONE

LONDONAS, kovo 4. — 
Čia serga belgij karalius Leo-

neturėtų būti. Vyriausyl>ės 
pareiga tai atitaisyti.

SUMAŽINTI ŽEMĖS 
MOKESČIAI' gino studentus, kad jie tin

kamai apsiginkluotų katali
kiškomis idėjomis kovai su jįj jani padaryta ak- tais ministerių kabinetas pri-
bolševikizmu ir sovietizmu. T~ i;„„ ..u. s™* iat»tvmn nmUktji. ku-

/Vakar Cbicagoj buvo tik- 
TVASTTINGTON, kovo 4. — 'ras pavasaris. Apie 3:00 po- 

American Liberty lyga, kuri piet buvo 65 laipsniai šilu- 
skaitosi nepolitinė organiza- mos. Tai ypatingas rekordas 
cija, kuriai priklauso Al kovo 4 dienai. Oro biuro re- 
Smith, J. W. Davis ir kiti | korduose nerasta tokios auk- 
žymieji krašto vadai, yra pr-'gtos šilumos kovo 4 d., būta 
iešinga įstatymo projektui, i daugiausia 60 laipsnių, 
kad krašto pramonėje būtu

O ši nepaprasta šiluma le- 
imia, kad tuojau turi sekti 
šaltas oras. Jau šiandien tu-

įvestas 30 valandų savaitės 
darbas.

ANGLIJA PASIUNTĖ 
KARO LAIVUS

LONDONAS, kovo 4. —
Anglija pasiuntė 7 karo lai
vus iš Maltos į Kipro sa
lą, kuri yra gretimai Krito 
salos.

ies operacija. Jo liga yra sle- čmė įstatymo projektą, 
piama. Kalbama, kad jis tu- riuo dvejiems metams suma- 
rįs kažkokią tropikinę ligą. žinami 10% žemės mokesčiai. 

---------- ----------- !šis sumažinimas veiks nuo
PASKAITA APIE LIETUVĄ'1935 m. sausio 1 d. iki 1937 
OXFORDO UNIVERSITETE m. sausio mėn. 1 d.

---------- 1 Ūkininkai, kurie skirstosi

ABDIKAVO SIJAMO 
KARALIUSSUIMTI ĮTARIAMI ŠNIPAI [į būt d*ug anot oro

biuro radimų. ,

BREST, Prancūzija, kovo Tos rūšies oras visados pa-| LONDONAS, kovo 4. — 
4. — Areštuota® jaunas Prenįsirodo viliugingas. Tad ir šį Formaliai paskelbta, kad at- 
cūzijos karo laivyno leitenan, kartą reikia pasirengti šal- ^sisakė sosto (abdikavo) Sija- 
tas su viena jauna moteriš- Jčiui. Tai dar kovo mėnesis. mo karalius Prajadhipok. Sos 
ke. Įtariami militariniu es- Net balandy dažnai pasitaiko tą užims jo sūnus, 11 metų 
pionažu. oro prajovų. ' 'amžiaus.

kai automobiliais nuvyko į 
Salamis arsenalą ir tenai »sn 
klastingais pasais įėjo į vi
dų. Tai buvo sukilimo pra
džia.

ELEKTROS STOTJ STA
TYS TIES JURBARKU

-------— | KAUNAS. — Girdėti, kad
KAUNAS. — Visai eilei' norima galingąją elektros sto 

prekių nuo vasario 7 d., vei-,tį statyti naujojoj vietoj — 
kia nauji muitų tarifai, kurie 'ties Jarbarku ir kiek pakeis- 
yra žymiai pakelti. Jau daug tu planu vykdyti didįjį elek- 
įvežamų prekių gerokai pa- trifikacijos planų. Mat, tuo 
brango.

Muitas pakeltas koloniji-
būdu būtų dar sureguliuota 
Nemuno vaga tarp Kauno ir

nėms prekėms, delikatesams, Jurbarko. Tą planą pirma 
prabangos dalykams, chemi-įdar išSpręg gug. Ministerija, 
kalams ir tolioms prekėms,'

KAUNAS. — Šiomis dieno kurios gaminamos Lietuvoje.

Taip pat gerokai praplės
tas sąrašas prekių, kurioms 
įvežti reikalingi atskiri leidi
mai, vadinamosios licencijos. 
Licencijos dabar reikalingos 
beveik 90% visų importuoja
mų prekių.

LONDONAS. — Vasario 6 į viensėdžius, per skirstvmo- 
d. tarptautinių santykių pro- si laikotarpį visai atleidžia- 
fesoriaus Zimmern pakvieti- ,mi nuo žemės mokesčių. Dėl 
mu, Liet. pasiuntinybės Lon-įto iždo pajamos sumažėsian- 
done sekretorius Kajeckas čios 4 milijonus litų.
skaitė dvi paskaitas Oxfordo; ---------------------
universitete tema “Lietuva ir j KAUNAS. — Lietuvių l>n- 
Baltijos valstybės.” Žymi pa lėtas išvyko gastroliuoti į 
skaitos dalis buvo apie Klai- Londoną vas. 14 d. Ixmdone 
pėdą. išbus apie 5 sav. Gastroliuos

--------—-------- Alhambros teatre. Dahar b*V.
Kalinys J. Grooms išsilais art. B. Kelbauskas su pasiso- 

rino iš Jolieto kalėjimo gar- kimu gastroliuoja pietų Pran 
l)ės žodžio ūkio. cūzijoj.

SUIMTI 3 PINIGŲ 
DIRBĖJAI

NEW YORK, kovo 4. — 
Policija suėmė tris pinigų 
dirbėjus vieno ūkio namuose, 
netoli nuo Gosben, N. Y.

DUBLINO MIESTE 
STREIKAS

DUBLINAS, Airija, kovo 
4. — čia streikuoja gatvėka-
rių ir autobusų tarnautojai, čiau.

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę:

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES1
Atspausdinta iš maldaknyJ 
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imat 
25 egzemplorius, ar daugAu 
nuleidžiame 25%.

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

Chicago, Illinois.
-------- ■ ■■ - ■ ........ . •

ORAS
CTTICAGO TR APTEIK* 

KftS. — Numatomas lietus 
paskiau sniegas; šiandien ša.1-

t
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“DRAUGAS”
Melo» kasdien, UUcyrua aekmadlanlua 

PRICNL*:^ iiaTOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metama — ♦; VO. PuaeJ ui»tų — »1.50: Trims mėnesiam* 
—• ll.lib: Vienam mėnesini — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — »7.«»; Puaef metų — >4.o«. 
K«PUa — •••*

Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų necrųitna; 

Jei nepraloma tai padaryti Ir neprisliinClama tam tiks-

nuo UiM «*1 H:M v»L

lytų reikalu savo vaikus auklėti religinėje 
ir tautinėje dvasioje, kurio leistų juos į au
kštesnes katalikiškas mokyklas, prirašytų 
prie lietuvių katalikų organizacijų. Vaikai, 
užbaigų pradžios mokyklas, dažniausia palei
džiami keturiems vėjams, gatvėn, kur jie ir 
įpranta prie blogų darbų, užduodančių skaus
mų tęvams ir teršiančių mūsų tautos vardų.

“DRAUGAS”
bllHUANIAM DAILY FBIEND 

Publlabed IMlly. *»ept dunday.
■UMCJUPTIONS: Ona Tesr — •• ••į Monika 

— ti.il; Tbree Montba — 1101: Ona Montb -- 7»s 
■urope — One Tear — 17.11: Slz Montba ■— tl.lls 
Oopy — .Ola . ..

AdierUsln* in 'DRAUGAI*** brinas best resalta
AdvertlslUk ratas an appMuetlon. .

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

t DIENOS KLAUSIMAI
GRAIKIJOS VARGAI

Graikija priklauso prie tų nelaimingųjų, 
valstybių, kuriose dažnaį kįla neramumai, re
voliucijos. Ten eina nuolatinė kova ne tik 
tarp monarcliistų ir demokratijos šalininkų, 
bet ir pastarieji yra susiskaldę į įvairias gru
pes, kurios viena kitai griežtai priešingos. 
Šiomis dienomis kilusioji revoliucija sudaro 
daug rūpesčio dabartinei Graikijos vyriausy
bei. Ji turi sumobilizuoti visas jėgas, kad iš
silaikyti ir numalšinti įniršusius sukilėlius. 
Gal tas jau ir pasiseks, tačiau daug kraujo 
pralies ir daug turto sunaikins. Graikijoj, 
Rttip ir kitose jai panašiose valstybėse, daž
nai užsidega naminiai karai, nes valdovai ne
siskaito su teisėtumais, nedirba krašto ir 
žmonių gerovei, bet ieško sau asmeninės gar
bės ir medžiaginio pelno.

SKAUDI ŽINIA

Prieš porų mėnesių Cliicagoje buvo nu
žudyta duonkepio Schmitt’o žmona. Šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad jų nužudė trys jauni 
vaikinai — Sinkus, Žvirblis ir Halverston. 
Pirmieji du, be abejojimo, yra lietuviai. Sin
kus 20 metų amžiaus, Žvirblis 17 m. Žmog
žudystė papildyta apiplėšimo tikslu.

Tai skaudi lietuviams žinia. Ji liečia ne 
vien jaunųjų žmogžudžių šeimas, bet mus vi
sus, nes teršia mūsų tautos vardų, kuris ligi 
Šiol šio krašto žmonių tarpe buvo geras ir 
lietuviai, kaipo tauta, buvo laikomi tinka
moje pagarboje. Bet baisu, kad įsigalėjantis 
lietuvių jaunimo tarpe noras pasižymėti blo
gais darbais, imituojant Dillingerius ir kitus 
kriminalistus, tų gera mūsų tautos vardų 
nepagadintų.

Tokie baisūs įvykiai voulc verčia ir tė
vus ir mūsų visuomenės vadus rimtai susi
rūpinti savo jaunimo tinkamu auklėjimu 'ir 
jo organizavimu. Tėvai, mokyklos ir lietuvių 
organizacijų vadai ranka rankon turi eiti, 
kad gelbėti į blogų pakrypusį jaunimų, kad 
duoti jam tinkamo užsiėmimo, pratinti prie 
gerų ir naudingų dalbų.

Su pasigu’Kėjniii.* L-:uka konstatuoti fak
tų, kad ligšioi nedaug tėra tėvų, kurie nia-

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje.• •

(Kaišiadoriečių kunigui — Kun. Maliu
kevičiaus, Trakų Dekano laidotuvėse) 

(Tęsinys)
Atgul eūlami mūsų kaišiadoriečiui 

jau dairėsi, jau žiūrėjo savo Sostinės.
— Ne! Vilnius vis tas j»ats, vis nuo

latos gražus, vis žinomas, meilus, savas, 
pažįstamas, gyvas, brangus, amžinas... Vi
lnius vis tas pats — niekas jame nepasi
keitė, niekus neatsimainė. Vilnius nei au
ga, nei mažėja. Vilnius stovi vietoje. Jis 
dabar užburtas. Jis dar nežino kas bus. 
Jis laukiu savo ateities. Laukia dvasinės 
laisvės. Ixmkia savojo vilnietiško gyveni
mo, nes jis dabar nesavas. Vilnius lau
kia meilės, meno, kūrybos. Traukia grįž
tančio savo titulo, nes Vilnius turi būti 
Lentinė - ne puprastas, eilinis pasienio 
miestas, knd ir vaivadijos būstinė. Taigi 
dar anais metais patys Vilniaus intrūzai,

KARO LAIMĖ

NepitbMos Lietuos Koltam Ir 
Ekonominiai Laimėjimai

Po šimtmečių bangavimų šiai turi reikšmės lietuvių tau-
! Retai kuri tauta yra pragy- los sustiprinime būtent
ivenuši tokių didelių bangavi-įduodamieji 
linų savo likimo istorijoj, kaip sl<a^‘‘ai ryškiai parodo,
lietuvių tauta. Nuo milžiniš
kos valstybės XV-XVI šimt
mety iki išnykimui pasmerk-

Spauda nuolat baugina savo skaitytoju* 
žiniomis apie karų: Tų žinių upie karo pavo
jus pastaruoju laiku ypač atsirado labai daug. j tos tautos, kokioj padėty ke
peniai grupavosi didžiulės Europos valsty- i tuvių tauta atsidūrė XIX ši-
bės, darė slaptas ir neslaptas sutartis, kal
bėjo apie taikų, bet ginklavosi. Dėl to karo 
baimė dar labiau padidėjo. Vokietija nori 
sulaužyti Versalio sutartį, grųso ne tik Lie
tuvai, bet ir kitiems savo kaimynams; Pran
cūzija tuo vokiečių - hitlerininkų judėjimu 
yra rinitai susirūpinusi; nesnaudžia nei An-

mtmety, kada ištautėjimo ban
gos pasiekė aukščiausio laips
nio, štai, tų bangavimų mas
tas. Juk didieji kaimynai ne

000 ekzeinpliorių tiražo, 1921
... . . . Uit, jau apie 100,000, o dabarLietuva nėra turėjusi savo , . ....., , . , , , stutistika rodo bendra lietuviųkrašte aukštosios mokyklos . * ,.rnnnn. ... ... . ... v periodikos tiražų apie 050,000kur butų galėjusios pasireiks- , .... . lekzemplunų.ti lietuvių tautines aspiraci-1 *

-v , * , V * ' Knygosjos, išskyrus trumpų laikotar-!
pį Vilniaus universiteto XIX'

Universitetas

Imant knygų sritį, pažanga 
matyti ir kiekybės ir kokybės 
srity. 1921 m. skaičiai rodo 
išleistų knygų 180, o 1931 m. 
knygų išleista buvo 1069. Pa
skui skaičiai kiek sumažėjo, 
bet 1934 m. išleista virš 900 
knygų. Ir paskutiniais metais

šimtmečio pradžioj, kada ten 
pradėjo spiestis lietuvių pat
riotų būrelis. Bet Vilniaus u- 
niversitetus dėl 1830 m. suki
limo buvo uždarytas. Lietuvos 
nepriklausomybę atgavus, ne
trukus pradėjo kurtis aukštie- .

. -v , - . pasirodo vis daugiau vertingųji kursai iš kurių 1922 m. gi- 1 . ° .
- ii • -.t . . tv i 'erozinės literatūros kurinių.Prnd/inv iiinin-Hn nuo ... inie dabartinis Vytauto Did- ■ iiadzios mokyklų 1919 m. i...................... * 1934 m. įgėjo 6 dideli žymūs

Lietuvos buvo 877 nuA-vinin tzl0J° universitetas. Jame da-. Juieunos buvo 877, mokytojų t J 'originaliniai romanai ir 1 di-
1030. mokinių apie 40,000. Da- >ar asme™ ",oksl0,,leli poema keletas vertinga
bar gi pradžios mokyklų skai- personalo klausytojų 4500, », rinkiniu Dideli pa

baigė 188G st. Be to, yra šios P“®')“5 «“**“")• 1,ldell P“ 
aukštosios mokyklos: žemės 1traukim» Prie kn>'«<>8 rodo "e‘ 
itkio akademija Dotnuvoj (mo-!seniai antruoktosios k">W Pa
kalo personalo 41, klausytojų^"™0 lioterOos’ k™ Kaun<! 
241), konservatorija su arti Per keletą savaičių išplatinta 
200 klausytojų ir neseniai į-
kurtasis komercijos institutas 
Klaipėdoj.

kokioj sunkioj padėty ši svar
biausioji sritis buvo nepriklau 
somybės pradžioj ir kas laimė 
ta iki šiol.

Pradžios mokyklos

seniai sprendė, kad dar kele- v- ... ... ___..... . . . , cius pakilęs iki 2557, mokyto-
tas desetkų metų ir apie lietu- • 41O, „ , • • ni™ «i- i iv-A- i • J1! d 194, mokinių 266,795. lš-vius galės kalbėti, kaipo apie • , , ......

... • •• -i-a i a k- t>Ki • • a a - a j-. - • eina> kad 1919 m. 1000 gyven-glija, nei Rusija, net kitos valstybes; Pabal-,mirusių tautų, ir todėl ne iau . ■ . , • ™ .
a::„ A...1 A-.K= a..:___ „a k. j____ a:„ k„.i I,.k..k.-.:___ _________a? • toJU teko VOS apie 20 mokinių,

o dabar tenka 108 mokiniai.tijo Valstybės taip pat sujudo jungtis, kad |skubėjo užfiksuoti senosios :Te
atremti priešus, kurie tyko jas pavergti.

Besigrupuojant Europos valstybėms, be
šokant savo kaimynų judėjimų, susidurta su 
nauja problema: įsigalėjanti Japonija suda
lo prekybos sutartis su Kinija ir tuo savo 
žygiu atkreipia viso pasaulio tautų dėmėsi.
Ji išnaudos didžiulę Kinijų savo stiprėjimui 
ir stengsis jų suorganizuoti ne kiniečių ar 

{ kieno kito, bet savo naudai. Tai sudaro dau- 
| ginusia pavojaus Europos taikai, nes nerasi 
' nė vienos didesnės valstybės, kuri neturėtų 
prekybinių interesų Kinijoj. Europos diplo
matams besiriejant, Amerikai besnaudžiant, nę 
apsukrūs japonai baigia visiems uždaryti ke
lių į Kinijų. Japonijos politikai nėra pralei
dę nė vieno patogaus momento iškėlimui sa
vo tautos garbės ir aprūpinimui valstybės 
reikalų.

Europos valstybės ir lYuierika, besigin- 
čydamos dėl smulkesnių dalykų, lyg ir nema
to, iš kur gręsia didysis joms pavojus.

tuvių kalbos ir lietuvių lian 
dies kūrybos turtus, kad jie 
užsiliktu moksliniams tyrinėji
mams. Sulenkėjimas, suvokle-) 
įėjimas, surusėjimas iš visų 
pusių griaužė lietuvių tautų, 
buvo apėmęs miestus .ir in- 
teligentiškųjį sluoksnį, vos pa

čiame kaime buvo užsilikusi 
lietuvių kalba. Lietuvių tauti
nis atgimimas pažadino tau
tų, pradėjo gaivinti jos sųni»*- 

kovoti su svetimomis įta
komis, kelti lietuvių tautinę 
savigarbą. Šio tautinio atgi
mimo banga privertė caro Riu- 
sijų grąžinti uždrauslųjų, spau
dų. Tačiau daug jė^ųjįpvo pa
čioj Lietuvoj, kurios smarkiai 
trukdė tų tautinio atgimimo 
darbų ir statė jam kliūtis. Su

Reikia atminti, kad prieš ka
rų Lietuva mokyklų atžvilgiu 
buvo ypatingai apleistoj pa
dėty analfabetizmas buvo di
delis. Ir nepriklausomybę at
stačius dar negalėjo tuoj įve
sti visuotinąjį priverstinų mo
kymų. Tiktai paskutiniais me
tais privalomasis mokyklos la
nkymas jau praplitęs po visų 
Lietuvą. Einama ir prie vi-
suotinojo privalomojo moky-
mo reformos, kad vietoj da
bartinių 4 metų pradžios mo
kyklos būtų įvesta pagrindinė

apie 75,000 ekzempliorių kny
gų. Vis auga bibliotekų tink
las ir Švietimo Ministerijų 

i šiais metais nusistačiusi įstei- 
Spauda ! gįį tjai. ftpje 399 naujų biblio-

Kitas didelis kultūros kili- tekų prie mokyklų. Daug te
mo rodyklis yra spauda. Kas ktų kalbėti ap‘e laimėjimus 
bent kiek pažįsta Lietuvos is- teatro, operos, baleto ir mu- 
torijų, žinos, kad spaudos už- zikos srity, apie priaugančių 
draudimas, kuris tęsėsi nuo (ir stiprėjančių jaunų meninin-
1864 ikį 1904 m. yra smarkiai 

'sutrukdęs normalų lietuvių
spaudos išsivystymų, kad il- 

laikų lietuvių laikraščiaibaltinių 4 metų pradžios mo- ... ... . ... _.. ...._ turėjo eiti nelegaliai. Tik 1904 -

6 metų mokykla.

Gimnazijos

mt. lietuvių laikraščiai gavo 
plitimo laisvę (bet iki 1914 
metų karo per trumpas laikas

Valdžios ir privatinių gi,n-1 b“v<> sPaudai tvirtai 
nazijų ir tolygaus laipsnio mo Karo ,net“ ticsioS visa liet“-
kyklų 1915 m. dabartinėj Lie

kų kartų, apK vis labiau įsi
galinčias įvairias mokslo ša
kas, bet tam reikia platesnių 
rašinio rėmų.

Jau ir trečias šių metų “Studentų Žo
džio” numeris 
buvome pratę 
Dabar
Žodį” išleisti laiku. Taip ir reikia. Taip da
rant, žurnalas susilauks daugiau skaitytojų 
ir rėmėjų.

V • 9
Suėjus dviejų metų Roosevelto preziden

tavimo sukaktuvėms, spauda įvairiai apie jo 
darbūs atsiliepė. Vieni jį giria, kiti peikia.
Tačiau bešališkai žiūrintieji mato, kad prez.
Rooseveltas per du metu daug padarė. Jis 
išgelbėjo kraštų nuo panikos, kuri būtų ki-, .
lūs, jei nebūt buvę pertvarkyti bankai, jei i^0 V1S^ ie^uvos teritorijų. Bet

išėjo. Tai rekordas. Ligšiol 
ši žurnalų gauti pavėluotai.

Lietuvos nepriklausomybės at- jtuvos teritorijoj buvo 18, pro 
giminiu tautos atgimimo sų»y- gimnazijų ir. aukžjeųn. prad 
gos staigiai pasikeitė, nes Pe- žit>s mokyklų 24, specijalių m(

Teini Marijonu 
Misijos:

Kovo 10 — 19 dd. šv. Juo
zapo novena — VVaterbury, 
L'onn. (Kun. A. Būblys, M. T. 
C.).

Kovo 16 — 20, Lowell, Mass. 
(Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.)

Kovo 20 — 24 dd. — West 
field, Mass., (Kun. A. Būblys, 
M. I. C.).

Kovo 25 —> 31 dd. — King- 
ston, Pa. (Kun. J. .T. Jakaitis, 
M. L C.).

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv. 
Pranciškaus parapijoj, VVilkes 
Barre, Fa. (Kun. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Su- 
gar Koteli, Pa. (Kun. Jonas

viii spauda buvo išnykusi) iš
skyrus okupacinės valdžios 
leistų laikraštį) iki 1917 me
tų. Tikras lietuvių spaudos 
augimas prasidėjo nuo nepri
klausomybės. Visi sunkumai 
ir ypatingos sąlygos lig šiol 
dar spaudai atsiliepia, dienra- 
štinė spauda nėra dar atatin
kamai išsivysčiusi. Bet laik
raščių skaičiumi ir jų tiražais 
lietuvių spauda jau žymiai pro 
gresavo, palyginus su nepri
klausomybės pradžia. Lietuvoj 
dabar išeina virš 200 įvairių 
laikraščių ir žurnalų, jų tarpe 
6 lietuviški dienraščiai. Žyme
snieji dienraščiai išeina 10—

1110
kyklų 3, mokytojų seminarijų 
2. Iš jų tik keletas privatinių 
progimnazijų, tebuvo lietuviš- 

patogių sąlygų nudarymas, į Ros. Dabar gi padėtis tokia: 
Klinčių pašalinimu::, visų sve- j gimnazijų yra 55, jose moky
tinių įtakų užkirtimas vienus 'tojų 994, mokinių 15,433, vidu- 
didžiausių laimėjimų įgytų per jrinių mokyklų (progimnazijų) 
Lietuvos nepriklausomybę. Dė pi SU 422 mokytojais ir 5348
ja, Vilniaus klasto okupavi-1mokiniais. Mokytojų semina-
mas svetimomis jėgomis neiei-' ■ .. . . o. , . . ., ... irrjų yra 9 su 124 mokytojaisdo toms palankioms tautiniam I. * „ , . . . .
atgimimui sąlygoms prapUsti'11 162 '»okl”iais- Spccųaluuo 

pobūdžio aukštesniųjų mokyk- 
nepriklausomoj Lietuvos daly P1! (su kunigų seminarijomis, 
lietuvybės triumfas yra visiš- Uteno ir komercijos mokyklo- 

! kas.

tuviai patys virto krašto šei-
iar, matyt, leidėjai pasiryžo “Studentų 'nynįnį*s« I1' lietuvių tau- 
li” išleisti laiku. Tain ir rpikin Tniw sąmonei aktingai kilti

nebūt imtasi energingų žygių gaivinti kraš
to pramonę ir prekybų. Darbe žmonės džiau
giasi, kad prez. Boosevelta.- gina juos nu4 
išnaudojimo, kad sistematingai eina prie pa
naikinimo senosios socialinės tvarkos, kun

yveno savo dienas ir eina prie įvedini, pnybėj laikotarpy, pirmoj eilėj 
,r't! statome tų sritį, kuri daugiau-

ulg
naujos.

, kurių tai didelę šventę, per savo radio
fonų pasakė, kad Vilnius — tai ne San- 
d^miras, ne Pinskas ir ne Kelcai, Vilnius 
— yra Vilnius!.. Jis liko įkurtas, jis už
augo, kad būtų Metropolis, kad būtų Sos
tinė — ir niekas jo nuo šitos teisės ne nu
blokš...

Taigi Vilnius dar laukia savo titulo, 
savo eilės. O gal ir iš lietuvių pusės to 
viso laukia. Gal ir iš Kauno... nes Varšu
va Vilnių labai apvylė — net nenori ap
mokėti magistrato skolų ir sąskaitų...

t) laukdamas ir pasilieka vis tas 
puts: vis nuolatos gražus, savas, pažįsta
mas, gyvas, brangus, amžinas. Tik dabar 
truputį dulkinas, tamsus, liūdnas, apše-. 
pęs ir apiplyšęs...

— Bet visgi Vilnius!..
Eina mūsų 4 kaišiadoriečiai keliau- 

[ mukai Didžių jų gatve — ir dairosi ir vis
ką stebi ir mąsto ir žiūri, žiūri — kad 
ilginu viską atsiminti... nes Daugirdiškių 
barjeras labai aukštas — ne taip lengva
jį peržengti...

Eina Ir garsiai lietuviškai kalba tik

i 12 puslapio dydžio. Tiražo dan ! įkaitis, M. I. C.).
įr-j Balandžio 8 — 14 dd. —

Todėl, kalbėdami apie Lie-į3332 mokiniais. Specijalinio j du kart savaitiniai laikraščiai Coaldale» Pa- (Kun- A- Bub"
'mis (23 su 315 mokytojų, irjgiausia turi savaitraščiai

tuvos Eimėjimus, nepriklauso- Ipobūdžio vidurinių mokyklų 
(amatų) žemės ūkio) 139, mo
kytojų 687 mokinių 4,720.

ru gramatiškų akcentu.
O visi gatvės praeiviai taip ir žiūri 

akis išvertę, net sustoja, akimis palydi, 
galvas pakraipo. Tiesa, yra ko pasiste
bėti, nes visi praeiviai tuoj supranta, kad 
šitie 4 — iš “Kalino Lietuvon!’ iš to “ne
laimingo” mažo krašto, kur taip gerui 
gyventi, kur visko pilna, kur nėra nei 
skolų, nei bėdų, nei tos šmėklos krizės, 
kuri visus vilniečius jau įvarė pasiuti
mam.. Kad šitie 4 iš to pasakiško krašto, 
kur dabar visi skanėjasi kepta žąsiena, 
taip, kad net jiems sousas per barzdas 
varva...

Ir pikta darosi Didžiosios gatvės ryt
mečio vilniočiums. Dar nuostabiais žvilgs
niais pamieruoja kanauninkų Varno ir Ci- 
junaicio figūras nuo galvos ligi kojų ir 
aplinkui — ir... skuba gatvės gilumon, 
kad greičiau užtušuoti tų “baisų” reginį 
iš “nelaimingosios” “Kauno Lietuvos”...

O mūsiškiai 4 — eina, dairosi, kalba 
ir juokiasi...

liet džentelmeniškai pradėjus Vilniun* 
būvį — tuojau reikalingos vizito*. O čia

— po 40—50,000 ekzeinplio
rių. Skaičiuojama, kad 1919 
m. lietuvių spauda turėjo 20,-

dar leidimo nėra. Dar valgyt norisi. O 
Vilniuj tikrai mūsiškiai pajuto apetitų, 
konkrečiai prisiminė anapus barjeras ke
ptas žąsis...

Ir čia, pat gatvėje visi 4 nutarė: pir
ma reikia eiti Kunigų Seminarijon ir ap
lankyti jos ilgamečius rektorių bei inspe
ktorių. Paskui reikės eiti Vaivadijon — 
legalizuoti savo Vilniun atvykimų, toliau 
— kolegos Vilniaus kunigai, lietuvių į- 
staigos, jų vadai ir t.t. Dar gi buvo ne
žinia, ar Vaivadijų suteiks prašomus lei
dimus — ir ar ilgam, keliom dienom. Ta
da nuo laiko priklausys visos vizitos ir 
Vilniaus pažinimas...

♦ ♦ •
Taigi pat pradžioje jie visi 4 eina 

Dv. Seminarijom Štai toji pati sena furta 
-- įėjimas į tuos tylius, ramius, šventas 
ir paslaptingu* dvasinio gyveninio rūmus. 
Štai' apskritinio* formos senasai parleto- 
rium — svečių kambarys. Toliau durys, 
furtjan« kambarys — tiesa pats durų sa
rgas jau ne senasai, jau nepažįstamai. 
Klierikai puikiai pažįsta savo sargus bei

iys, M. I. C.).
Balandžio 15 — 21 dd. — 

Girardville, Pa. (Kun. A. Būb
lys, M. I. C.).

tarnus. Gyvena su jais draugiškai, nes... 
tarnai praneša apie atvykusius pasima
tyti svečius, klierikams tai įdomu ir ma
lonu, tarnai tarpininkauju klierikams su 
miestu: atneša knygų, laikraščių, mažu
čių pirkinių, bendrai — jungia auklėti
nius su išoriniu pasauliu. ,

Bet klierikai kartuis ir privengia ir 
skaitosi su Seminarijos, ypač su jos va
dovybės, aria profesorių tarnais. Nes pe
riodiškai vyksta auklėtojų sesijos, jose 
svarstomas ir nagrinėjamas paasmeniui 
kiekvienas busimosios kunigystės kandi
datus, sekami jo gabumai, mokslinė pa
žanga ir moralinis tinkamumus.

O tuo tarpu patarlė sako. genys mar
gas, bet pasaulis dar maigesnis: Ir ten
ka garbingiesiems rektoriui, inspektoriui 
arba profesoriams padaryti vienam kitam 
klierikui pastabų, nurodymų, tėviškų pa
tarimų Ir pan. O kurtais, deja, duodamas 
ir paskutinis, radikalus patarimas; atsi
imti dokumentus — ir apleisti Dvasinę 
Seminarijų ir vykti civiliniam gyvenimam

(Bus daugiau)



Antradienis, kovo 5 d., 1985 K-B -M.
Unitais s

SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Įrodė Priešvalstybinį Veikimą Slaptų Sueigų
PRIPARODE WANNAGATO PRISIPAŽINIMĄ NUŽUDYTO 

JESUČIO PAŠALINIME

Šaudė į Lietuvių Jaunų Ūkininkų Susirinkimą
ĮRODYTAS SMĖLINGO PRIEŠVALSTYBINIS VEIKIMAS

(IŠ 36-OSIOS DIENOS PO

kos uždavinį vokiečių kalba, o specialūs smogiamieji būriai, 
kai vaikas nesuprato vokiš- 'vadinami “Memellandsturm“ 
kai, sudavė jam per galvų. Ju-Įir kitais vardais).
8ka paklausė mokytojų, dėl
ko jis taip elgiasi ir dėl ko

VILNIAUS AKCIJOS KOMITETAMS ŽINOTINA

SĖDŽIOJ

Liud. J. NAUJALIS, pasie
nio policijos komisaras iš 
Klaipėdos krašto: Priešvalsty- 
biška vokietininkų veikla Klai

jis nebemokina lietuviškai; mo

Iš Amerikos lietuvių spau- turėtų skaityti Mūsų Vilnių’. 
S( IIAl ALS. lik ankstesne į()S j.ranešimo apie Vilniaus kurį leidžia V. V. Sąjunga 

už l'aleikį vadovybė galėjo pa-lakcijo8 vystyint}Sį 1934 metais, iKaune;
sakyti, kad mes SA nariai.

jkvtąjas atsake, kad Ilaacko Į Buvo pasakyta, kad Šilutėje 
Ijain taip įsakyta. Kitą kartą,! sudaryt i tokią SA grupę esąs 
i kai vienas vaikas atsinešė į !at»*ities klausinius.
'mokyklą lietuvišką knygų, ten, ! STANKEVIČIUS: Ar liudv

. .Liud. GEORG WAISCH- atsiliepė apie lietuvius ūkinin- 
WIL, taip pat iš Vilkiškos, Jkus, kad ir laikraštyje negali-
stambus ūkininkas, kalbus lie
tuviškai, parodė buvęs užver-

ma pakartoti, Haack tada ki
bo prie ūkininko Reizgio ir

buotas į Neumanno partiją pa reikalavo, kad ūkininkai kal- 
žadais, kad tik tuo atveju pi-, betų vokiškai. Reizgys Haa- 
rks iš jo gyvulius eksportui ckui atsakė: “Tamsia valgai 

pėdos krašte viešai prasiveržė į Vokietiją. Ir tikrai gyvulius lietuvišką duoną, tai kalbėk ir 
ypatingai 1933 metais. Agita-j pirkdavo tik iš neumanninin- lietuviškai”. Haack dar labiau 
ei ja prieš lietuvius pasiekė au-'kų. Sovogo nariams net slap- įniršo ir ėmė, nesivaržydamas 
kščiausio laipsnio. Prasidėjo čia iš anksto pranešdavo, ka- ponios, koliotis tokiais nepa- 

da ir kiek pirks gyvulių, ir iš doriais žodžiais, kad ūkinin 
jų tepirkdavo. Waischwil, be į kai turėjo priminti jam, kad

kams ir kitiems lojaliems kra- to, parodė buvęs kaimynų neu- inteligentui vis dėlto taip ne-

L virį grąsinimai lietuviškai 
Rsistačiusiems krašto ūkinin-

što gyventojams. Plentais da
žnai galima buvo pastebėti po

mannininkų priverstas 1933 m. 
atleisti vieną savo berną tik

40—50 jaunų vyrų su perpe- dėl to, kad tas vyras buvo Lie
tiniais dirželiais, rikiuotėje va 
žiuojaneių dviračiais. Būriai 
jaunų vyrų viešai dainuodavo 
nacionalsocialistines kovos dai 
nas. Kai pasienio policija no
rėdavo patikrinti jų asmens 
dokumentus ir reikalaudavo 
nusiimti komendanto uždraus
tus perpetinius dirželius, jie 
pasipriešindavo pasienio poli
cijai, sakydami, kad tik auto
nominė krašto policija esanti 
kompetentinga juos sudrausti 
ar asmens dokumentus tikrin
ti. Atvirai slopindavo lietuvi
škų organizacijų veiklų.

Pagarsėjęs Pagėgio smogi
kų susirėmimas su pašiepi o 
policija Guduose ir Montvilai- 
čiuose. Liud. Naujalis užklu
po dvejetą slaptų Sovogo su
sirinkimų, ir Juknaičių susi
rinkimą, kur dr. Endrejat skai 
tė savo pagarsėjusį referatą. 
Tokie slapti neumannininkų 
susirinkimai būdavo visoje Ši
lutės apylinkėje.

ADV. SLEŽEVIČIUS (civ. 
iešk.): Ar liudytojui neteko 
pastebėti, kuriam tikslui bu
vo tie visi susirinkimai daro
mi?

NAUJALIS: Buvo rengia
masi padaryti ginkluotą suki
limą Klaipėdos krašte. Prie 
to sukilimo turėjo prisidėti iš 
anapus Nemuno atėjusios vo
kiečių SA dalys ir kartu tu- 

jJ*jo atplėšti Klaipėdos kraštą 
Lietuvos.

SLEŽEVIČIUS: Kas daly
vaudavo tuose susirinkimuo
se?

NAUJALIS: Kiek pastebė
ta, daugiausia dalyvavo auto

tuvos šaulių s-gos narys.

Liud. EDUARDAS PEČIU- 
LAITIS, iš Vidkiemių kaimo, 
Smalininkų valse., matyt, sta
mbus ir apsišvietęs ūkininkas, 
gražia lietuvių kalba parodė:

matosi, kad Amerikos lietuvių 
į tarpe veikia 51 komitetas, ku
kiuos galima pavadinti sky

li) komitetai gali gauti sau 
“Mūsų Vilnių“ nemokamai;
jie tiktai turi parašyti Kau

tojas nežino, ar Brioniškyje 
buvusieji vėliau įstojo kuris 
į CSA ar į Sovogą'?

vaikui buvo pasakyta tuojau 
atsiimti tą “žemaitišką” kny
gą, tą “mėšlą”; girdi, tegul 
Juška turi tokių “žemaitiškų” 
knygų... Ilaacko vestoje mo- 'įstojome į Sovogą, o dalis ki- k

riais Vilniui Vaduoti Sąjun-jnan laiškelį ir nurodyti: kokiu 
gos, kurios centras yra Kau- į adresu laikraštis “Mūsų Vil
tie; jnius” turi būti siuntinėjamas.

Reikia tikėti, kad V. V. SJ“Mūsų Vilniaus” redakcijos 
skyrių Amerikoje dar šiais adresas yra: ‘Mūsų Vilniaus*

SCHAPALS: As ir Szalies lue|aįg atsiras daugiitu ir, lai

dera elgtis... Tas pats Haack 
vadovavo vietos vokietininkų 
sportininkij grupei, kurios na
riai buvo ypatingai agresyvfis 
prieš lietuvius. Tie vyrai, pav.,

1933 m. vasarę, kai Įsisteigė ’’abar Pa‘ys Pasiieškoti
'rin TTTTYin l ■! —-T _ T

Neumanno partija, lietuviškai 
nusistatę ūkininkai ir kiti gy
ventojai stačiai nebegalėdavo 
pasirodyti gatvėje — taip juos 
užgauliodavo, koneveikdavo ir 
net grąsindavo vokietininkai.

kykloje buvo tikra nacional
socialistinė dvasia. Net vai
kai, parėję iš mokyklos, kal
bėdavo, kad, girdi, kai ateis 
vokiečiai, pirmučiausia bus 
nušauti Juška ir Lebarts.

Liud. WILLY SCHAPALS
(per vertėjų): Johanu AVallat 
man pasakojo, kad Mblinnus 
kalbinęs jį organizuoti smo
giamuosius būrius ir išlaisvi- !^u/au i 3Htle»’io partiją įsto- 
nti kalinius iš Bajorų kalėji- 
mo.

Administracija, Duonelaičio 
gatvė 9-A, Kaunas, Lithuania;

c) čionykščiai Vilniaus ak
cijos komitetai, kaipo V. V. 
S-gos skyriai, turėtų užmeg- 
sti ir palaikyti artimesnius sa-

Jau ir 50 dabar'ntykius su savo vyriausiuoju 
Vilniaus akcijos i centru, su Vilniui Vaduoti Są-

iviii bėgant, prieisime prie 100.
Tegul tik tos kolonijos, kur 
dar neraVilniaus akcijos, pa
sijudina, — ir beregint susi
lauksime naujų skyrių, naujų 
talkininkų.
.veikiančių

antį a, Scbapals man yra pa- (komitetų gali nuveikti milžL Ijunga, kurios adresas yra: 
rodęs įsirašiusiųjų į NSDAP nįįRfl tlarbą: “Vilniaus pasų” 
sųrasus. įgalėtu ūmiu laiku išplatinti

Liud. FRITZ KIAURA: Aš įkį io,000.
Kad mūsiškių Vilniaus ak- 

darbas būtų 
ir vai-

PIRMININKAS: Tamsta c- 
si NSDAP narys?

SCHAPALS: Įstojau 1932
atvirai grasindavo, kad, girdi, m“ bet toliau ncsi™Pinau. Ne 
kai netrukus ateis vokiečiai, žinau’ ar šiandien mane tekė
tai visi “žemaičiai” būsią pa-,lalko nan''-
karti po beržais, kurių jie jau i PIRMININKAS: Kiek 1933 

m. gegužės 4 d. Brioniškyje į-

tų įstojo į Sasso partijų. 
TEISIMI. MOLTNNUS:

Prašau teismą leisti pasiaiš
kinti. Kaip aš galėjau pasaky
ti AVallatui, tuo metu būdamas 
Bajorų kalėjime! Tai viena, o

Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
Duonelaičio gatvė 9-A, 

Kaunas, Lithuania
Į Centrui yra ypač svarbu ka
įsmet apturėti adresus kiekvio

, . . , . . 'no skyriaus valdybos nariu,tingesnis, man rodosi, vra rei-' . . . v , •į, .. . . . -. . . ;Taigi neatidelioiant parasyki-• kaiinga keletas dalykų: l ° . ,,. , .... . , lte Kaunan ne tiktai apie ko-patvs komitetai privalo’ ... . , . ,v. .. . ... v. nuteto adresus, bet ir apie bežinoti apie vilniečių1. ......
it>s dvoiiK - m '-ii • 17-1 • • nuteto veikimą,les uvejus nie-j reikalus ir A įlmaus didžiąją

į bylą; tam tikslui komitetai Lietuvos žmogus

icijos komitetų
PIRMININKAS: Ar į NSI)jsklandesnis, gyvesnis

Tie vvrai buvo išteplioję Jo-!siraš& ' NSDAP' (BrioniSkis 
■obeci.i „i... '7™ anapus Nemuno, Vokieti-

AP?
NIAUKA: Taip.
PIRMININKAS: Kada įsto-j a)

•Jai ‘ daugiau
KIAUKA: Pri

tus Brioniškyje.
PJRMININAS: Ar visa ko

mpanija įstojote? 
i KIAUKA: Taip.
! PIRMININKAS:

kubaičio trobesių visas sienas
ir visas ūkio tvoras “haken-
kreuzais” ir šūkiais: “Ileil |
Hitler”, “Hitler hoch”, “Sze- Vyrų’7 v. ctpv

maiten raus” ir panašiais.

joje).
SCIIAPALS: Maždaug 20

VIMERIS: Kai važia
vote į Brioniškį, ar negavote

Būdavo kalbama, kad, kai a- BATAITIS: Dėl ko nesisku- anksčiau žinių, kad ten susi 
teisią iš Vokietijos nacional- ndėte- komendantui? i rinks vokiečių SA narių,
socialistai, išvysią iš Klaipė- 1 JOKŪBAITIS: Nebuvo pra- ,ir S*1 tik dgl to ten važiavote? 
dos krašto visus lietuvius, ne as Rai komendan.| SCHAPALS: Taip buvo. S
tik kilusius iš Didžiosios Lie- tas bflhĮ nūbaudęSj tai būtų dienas prieš tai aš vienas bu-

visai įsiutę ir galėjo net užmu- vau nuvyk§s į Brioniškį. Ten 
šti. .vienas muitinės valdininkas

tuvos, bet ir lietuviškai nusi
stačiusius klaipėdiškius. Bu
vęs girininkas, o dabar teisia
masis Vongehr prasitaręs Ju
rgiui Margiui, kad, kai ateisią 
į Klaipėdos kraštą, vokiečiai, 
tai miškuose pristigsią beržų 
visiems lietuviams iškarti...
Tas pats Vongehr grąsindavo 
kad, kas neįstos į Neumanno 
partiją, tas negaus nei darbo 
nei ganiavos jo prižiūrimame 
miške. Kai pradėjo veikti tau
tai ir valstybei saugoti įsta
tymas, tai padėtis aprimo.

Liudytojai JURGIS JOKŪ
BAITIS (ūkininkas iš Šauk
lių kaimo, Klaipėdos apskr.),
ADOMAS STUMBRĄ (akini-'sodžiai sumušė, 
nkas iš Deglių kaimo, Klaipė
dos apskr.) ir JURGIS JUŠ
KA (ūkininkas iš Vanagų kai 
mo, Klaipėdos apskr.), visi

man pasakė, kad sekmadienį
(ni.n 1 • atvyks 600 SA narių ir kadteko kas girdėti apie sukilimo ,{r„i;n TAOt.„i r • n ... , ,ren in P - jgahn pasakyt, ,r kitiems, kad

tok’ttp a TrpTQ m- k .atvyktU pasižiūrėti. Tai ir nu- 
JOKUBAITIS: Taip, buvo : vykome, 

buvo sakoma, kad -----

TOLIUŠIS: Ar liudytojui

kalbama 
Klaipėdos kraštas greit grį
šiąs prie Vokietijos.

PIRMININKAS: Ar visą 
laiką buvo grasinama?

STUMBRĄ: Buvo labai
daug grasinama. Vokietinin
kai tykodavo, kur vieną lietu
viškai nusistačiusį sučiupti. 
Pav., 1934 m. vasario mėn. kai 
vieną sutiko Toleikį, tai labai

PIRMININKAS: Už ką su
mušė ?

STUMBRĄ: Už tai, kad ma
ždaug laikė lietuvišką pusę, 

trys lietuvių kalba parodėt a- kad nebuvo taip griežtai nu 
pie nepaprastą lietuviškai nu- .ristatęs prieš lietuvius, 
sistačiusių jų apylinkės gyve-Į TOLIUŠIS: Ar ateidavo ir 
ntojų persekiojimą ir lietuvis- i lietuvių susirinkimus? 

nominių įstaigų valdininkai— kųjų organizacijų slopinimą, Į STUMBRĄ: Taip, ateidavo 
mokytojai, teismo ir policijos
valdininkai. Jie būdavo vado- 
vais. Prie jų dėdavosi apie 20 
metų amž. jaunuoliai.

SLEŽEVIČIUS: Ar neteko

|bokse gerai prasimankštinęs, 
boksuotis mokina apie 90 lie- 

Kas jus'tuvių bokso mėgėjų būrį. Jų 
nuvedė į partiją, kas pasiūlė j tarpe atsiranda stiprių ir mi 
įsirašyti? jklių boksininkų, kurie savo

KIAUKA: Nepamenu, įsigė- [kumščių pajėgumą pradedu 
ręs buvau (salėje juokas). 'bandyti ant svetimšalių spra 

PIRMININKAS (šypsoda- ndų, žinoma ir patys nuo sve- 
masis): Ar ir girtus priėmėi'Čių gaudami skaudžių smūgių, 
t partijų? Į peraaį klaipėdiečiai lietu-

KIAUKA: Ir girtus priėmė; vįai boksininkai buvo susiti- 
visus, kas tik užsimokėjo na- ]<c fei.i stipriais vengrų ir estų 

boksininkais. Dabar vasario 3 
dieną, Klaipėdos stipresnieji 
boksininkai, su Vincą prieša
ky, vyksta į Latviją ir Estiją, 
kur susitiks jėgoms išbandyti 
su tų kaimyninių draugingų 
tautų boksininkais. Rygoje į

vyksiančiose rungtynėse daly
vaus ir Austrijos boksininkai, 
su Europos pussunkio svorio 
čempionu Zehetmayeriu. Su 
šiuo čempionu baksuosis ir mū 
su Vinča. Tsb.

rio mokestį (dar didesnis juo 
kas).

GEN. VIMERTS: Ko mokė 
jus išrikiavęs Brioniškyje Pa- 
leit?

SCHAPALS: Kadangi Pa
lei t yra senas vokiečių karei
vis, tais jis pasakojo mums 
apie kulkosvaidį. Tai buvo te
oretinė instrukcija.

CEN. VIMERIS: Ar PaleP

LIETUVOS BOKSININKĄ'
Į LATVIJĄ IR ESTIJA
Lietuvoj boksas, kaip spor

to šaka, nėra dar išsiplėtęs. 
Jei kas supykęs kitam užvo
žia kumščiu, be jokių boksinių 
taisyklių, tai tokį sportmeną 
policininkas veda į nuovadą 
įsikarščiavimui atvėsinti... Tie 
sa, Kaune jau seniai veikia 
boksininkų kuope.ė, kuri ta
čiau didelio gyvumo neparo
do. Dabar Lietuvos' boksiniu

GAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
NAUDINGOS KNYGOS? 
LEMOYNE — Pagaminta

sis Kunigas J. Basko, jo as
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio formato, gražus spaudos 
darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.50; 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

“DRAUGAS“ PUB. OO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

nesakė, kad jūs dabar esate Įkų centru galima laikyti Klai- 
ĮSA nariai ir sudarote tam ti- 
;l<rą grupę? (Ten, Vokietijoje, 
tuo metu buvo organizuojami 
iš Klaipėdos krašto jaunimo

pėdą. Čia amerikiečiams pažį
stamas ilgarankis stipruoli/ 
Vinča, Amerikoje pas garsu ■ 
Sbarkey - Žukauską ir Ritus

Jau Atspausdinta Nauja 
Amerikos Lietuviams

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS

EMIL ŪENEMARK““
kuo ypač pasižymėjo buvęs ir i lietuvių susirinkimus ir • 
Vanagų mokyklos vyresnysis keldavo čia triukšmą, neduo Į 
mokytojas, o dabar teisiam, davo susirinkimo vesti.
Kurt Haack, kuris 1933 m. a- Liud. Juška dar parodė, kad 
pie Velykas net Nudavė Joku- Vanagų mokykloje buvo 90

prašyti pagalbos iš antonomi-į balčiui į veidą. Jis Jokūbai-|Vaikų, namie kalbančių lietu- 
nių įstaigų — pav., iš krašto čio ypatingai nekentė už tai, jvišlcai, ir tik 14, namie kalba- 
pol icijos? i kad šis vadovavo jaunųjų vokiškai. Ir vis dėlto

NAUJALIS: Iš krašto poli- kininkų rateliams. Įniršęs Ha- Haack surašė prašymą, kad 
ei jos paramos negaudavome, ack sakydavo: “Kam dar lai- t°je mokykloje būtų įvesta vo 
Jie dažniausiai atsakydavo ne kote tuos jaunųjų ratelius? Ne piečių dėstomoji kalba. Juška 
turį laiko... trukus ateis vokiečiai, tai vis protestavo prieš tai. Už tai

SLEŽEVTCIUS: Kiek buvo tiek sugrius tie jūsų rateliai”, j Haack jo ypatingai nekentė, 
matyti, ar taį buvo atsitiktini Kitą kartą Vilkyčiuose į lie-;Toje pat mokykloje buvo ant- 
susirinkimai, ar planingai or- tuvių ūkininkų draugijos su-'ras jaunas mokytojas, kuris, 
ganizuotos rankos vedami? J si rinkimą nekviestas atėjo Ha- kol nebuvo Ilaacko, vaikus I 

NAUJALIS: Buvo matyti, j ack, jo draugas mokytojas Ba- mokydavo lietuviškai. Dabar i 
kad būta labai gerai organi- jorat ir dar viena ponia, ku- kartą tas jaunasis mokytojas 
zuoto veikimo visame krašte, rios akyvaizdoje Haack taip į Juškos vaikui davė aritmeti-



4 E>RAT7<3A S Antradienis, kovo 5 d., 1935

Už. Lietuviams Remti Drau-jos 
Suvažiavimas

Vasario mėn. 3 d. Kaune j- nėse kolonijose lietuvių nunių- 
vyko pirmasis draugijos sky- kultūrinių židinių — steigimo 
rių atstovų suvažiavimas. Du- 'rėmimu.
lyvavo apie 40 atstovų. Nors į 4 Suvažiavimas patvirtino va- 
draugija veikia nuo 1932 me- Idybos patiektas apyskaitas 
tų pradžios, bet anksčiau su- ir 1935 metų darbų planų ir 
važiavimo negalėjo suruošti, pareiškė karštų padėkų valdy- 
nes mažai teturėjo skyrių; tai-jbai už ilolų ir našų darbų, 
gi įvykdavo tiktai dr-jos na- .Tarp numatomų darbų pažy- 
rių susirinkimai. Ta puti vai- mėtini: toliau steigti draugi-

80 Metų “Pamestinukė”

Vienų vidunaktį iš Vilijam- polieininkas pasirodė, t) ant j
polės atriedėjo vežimas.__ _

.. .... ». ndėsi,važiavęs per tiltų, vežimas pa- ,
suko Jonavos gatve, pro žuvų 
rinkų atslinko į Rotušės aikš-į 
t'?-

Miestus jau miegojo. Žie- •

(Iš tikrų atsitikimų) kažkur atsirado jų daug. Ir

MARIANAPOLIO ŽINIOS
THOMPSON, CONN. — Va 

- policininkas patilenkė. sūrio 22 d. kolegijos persona- 
i čia pat atsiiudo ir mūsų įuį rodyta, Studentų Organiza- 
skaitytojams jau žinomas va- cijos dvaaiog vado kun j Bft.

, ,, šaligatvio kažkas dejavo, ęku-
kad šalta...

Iš kur tamsta ir kas esi?

Ačiū kun. Jenkui už paskai
tų, taipogi kun. Petrauskui, 
Broktono vikarui, už atveži
mų prelegento į Tbompsonų.

Debatai

bos skyriui, o gerb. advokatas 
savo. kalboj pareiškė, kad jis 
laiko už garbę Marianapoly 
mokytojaut ir tas jum teikia 
daug džiaugsmo.

Sportas
Baigus kėglių lygos žaidi

mus paaiškėjo, jog šv. Eusi- 
įbijaus ratelis čempijonas. Itate 
llį sudarė: ,J. Nanartavičius

------------ „................— r<'iu ..-lobėias n Mnyikpvičin« , . . , Vasario 29 d. įvyko tarpsa- ((Boston, Mass.), Sipavičius
mos šalčiai buvo sukaustę niū-j.^ ‘ , kuno .bel Pinn- 'L Morkūno vi debatai, kuriuos suruošė iš- (Chicago, Ilk) ir M. Bigėms
nūs mūrus ir ledais pavertę ‘ traukti paveikslai studentų sei ka,bos mokytojas adv. Būbiys. I(Philadelpliia, Pa.) - 154.
šaligatvuis. Pasivėlavęs kelei-1 ’ Jl 4 mų bei plonius vaizdai iš jų Debatų tema buvo: “Ar lie-’Aukšeiausį nuošimtį per vie-
vis, slėpdamas veidų palto ka- Į Ikelionių j studentų.

dyba, su draugijos organiza-'jos skyrius, organizuoti išei-il’deriuj, skubėjo sv ilti savam .
t . 1. __ L . T>. V !• • • • V • i I '

IS ViliiumtvUūu- ‘ ‘ seimus. tuvj„ vaikai turi tobu- nų žaidimų gavo S. Aleksan-is Vilijampolės vežimas at-paveikslus rodė kun. Gauron-
torium ir pirminiųku adv. R. įvijos lietuvių namų rėmimo bute. Pašaliniais mažai 
Skipičiu priešaky, išbuvo išti- fondų, Alytuje pastatyti va
šus trejus metus. Iš pirminin- .sarvietę užsienio lietuvių vai
ko R. Skipičio pranešimo ina- kučiams vasaroti, organizuoti 
lyti, kad reta kita draugija Palangoje užs. lietuvių moky-
rodo tiek veiklumo ir trumpu 
laiku yra tiek daug nuveiku
si. Vien tik valdybos posėd
žiai ir lėšos rodo šios draugi
jos didelį gyvumų, būtent, po
sėdžių būta: 1932 met. — 16, 
1933 — 39, 1934 — 44 posė
džiai. Per tris metus draugi
ja iš visuomenės įvairiais bū
dais daugiausia per narius rė
mėjus, yra surinkusi per*200,- 
000 litų. Dabar turi apie 50,- 
000 litų. Draugija Pietų Avie

domėjosi., Ir policininkas, sva
jodamas apie šiltų kambarj, 
monotoniškai žingsniavo gat
vės viduriu. Nežiūrėjo jis į 
praeivius, praeiviai į ji. Nie
kas nesidomėjo ir važiuojančiu 

vius; suprantama, visomis iš- vežimu, kuris sustojo Rotušės 
galėmis toliau išeivių koloni- aikštėj. Juk daug kas važiuo- 
joms kuodaugiausia tiekti Ii- ja, daug sustoja. Gal pas li
teratūros knygų, vadovėlių, ;8on!, Sal šiaip kur.

tojų vasarojimo (kursus), re
mti mokyklas, šelpti mokslei-

žurnalų, laikraščių. 
Suvažiavimas karštai pasvei

kilio atvykusį kun. Kurliand- 
skj, bu v. Latvijos lietuvių uo-

k„slVeŽė 80 *Ttę ItapScvi’;skis ii VVftterbury, Conn. Va
čienę. Atvežta ji buvo Jie be Jk
tikslo.
jo jos paprastu būdu nusikra
tyti.

Senutės marti davė jai kaž
kokių menkų skudurų, aptū- 
zo.jo ir suradie vežimų, išeks-

jkaro
Senutės vaikai panorę- ;įerbury lietuvių parapijos kle

Su vežimu atvažiavęs žmo-

lai išsilavinti lietuvių kalboj?, jdravičius 203. Be vieno re-
i (Should tliose of litliuaniau įkordo, būtent, aukščiausio nuo 

gailies svečias buvo \\a- !parentage be proficient in the'šilučio viename žaidime, kurį

portavo iš namų į Rotušės ai- dymą skverbgsi mintis, 
kštę, kur turėjo surasti jų g»- bus
ri žmonės ir priglausti. Na. 
o jeigu ji sušals, irgi maža bė
da. Senas žmogus, ėjo keliu.

gus bailiai apsidairė, išlipo ir jnuilso, atsisėdo, o čia tokie ša- 
kažkų iškėlė-. Dar kartų apsi- Ilčiai...

. .... , dailė, kažkų murmtelėjo ir nu-1 Senutė buvo primokinta, kad
lų veikėjų uz tai patyrusį skau „Miįvi, • • , • , ■ . ,... .... 1 * 1 .tempe pne šaligatvio neaiškių jei kas nors tų suras, tai kad
,lz.u, penekiopmij. masę. Atsargiai padSj0 _jQ(.

Pažymėtinas nutarimas —• skubiai šoko vežiman ir vėl

lithuanian language). Klausi- Įgavo Bolys Ivanauskai—123, 
bonas geib. kun. Valantiejus. ,mas buvo debatuojamas anglų įvisi iki šiol padaryti rekordai 

Paveikslais visi džiaugėsi,'kft|ba Teigiani}} pusę gvnį Luvo sumušti. Jau treti me-
ypač tie, kurie netikėtai suži- ’tudentai: A. Miciūnas, P. Ve- 'tai, kaip lvga gvvuoja ir kas- 
nojo, jog jie jau yra “kino ncjauskas ir 
žvaigždės’’. Per paveikslų To

S. Grafas. Nei- met ji darosi Įdomesnė. Visa 
giamų —« studentai: P. Petrą-Jai dėkui sporto sekcijai, kj 
vičius, A. Versiackas ir P. ša- riai dabar vadovauja S. Alei? 

malonu po dešimties, ar tkočius. Sprendėjais buvo: gandras.
kaip

daugiau, metų pamatyti tuos 
paveikslus. Ištikrųjų, mes gy
vename nepaprastų išradimų
gadynėje. I Sprendėjų nuomone, neigia- i Kiekvieno kataliko yra

Gerb. kunigams Balkūnui h mos pusės kalbėtojams pripa- i pnederruS remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikui 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius j amžinastį. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kajn būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NL’GA-TONE suteiks greitą, pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 

' ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 

, ziais Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmirfiit b6das. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pai'mkit vi
so mėnesio trytmentą. už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. Neatidė- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOb 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

kun. J. Vaškevičius, prof. J. 
Rakauskas ir prof. J. Varnai- Antanas Bambalas (L. K.)

Gauronškiui ir J. Morkūnu:, žinta laimėjimas.
kolegijos personalo vardu, rei
škiu lietuviškų ačiū.

Paskaita

N’asario 25 <1. kolegijos rū
muose davė paskaitų kun. Jen- 
kus iš So. Boston. Paskaitos 
tema buvo garsiojo poeto Da
nte’s “Dieviškoji Komedija’’. 
Paskaitų paįvaiiiiio paveiks- 

Paskaita tęsės apie dvi 
i valandas. Kurie yra susipaži- 

sųžinė, o vaikų pareigos t Ne- nę su tuo Dantės kuriniu, ge- .'

ji niekam nesakytų, jog jų 
atgailimo vaikui.

Kai viskas paaiškėjo, polici-rikoj mūsų badaujantiems su- šiemet vidurvasarį sukviesti 'nudardėjo Vilijampolės link.
šelpti išleidusi tiktai apie 10,-'Kaune viso pasaulio lietuvių ; itm-i- t/ » ’•*1 . . I _. . _ i iolurnoj vaikščiojo policini- ja įskėlė Rapževicienes
(101) litų, nes daugiau ir gyvo .kongresų. Sis klausimas suki)-lnkas Sl,5l.|iWįEį„ šaligatviais 
reikalo nebuvę. Tikra žodžio lė gyvų diskusijų. Atsirado a |kl 
prasme badaujančių ir mažai
tebuvo, o daug buvo šiaip sku
rdžiai gyvenančių; tokiems gy 
veninių gi palengvinti dr-ja 
negalėjusi. Daugiausia užs. lie 
tuvių rėmimas ėjo — pagal
ba įsteigti ir išlaikyti moky-

auškino kulnis pasivėlavęs ko
beit,jaučiu, ar galima suskub !, • ... ..................,•' •' *’ leivis... Danguj mirgėjo zvalg
tį kongresui pasiruošti. Ta-'.i-' „ ... ,v, _ . _ ;zdes, iįuo šalčio braškėjo tvo
čia u nulėmė nuomonė, kad 
jeigu ir nebus pasiruošta labai fun|.iai d(jjavO( 
garsingam ir triukšmingam
kongresui, tai pavyks pasiruo
šti nuoširdžiam ir darbingam

rosI

klas, — aprūpinti jas vadovė- Į išeivijos kolonijų bei organi- :

ir kažkas prie šaligatviu 
į skarmalus

vyniojosi.
Pro šalį ėjo keleivis. Susto

jo. Paskui antras, trečias... Iš ;

liais ir knygynėliais, o šiaip zacijų atstovų suvažiavimui, 
kuris, be abejo, bus ir visai 
mūsų tautai, ir pačiai išeivi- 

dvasinio peno beveik visose jai labai reikšmingas. Buvo pa 
kolonijose yra tikras badas, 'žymėta, kad lenkai ruošėsi to-
Pažymėtina, kad pavieniai as- kinui kongresui penkerius me
mens iš Indokinijos, Šanclia- Į uis tiktai dėl to, kad nepajė- ! 
jaus, Australijos, Afrikos ir gė susikalbėti. O mūsų išeivi- 
kitur siunčia draugijai grali- 'ja bendruose reikaluose grei- 
dingus laiškus paremti juos... tai suranda bendrų kalbų, tai- 
laikraščiu bei viena kita lie- gi kongresui pasiruošimas ga- 
tuviška knyga. įlės vykti daug sparčiau. Kon-

Be to, draugija yra paga- «rese organizavimo reikalais
minusi vieno nedidelį Lietu- J“ bOt netrukus i Amerikos 
vos gyvenimo vaizdų fnn,Q, dunglines Valstybes vyks dr- 
kuri dabar eina iš kolonijos k'J"“., Pirm'mnkae adv. Rop.
j kolonijų, priėmė keliolika (Ski].dis. turą, menu ir kitais dvasiniais
ekskursijų, sušelpė keliolika! Į naujųjų draugijos valdę-.turinis. Tiesa, tų turtų dar 
moksleivių, artimesnių koloni- bų išrinkti: adv. Rop. Skipi-'nedaug esama, tikriau sakant

organizacijas —- knygomis, žu 
rnalais ir laikraščiais, fclitn

LIETUVOS MENAS I 
UŽSIENIUS '

Aišku, kad maža lietuvių 
tauta niekad nestebins jaisaulj 
nė savo didžiulėmis kariuome
nėmis, bei kanuolėmis, nė ru
brikų kaminų gausumu, nė 
dangoraižiais bei statybų di
dingumu. Šitų dalykų didelės 
tautos bei valstybės vis turės 
daugiau. Bet lietuvių tauta v- 
ra pajėgi ir gali užsitarnauti 
sau gražių vietų ir teisę lais
vai gyventi savo aukšta kul-

vai-
kams bylų. Apie jų pareigas 
motinos atžvilgiu kalba ir Bau 
džiautasis Statutas, kuris sa
ko, kad palikęs be priežiūrom 
globojamų žmogų, yra baud

Debatuose dalyvavo visas, 
mokytojų stabas su gerb. di
rektorių kun. l)r. Navicku prie 
šaky. Taipogi turėjome ir sve
čių Ginkaus asmeny.

Po debatų kun, I)r. Navic
kas padėkojo adv. Bubliai už 
pasišventimų vadovauti iškal-

žiamas. Bet tai tik statutas. O Jais. 
jaugi jų jau visai nebėra:'!

X. “Sekm. rai žino, jog jo turinys labai
įdomus. Ypač 

žmogus,
niai tų veikalą studijavo. To-, 

j,. Pianistas ir kompozitorius ki„ paskait,, visi nlSgsta klau.l 
A . J’m evičius vasario pradžioj
kone-.?tavo Varšuvos konsei 
vatorijoj ir radiofone. Baleto 
šokėjas K. Kelbauskas porai 
mčiR'sių pakviestas dalyvauti 
Monte Carlo operoje. Jaunas 
dainiuinkas, būsimas operom 
pažiba A. Sprindys pakvies 
tas vasario 15 d. Romos radio 
fone duoti lietuviškos muzi 
kos ir dainos koncertų. Lietu
vos menininkei ruošia Sov 
Rusijoje, Pataltijoje ir Skan 
tlinavijoje savo meniškų kūri
nių parodus.

jkoncertaiš ir dainuoti operos 
jį č'ekoslovakijų ir Jugoslavi

jų vaikučiams suruošė Lietu-Įtis, Kauno burmistras Anta- 
voje atostogas ir kit. Iki šiol ,nas Merkys, prof. Myk. Bir- 
draugijai nepavyko kų nors žiška, redaktorius Kalnėnas, ,metų pusiekta, jau ir tuo ga- 
žyniesnio padaryti lietuvių iš- Kuz. Sleževičius. Reviz. Komi- Įlime pasidžiaugti ir turėti vi- 
eivių kolonijų steigime. Tas sijų Bul. Žygelis, Damijonai- Įlies, kad kultūros sporto bei 
klausimas nuolat tiriamas bei 'tis ir dr. Gaurilius. Garbės Jiieno srityse toli nužengsiu,»».

jie dar “neatrasti’’. Bet ka* 
keliolika nepriklausomybės

kuomet ais-, -X--------------------------- B

e kiną žmogus, kuris nuodug-

Tsb.

svti.-

i

aiškinamas. .teismas: Siųicrintendcntas pro
Tiesa, draugija daug rūpi- 'les. Jokubėnas, adv. šmulkš- 

nosi ir rūpir.; i- išeivių didės- tvs ir Ant. Kasukuitis. Tsb.

SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dion 

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me ' į 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

•‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Ma«s. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- 
nis žurnalas, 2334 So. Oakloy Avė., Cliicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St.,*Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERLKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

_ Brooklyn, N. Y. ____ ______ ____ ,

Jau tiek esame pasiekę, kad 
kai kuriose srityse ir užsie
niečiams gulime gružiui pusi- 
rotiyii. Štai, šiemet jau vėl 
sklinda nuuja Lietuvos meno 
bangelė Į užsienius.

t
Monte Karlo sausio mėn. la-1 

>ai gražiai pasirodė ir buvo
aukštai įvertintas Lietuvos va
lstybės teatro baletas. Baleto 
pasisekimų lifulija ir tas fak
tas, kad jis gavo kvietimų gaa-; 
trolėms į Londonu ir Paryžių, 
kur tur būti vyks kovo mėn. 
pradžioj.

i žymi daigi:,inkė V. Jonus- 
kaitė - Zaunienė vasario 3 <1. 
l^ktuv u išskrido į Maskvų ir 
LYmirigradų, kur teatruose ir 
ladiofonuose garsins Lietuvos 
muzikų ir dainų. Garsusis dai
nininkas Kipras Petrauskas 
kovo u*€c. pradžioj vyks su

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint j 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplunkykltc savo Kantini krašuj

Greičiausia kclionč į Lietuvą

BREMEH
EUROPA

Ekspresinis traukinys lankia pi ie 
laivo Hrpmerluivmc Ir iilllkrlna 
imtoKii nuvykimą , KLAlVfcUĄ

«

Arba keliaukite |>opnllaiials 
r-kspreslnials laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
PaloKus Mtsislrklmaa nele/.lnke- 

lials l.š HnmlNirito

InfonmaeljŲ klauskite .pas 
Agentą n r ha

1 lėliu)

HAMBURC-AMERICAN line 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St.2 Chicago

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS: 

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietą, Ir 
nuo 1 Iki 9 tai. \akuj-e.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

31011 So. Halsted., Clileaati, III.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Tour Klilneys rontain 9 mlllion tiny 
tubea or Uiters whlch msy be endangeretl 
by neglect or drastic. irrltating drugs. Be 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
diaordera malte you suffer from Getting 
TJp Nifhta, Nervouaneaa. Losa of Pep, I,eg 
Paine, Rheumatic Paina, Dizzlneaa, Or
eles linder Eyea. Neuralgia, Actdlty. 
Burntns. Smartlng or Itrhlng. you don't 
need to take chanoea. Ali druigists now 
have the moat modern advaneed treat- 
ment for these troublcs—a Doctor'a pres- 
criptlon ralled Cyatez (Sisa-Tea). Worka 
faat—eafe and aure. In 48 hotira lt mušt 
bring nes vltallty and Is guaranteed to 
mukę you feel 10 yeara younger In one 
week or money back on return of empty 
package. Cyatez coata only 3c a doae at 
druggiata and the guarantee protacta yoli.

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging them- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
lcnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains ana dis-

Comfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and built tne 
up.” Try them next month.

TABIETS

Gerkit ir Reikalaukit

ISB

IPrite for Pret Bye Book

Nlght and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys auantlntos vėjo, tlulkii, ar 
stiulėz, vartokite keli's laSus Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Sale for Infant ar Adult. At all Drugiata. 
Murinę Cotupaoy.Dept. II, S.,Cbi. «g„
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Antradienis, kovo 5 d., 1935 n WXTT<3XB

Gera Proga Statybai Atgaivinti; Kaip Ruošiasi Kataliku Konferencijai
mėnesių 183 šeimos buvo ap
rūpintos naujais statymais.

---------- 1929 metais buvo net 50,718
1934 metais Cook kauntėje'tuščių namų Chieagoj, kaip 

susituokė 41,750 porų. Vadi-'rodo pašto skyriaus apskai- 
nas, 8,000 daugiau, negu 1933 čiavimas tais metais. Todėl, 
metais, ir 16,000 daugiau ne-Į1935 metų pradžioj Chieagoj 
gu 1932 metais. Tokios dau- tuščių namų ir apartamentų

susituokimų niekuomet yra mažiau, negu kuomet jų Pirmiausiai, perskaičius Fe

1934 M. VOS NESUMU60 
VEDYBŲ REKORDO SKAITLINGAS FEDERACIJOS 12 SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
CKTilM). — Vasario 24 d.kad praeitam susirinkime įsi-

Federacijos 12 skyr. mėnesi- rašė 18 naujų narių, o užpra- 
iiiani susirinkime svarstyta 'eitam 20. Iki pavasario klubas 
daug aktualių dalykų. (tikisi narių turėti apie porų

Išimtų. Užsiminus apie politi- 
kati

Į sus-mų buvo atsilankęs U 
niversal Grocery organizato 
rius J. Pučinskus, kuris ragi 
no pasekti savo kaimynus am 
Archer Avė., kurie savo krau 
tuves laiko atdaras nuo 7 va,, 
ryto iki 6 vai. vakaro. Kostu 
hieriai tuii užtektinai laiko 
per 13 valandų ir gali viskuo 
apsirūpinti.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

nebuvo šitoj bendruomenėj, iš- buvo pirmiau per ilgus metus.'jer apskričio laiškų a-Paa^^e-i<S kad lietuviai
' ’ pradėjo tarp savęs už niekų

peštis. Taip sUpriai buvo su-
ėmus metus, kada vyrai grj- į 
žo iš Prancūzijos ir išėmus I 
kainų kilimo laikotarpį. Tru-. 
mpai sakant, 1934 metai ne
pasiekė skaitlingiausių veily- privesti prie tikro truku- 
bų metų, t. y. 1929 metų re-inio namų Cdiicagoj ateinančiais 
kordo, tik per 1,300 porų.

Linksma žinia namų 
savininkams

Apsivedimų papročio liga

pie ruošiamų Lietuvių Katuli- į

Tas yra ne tik įdomu socio
loginiai, bet labai svarbu ir 
ekonominiu atžvilgiu, nes su 
apsivedimų, paprastai, susiju
ngia naujų namų kūrimas. 
Nors neretai naujavedžiaį kai 
kurį laikų gyvena po tėviš
kuoju stogii ir nors sunkiai
siais laikais šeimos buvo su
sitelkę į krūvų, tačiau uorma- 
lis amerikiečių gyvenimas y- 
ra — kiekvienai šeiniai turė
ti atskirus namus. Cbieagos 
universitetas praeitų sausio 
mėnesį ištyręs rado mažiau 
kaip dešimtų nuošimtį Chica- 
gos šeimų, gyvenančių su ki
tomis šeimomis.

Būtų pareikalavimai
42,000 vedybų turi reikšti

kų Vakarinių valstybių Kon- , 
fereneijų, kovo 24 d., Ciceroj, 
išrinkta atstovai: ,1. Vilkas, 
B. Kazlauskas, J. Motiekaitis, 
L. Šemetulskis, L. šaputienėl

Taipgi išrinkta darbininkai 
svetainei papuošti: A. Mockai-

siorganizavę, bet dabar jau
iskaldosi. Tokiu būdu keliu mc 

• • *lų darbas niekais nueis. 
Finansinis Federacijos 12

skyr. raportas toks:
Per 1934 m. įplaukė $280.22,

išmokėta $11 v).85. Pinigų spu-

muzikos, juokų, rimtų ir nau 
dingų kalbų. Programe daly 
va'is Peoples radio kvartetas 
ir duetas, solistė V. Nakrošai- 

Išrinkta trys vietos biznio .tė, A. Čiapas; kalbės dr. Plo
nai: J. Feravičius, V. Šlap, /is, dalyvaus juokdarys č'alis 
kas ir S. Sadauskas, kurie pa- Kepurė ir kiti. Rep. XXX
sidarbuos ateinančių savaitę l----------------------- -——-----
ušaukti visus apylinkės bu-

čerius ir groserninkus, neski
riant tauto;:-, susirinkiman, kati 
iš vien kovojus už savo teises 
ir valandų sutrumpinimų.

Kazysmetais. Aukštesnės nuomos, 
sykiu su mokesčių sumažėji
mu, kuris dabar vyksta, pa- 
idarys namų laikymų pelnin
gu. Ir jei žmonės nepabflgs
pagrūmojimo konfiskuoti pel- kaitė, \. Prūsokas, J. Lau- 
nus, kuomet namų turėjimas gandas. Toji komisija ne tik 
pataps pelningas, tai naujus svetainę papuoš, bet svečius 
namus statys tie, kurie ieško priims ir atstovams pietus pu- 
pelningo sunaudojimo savo pi- gamins. Konferencija prasidės 

pamaldomis 10:30 vai. ryto.

tis, E. Valančiūtė, V. Vana- Jkoj ir kast j $169.37. Kapor- 
gaitė, S. Kučiūtė, P. Stulgius- tas priimta.;.

Šiame susirinkimo įplaukė 
$42.56, išmokėta tų pačių Jie 
uų $28.35. Tai toks mūsų Fe
deracijos 12 skyr. veikimas:. 

Koiesp. A. Valančius

Tuštiems butams prisipild- 
žius ir, ačiū tam, pakilus nuo
moms, Chieagoj atgis namų 
statymas. Tai ve ko labiausiai 
tikimasi šitoj bendruomenėj a- 
teinančiais metais. Gi daugiau 
negu pusė žmonių, kurie ima 
pašalpų Cook kauntėj, pirmiau 
tiesioginiu ar aplinkiniu būdu 
buvo užimti statyba.

Visi atstovai prašomi šuva 
žiuoti prieš Mišias, kad sykiu 
galėtumėm eiti į bažnyčių ir 
paprašyti Dievo palaimos mū
sų darbams. Po Mišių parap. 
salėj atstovams bus pietūs, 

į Per seimų atstovai-ės bus 
nufotografuoti.

BUČERNINKAI IR GRO- 
SERNINKAI ORGANI

ZUOJASI

VYČiy UŽGAVĖNĖS
PP K illTON PAPK. — L. 

Vyčių 36 kuopa Užgavėnėse re
ngia šokių vakarų parapijos 
naudai. Grieš dvi oikestros. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Pynoklio turnyras 
I Parap. choro nariai rengia 
pynoklio turnyrų. Pirmas lo- 
|Šimas įvyko sekmadienį, kovo. 
Į 3 d. Turnyre dalyvauja: S. 
i Pokaitis, kuri. Valančius, kun

— .Jonelis, L. Gritis, A. Lindžius,
PPIGllTON PAPK. — Va-[d- Lindžius, K. Paulius, A 

salio 26 d. bučerninku ir gro- jSinulskis, C. Globis, St. Kla-

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

ŠVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
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) Istoriskus paveikslus iš j Įžanga 30c 

Lietuvos,

3) Pasaulinę Parodų (World? 
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Cliarlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL
DŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Kovo-March 7 d., 
Klaščiaus salėje, Maspetli, N. 
Y.

Pėtnyčioje, Kovo 8 d., Kun. 
Palkūno par. Great Nack, N. 
Y.

Nedėlioję, Kovo 10 d., Kun. 
N. Pakalnio par. salėje, Broo- 
klyn, N. Y.

Panedėlyje, Kovo 11 d. par. 
salėje, Pridgeport, Conn.

Nedėlioję, Kovo 17 d., Kun. 
Vasio par. salėje, Worcester, 
Mass.

Ketverge, Kovo 21 d., par. 
salėje, Cambridge, Mass.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par. 
salėje, Lo\vell, Mass.

Nedėlioję, Kovo 24 d. par. 
salėje, Lawrence, Mass.

Utarninke, Kovo 26 d. par. 
salėje, Brockton, Mass.

Nedėliojo, Kovo 24 < 1 2 vau 
po pietų So. Boston, Mass. 
Visur pradžia 7:30 vai. vak.

Vaikams 10c

2) Dariaus ir Girėno išskri
dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

Užsisakant šiuos judamuo- 
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
sius paveikslus reikia adresuo-
field avė.. Chicago. III.

Žodžiu Federacijos 12 sky-|sernin^ų ekstra susirinkimas patauškus, O. Norkus, P. Ze
rius deda pastangų, kati vis
lių kuogeriausiai prirengus, 

atgijimas, iššauk- rengiamos V. V. K. sa-reikalavimų mažiausiai trisde- Statybos 
šimts penkių tūkstančių nau ^as namų trūkumo, ir šį su- vo ^0<U pridėjo ir kun. H. J. 
jų gyvenamų vietų. Šitam rei- smukimų išspręs taip, kaip ak linas. Kagino visus dar- 
kalavimui patenkinti metų pra ]r kiekvienas kitas susmuki-jbuotis išvien, kad gerai pri

mas buvo išspręstas. sirengus prie būsimo katalikų
suvažiavimo. Iš savo pusės, 

j kleboną:-; sakė, bažnyčioj vis- 
\ ienintėlė “musė sriuboj” kų darys kuogražiausiai. Šu

tai \\ asbingtonas. Iš Nau- mų su asista laikys pralotas 
M. Krušas.

džioj, kaip universiteto išty
rimas parodė, mieste buvo 
66,000 tuščių namų ir aparla- 
nientinių butų. Mirtys padarė 
kai kuriuos namus pasigauna- 
niais

Prasidės statyba

tačiau gaisrai, griovi- j«iO!,*°s Santvarkos plaukia ne
inąs, elementai ir pasenimas 'Pribaigiama sriovė paskalų a- 
sumažino tinkamų namų kie- Įp’e didelius statybos projek- 
kį. Ir nors tarp 1930 ir 1933 ;lus> federiilinį finansavimų pa
metu 100 tūkstančių žmonių tiekimo ir net apie bo-
apleido Cbicagų sulig geriau- nus Matytojams. Šitie kužde-įgijų atstovai per visus metus 
šio apskaičiavimo, tačiau gy-
ventojų skaičius 1934 metais 
padidėjo mažiausia tiek, kad 
jie užimtų aptuštėjusius metų 
bėgiu namus. Tokiu būdu dau
giau negu pusė tuščių gyve
namų namų tapo paimta 1934 
metais. Statyba beveik nepri
dėjo nieko prie atsargos. Tik 
per pirmus vienuolikų pietų

įvyko Gramonto svetainėj tik- 'l'm, S. Kuksta, N. Balsis, A. 
siu pasitarti kas link valandų .Skusevičius, Kelertai, A. Sto- 
krautuvėms atdaroms laikyti, j'nčus, S. Mockus, F. Bartkus, 

K. Svenciskas, V. Simonaitis,' 
C. Zimonas ir Olga. Rap

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Padaryta šie nutarimai:

1. Kiekvienas turi imti “sa
les tax”, kaip valdžios nusta
tyta.

2. Krautuvė* tmi būt atda
ras nuo 6 va’, ryto iki 7 vak 
vak.

lštlirbvjui aukštomis rūšies pamink
lų ir Grubnaniių 

------ :---- O----------- V
Didžiausia ] aininklų dirbtuvė 

Chieagoj
-------- o--------

3. Sekmadieniais laikyti a' 
Paskui peršaukta draugijų .daras iki pietų, bet sekmadie- 

atstovai. Pasirodė, susirinki- jniuis nei mėsos nekirsti, nei 
me atstovauta 14 dr-jų (30 at- (paukščių piauti.
stovų). Tačiau, kai kurių dr- ■"---- -----

šiai privers privatinį kapita- įnelanko sus-mų. Šv. Vardo dr 1 
lų bijotis. Išskyrus šitų, išvai-'jos atst. tik du sykiu buvo. 
zda atgijusios statybos sako, Jaunamečių choro, Apaštalys- 
kad 1935 metai išvys tikro at-(tės Maldos, šv. Kazimiero A- ' 
gijimo pradžių. E. įkad. Rėmėjų 9 skyr. jauname

čių atstovuose taip pat yra ap

RADIO
Šiandie 7 valandų vakare iš 

stoties WGKS Peoples rakan 
dų krautuvės, savo pastango
mis, oro bangomis leis gražų, 
ir įdomų radio programų, ku
riame bus daug gražių dainų

Suviris 50 metų prityrimo 
-----------o—--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupyki
te pinigus 

-----------o-----------
Mes atlikome darbą daugeliui žymes

nių Cbieagos Lietuvių.

Telefonas

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avc.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAJUNKLŲ DIRBĖJAI

■peoiaUBtal likaUme ir lidlrbl- 
me visokiu paminklu Ir pa-
knandu-

Mflsu Šeimyna specializuoja Ha- 
me darbe per SeSlas kartas.

Veskite paminklą reikalus tie
siai su pačiais lšdlrbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vlenaa blokas | rytus nao 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PEMSACOIiA *011 
BELMONT 8485

Office: HILL8LDE SMB
Alfrad RoaelU. prea Vineent RoaelU. seer.

GRABORIAI:
Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKAGRABORIUS
Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arU« 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Ct., Cicero, UI. 

Tel. CICERO 5827

sileidimo. Tos dr-jos privalo 
reikalauti raportų, kas veikia-

• a- - ima Federacijos 12 skvr Tsi-! o rasi sau ir tėvynei ne- i " ‘ - • Lsl :
deinėkit, kad kitam susirinki
me būtų atstovaujamos visos ! 
draugijos.

Iš draugijų raportų pasiro
dė, kad visos užimtos darbais. 
Nėra nei vienos, kad kų nors 
nerengtų. Vienos parapijos 
naudai, kitos savo reikalams.

Pranešimų iš Federacijos a- 
pskritio patiekė B. Kazlaus-. 
kis įr J, Matukaitis. Priimtas.

Pranešimas iš Vasario 16 
paminėjimo buvo toks. Pami
nėjimas įvyko vasario 15 d. 
žmonių buvo pilna svetainė; 
pažymėtina, kad duug buvo 
jaunimo. Garbė Ciceros jau
nimui. Programe dalyvavo cho 
ras, vedamas varg. A. Mon- 
deikos, taip j>at mokyklos vai
kučiai, vadovaujami seserų 
Kazimieriečių. Kalbėjo d-ras 
Simonaitis ir kleb. Vilniaus 
pnų ir ženkleiių paiduota už j 
¥3.35.- Aukų surinkta $11.21. 
Be (o, skyrius tų dienų buvo 
užprašęs šv. Mišias už ž.uvu 
sius dėl Lietuvos laisvės.

Ik Citizens klubo pranešimo

Be Diero meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų
nykstamų turtų. Kur Dievas
ten ir palaima. O

Parašė W. T. SUANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGRLOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
tiražus jdomus skaitymas — karo aprašymas 

4(X) pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

'pasirodė, kuli klubas augu, >

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LA1D0JAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tet EAFayette 8578

J. Liulevičius
Grabo rius 

far
Balsam ikitoju

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VBD8JA8
1646 West 46th Street
Tel. BOUlevard 5108—8418

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

tapąs Eudeikis
ir

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sęlygos

REPublic 8340
6340 SO. KEDZIE AVĖ.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON MTsKUOAS
ORABORIU8 Ir BAL8Al(UOTOJAJi 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 h- aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

568 W. 18th St. Tel. CANal 5174 
Chicago, III.

Laidojame ant longvų iim kejimų

j. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4131 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Mlchigan Av@»

N. RADIS, cb.



o g n segs £ Ajnrądieni>, kovo 5 d., 1935
■-SLa

VIETINĖS ŽINIOS
SVARBUS FEDERACIJOS 

CHIGAGO APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

ir atsilankiusius patenkino.
Vaidintojai tikrai talentingi 

Programas tesėsi dvi su virš
valandas, gi po to buvo dali
namos nariam!-: dovanos, kurio
neėmė pašalpos iš draugijos

Kovo 6 d., Aušros Vartų pa- p,,,. (Wimtį mcfy Toki„ 
rapųos salėj įvyks svarbus 'rh) buv0 8„ virJum dvWeSimla. 
Feder. Chic. apskr. susirinki-'

CICERUS ŽINIOS
NEPATENKINTI

tuonis metus sėkmingai vado- : Paskutinieji prabilo Sav. Po to sekė šokiai ir draugi- .vananskienė, .1. Venslauskas ir

iždininku ištarnavo 12 metu. 
Stasys Šakočius, akompanuo

jant Vytautui Kačinskui, pa- 
Po vasario 12 d. “primary” dainavo “Gale sodo rymavo“ 

rinkimų, politikieriai, biskutu- ir angliškai “Dreains of long 
kų atsilsėję, dabar, girdėt, ve
pradeda bruzdėti. Ruošias prit 
baland. 2 d. tikrųjų rinkimų.
Pralaimėjusieji “primary“ ne

vavęs 4 apskričiui. J Marozas ir J. Češkys. Trum- Ški pasikalbėjimai,
j .Juozas Češkys 4 apskrities pai pareiškė padėkų 2-tam ap į 

... , • • • 1skričiui, kalbėtojams, dainiui- / 
nkams ir visiems prie tokio 
pagerbimo prisidėjusioms.

Toastinasteriv.i- palinkėjus 
solenizantams viso geriausio, 
vakaro programa užbaigta lie-

l k i t i. Rup.

Po programo prasidėjo šo 
mas. Visi skyriai turi būtinai kiai Griežė northsulievio Ado- patenkinti. Eina gandai, kad 
atsiųsti atstovų, taip pat ir mai(,io yedama gera orkestra. ircnka parašus ir nori sudarė 
brgamzaeijų apskričiai, šis su| (Jarb6 koinisijai už surengi- lU naujų neprigulmingų parti
sirinkimas prieškonferencinis. mų tokio vakaro, kuris, tikino-el’b
Jame bus paliesta daug aktua-1 • i , • • •1 b si, duos draugijai nemažai pe
lių reikalu.

:ad pakenkus nominuotie-

ago”.
Albinas Šeporaitis, Kazys ir 

Stasys Šakočiai, akompanuo- tnutos himnu,
jant V. Kačinskui, padainavo
“Ulonai“, “Mes razbaininkė- 
liai“, “Hai-rai ratatai“. Jų 
dainavimu, kaip jau paprastai, 
publika buvo patenkinta ir

Gerb. dvasios vadai taip put 
kviečiami atvykti Į susirinki
mų ir patiekti patarimų sek

ino.

Užgavėnių vakaro, kovo 5 
,, įvyksta vietinio politikos

įns kandidatams. Man atrodo Jkiekvienų dainų palydėjo gau- 
kad lietuviams neverta dė*t.-,siais plojimai;', 
prie naujos partijos ir nėra
reikalo rašytis ant jų “peti- 
tion“. Regli Demokratas

Surengimu daug rūpinosi -t 
apskrities valdyba ir vieliniai 
veikėjui, kubai daug tikietų 
pardavė Pr. Jurevičius, J. Le-

GARSINKITĖS
"DRAUGE"

' f
CLASSIFIED

automobii.es automobii.esAKI p GYDYTOJAI

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai ~
1931

mingesneį katalikiškai akcijai klubo Užgavėnių balius, į kurį 
politikieriai kviečia visus at
silankyti.

Vietinis parap. choras ren
giasi prie didelių darbų, kurių 
didžiausias bene bus jo 30 me
tų gyvavimo sukaktuvių pa- 

" jminėjimas; taį įvyks ateinan
tį pavasarį. Jau išrinkta ko-

mūsų tarpe.
A. Valančius, pirm. PADĖKA

J. B. Šąli finas apskrities va
rdu įteikė J. V. Ceškiui ir Sav. 
Marozui po dovanų — l'onta- 
nines rašomas plunksnas.

ATSIMINKITE DIENĄ
Šv. Kazimiero Seserys dide

liai dėkingos gerb. prelatui M. 
Krušui, kad užleido savo pa-

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NERUPIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRiCAI.hr AKIU 
S P KO ĮAUSTAS

Palengvins aklų jtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotli
mo, skaudama aklų karštj, atitaiso 
Trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

I taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
) NedSlloj nuo i O iki 12. Daugely at- 
; sitlkimų akys atitaisomos be akinių.

CHEVROLET
rime keletu 1934 Chevrolet s, Sė
daus ir 2 durų Sodans, visi kuone 
nauji ir apkalnuotl taip. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAi'PYMAS

Dabar tu- NASH '32 — 8eyl. 5 pasnž. Coupe, 
Juodas, 6 drat. ratai, geri talerai. 
t.runk raek. uhipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $395

PONTIAC — '34 — 4 durų sislan. 
Juodas, 5 drat. ratai. Išrodo ir vei
kia kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu ruOsų stake, garantuotas, 
DIDELIS Sl'TAVl’YMAS.

FORD — '34, 2 durti Sėdau, Mėly
nas, kuone naujaZ vėliausio mode
lio Ford, garantuotas ir aok'inuo- 
tas SUTAUPYTI JI'MS PINIGU.

Mes turime daug ūkių bargenų, 60 . KaJn<>s pigiau kaip pirmiau.

BUICK '31 — Model 91, 5 Sedan. 
Juodas. 6 drat. nitai, gprl tajeral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

i CHEVROLET '34. — 2 Doar Sedan, 
Tėjusiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpų laikų vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. 1JARGENAS.

Kur eisite, kur būsite nepa 
miškite kovo 17 atsilankyti į
parapijos sale, kur įvyks vie-1 ... , • , , •

• *• 4 kun <iaio planus ir p^įgi^įnia $rerl) l<un svočiųnas is didžiausių siu metu pa-i . • • • XT • F1UJUIU,1U «-un. svečių.J rūpestingai rengiasi. Nortnsi-
rengimų Bnghton Parke. i . ... , , . ,° ° dieeiai, laukite; bus tai kas

lapijinę mokyklų ir svetainę lakerų diduma, 89 akerų, 40 akerų. 

— mokslo demonstracijai. Tai
pgi už atsilankymų ir malonų

Tai yra koncertas ir teatras, 
kurį rengia Moterų Sųjungos 
Chicagos apskrity®. Daininin
kai ir dainininkės bus iš vi
sos Chicagos, kad briglitonpa- Vyčių \ vtauto 5 kuopa da- 
rkiaeiams padainuoti. Žymus kartiniu laiku pradėjo dide- 
lietuvių muzikas J. Sauris va- bais žingsniais ♦ eiti pirmyn 
dovaus Vyčių ’Dainos’ chorui 
Tai bent bus ko paklausyti.

nors naujo. Choras žada pasi

Dėkojame gerb. muzikui A. 
Pociui už gražų pasirodymų su 
orkestrą, kuri tikrai apvaini-

rodyti pilnoje didybėje ir gro-jkavo dJenog darbų.
žybėje. Taip pat ir muzikantams už 

puiki) ir harmoningų griežimų.
Gerb. kunigams už atsilan

kymų, ypatingai jaunuomenės

Bus vaidinamas veikalas 
“Trys Mylimos“. Daug gali
ma apie jį pasakyti, bet, ma
nau, užteks pasakius, jog šis 
veikalas pinasi apie du did
žiausius dalykus pasaulyje: pi
nigus ir meilę. “Trys Myli
mos“ parodo, kokių “roman
tiškų“ vaikinų, mergaičių ir 
net mani

Štai, kad ir praėjusį šeštadie- jmvlėtojui kun. J. Mačiulioniui. 
nį buvo surengus metinius šo-1 Visiems ir visoms kurie ko
kius McCormick klubo salėj, į |k*u nor& būdu prisidėjo prie 
kuriuos atsilankė jaunimo veik mokslo demonstracijos, dėkui, 
iš Visos Chicagos Vyčių kuo- §v. Kazimiero Seserys
pų. Malonu buvo matyti jau
nimų gražiai besilinksminant.
Tikimasi, kad kp. paliks ne
maža pelno. Valio,' jaunime!

Pranešimai

Kovo 10 d. į mūsų parap.
BRIDGEPORT. — Draugija 

Saldžiausios Širdies Viešpaties

120 akerų, 160 akerų Ir didesnių. 
Taipogi turim nuo 4 akerų iki 20 
akerų. Bevelk visos šios ūkės yra s-u 
gerais trobesiais, gera žeme Ir trans- 
portaeija — arti autobuso Ir gatvė- 
karių linijų. Apie 50 mylių nuo Chl- 
kagos. LIETUVIAI, kurie norite a- 
teltyj turėti aprūpintą sau gyvenimą, 
taip pat būti savo ponu Ir nebijl'.'i 
darbą prarasti, dabar yra geriausias 
laikas jslgytt sau ūk|, dėlto, kad kai
nos yra žemos ir mes turim daug 
bargenų. Mes parduodame ir maino
me namus, lotus, kurortu*. Ir viso
kios rūšies biznius visuose miestuose 
Ir valstybėse, skivliname pinigus, per
kame, parduodame, mainome morgi- 
otas Ir bonus ir turime apdraudos 
departamentą. J. Namon apie 20 im
tų biznio patyrimas ir teisingas pa
tarnavimas bus jums naudingas. 

Kreipkitės asmeniškai arba raitu

J, NAMON yOMPANY
6755 S. Westem Avenue

Chicago, Il timis

Telefonas — fkpvehill 1038
Ofiso valandos; nuo 10 ryto Iki 

5 vai. py pietų. Vakarais ir nedė
tomis tik pagal sutart).

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

PHONE GANAI, 0523

BTTICK — '33. Model 86-S. 2 pasnž. 
coupe su Rumbte seat.. Juodas, šeši 
drat. ratai, trunk raek. Priklausė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Ga
rantuotas ......................................... $795

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, ptediniais ratais, spare tire 
užpakaly, \vhlpcord trim. I.abai (te
ras karas žema kaina ............ $375

BFICK — '33. Model 57. 5 pasaž.
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk raek. Sis mažas Buiek sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite inm 
panašaus. Garantuotas ............ $795

DODGE — ’33. 4 durt) Sednn. Juo
das, 5 medin'ni ratnl. fiis Dodg“ 6 
yra ekonomiškas operuoti ir pui
kiam stovy. Geriausias karas mož.-'i 
šeimynai. Garantuotas ............ $525

STTTDEBAKER — '32. 5 pasaž. eoupe 
su bu!**. !n trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. Ijtbai puikiatn stovy i.r išrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . $495

FORD '33 — 2 pa=až.. Conve.rtib'e 
Coupe, V-8, Juodas s.i Geltonais 
ratai? ir gerais t.ojerais. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy.................................................. $395

aiKinų, ir alva-iuoja ga,)ios artisKs> ku. Jėzaus mėnesinį susirinktam,
y™, yra Lietuvoje, llgv Teres61ę„. laikys kovo 5 d., 7:39 vai. vak.

Mtuai ,Va|;ar.( rengia Sv Karimiero Chicagos Lietuvių Auditonjo..,

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS METUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

V l ?

NASH '32 — Light 8, 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri talerai. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrpdo ir bėga gerai .... $325

BTTICK '30 — Model 4«S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, Freneh b'ue. 
6 drat. ratai, labai gražus eoune 
tobulam stovy .......................... $295

PLYMOT.’TH '33, — 4 Door Sodan, 
Juodas, 5 eream drat. ratai, geri 
tajerai. labai puikus mažas karas. 
Garant............................................... S175

CADILLAC ’28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus.................SI95

BUICK — ’28. Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerui 
važiuoja, žemai apkainuota.s. tik
tai ................................................. 895

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sėdau. 5 
drat. ratai trunk raek ............ $95

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
stalcą garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotų Buiek, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

PONTIAC STX — '32, 4 durų Sedan.
Juodas su raudonu striping Ir 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram stovy .................$395

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

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Ave> - Chicago 

Crawford 4100
LIETUVIAI DAKTARAI

VAKARAS PAVYKO*

NOKTU S1DE. — Vagilio 
24 d. nonh:iiliečiai užpildė' 
parap. sveu'inę; keletui desj.- | 
kų prisėj > net pasieniais šio- , 
vėtį per g'"dZij programa, o I 
draugystės šv. Cecilijos tb'-jes , 
vakaro rengėjai parodė, kad

laka,lemiio» rėmėjos, kurios ve- f'-aSomi viri nariai alailanky. 
Irios visų paramos, nes jos da- "• Ran<las da,« svarbi« dal>-
rbuojasi gražiam tikslui. Pa
remkime jų pastangas.

Lietuvy iii

LIETUVA GARSINĖSE 
FILMOSE

ku Rvarstvnir.i. Valdyba

: SAV. MAROZO IR J. ČEŠ- 
į KIO PAGERBIMAS
I pTTTSTGN> PA _ Bankie- 

tas įvyko vasario 24 d. Lietu-

".ei1,'p 1 ■

Kur. and Office 
2359 So. fjCąvitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SITRGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE H0UR8 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Office Phone 
PROspect 102$

Tol. CANal 0257
Rcs. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROveblll 0617

7017 S. FAIRFIEI.n AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Kely. ir Nedėliomis susitarus

Jei norite matyti kaip Lie- . . .
galima progTamas pradėti ske-jtuva šiomis dienomis išrodo, ?11^
Ibiamu laiku. Už tai kom’rni „eikite pamatvti “Jaunoji At- . .. _ , . . „
jai reikia kreditas ati luotų gimusi Lietuva , kino paveik- ,v. t ...Jurevičius, 4 apskrities vice 

pirinin. ir vietinės 183 kuopo? 
pirmininkas pristatė apskri
ties pirmin. J. Venslauskų,

Jtad publikos neapvylė. Šį dr- sius, kuriuos sulosią Lietuvos
gra yra nu. islamus visuomet gyvenimo artistai, 
ekeibidnm laiku pradėti savo 1 A. D. Kaulakis rodys šiuos 
programus. paveikslus Mihvaukce, Wisco-

Kas link vaidinimo, turiu nsine, parapijos svet., 1575 S. 
pasakyti, ka.l ir vaidinimas ! lOth Avė. Pradžia 7:(33 vai. 
taip ir veikalas buvo grąžui i vakare.

LEONARD A. GREETIS
Rsal Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC .HORTGME BAMKERS,

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PTNIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
I 2608 WEST 47th STREET

.1

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. UOUlcvard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

kurs paaiškinęs šio bankieto 
tikslų, pristatė vakaro vedėju 
LRKSA Dvasios Vadų kun. J. 
Kasakaitį. Vedėjas trumpai a 
pibudino vakaro solenizantus 
>Sav. Marozų ir Juozų Ceškį, 
kaip gerus Susivienymo, para
pijos ir tautos veikėjus.

Kalbėjo “Garso“ redakto
rius M. Znjus, Piliečių klubo

Td. BOllevartl 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo t iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Td. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai - 2—4 I.r 7-—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Te». CANal 6122

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rcz. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vųk. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califarnia Avė.

OrtBO vai.: $ Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30
, Seredomis ir nerišliomis pagal sutartĮ------pirm. Ant. Galmskas, LRKSA , Rez. 2M5 w. stth st. ragai sutarti.

Tždo Globėjas, Mass. apskri
ties pirm. Kastas Vencius iš 
Laivrence, Mass., Snsiv. sekre
torius J. B. Haliūnas, LRKSA 

x Prezidentas ir dienraščio 
“Draugo“ redaktorius Leona
rdas ftimutis. Visų kalbos bu
vo nuoširdžios ir vaizdžiai a- 
pibudinančios Savero Marozc 
ir J. Geškio vaisingų darbuo
tę, ypatingai 4 apskričio ir
bendrai Susivienymo gerovei. „J ® ,Nuo 10 Iki 13 yąl. ryte, nuo t Iki 4

i Saveras Marozas yra buvęs i **i. p® pąjtu ir nuo 7 iki »:so vai.J . vakaro. Nadėllemis nuo 10 Iki 13
LRKSA Vice Prezidentas, aš-1 __vaHndaį dieną

Tel. Ofiso BOUlcvard 5913—14 
Res. VICtory 234$

DR. A. J. RERTASH
Ofiso ral. nuo 1-3; nuo 6:30-0:30

756 West 35th Street

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHTRURąAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla OOtMl 

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

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4728 8o Aihland Ava.
I lubos

CHICAGO. TLL.

Tel. LAFayette 1083
Telefonas MlDway 28KO

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rer..: Tel. HEMlock 0286

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

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vnk. 
Rezidencijos Ofisas: 2053 W. 09th St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 »"il. vak. 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. CICERO 49
Re/.. Tel. CICERO 3650

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

katos Komisijonierius. Y.ra gerai Ci- 
cerieėiams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rheumatl/.mų, Plau
čių ir širdies Ilgas.

Valandos:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo t iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare: 
tventadi'eniais pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO. IT,I,.

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1140 SO. 491li CT., CICERO. ILI,.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAUSTED ST.. CHICAGO 
Paned.. Sered. Ir Suhat. 2—9 vai.

I

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 9994 

Rez.: Tel. PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 3-3 Ir 7-8 v. v 
Nadėldtentaia nuo 19 Iki 13 dieną

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis To. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutart)

Tel. LAFayette 3957

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedste) 
Valandos: nuo 3 iki 0 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėllotnAi pagal 
sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 

•Panedeilo, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9.

Telefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RF.PtiblIc 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — kTTAnklin 6990
188 W. Rajidolph St.

Chicago

Telephone BOVlevard 2800

Joseph J z Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

44331 S. ASHLAND AVĖ.
Res 6515 S. Rockvveli St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

ANGLYS
Ofiso Tel.: LAFayette 8650

Rea. Tel.: VTRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTIHTA8

O A S ___  X - R A T
414$ ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Ava

ANGLYSI TOkstanėtal namų vartoją 
ekonomiškas, be suodžių Troplcatr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma

Trys Telefonai:
Screenlng*— 34.75 Republlc 0600
Mine Run—9. 7-5 f.awndale 7866
Lump arba egg—6.00 Merrfcnac 3634 

NORTHERN COAL OO., 
Iawndale 7360 Merrlmac 2524

automobii.es
automobii.es
OPTOMETRiCAI.hr

