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AN GUJA NUSISUKO PRIEŠ VOKIETIJA
NUSPRENDĖ PILNAI REMTI RYTU 

LOKARNO PAKTĄ
Tuo reikalu atsiklausta 

Pabaltijo atstovų
PASEKRETORIUS KAP. EDEN GAL 

APLANKYS PABALTIJĮ

LONDONAS, kovo 14. — 
Aiškėja, kad Anglijos vyriau 
sybė po gilių apsvarstymu 
pagaliau įsisąmonina, kad ji 
negali pataikauti Vokietijai, 
jei pageidauja išlaikyti pu
siausvyrą ir taiką Nuropoję. 
Ji turi dėtis su Prancūzija 
ir sov.* Rusija ir reikalauti, 
kad Vokietija būtinai prisidė 
tų prie rytinių valstybių Lo 
karno pakto. Kitaip gi ne
bus galimybės išlaikyti reika 
lingą ramybę.

Sužinota, kad Anglijo? mi- 
nisterių kabinetas vakar savo 
posėdyje svarstė rytinio Lo- 
karno pakto reikšmingumą ir 
nusprendė tuo reikalu dirbti 
bendrai su Prancūzija ir so
vietų Rusija.

Po ministerių kabineto po
sėdžio į užsienių reikalų ofi
są bjuvo pakviesti Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latv* 
jos ir Estijos, pasiuntiniai. 
Pas šiuos atsiklausta to pak
to reikalu. Pabaltijo valsty
bės pageidauja to pakto j r 
remia jį.

Kad taip, tai Anglijos už\ 
sienio reikalų sekretorius Si
mon, būdamas Berlyne, rei
kalaus Vokietijos, kad ji bū
tinai prisidėtų prie to pakto. 
Jei Vokietija nesutiktų, taria 
Anglija pirmutinė dirbtų už 
Vokietijos izoliavimą.

Sekęetorius Simon išbus 
Berlyne dvi dienas, kovo 25 
ir 26 d. Jam į Berlyną drau 
gaus pasekretorius l:ap. A. 
Eden. Šis pastarasis iš Ber
lyno vyks Maskvon ir ten 
praneš, ką girdėjęs pas na
cius, o sekretorius Simon 
grįš Anglijon.

Kalbama, kad pasekreto
rius kap. A. Eden vykdamas 
į Maskvą aplankysiąs ir Pa
baltijo valstybes.

U. S. TURI MAŽAI 
ARKLIŲ

AVASHINGTON, kovo 14. 
— Žemės ūkio departamentas 
randa, kad šiandien šiam 
kraštui trūksta apie 10 mili
jonų arklių ir mulų, kurių 
priaugimas žymiai sumažėjo 
po pastarojo karo, kada šuo
liu imta mekanizuoti visokia 
transportacija, ypač miestuo
se. Daugiausia arklių ir mulę 
trūksta žemės ūkiui.

Apskaičiuota, kad užsibai
gus pasauliniam karui krašte 
buvo apie 21,500,000 arklių 
ir mulų, o šiandien belikę vos 
tik apie 12,000,000.

JIE IGNORUOS 
KARO GEDULO 

D ! E N Ą
PROTESTANTŲ DVASI
ŠKIAI NEMANO KLAU

SYTI NACIŲ
BERLYNAS, kovo 14. — 

Sekmadienį visoj Vokietijoj 
bus minima gedulo diena tiž 
žuvusius kare. Protestantų 
dvasiškiai nusprendė ignoruo 
ti tos dienos minėjimą. Jie 
žada iš sakyklų ir vėl skaity 
ti nacių pagonizmo smerki
mą. Numatomi gąusingesnl 
dvasiškių areštavimai.

PASIBAIGUS SU
LAIDĄ

LAUKINIAI AUTOMO
BILININKAI

Vakar Chicagoj dviem au
tomobiliais primušti du as- 
menys ir palikti gatvėje. Au 
tomobilininkai neturėjo „reiku- 
lo sustoti, kad pasižiūrėjus 
savo aukų stovio, arba kad 
joms davus reikalingą pagal
bą. Jie paspruko. Vakar pri
mušti žmonės vargiai išgys.
S Policija ieško laukinių au
tomobilininkų. Bet kas iš to, 
jei jie bus surasti. Jie daž
nai išsisuka.

Yra protingas sumanymas, 
kad nusikračius laukiniais au 
tomobilininkais. Juos suse
kus turi būt taikoma koaš- 
triausia bausmė, jei žmogus 
gatvėje užmušamas ir palie
kamas.

TAS YRA MIESTO POLI 
CIJOSDARBAS

Chicagos sveikumo deparia 
mentas praneša, kad mieste 
didėja pasiutusių šunų skai
čius, daugiau asmenų sukan- 
džiojama. Iš to daugiau pasi 
daro vargo ir išlaidų.

Kad daug palakių šunų 
trankosi gatvėmis, kalta poli
cija. Yra miesto įstatymas, 
kad tik su antsnukiais šunos 
gali būt išleidžiami gatvėn. 
Šis įstatymas nevykdomas. 
Policija nenaikina besitran
kančių visur laisvai be ant
snukių šunų, retkarčiais labai 
pavojingų.

Tuo reikalu turėtų susirū
pinti pati miesto valdyba.

'y*

40,000 VYRĮĮ VYRIAU
SYBĖS POLICIJOJE

IIII
AYASHINGTON, kovo 14. 

— Iš vyriausybės išlaidų są
matos patirta, kad federali
nė vyriausybė šiandien išlai
ko apie 40,000 vyrų policinė
je tarnyboje. Žymi jų dalis 
yra slapti agentai.

8 NUBAUSTI MIRTIES 
BAUSME

SIŲS DARBININKUS j 
ŪKIUS

KOVOJA PRIEŠ TRUM
PESNES DARBO VA

LANDAS
"III »

SPRINGFIELD, Iii., kero
14. — Legislatūroje yra bl- 
lius, kad įvesti moterims 8 
valandų dienos darbą visose 
pramonėse. Kaip paprastai, 
visi moterų darbininkių iš
naudotojai suskato protestuo 
ti prieš bilių.

BERLYNAS, kovo 14. - 
Vokietijos vyriausybę planno 
ja iš pramonės centrų pasių
sti atgal į ūkius tuos visus 
darbininkus, kurie prieš tre
jetą metų yra atvykę į tuos 
centrus.

HAVANA, Kuba, kovo 14. 
— Karo teismas mirties baūs 
me nubaudė’ sušaudymu Pi- 
nes salos susisiekimų depar- 

itamento ir radijo stoties vlr 
šininką Andrės Fernandez ir 
jo 7 tarnautojus. Jis rėmė 
revoliucinio streiko - sąjūdį. 
Pas juos namuose rasta pa
slėptų ginklų.

SUŽEISTI 2t VAIKAI

BALSUOS MONARK1JOS 
KLAUSIMU

JACKSON, Tenn., kovo 14. 
— Nuo išpilto aukštai vieftke 
lio nusirito mokyklinis busas 
su vaikais. Sužeista 27 vai
kai. Kai kurie jų gana sun
kiai.

ATĖNAI, kovo 14. — Grai 
kijos premjeras Tsaldaris y- 
ra pareiškęs, kad netolimoj 
ateity krašto gyventojam* 
bus duota proga paailakyti, 
ar jie nori nionarkijos grą
žinimo.

STAČIATIKIŲ KATEDRO
JE TURĖTOS PADEKO- 

NĖS PAMALDOS
ATĖNAI, kovo 14. — Grai 

kijo j įvykę sukilimai prieš 
vyriausylį* čia užbaigti pade 
koiiės pamaldomis graikų sta
čiatikių katedroje, dalyvau
jant premjerui Tsaldaris, mi- 
nisteriams ir kitiems valdi
ninkams. Preu.j« r:.s šiandien 
išvyko kažku.- trijų di-.-nų uto 
stogoms. '

Karo ministeris gen. G. 
Kondylis paskelbė kariuome- 
riės demobilizaciją. Sukilėliai 
kaliniai koncentruojami į mi- 
litarines stovyklas Salonikų 
apylinkėse. Vyriausybės ka-į 

j riuomenė Makedonijoje ran
kioja sukilėlių paliktą įvairią 
karo medžiagą. Pasienio sar
gyba praneša, kad Demirkis- 
sar apylinkėse girdimi šautu
vų ir artilerijos šaudymai. 
Tai prieš 22-ajį pėstininkų 
pulką, kurs dar nenori pasi
duoti, bet turės pasiduoti.

Pradėjo veikti karo teis
mai Salonikuose. Kavala ir 
Larissa. Atėnuose militarinis 
teismas pradės veikti šešta
dienį. .Vakar atidaryta vietos 
birža, o universitetas — šian 
dien. Atvyko 620 amerikiečių 
turistųj kurie nori pamatyti 
sukilimų medžiagines pasėkas. 
Airportai atidaryti trafikai. 
Karo stovis nebus atšauktas 
iki pasibaigsiant karo teismų 
darbams.

Moderatiniai vyriausybės 
elementai reikalauja, kad su
kilėlių vadams būtų pareik
šta pasigailėjimo. Tad spėja
ma, kad tik keli vyriausieji 
sukilimų vadai bus baudžiami, 
mirties bausmė. Visiškam su
kilimų uždarymui vyriausybė 
planuoja trims: mėnesiams su
spenduoti magistratų ir civi
linių tarnautojų neliečiamybę 
ir paskelbti baujus rinkimus 
parlamentan, kurs' modifi
kuos konstituciją, kad vyriau 
sybei davus daugiau autori
teto ir visiškai panaikinus 
Senatą, kuriam yra daug Ve- 
nizeloso šalininkų. Yra aišku, 
Jiad iš visų tų žygių pasi
reikš labiau centralizuota fa
šistų vyriausybė. Premjeras 
Tsaldaris užgina, kad vyriau 
sybė planuotų civilinių tar
nautojų masinį pašalinimą.

Sukilėlių vyriausias vadas 
Venizelos yra italų valdomoj 
Rhodes saloje ir visiškai lais 
vas. Su juo kartu pabėgę į 
italų Casaos salą 2 graikai 
senatoriai, 3 parlamento at
stovai, 56 komisionnoti ir 42

NORIMA SUMAŽINTI DI
DELIŲ PALŪKANŲ 

MOKĖJIMĄ
AYASHINGTON, kovo 14. 

— Iždo sekretorius Morgen- 
thau paskelbė, kad pradėjus 
birželio mėn. 15 d. departa
mentas atšaukia visus pirmo 
sios Laisvės paskolos iš 1917 
metų vyriausybės bonus, ku
rių yra pas žmones apie 
2,000,000,(X.'0 dol. sumoje.

Atšaukiami tjonai bus pa
keisti kitais vyriausybės ap- 
draudos popieriais ir su ma
žesniu palūkanų nuošimčiu. 
Tuo būdu vyriausybė tikisi 
per metus sutaupyti apie 14 
milijonų dol., kas šiandien iš 
mokama palūkanomis. :

Kalbama, kad šis bonų at
šaukimas labiausia ištiks tur
tuolius, kurie turi daug šių 
bonų ir už kurios nemoka jo 
kių mokesčių.

RINKIMU

W. GREEN ĮSPĖJA 
SENATO KOMITETĄ

Jis pareiškia, kad darbininkams 
išsisemia kantrybė

RASTAS KRAŽIŲ SKER
DYNIŲ MEDALIS

KAUNAS. — (Prieš 40 me
tų Kražių bažnyčioje ir šven 
toriuje rflsų kazokai užpuolė 
beginklius žmones ir daug jų 
kardais sukapojo ir užmušė. 
Po kelių metų lenkų skulp
torius Zielinskis Krokuvoje 
sukūrė tų skerdynių medali. 
Vienoje medalio pusėje buvo 
akis, o antroje — miniatiu-

AVASHINGfTON, kovo 14. 
i— Senato komitetas nepalan 
kiai atsineša į turimą ir 
svarstomą šen. AVfcgnerio dar 
bo bilių. Trukdo jo grąžini
mą senatui.

Į tai atsižvelgus, Ameri
kos Darbo federacijos prezi
dentas Green paskelbė komi
tetui įspėjimo, kad jis, komi
tetas, iš tikrųjų imtų dau
giau rūpintis darbininkų rei 
kalais. Jei komitetas, arba ir 
senatas, ir toliau statys kliu

riškai atvaizduotos Kražių J sen. AVagnerio biliui, pa- 
skerdynės. Rusų žandarai gau' reiškia įGreen, organizuoti
dydavo to medalio platinto
jus. Todėl žmonės juos labai 
slėpdavo. Kadangi to meda
lio buvo labai mažai atliedin- 
ta, tai Lietuvoje jį turėjo tik 
keli asmenys. Neseniai Lietu 

i v oje Kražių skerdynių nieria 
lis buvo surastas. Manoma,

darbininkai smarkiau pakils 
kovoti už savo teises, kadan
gi pas darbininkus jau išsi
semia paskutinė kantrybė.

Anot Green, ekonominės 
sąlygos šiandien darbinin
kams > tikrai nepakenčiamos.

" Illinoiso legįslatūra negali 
rasti priemonių, kad sukėlęs 
milžinišką sumą bedarbių 
šelpimui. Politikieriai neturi 
reikalingos drąsos didinti 
tuos ar kitus mokesčius, ka
dangi gaili pakenkti savo rei- « • 1 . . — -
kalams.

Iš Springfieldo praneša, 
kad šelpimo fondo sukėlimo 
visas reikalas bus atidėtas 
iki po rinkimų. Po įvykusių- 
jų balandžio m. 2 d. rinkirtių 
bus kas kita. Politikieriai be 
baimės didins veikiančius, ar* 
ba skirs naujus mokesčius.
Po rinkimų nutils ir tie visi, 
kurie šiandien priešinasi di
dinti kai kuriuos mokesčius. kėdžių dirbtuvę, 1201 11 
Laimėtojai nusisuks stačiai Cortland gat. Gaisras pasi
prieš tuos, kurie savo bal
sais pripažins jiems manda
tus.

nekomisionnoti karininkai y- 
ra internuoti Scarpantį salo-

, , , , j. , Šias sąlygas gali pataisvtikad tas retas radinys buvot, T . ..... .v • , . . , . I kongresas. Jei iis to nepa-nupirktas iš jo savininko iri, , , . . , . ,... . „ .. , , darvs, darbininkai patys praatgabentas į Kauno Vvtailto 1Į dės veržtis kovon su savo 
i priešais.Didžiojo muziejų.

SUŠAUDYS SENUS 
ARKLIUS

ANGLŲ KOMUNISTAS 
VĖL SULAIKYTAS

TAGOMA, Wash., kovo 14. Antradienio vakare, Glen-
— 10-oji lauko artilerija me-į coe, III. buvo suareštuotas ko-
kanizunia ir arkliai daugidn • munistas Evelyn John St.

rLoe Strachey, anglas rašyto-nereiknlingi Tuvis ferie. Tad 
nutarta apie 300 jnoneanių 
arklių parduoti, o visus se
nesnius sušaudyti.

GAISRAS KĖDŽIŲ 
DIRBTUVĖJE

jas ir kalbėtojas. Jį areštavo 
nž neteisingą lifldymą apie 
savo atvažiavimo į Ameriką 
tikslą. Jis atvažiavo į Ame
riką pereitais metais, gruo
džio mėnesyje. Nuo savo at
važiavimo jis visą laiką sakė 
prakalbas, už kurias jis gau-

Didelis gaisras vakar iŠti- davo tarp $250 ir $390. Dabar 
policija jį suėmė ir nori de
portuoti. Jis buvo atvežtas 
pirmu kart į teismą trečiadie
nio ryte, bet užstačius $.'>00 
kauciją, buvo laikinai paleis- 
ats. Jo laisvė neilgai tęsiasi. 
Vas spėjo iš Chicagos išva
žiuoti, Chicagoje gyvenantieji 
federaliniai atstovai gauna 

suim
tų. Jis vakar ryte buvo alga 
bentas iš Cleveland ir nuves
tas į naujojo pašto namą. kur 
valdžios atstovai jį privati
niuose kambariuose kvotė Ma
tyt, kad federalinė valdžia no
ri visą dalyką greit baigti, 
nes jie visu griežtumu v< <la 
bylą.

reiškė 3-jam aukšte.

NUBAUSTAS KALĖTI

Teismas nubaudę kalėti 
I nuo 1 iki 10 metų Misa B. C.

. jBumham, 39 m. amž., kttri _________  ___ __
Sakoma, kad V eneziloS to- jį metų kasieriaudama žinią, kad vėl Strachey 

mis dienomis persikels Itab- vienoj Evanstono firmoj iŠ- - - • ■ '
jon, o iŠ ten vyks į Paryžių, t ifev0jo 33^59 do, jj prisi.
kur gyvena jo du sūnūs. ] pažino kftlta

Graikų vyriausybė konfis- Į ____________
kavo Atėnuose Venizeloso 
puošniąją rezidenciją, kuri y 
ra pusės milijono dol. vertės.

Sukilėlių karo laivai vieni• 
paskui kitus grįžta į Graiki
jos pakraščius ir pasiduoda 
autoritetams. Juos vali^o ir 
grąžina ištikimi vyriausybei 
įgulų nariai.

MADRIDAS, kovo 14. — 
Ispanijos vyriausybė planuo
ja pirkti Amerikoje lėktuvus 
savo pakraščių saugai.

* PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus 
ir kiek šilčiau.

Mirė Cooko apskrities re
korderio ofiso valdininkus J. 
T. Kilcram. Rytoj Įvyks lai- 
dotuvės po gedulo pAinaM* 
-r- šv. Mišių.
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[ DIENOS KLAUSIMAI
GERA NAUJIENA

Dabar jau dažniau girdim© pranašavimų 
apie ekonominio krizio pabaigų ir būsimus 
geruosius laikus. Kai kas sako, kad tie pra
našavimai nėra be reikšmės. Tai esųs geras 
ženklas.

Šiomis dienomis ir gen. Lf.wes, buvęs 
Jungtnių Valstybių prezidentas, pranašę ro
lę pradėjo vaidinti. Jis yra žymus bankinin
kas, finansininkas, dėl to su jo žodžiais ten
ka skaitytis. Jis pareiškė, kad Amerika gy
vena tikros ekonominės gerovės išvakarėse. 
Hio krašto natūralūs jėgos ir viskas vedų 
prie galutino atstatymo ekonominės gerovės, 
fiių meti) gegužės menesyje ir tikrai nevėliau 
liepos, kraštas pajusiųs, kad baisioji depresi
ja yra užsibaigusi. *
M Dievo, duok, kad gen. Dav/es pranaša
vimas išsipildytų. Depresijos nukainuoti dar
bo žmonės seniai laukia geresnio rytojaus. 
To tikrai greičiau sulauktų, jei ne tik vy
riausybė, bet visį darbdaviai ir visuomenė 
sujungtu visas saVo- jėgas ekonominei gero
vei gražinti. Gen. Danes ir kiti jam panašūs 
finansinio gyvenimo vadai, turėtų ne tik kal
bėti, bot ir padėti vyriausybei įjudinti kraš
to prekybų ir pramonę.

Neseniai sugrįžo iš Lietuvos Motina Ma
rija, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vir
šininkė. Išvažiuodama iš Lietuvos, ji priėmė 
katalikų dienraščio “Ryto” atstovų pasikal
bėjimui apie Amerikos lietuvių mokyklas. 
Išpasakojus apie tų mokyklų padėtį, Motina 
Miarija apie lietuvių kalbų pareiškusi:

“Amerikos lietuvių kalba daug kenčia 
‘nuo trūkumo šioj srity gerų mokytojų. Lo- 
tuvių kalbos išmokti yra gana sunku, o žino
vų maža. Dėl to Šv. Kazimiero Kongr. sese
les mokytojas siunčia kurį laikų pastudijuoti 
į Lietuvų. Dabar jų Lietuvos universitete 
studijuoja dvi, kurios jau šį pavasarį, baigę 
mokslų, grįš į Amerikos lietuvių mokyklas. 
Vėliau nori siųsti dar daugiau”.

Geras tai sumanymas. Tiesų pasakius, 
tai yra vienintelis kelias, kuriuo bus galim* 
įnešti daugiau lietuviškumo į mūsų mokyk
las. Visuomenė turėtų stipriau paremti šių 
kongregacijų, kad ji galėtų kas met pasiųsti 
į Lietuvos universitetų po porų seselių mo
kytojų, kad jos daugiau susipažintų su lie
tuvių kalba ir bendrai geriau pažintų Lle:u- 
vų ir visus jos reikalus. Nauda iš to būtų 
didelė.

Į Saulėtų Rytojų!
Semti, senai, pietinės Euro- šytojas 

pos Apeninų pusiausaly išsi
veržė ugniakalnis. Vezuvijus 
spiovė į padanges akmens ir 
lavos gabalus. Ugninė masė 
užliejo du didžiulius miestus. 
Ugniakalnio išsiveržimas buvo 
taip didelis, kad į padebesio 
išmestus pelenes nunešė vėjas 
net į Azijos pakrantes.

Lietuva stovi tarp dviejų u- 
gniakabi'ų — tai Rusija ir 
Vokietija. Čia gyvenimas ver
da, kunkuliuoja. Jau ir dabar 
gan gausiai krinta “dulkės ir 
pelenai”, ar tik neužlies kada 
raudonai įkaitinta lava?

Sunku mažai lietuvių taute
lei atsilaikyti prieš didžiulius 
Rytų ir Vakarų milžinus. Ne
būdama galinga skaičiumi, ji 
turi būti galinga dvasia. Tai 
vienintelė išeitis — būti aukš
tos kultūros žmonėmis.

lt Maedeų skelbta:
“Katalikų Bažnyčios mokslas, 
jos priemonės, jos malonės nle 
kados ir niekur dar nieko ne 
apgavo, bet apsigavo žmonės, 
kurie nedrįsdami būti katali
kais turi drųsos tokiais save ra^° laipsniu. 
Yttdnti”.

Taip, mums reikia katalikų 
ne iš vardo. Mes turime per
auklėti visuomenę ir nuo pat 
kūdikystės tautiečiuose įdieg
ti meilę didiems religiniams 
idealams.

Kas tų padarys! — Tik tos 
sielos, kurios pačios giliai per
sunktos religiniu gyvenimu 
Geriausi kariai už

tintus. Primicijas atia’ko prie 
šv. Karoiiaus Boroniėjai.s al
toriaus, kur jau 300 metų bu
vo garbinamo# to švento vys
kupo relikvijos.

1032 metai — tai mokslų 
baigimo metai. Jis mokslus 
baigia ne bet kaip, bet aukš
čiausiu pažymėjinu — dakta-

Po to kun. Ratti skiriamas 
mažon parapijom bet čia ne
ilgai jis gyvena nes tuojau ar
kivyskupas kviečia jį į Mila
no kunigų, Seminarijų profe
soriauti (mokyti klierikus). 
Čia begyvendamas jis dirbo

MYLĖRIMEDORį!
Nupuolimas doroje, iš kurių 

verčiasi nedorybės, tai yra gi
rtybė ir valk’ojimasis nakti
mis, žudo sveikatų, užmuša ki
lniausius jausmus ir pražudo 
garbę.

Kodėl daugelyje šeimynų nė 
ra meilės, tik nesutikimai ir 
vaidai! Paliaukime lanke uli
nes ir vaik’ojęsi naktimis, tų 
laikų pašvęskime skaitymui ge 
rų knygų. Jei norime ateityje 
sulaukti laimingo gyvenimo, 
maldaukime Dievo palaimos ir 
pagalbos. Dorai ir blaivai gy-

DARBŠTUS MOKSLININKAS

INDIFERENTIZMO PAVOJUS *

Amerikos lietuvių tarpe stipriai plati
nasi indiferentizmo liga. Tos ligos nrkrobus 
skleidžia bedieviškoji spauda, kuri gerokai 
yra prasiplatinusi. Vysk. P. Būčys apie indi
ferentizmų “Tiesos Kelyje” taip kalba:

“Indiferentizmas, melagingai besidang- 
stydamas bešališkumu, plinta ir mūsų šalyje 
per tam tikrus laikraščius, knygas, draugi
jas ir mokyklas. Nelaimingi bus jūsų vaikai, 
jei juos auklėste mokyklose be religijos. In
diferentų draugijose žmonės įpranta užmiršti 
ttttvo sielų ir jos reikalus. Netikybinių laik
mačių reduktoriai šypsosi iš savo skaitytojų 
aklumo, dėdami į savo leid’nį raštus aiškiai 
kenksmingu# tikybai. Skaitytojai to, nemato, 
nes jau yra primirkę indiferentizmo klaidų, 
kurių guvi redukcija jiems gausiai patiekė 
prieš išdrįsdama skelbti aiškiai neteisingų 
dalykų”.

Aišku, kad tuip. Dėl to reikia žiūrėti, kati 
j^iusų vaikai lankytų katalikiškas mokykla^, 
kad priklausytume prie katalikiškų organi
zacijų, kati į kiekvienų mūsų šeimų ateitų 

'kent v’enas katalikiškas lu'-kraštis ir kad 
'■IjAirtą ant visados nusistatytame neberemtt 

fttvo sunkiui uždirbtais centais bedieviškos 
L spaudos ir nekatalikiško veikimo per beša- 

Ršk amu besidangstančias organizacijas ir 
draugijas. Vyskupo 1*. Bučio rimtas perspė
jimas yru taikomus ne vien Lietuvos žmo
nėms, liet ir mums, amerikiečiams. Tokie 
pers j ėjimai turėtų būti tv'rtu paraginimu 
)*tū ;ų veikėjams ptuiidinti savo energijų siu*- 
batai ik išims spaudos jr katalikiško veikim-, 
vajaus metu. Kiekvienus iš mūsų turi skft’- 
1y(i švi nta pareiga per vajų užrašyti savo 
| antie čia ihs bent kelely katalikiškų luikruš- 
čiy ir prirašyti naujų narių prie katalikiškų
jų aaeijų.

Šiemet sueina penkiolika metų kai Lie
tuvoje leidžiamas gamtos mokslų žurnalas 
“Kosmos”. Jį leidžia ir redaguoja prof. Pr. 
Dovydaitis, kuris pasižymi nepaprastu dar
bingumu ir pasišventimu netik mokslo sri
tyje, bet ir visuomenės darbuose. “Kosmos” 
sukakties proga Lietuvos geografai pageroč 
darbštųjį .mokslininkų ir aukštai iškėlė jo 
nuopelnus. Geografai pažymėjo, kad tokio 
žurnalo, kaip “Kosmos”, neturi nei latvia’, 
nei estai. Tik išreikšta apgailestavimų, kad 
mokytojai permažai tų žurnalų prenumeruoja 
ir tuo būdu parodo I savo mažų inteligencijų. 
Prof. K. Pakštas pabrėžė: “Daug kalbama 
apie tėvynės meilę. Tačiau kaip galima "tų 
mūsų tėvynę, musų kraštų mylėti jos nepa
žįstant.”

i Nebūtų pr0 šalį, kad ir Amerikos lietu
vių mokytojai ir šiaip jau inteligentai pre
numeruotų “Kosmos” ir tuo būdu geriau 
pažintų Lietuvy ir jos gamtų.

Prof. P. Dovydaitis redaguoja ne vien
Kosmos”, bet ir keletu kitų žurnalų it 

laikraščių. Be to, jisai profesoriauja Lietu
vos universitete ir uoliai darbuojasi Lietu
vos katalikų visuomenėje. Uoliajam moksli- 
u nkui ir veikėjui linkime sveikatos ir iš
tvermės sunkiuose, bet kilniuose darbuose.

DĖL BOLŠEVIKŲ PASIŪLYMO

Tačau kiekvienos tikros 
kultūros pradžia ir stiprybė — 
religija.

“Jei jau kultūringoji žmo
nija norį būtinai pasveikti ir 
sustiprėti, turi grįžti į Kat. 
Bažnyčių, nes ši institucija at
siremia antikiškuoju pasauliu, 
viduramžiais, visomis žmoni
jos tradicijomis ir Dievo Ap
reiškimu. Jinai taip turi pa
daryti —- arba Europa liks ka
talikiška — arba jinai žlugs”, 
taip labai teisingai skelbia vo
kiečių modernusis rašytojas 
Fr. Zacli.

Arba tų pačių m’ntį vaizd
žiai pareiškia garsusis Przy- 
wara: “ Paskutinis skęstančios 
Europos šaukimas nukreiptas 
į katalikybę. Vargas, jeį tas 
šauksmas nuskambėtų be at
garsio”. 7

Kas pasakyta apie visų Eu- 
ropų, tinka ir lietuvių tautai: 
jai šviesių ateitį, saulėtų ryto
jų tegali užtikrint tik galinga 
tautiečių dvasia, gi tautos dva 
sinė kultūra patvariai tegalės 
išaugti tik tada, kai pagrin 
dan bus padėta religija.

Labai gražiai paskutiniais 
laikais plačiai pagarsėjęs ra

skirtų darbų — mokė, bet vien ,
tuo nepasitenkino. Jis mato, lwndan,‘ »«>»»''■» joklil kad 
kad daug žmoni,, šyvom, ne. ]*/ ““"kiaušiu vargu. Dorę ne-

Kristau, tetingai, kad jie ne.urėdann betekda,“‘ llra"K nebetenkamo 
ir artimo meilėj. Norėdami bū 
ti dori, turime lankyti pado
rias draugijas, jų susirinki
mus, stiprinti doriškus jau
smus. ir tolintis nuo nepadorių 
sueigų.

Dora — tai visų mūsų lai
mė. Stefanij3 Lenkauskienė

— ■ ^1 I ................. wi

Ttn Marijui
Mcijis:

Kovo 19 — 19 dd. šv. Juo 
lapo novena — VVaterbury, 
Conn. (Kun. A. Būbfys, M. T. 
C.).

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

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

Kovo 25 — 3 i «Jd. — Kiną 
įton, Pa. (Kon. J. -T. Jakaiu®,

Balandžio 1 — 7 dd. — Bv. 
Pranciškaus parapijoj, AVUkes 
Barre, Fa. (Kur,. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio S —- 14 dd. — Bū
ga? Noteh, Pa. (Kun. Jonu3 
L Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 ud. — 
Coaldale, Fa. (Kun A. Būb- 
/ys, M. I. C ).

Balandžio 15 — 21 dd. —

teises žmonijoje ir atskirose pavalgyti negali nueiti ba- 
s’.elose yra Kristaus armijos Į ^n^on *r D.evo pagarbinti, 

vienuoliai ir ,iadėl rūpinasi jais. Jis supra
to, kad tokie tėvai negali ga- B » 
vo vaikų tinkamai išauklėti ir 
išmokinti katekizmo, todėl tu
rėdamas laisvo la ko valandė
lę susirinkdavo neturtingus 
miesto vaikus, vesdavosi juos 
kur už miesto ir ten mokino 
katekizmo, poterių, mokino pa 
žinti Dievų ir mylėti savo te* 
vus.

Šalia vaikų labai daug dirba 
su savo prietelium kun. Lual 
di globodamas jaunimų, kurie 
dirba įvairius darbus. Nuo to 
laiko jis taip pamilo Milanu, 
kad vėliau jau būdamas Ro 
moję su didžiausiu malonumu

savanonai
vienuolės. Juk jų vedamoji 
mintis ir yra gyventi ir mirti 
dėl Kristaus.

Ačiū Dievui, ir Lietuva jau 
turi tų pasišventėlių. Jų įstai
gos tai dvasinio gyvenimo ži
diniai, ' prie kurių randa pa
kankamai užuovėjos, šviesos 
ir šilimds pasaulio audrų nu
vargintos ir atšaldytos sielose

Tokios auklėjimo įstaigos 
auga, plečiasi Lietuvoje. Gy
ventojai jomis pasitiki. Taip 
pavyzdžiui Kauno Šv. Kazi
miero seserų gimnazija nie
kaip nebeįstengia sutalpinti
auklėtinių. Rūpestingai ant r; t^į Už augsmu prisimindavo 
Ilginių pagrindų pravedamas j tai ir piia progos visuomet 

aplankydavo tų miestų.
Pagaliau 1888 m. kun. Ratti 

skiriamas Vatikano knygyną 
direktoriumi. Čia jis pradeda, 
savo mokslinį darbų. Jis daug 
dirba knygyne, bet laisvomis 
nuo darbo valandomis vyksta 
į Alpių kalnus pasigrožėti jais, 
pasidžiaugti. Bet jis ne vien 
džiaugiasi, jis, knygyno direk
torius, nori paskaityti tų dide
lę Dievo parašytų knygų, k u

mokymas ir auklėjimas. Ran 
dasi gyvas reikalas plėsti p 
staigų — statyti Kaune nau
jus mergaičių gimnazijai rū
mus. Reikia laukti; kad gerie
ji amerikiečiai parems tautie
čių reikalus ir pirkdami lote
rijos bilietus ar šiaip aukoda
mi per vietines kazimieriečių 
įstaigas prisidės prie taip nau 
dingo darbo. Kuo daugiau met 
turėsime pilnai išvystytų jau
nuomenės auklėjimo įstaigų, 
tuo bus tikresnė šviesi, saulė
ta tautos ateitis. Vienuolių at
sidavimas auklėjimo darbui 
mūsų paramos tikrai užsipel
nė. K. J. Pmnikii

ria yra viso pasaulio kūriniai 
— gamta.

Bet šio knygyno darbininko 
laukia kitoks likimas. Pop.

“Darbininkas” pastaruoju laku pradė
jo duoti daug žinių iš Sovietų Rusijos gyve
nimo. fotografijomis parodomas ten siaučia- ^riame dar ir šiandien stovi pa
ntis badas. Toks “Darbininko” pasielgimas, 
žinoma, nepatinka bolševikams. Jie pyksta 
ir kohojasi. Duoda ir savotiškų pasiūlymų, 
kati kas nuvažiuotų ir bolševikų “rojaus-1 
Judėjimų ištirtų. “Darb.” į tų pasiūlymų 
taip atsako:, ,

i “Bėję, bolševikai duoda pasiūlymų: up- 
mokėti pusę kel onės lėšų lam žmogui, kurs 
janorės aplankyti sovietų Rusįjų. Tik apsi
draudžia, kad tas žmogus nebūtų kunigą’.
Jdvnni butų žinoti, kodėl! Ar jau taip “pa- 
mylote kunigus, kad nė į svečius jų nekvie- 
ciate! Tiek to. Bet katu taip ubagiškai su 
lėšomis! Kad duot, tai jau duot visas lėšas.
Bet kaip ten bebūtų su lėšomis, tasai pasiun
tinys turėtų gauti pilnų laisvę vykti į Rusi
jos kaimus, niekeno tie lydimas. Tuomet tu
ri-tume dar daugiau medžiugos sovietų badui 
aprušyti”.

“Ateitis”, Lietuvos katalikų studentų a- 
teitininkų organizne jos organas, pradėjo sa
lo amžiaus 25 niutiis. “Ateities” pirmas sų- 
siuvinys išėjo 1911 vasario mėn. su “Drau
gijų”, kurių redegavo prul. A. Dambrauskas- 
Adomas Jakštas. Atei'iiunkų organizacija bū 

’ simųjų vasarų nfnės savo sidabrinį jubiliejų

Pijais XI Kilias Į Popiežiaus teta
Italijoje, netoli Milano, yra žius. Ten jis motinos glpbo- 

nedidelis rainus kaimas, ku- 'jautas pažino Dievų, išmoko

prastas kaimiškas namelis. Čia

Benedikta3. XV skiria jį i . .
Lenkijų popiežiaus pasiunti- (Kun. A. Būb-
:niu. Lenkijoje jis 1920 m. va- lys’ M* L
sario mėn, cplanko ir Lietu
vę, Kaunu, nes.jam rūpi ir lie
tuvių katalikų reikalai. Čia 
jis tarėsi mūsų reikalais. Jie 
net kalbėjo Kauno Kunigų S5o- 
m mari joje į auklėtinius. (Dapoterių ir net pradėjo lanky 

ti kun. Juozapo Vontieiį mo įbar tam prisiminti Kauno kun.

Amerikos Jeaiti 
Misiji Tnknšto
Kovo 17—24, 1515 So. 50tk 

• (T. Meš-
gimė ir praleido jaunystės dle-kyklų. Pamokose visuomet bu- Seminarijoj toj© vietoje, i£t noA° 11 J
nas dabartinis viso pasaulio vo uolus. Baigęs pradžios mo kur dabartinis popiežius kai-, Ve’’ ^*cero’ 
katalikų Tėvas — popiežius Rslų, vyksta Achilles Ratti į
Pijus XI.

Tame tai kjįimo name buvo 
auklėjamas vko pasauPo ka 
talikų Valdovas. Bet kaip jis 
buvo auklėjamai; kad iš pa
prasto kaimo vuiko, tapo «>- 
džiausiu pasaulyje valdovu, 
nes šiandien Jis valdo dai
giau žmonių, negu prieš karų 
turėjo savo valdžioje Rusijos 
imperatorius.

Rūpesfngas Achilles tėvas 
Pranciškus lūpinosi namų rci 
kulnis, stengėsi uždirbti visai 
šeimai pavalgyti, gi vuikų au
klėjimu užsiėmė paprąattų bet 
giliai pamaldi? motina. Jų da
bartinis popiežius, o anų lai
kų vaikutis Aęhilles, labai ka
rštai mylėjo.

Tokiame nuošaliame, ramia
me užkampyje praleidę jauny
stės dienas dabartinis pop:e-

Milanų, kur šv. KaroEo kole
gijoje baigia aukštesniuosius 
mokslus (gimnazijų). Jo juu 
noje, motinos dievobaimingai 
išauklėtoje, širdyje atsiliepia 
kunigo pašaukimus, todėl ne
abejodamas stoja kun:gų se 
mįnarijon.

Jaunas klierikas savo atos 
togas praleisdavo pas dėdę 
klebonų — Asą©. Siame mies
telyje pažino jaunų klierikų 
Milano arkivyskupas Liudvi
kas Nazarl ir jiamatęs, kad 
tai nepaprastiems dalykams 
Dievo duotas būsimus kuni
gas, siunčia jį toliau mokyti* 
į Romų. Tas .jaunuolis tikrai 
neapvylė saVo globėjo.

Atvykęs Romon 1879 mo
tais gruodžio 29 d. Achilles 
Ratti šv. Jono Laterano bazi
likoje gauna kunigystės šven-

kau ____  • , • , :lis ir T. Aukštikalnis)bėjo, yra marmurinė lenta k u 
parašu, kad čia yra buvęs ir
kalbėjęs dabartinis visos Ka
talikų ‘Bažnyčios Vadas). 2: 
pats popiežius labai maloniai 
prisimena Lietuvoje praleistų 
laikų.

Netrukus, 1921 m. šaukia
mas atgal į Italljų, paskiria
mas kardinolu, o 1922 m. iš 
renkamas popiežium.

Dievo Apvaizda lemia, kad 
Pijus XI jau 13-ti ipetaį vo

Kovo 24—31, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero, III. — (T. Meš- 
lis).

Kovo 24—31, 10809 S. State 
St., ęiiicago, 111. — (T. Aukš
tikalnis).

Balandžio 7—14, 119 Tem
ple St., Nashua, N. H. — (T. 
Mešlis ir T. Aukštikalnis).

Balandžio 15—17, Adams 
Rt., Easthampton, Mass. — (T. 
Aukštikalnis).

Gegužės 5—10, 323 Greeno
da Bažnyčių į garbės viršūnei, ĮSt., New Raven, Conn. - (T.

Mešlis).
------ -- --------------  , Gegužės 5—12, 94 Bradford

\ icnuolis Bertoldas Švarcas St., Lawrenoe, Mass. — (T.

ant Taboro kalno.
i

norėjo padaryti auksų, bet 
netikėtai išrado paraku. Jis 
sumaišė įvairių rūšių miltelius 
ir kaitino juos; mišinys su ai- 
deliausiu trenksmu užsidegė. 
Vienuolis pakartpjo bandymų 
'ir išrado paraku.

Aukštikalnis).
Gegulės 26—Birž. 2, 3580

Salmon St., PhUa.t<Pa. — (T. 
Mešlis).

fflZNIĖklAI, CAJKINIOTfo 
“DRAUGE”
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE
NORrPAGROBT VISAS BALTIJOS VALSTYBES 

Kaip Rengėsi Pagrobti Klaipėdos Kraštą
JAU TILŽĖJE BUVO SUTELKTA DAUG SA IR SS

Dėl Šnipinėjimo Buvo Verbuojami Į Sovogę Ir Kauno, Šiaulių Bei Kitų 
Didžiosios Lietuvos Miestų Gyventojai

Liud. JUOZAS ZAMKUS,
Pagėgių gyventojas, parodė 
matę3, kad Pagėgiuose būda
vo slaptų Sovogo susirinkimų, 
kuriuose yra dalyvavę ir keli 
teisiamieji pagėgiškiai.

Klaipėdos Ijindsschaftsban- 
ką, Kreditverbandą ir Agraria 
revizavęs liud. Vodopalas aiš
kiai parodė, kad tos trys įstai
gos Klaipėdoje veikė tiktai 
Vokietijos pinigai/ Klaipėdos 
kraštui ūkininkams, dvarinin
kams, pramonininkams, pirk- 

^tms ir kit. miestų verslovi- 
n inkams pinigiškai surišti su 
Vokietija ir per teikiamus kre 
ditus priversti skolininkus re
mti vokiečiij politiką Klaipė
dos krašte. Tilžėje įsteigta, o 
Klaipėdoje slaptai veikusi Ag
raria ne tik neturėjo Klaipė
doje savo būstinės, bet net ir 
jokios iškabos. Visą jos susi- 

i rašinėjimą ir operacijas atli
ko Landschaftsbahkas. Agra
ria pati neturėjo jokių lėšų, 
visus reikalingus kreditus gau 
davo iš Karaliaučiaus Bank 
der Ostpreussischen T^an**?- 
chaft ir iš anonymaus kreditų 
teikėjo, vadinamos Geldgeben- 
de Stelle, kurių ji priklauso. 
Ir vis dėlto Agraria yra pas
kolinusi 322 Klaipėdos krašto 
ūkininkams 1,196,814 vok. ma
rkių ir už tai yra paėmusi ir 
išsiuntusi į Vokietiją sakyto
ms įstaigoms, kurių ji priklau 
so, 4,300,000 sumos savo sko
lininkų papildomąjį apdraudi
mą garantijos pareiškimo pa
vidalu. Tais garantijos pareiš
kimais skolininkai yra pasi-

vo reikalaujama nei rimtų ga
rantijų nei turto įkeitimų.

Klaipėdos krašto dvarinin
kams ir ūkininkams paskolų

kad Agraria visai nebuvęs ba
nkas, o tik kreditų tarpinin
kavimo įstaiga, o, girdi, ka
dangi lėšos buvo gaunamos iš

davimo reikalą iš tikrųjų spre Vokietijos, tai ten turėjo būti
ndė “Geldgebende Stelle” (tai 
yra Berlyno Osthilfe fondas, 
turįs tikslą finansais remti 
Versalės sutartimi nuo Vokie
tijos atskirtuose kraštuose gy
venančius vokiečius ir jų pa
stangas grąžinti tuos kraštus 
Vokietijai), kuri, gavusį iš 
Klaipėdos paskolų prašytojų 
sąrašus, galutinai nutardavo, 
kam ir kiek galima leisti kre
ditai ir kokio didumo paskola 
duoti. Taip pat “Geldgebende 
Stelle” gali. bet kuriuo metu 
apšaukti duotąsias paskolas iš 
nesutinkančių su jos politika 
debitorių. Paskolas gavusiųjų 
ir paskolų prašančiųjų sąrašai 
buvo siuntinėjami ne tik “Ge
ldgebende Stellei”, bet ir Vo
kietijos gen. konsulatui Klai
pėdoje. Už paskolas buvo ima
ma 3%% palūkanų ir 1% a- 
mortizacijos, bet procentai už 
paskolas, nelygu debitorių iš
tikimybė, svyruodavo nuo 2% 
iki 5%. Dėl to, sako Vodopa- 
las, tų kreditų jokiu būdu ne
galima laikyti komerciškais, 
bet reikia laikyti politiško po
būdžio kreditais. Ypač, kad 
ir skolininkai net nežinodavo, 
iš ko jie gauna pinigus. Land- 
schaftbanko, Kreditverbando 
ir Agraria direktoriai buvo 
visų trijų tie patys ,— teisia
masis Willy Bertuieit ir Vo
kietijos pilietis W. Bertezky. 

Teisiamasis v. Dressler, pav.

siunčiama ir atskaitomybė...

geriau žinojo Klaipėdos kra
što sąlygas ir vietos žmones. 
Moseriui pateikus, viso Klai
pėdos krašto nacionalsocialis
tinio sąjūdžio vadu NSDAl' 
vadovybė paskyrė dr. Neuma
nną, o Sassą paliko tik Klai
pėdos miesto vadu. Sass no- 
sutiko subordinuotis Neuman 
nui. Jis vėl atsidūrė drauge 
su Roppu ir Jesučiu Berlyno 
kur po ilgų derybų išsiderėjo 
iš Ilesso pareiškimą, kad NS 
DAP Vokietijos organai nesi- 
kišią į Klaipėdos krašto rei
kalus, nes tai yra Lietuvos vi
daus reikalai, bet šis Ilesso

Klaipėdos kraštas būsiąs pri
jungtas prie Vokietijų;’.

PIRMININKAS: Ar Tams
tai buvo lengva gauti medžia- 
šą iš Sovogo centro biuro?

KAZLAUSKAS: Visi slap 
tieji Sovogo raštai buvo Vo
kietijos gen. konsulate. Dairi 
Sovogo rašlų buvo ten nuga 
benta 1933 m. spalių mėn., a 
dalis — lapkričio mėn. Ir So
vogo narių sąrašų nuorašai 
buvo perduoti konsulatui. (Na 
rių sąrašai originalai yra prie 
šios bylos).

PIRMININKAS: Ar betar
piškai buvo palaikomi ryšiai

Vasario 20 d., 44-ją posėdžio 
dieną Lietuvos kariuomenės

pareiškimas buvo padarytas i tarp Vokietijos S Y ir Klaipė- 
tik dėl akių, nes tuo pačiu nio į dos krašto Jugendabteilung ii 
tu NSDAP cėntro vadovybė SK!
kaip tik paskyrė viso Klaipė-

teismas dr. Neumanno, v. Sas-j dos krašto vadu dr. Neumax 
so ir kitų byloje apklausė pa->ną. Sassui ncnusileidžiant, bu- 
skutinį kaltinimo liudytoją —-vo įsteigta Neumanno partija, 

valst. saugumo policijos Klai- jir kilo tarp Sasso ir Neuman-

žadėję atsakyti už Agraria sko yra gavęs paskolų viso apie 
los pasižadėjimus. Į Vokieti- Ji,200,000 lt. ir visai nėra dar 
ją yra išsiųsti ir visi Skolini- nieko grąžinęs ir net ilgą lav 
nkų nekilnojamojo turto įkei- [ką visai nemokėjęs procentų, 
timo dokumentai. Tuo būdu
Klaipėdos krašto ūkininkai y- 
ra patekę į Vokietijos “Oeld- 
gebertde Stelle” priklausomy
bę.

Kreditverband, kuris taip 
pat neturi savo būstinės, o 
veikia Landschaftsbanko būs
te, yra paskolinęs 50-čiai savo

Teisiam. dr. Neumann turėjo 
Landschaftsbanke dvi einamą
sias sąskaitas — vieną savo 
vardu, o antrąją savo žmonos 
vardu; iš tų sąskaitų matyti 
(jų ištraukos pateiktos teis
mui), kad Landschaftbank y- 
ra sumokėjęs už dr. Neumanną 
5,000 litų administracinės bau

m • -j i j dos, būtent, 1934-II-9 yra panarnu — Klaipėdos krašto dva . ’ ’ y p
įninku ir stambiųjų ūkininkų lmt“ ,L .,S Neumaa.enOs
•,446,325 lt. taip pat Vokia- ™rdo e™«no«o»TOj»ka,te» (t, 

dieną, dar nežinodamas, kad 
tą pačią dieną bus suim'as, dr. 
Neumann kaip tik sumokėjo

1,446,325 lt, taip pat 
tijos pinigų, už kuriuos jo sko
lininkai yra raštu pasižadėję 
atsakyti dar už Kreditverban
do 8,000,000 litų sumos pasi
žadėjimus “Geldgebende Stel
lei”. Tuo būdu Kreditverbam 
do skolininkai yrA gavę 4,446,- 
325 lt. paskolų, o už tai at
sako bendrai už 12,446,325 lt. 
sumą Karaliaučiaus bankui 
der Ostpreussischen Lands- 
chaft ir “Geldgebende Stelle’’.

Klaipėdos Landschaftbank 
iš tikrųjų yra tik Karaliau
čiaus Bank der Ostpreussis- 
chen Landschaft filijalė, Šio 
klaipėdiškio banko vadovybė 
teikdama trumpalaikių pasko
lų pramonininkams, pirkliams 
ir amatninkama, daugiausia 
žiūrėjo, kiek debitoriai poli
tiškai ištik iui Vokietijai ir 
Klaipėdos krašte veikia jos 
naudai; iš tokių asmenų nebu-

sakytą admi nistracinę baudą) 
ir tą pačią dieną tiek pat pi
nigų įnešta į paties dr. Neu
manno vardo einamąją sąskai
tą...

Liud. Vodopalas, valdybės 
gynėjo padėjėjo Sasnausko pa 
kvieštas, yra dalyvavęs ir tei
siamojo dr. Boettcherio lėšų 
šioje byloje gynybos išlaidoms 
šaltinio aškinime Klaipėdos 
bankuose. Jis teismui parodė 
kad neumannininkų gynybos 
šioje byloje išlaidoms iš Vo
kietijos gauta apie 95,000 Htų 
— du kartus po 47,000 lt. su 
viršum.

Dėl liud Vodopalo pa rody 
mų ypatingai ilgai teismui ai
škinosi teisiam. W. Bertuieit, 
tarp ko kito, pareikšdamas,

pėdos apygardos viršininką 
Joną Kazlauską ir pagarsino 
į teismą teisėtai nestojusių 
taip pat paskutinių 6 kaltini
mo liudytojų parodymus.

Liud. KAZLAUSKAS pla
čiai parodė, kaip atsirado Sa
sso ir Neumanno partijos. Jų 
pradžia galima laikyti 1930 m. 
pradžioje Klaipėdos mieste 
veikusią slaptą NSDAP orga
nizaciją, įsteigtą Jesučio, Gae- 
blerio ir kitų. Toji slapta .or
ganizacija, į kurią buvo įtrau
ktos vietos šviesuomenės jė
gos (kaip Sass, dvarininkas 
Lorenz ir kt.) ir dalis jaunuo
menės, palaikė ryšius iš pra
džios su Vokietijos NSDAP 
centru Muenchene, kur buvo 
įsteigtas .specialus Rytų sky
rius — Ostabteilung. Vėliau, 
kai Klaipėdos slaptoji orga
nizacija paplitd ir kai ėmė ra
šytis į Vokietijos NSDAP pa
skiri gyventojai iš viso kras 
to, NSDAP centro Rytų sky
rius'paskyrė Klaipėdos kraš
to reikalams specialų komisa
rą Tilžėje Moserį. Vokietijoje 
galutinai laimėjus, nacionalso
cialistams,. susirūpinta ir Klai 
pėdos krašte išeiti į viešumą. 
Dar prieš Klaipėdos miesto 
seimelio rinkimus 1933 m. ba
landžio mėn. slaptojo Klaipė 
dos NSDAP skyriaus nariai 
važinėjo į Vokietiją. Iš ten 
grįžę sudarė Sasso kandidatų 
sąrašą į miesto seimelį, dau
giausia iš to slaptojo skyriaus 
narių. Per rinkimus-tam sąra 
šui laimėjus, jo kandidatai — 
slaptojo NSDAP skyriaus m 
riai vėl lankėsi Vokietijoje 
Po to 1933 m. birželio 1 d 
nutarė įsteigti Sasso partiją 
Kadangi tavo įsitikinę, kad 
Lietuvos vyriausybė neleistų 
steigti tikruoju NSDAP var
du, dėl to partija buvo užina 
skuota Christlich - Sočiai ištiš 
che Arbeitsgemeinscbaft pava
dinimu ir iš pažiūros nekalto 
kultūrinio — religinio pepu- 
džie oficialia programa. CSA 
steigimo protokolas pasirašy
tas birželio 1 d., o birželio 3 
d. Sass jau lankėsi Berlyne, 
kur tarėsi su Vokietijos vy
riausybės ir NSDAP vadovy
bės atstovais. Grįžęs iš Berly 
no jis pasakojo Klaipėdos mie 
s|o seimelio CSA frakcijos na
riams, kad jį pripažinę nau 
josios partijos vadu ir NSDA 
P vadai ir tam tikri Vokieti 
jos vyriausybės organai. Ta
čiau jau birželio 7 ar 8 d. pa
aiškėjo, kad Moser nepasitiki 
Šansu, kaip vadu. Moser, mat,

no tokia ilga kova dėl vado 
vavimo, taip atvirai ir grlez 
tai Neumanno pusę palaikant 
Vokietijos vyriausybei, NSDA 
P vadovybei ii Vokietijos g< 
nėr. konsulatui Klaipėdoje, y 
pač vicekonsului dr. Strackui 
kuris kai kuriems sassininka 
ms grasino net smurtu ir per 
sekiojimais Vokietijoje.

Teismo pirmininkas pik. lt. 
S. Leonas: Ar kova tarp Neu 
manno ir Sasso partijų buvo 
tiktai dėl vadų?

KAZLAUSKAS: Tiktai dėl 
vado. Šita vadų kova pačioms 
partijoms nekliudė organizuo
tis bendram tikslui nors it 
viena greta kitos. Provincijo
je jokio trynimosi tarp tų dvie 
jų partijų nebuvo. Jų abiejų 
buvo vienoda struktūra ir Uė 
patys metodai. Skirtumas bu
vo tik tas, kad Neumanno pa
rtija buvo stipresnė, nes ją 
rėmė Vokietijos vyriausybės o- 
rganai ir ji turėjo savo įta
koje beveik visą krašto gyve
nimą — Sovogas turėjo savo 
dispozicijoje gyvulių eksporto 
bendrovę, visas tris Klaipėdos 
vokiškojo kredito įstaigas, ku 
rių direktorium buvo Neuma
nno, kaip vado, pavaduotojas 
AVilly Bertuieit, krašto seime
lį, krašto direktoriją, krašto 
žemės ūkio rūmus ir net vo
kiškąsias sporto organizacijas. 
Tačiau ne tik sovogistai, bet 
ir šassininkai stengėsi galuti
nai moraliai suterorizuoti kra 
što gyventojus, įtikinėdami, 
kad užtenką’ tik visai mažo 
sukilimo, o ateisiančios iš a- 
r.apus Nemuno SA dalys rr

KAZLAU SKAS: Klaipėdos 
krašto jaunimo organizacijų 
nariai lankydavosi Vokietijo
je, o iš Vokietijos SA vadai 
ir veiklesnieji nariai atvykda
vo ir skaitydavo klaipėdiškių 
jaunimo organizacijų susirin
kimuose paskaitas apie Sa 
veikimo metbdus. Apskritai 
Pagėgių ir Šilutės apskrityse 
buvo tarp jų labai gyvas ben
dravimas.

PIRMININKAS: Ar jie or 
ganizuotai eidavo į aną pusę

kariškų pratimų ir pasimoky
ti apsieiti su ginklais!

KAZLAUSKAS: Buvo atsi
tikimų, kad net ištisomis gru
pėmis lankėsi į aną pusę xr 
ten buvo mokomi rikiuotės ir 
ginklų pažinimo. Mažomis gru 
pelėmis po 2—3 žmones labai 
dažnai lankydavosi, nes dide
lė klaipėdiškių jaunimo gru
pių narių dalis priklausė ii 
S A dalims.

GEN. VIMERIS: Kokiu bū
du turėjo įvykti sukilimas!

KAZLAUSKAS: Buvo nu
matyta is pradžios pasienyje 
Šilutės ir Pagėgių apskrityje 
užimti centro vyriausybės į- 
staigas, likviduoti pasienio sa 
rgybas ir atidaryti sieną, kad 
galėtų ateiti Vokietijos SA
būriai ir atgabenti ginklų, (jie važinėjo ir, grįžę, plačiai 
Klaipėdos krašto gyventojai pradėjo planuoti įkurti nau-

darosi Didž. Lietuvoje, t. y» 
dėl ryšio ir dėl šnipinėjimo.

MONSTAVICIUS: Yra nu
statyta, kad d r. Neumann sa
kydavo: “Partija tai aš”. Al 
ir į Sovogo jaunimą jis taip 
žiūrėjo!

KAZLAUSKAS: Konkrečiai 
nežinau, ar jis yra taip pat 
sakęs, kad “jaunimas tai aš”; 
bet iš tikrųjų dr. Neumann ne
darė skirtumo tarp partijos 
ir Sovogo jaunimo.

MONSTAVICIUS: Ar T. ži
nai, kad dr. Boettcher ir dr. 
Borchert buvo išvykę į užsie
nį, kada buvo suimti vadai, 
pasitarti dėl naujos padėtieji 
stabilizavime?

KAZLAUSKAS: Taip, po 
partijų likvidavimo 1934 m.

turėjo tik sudaryti triukšmą. ją vieningą organizaciją var-
tik sudaryti priedangą vokie- j du “Deutsche Front”. Taigi, 
čiams įsiveržti ir atgabenti gi
nklus.

MONSTAVICIUS: Kaip pa
aiškinti, kad Sovogo nariais 
buvo ir gyvenančių Kaune, 
Šiauliuose, Plungėje, Rietave?

KAZLAUSKAS: Dalis to
kių buvo specialiai verbuoja
mi, kad būtų galima sekti, kas

Jau Galima Įsigyti Nauja 
Amerikos Lietuviams

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 

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
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

«MM4UOTI
UCTUVIMI

Parašė
P. JURGELA

gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Auantij. Soldino 
miftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mOsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėkt. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50. siu
nčiant paStu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av,

CHICAGO. ILL.

buvo norima įkurti tokią par 

(Tęsinys ant 6 pusi.)

Nuo Gėlimą ir 1 
Skausmą
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Ezpelleris visuomet B palengvina skausmus ii

FULLMCK
NOSLACK
FILLING▲

ALVVAYS UNIFORM 
...DEPENDABLE

Sime Price lodau 
A s 44 Years A<įo 
25 ounces for
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SVEIKINAMEODOS RĖMĖJŲ DRAU
GIJOS SVEIKINIMAS

Spaudos Rėmėjų dr-ja svei
kina savo dvasios vadų, ir pi
rmininkų kun. Juozų Cižauskų 
vardo dienos proga ir linki il
giausių metų ir pasisekinw 
kaip parapijos, taip ir kituo
se darbuose. S. S. dr-į»

“DRAUGO" VAJAUS 
AGENTAI DIRBA

gegūžėš 5 d. ir išrinkti komi
sijų, kud pasidarbuotų prira
šyme daugiau narių. Į komi
siją iėjo: M. Vaičiūnaitė ir V. 
ČejK'liouiūtė.

Išrinkta komisija sodulieijos 
vakarui geg. 5 d.: M. Vaiši ii- 
uallė, S. Petrauskaitė, II. Sa
vaitė, H. Urbonaitė ir V. Če
pe! ioniūtė.

Susirinkimas baigtas malda.
Pttp-a

fckulienė ir Meškauskienė lu 
nko llamtrameko katalikų na
mus linkdamos “Draugui” 
prenumeratas. Joms pasiseka 
gauti ne tik “Draugui”, bet 
ir “Laivui” skaitytojų.

Kilnus šių moterų pasiau
kojimas.

Kun. Juozas Cižauskas, ku
ris keturiol’ka metų, kaip sė
kmingai klebonauja Sv. Jur-

M. H-gos 54 kuopos Užgavė
nių vakarienė su programų, 
kovo 3 d., parap. svetainėj pu 
vyko. Programas buvo gražus*. 
Jaunametės sųjungietės dalį 
programa išpildė girtinai Jų 
vedėjos: M. Aukščiūnienė ir 
V. Čepelioniūtė gražiai prire
ngė programui. Dai n. J. Va
liukas padainavo keletu dai
nų, akomp. kun. J. B. OižaiiK- 
kui. Jauna dain. B. &‘rvaitvt?

kalbų; ragino, kad lietuviu ta 
rpe gyvuotų vienybė, sutiki
mas ir kad vieni kitus reika 
La- remtų.

Skaitlingas K Vyčių choras, 
Vedamas niuo, J. A. Blažiu 
gražiai padainavo keletu liau
dies dainų.

Tarpais kalbėjo keli politi 
kieriai.

Programui pasibaigus, abe 
jose svetainėse buv.-> šokiai. 
Vakare dalyvavo beveik visi 
profesijonalai ir daug biznie
rių ‘š visų Detroito Įtampų.

Vakarui stambių aukų 
teikė: J. Perminąs, S. KJapo 
tauskas ir Virldekienė, J. žy 
rinas, M. Rutkauskas, B. B> 
tinaitis ir J. Ktankus, F. Fa 
doiskas ir B, Bose, Fr. Wir- 
kelis

“Dfcango”. Yra pavyzdingas 
tėvynainis; tokia ir jo gyve
nimo draugė.

Kovo 3 d. susituokė Juozas 
Kratavičius su (Jonuše Kure 
lote. Jaunavedžiui irgi gerų 
tėvų vaikai.

Jaunoms poroms laimės gy
venime.

LAISVAMANIU UŽTA
RĖJAMS

“Dirvos” nuai, 7 laisvama- 
n’o J. Žiūrono‘Radijo Daly
vė” verkšlena, bet ašarų ne
parodo, ir pyksta ant manęs 
už padarytų per ‘■‘Draugų’ 
pastabų, kad katalikams nede 
ra laisvamanius remti, nežiū

Red Arron, J. Sakalaus- ■ ■ , ~ t’ . rnrt kokius užmanymus daro
kas, J. Rukšėnas ir A. SeuuA .H kurie nėra nei lietuviams nei

gio parapijoje. Jo pasišventi-1 padainavo lietuviškai ir an-

Pereitų sekmadienį 9 vai. 
Mišias ir sumų laikė kun. Pius 
pasijonistas. Kleb. kun. J. Či
žausko vedamas choras gra
žiai giedojo mišias. Per Of- 
fertorium kun. J. Čižausko pa
radytų giesmę “Malda” pen
kiems balsams, solo dalį gie
dojo S. Bukšaitė.

mu parapijoj daug nuveiktų. 
Kun. Juozas yra muzikas, ko
mpozitorius; turi išleidęs daag 
muzikos kūrinių. Be muzikos, 
daug dėmesio kreipia į katal. 
spaudų, jaunimo organizavi
mų ir t.t.

Kovo 17 d. Šv. Jurgio par. 
svet. įvyksta vakaras gerb. 
kleb. kuri. J, Čižauskui pa
gerbti jo vardo dienos proga.

gliškai; akomp, jos motina M. 
Širvaitienė; pagrieže ir akor- 
dinu.

Po programo prasidėjo va
karienė, o paekui pasif nksmi- 
nimas, šokiai.

Vakarienės surengimu dat-g 
pasidarbavo komisija: V. Bri- 
džvaitienė, M. Bartkienė, a.

Chamberlain Bakely H. * u£’ 
liauskas, Z. Baibokai ir I. Da
nauskai, J. Piragis. Visiem®1 
aukojusiems širdingai ačiū.

V. Bukšnis, kuris užlaiko 
Bassado Inn., 3436 Howard 
avė., per klaidų buvo praleis
tas programų knygutėj. V. Bu- 
kšn s visada aukoja parapijos 
reikalams, visada dalyvauja 
parengimuose ir šiam vakarui

vyks nepaprastai gražios iškil
mės.

Oustaitienė, G. Krembliene, Ru j aukojo,
selienė, J. Šernui ienė, R. Va- ' ,Į Visiems, kurie dirbo ptuen- 

Igime, ir skaitlingai publikai 
klebonas ir rengimo komitetas

Apita Uvick, lt metų am
žiaus, dukrelė teisėjo ir adv.
Uvicko, kurį lanko pradžios 
mokyklų Grosse Pointe City, 
laimėjo dovanų skirtų Detroit 
News (didžiausias miesto lai
kraštis) už geriausį žodžių si- 
lebaviinų (spettj? Laikraštis 
kiekvienai mokyklai skiria žo
dynų “Webster’s University, ir gerų širdį klebonui, kuris

Šį sekmadienį visi kviečia
mi dalyvauti mūsų gerb. kle
bono kun. J. Čižausko varda
dienio paminėjimo iškilmėse.

Sesutės ir mokyklos vaiku- 
č'ai yra prisiruošę išpildyti 
gražų programų.

Atsilankę parodysime meilę

latkevičiene. Kuopos vardu ši
rdingai ačiū visiems biznieria
ms, aukotojams, sųjungietems 
ir kas kuo prisidėjo, taipogi 
Šv. Jurgio parapijos komite
tui, visiems darbininkams. Di-

širdingai dėkoja.

Vasario 24 d. susituokė Zi-
defeaėiū klebonui, kuris daug, S"‘°"t’.s Mlssel (MlseIl®nas) 
prisuko prie parengimo, R>- ,-*lblna Ven-cnfitu. 'Jaud
ino liko apie 150 dbl. pampi- Te®iai J™ pavyalingy tėvų 
jaį vaikai. Gražų įspūdį darė, kuo

niet jaunavedžių tėvai drauge

Dictionary”.

Anita pereitais meta’e irgi 
laimėjo dovanų ir aukso me
dalį. Ant žodyno aukso raidė
mis išspausta jos vardas ir 
pavedė. Ji, be abejonės, tiki
si ir vėl laimėti aukso meda
lį. Gabūs lietuvių vaikai.

per tiek metų nenuilstamai 
darbuojasi šioj parapijoj, o 
savo centais paremsiine para
pijos reikalus.

Sausio 27 d. surengtos "bau- 
co vakaras. Visas pelnas pas
kirtas į dvi dalis. Viena dalis 
organizatoriui kan. F. Keme
šiui, o kita dalis Vilniaus Va
davimo Sąjungai. Esame dė
kingos. rengimo komisijai: E 
P&urazienei, M. Stankienei ir 
G. Krembiienei, kurios daugi 
pasidarbavo tų vakarų, ir vi
siems aukotojams.

Korespondente

ir būrelis artymų draugų at
lydėjo jucs į bažnyčia. Jauno
sios tėvai gyvena Grand Ka- 
pids, Mieli.; turi saldainių di 
rbyklų. Su jais buvo atvykę ii 
giminės Jokiu bttuskai su dūk 
terim ir Zokiene. Kleb. kun. 
Boreišis pasakė gražų pamok 
slų. ■ ; i :

Z. Missel, kurį laikų dirbo

katalikybei naudingi. Kaip 
tik vietoj buvau,pasakęs: kas 
e'na laisvamaniams tarnauti, 
tokiems neturi būti vietos pas 
katalikus.

“Radio Dalyvė”, ar kata
likė, ar laisvamanė (tegul vi
suomenė sprendžia), jei už lai
svamanius užtaria ir per jų 
spaudų verkšlena, aišku, ko
kio plauko gali būti žmogus. 
Dar pakartoju, kad J. Žiūro
no radio valanda jokios lietu
viams garbės nedarė ir nega
lima nei tikėtis. Kas ii kata
likų bėga jam į pagalbų, irgi 
garbes neužsitarnauja, tik pa
rodo, kad katalikų tarpe yra 
rangių, kurios bledj, o ne nau 
dų neša.

Laisvamanių muzikantas ne
žinia iš kur atvažiavo ir jo 
radijo dalyviai greitai neži
nos kur ir išvažiuos.

SUCH IS LIFE—

WHAT HAPPENS TO I.1TTLE BOYS WH0 C,E”! 
•‘EXCELLENT” IN PENMANSHIP

lės choras jį prašalino. Tikrai REDAKCIJOS ATSAKYMAI
gėda, kad dar atsiranda 
kių, kurie tokį “menų” lygi
na prie tikro meno.

“Radio Dalyvė” bereikalin 
gai gurdina, kad jei nepaliau
siu šmeižęs mūsų Detroito ge 
iriausių meno jėgų (tik supra
skit!), esu daugiau sužinojęs 
vis’ems pranešiu. Kiek “R. 
D.” turi supratimo apie ge-

to- J. U. Visokios lioterijos, kad 
ir kilniausiam tikslui, yra pa
što draudžiamos laikraštyje 
garsinti. Dėl tos priežasties ir 
Tamstos korespondencijos ne
galėjom sunaudoti.

Rašėme, ir dar pakartoja
me, kad draugijų koresponde
ntai neaikvotų laiko rašymui 
korespondencijij apie daromas

rimui galina spręsi >» Fioterijas, nes vfe tiek nedSei-
nnėifta “Tt D ” mano iatiila . ,me į laikraštį.pačios “R. D.” mene išsila 
vinimo. Aš nesislapstau, kaip 
kad daro “Radio Dalyvė”. Kų 
parašiau, to ir laikysiuos. Kas 
nori padėti laisvamaniams kro 
mėlį nešti, turi liuosų valių, 
bet tokiems pas katalikus ne
turi būti vietos.

A. Banionis

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIV OTOYTOJAI:

Koto 8 d. garnys aplankė
Bruce ir Josefinos Jonės (po 
tėvais Norkaitė) namus ir pa- 

1 liko dvynukus — sūnelius. Pįx
i Jonės džiaugiasi dovana. Jokiomis dienomis eina sodan-1 „. T „. „ . sefina Jonės sveiksta Provi-ciįos narių pnraeymo vajus. p j- on|ng- 

Kiekviena narė stengiasi pri- ”
rašyti kuodaugiausiai naujų . • no i r» re
narių. Priėmimo iškilmes į- 
vyks pirmų sekmadienį gegu
žės Mėnesio.

Tų dienų musų bažnyčioj į-

savo sesutei Marvteį Urbonai-
tei surengė (birth

DuRujIIMm
U21AIGIA vidurio rūpes

nius daugeliui žmonių
Štai Kliandyinas, kuriu pasuko 
Jom* Jeigu JA"’) sistemai reikia 
rtmolii' H«osnolr>Je. Jei dažnai 
*uri*t> neveiklius periodus ar ne- 
sniaffluN užpuolimus, ir IP.rodo, kad 
IhioMJoloJai <ik blogiau panoro, 
būti* Iftnilntlnjra painėatntl Štai klj:

niokokite vartoję bite Ihiosuoto- 
fo, kuris vis laikos “nustatytos do- 
kob“ (kuri Kuli būti per didele dO-
«a Jdsij ypatlneam reikalui). Vie
toj lo. vartokite skysti^ lhiosuotp- 
Ji), kurto dozę Kalite nuniieruott 
Ir OeguUuotl. Kuomet teikia at
kartoti, imk’te mait-Mies <lo«ns. vis 
mažiau Ir ma&lau, kol viduriai tr 
vėl veikta be jokios pagalbos.

(lydytojai vartoja skystos Ituo- 
suotsjus, Ir tinkamai sumišytus 
rkvttSs 1 ittOHUoloJks. tortntls sa
vyje senon ir caasora yna tikrai 
BiuiigiiH tr patogus, tikru pagailiu 
jkfirkne regullarlSknmo. Pasiklau
skite savo gydytojo apie taM (i’.y- 
flylSJal vartoja skystus llutoeioto- 

• Jun. ) Jfls galite gauti l»r. CaM- 
well's Kyrup Prpsln, kuris yra ni
unkantis skystis lluosuot*įjus, Irtir 
kuriol vaistinėj.

SYRUP PEPSIN

9. ANTANO PARAPIJA
PAVYKO B1ZNIBRIŲ PA

GERBIMO VAKARAS l>fc. VAITVSH, OPT.
surpnse 

dav party). Sukvietė daug jan 
irnio bei augusių ir visus pa
vaišino. Marytė apdovanota 
gražiomis dovanomis.

M. Urbonaitė priklauso So-

Kovo 3 d., lietuvių svet 
buvo nepaprastai smagus va
karas. “Moierima Nekkdme* 
luoši”, trijų veiksmų- komedi
ja, tikrai artistiškai atvaidin 

dnlicijai nuo pat jos Įsteigime Ia- Publika turėjo skanaus juo 
(1923 m.) ir parapijos chorui, ko. Vaidino: J1. A. C'fess —
ftiv,kuomet mtatsisako pasidar
buoti parapijos, naudai ar ki
toms draugijoms.

Moterų S-gos 54 k p. n«»t 
raštininkė M. Vak'ifuiuitė ko- nų, P’ 
vo 5 d. patiko nelaimę. Puolė 
nuo laiptų ir sužeidė dešinę 
rankų. Linkiin greit pasveikti.

Uošvį, Ona Adomaiti — Milę- 
J. Tiuumh •— Alpį, €k Parine- 
kaitė — Zosę, F. Stanuliūtė — 
Nastę, Al. Petrulis — Direk
torių žydų* F. Stanlua — Jov 

Tkutkua —- tarnų, E. 
RiisselT —^Liudvikų.

Veikalas publikai' labai pa
tiko. Po raMsBnimo kuris tik 
vaidintojas kur pgbisukė, vi
sur buvo sveikinta#.

Kleb. kun. I. F. Boreišis pa
sakė bunieciams ■'atatinkamų

Marijos vaikelių draugijos 
smirinkiinas įvyko kovo 3 d.

{Susirinkimų atidarė pirm.
M. Vaičiūnaitė malda. Praei- nrrne ir '
to susirinkimo nutarimai pri- ««• Tei. ciceko »«hm

ĮflC CU1MC IUM u *
Raštininkė perskaitė laiškų 

mo, Mot. B-gos 54 k p., 
f-'mlaHcija kviečiama •

Ouvęs Ooefo miestelio pirnme Svei
kai! Homlsljonlerius. Yra gerai C),

roi-lečlnnis žinomas. Crnktikneja JriU 
Z M metus. Spėriu Hen vn užsieny. 1*0- 
sekmlngnl gydo (Uirunmdzmti. Plati- 

vinių vakariene kovo 3 d. isti- »'** *rdk-s ngas
- .. Vslainlog;

žkns priimtas. **u® 10 **• ryto: nuo t tw i1 vai. popiet Ir 7 Iki S vai vakareiI irm. pranešė, kad kbbo »vęn«ąd<wii»i» p««*i «^et*rime.
Inas patarė padaryti vajų iki Į'

užga-

ia.e»l metaritne
13U fMt

aepao, ill.

ųnvrt’vrs
OPTOOHCTUK3 Akt.V AiUlJ 

SrtJClAI.lSTAS
Palengvins akių {tempimų,, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
Tvaiglnio. akio aptemimo, nurvuotu- 
mo, skaudamu aklų karšt), atitaiso 
frurrtpaPHgfrstę . Ir toilengystę. Priden
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
eiektna, parodančia magiausias klai- 
das, flpeclalg atyda atkreipiama ( 
mokyklos oolitus. Kreivas akys atl- 
tMsomoa Valandos nuo lOikl g v. 
Ned&Hoj nuo io iki 12. OHaiprly at- 
sNiklMų akys atMatoanif* As akinių. 
Oaiitas atfekNa koH> gvž

AVĖ.
Phone Boulevard 7M9 *

25 METŲ PRIHItHO
Prttaikyme aklnTų dM viso 

Akky. Ekspertas tylimo »Uq ir pataikymo akinią.

OR. JOTO SMETANA
orroMirftiarrAi
& ASHLAND AYtNUt 

Fiat* Bldg., fra m p. 18 at 
3 aukštas

PtafebėkM mano iškabas 
Valandos «ua 9:30 ryto iki

12 v l’<i;n.-t nuo 1 :.'?<) iki 8D<I 
vai, valuvro. Nedėlionris' nėra
skirtų vsktadu. Booiu &

PHOMS CANAL' 0523

Žiūronas su savo 
tiek toli nuėjo, kad pats Dai-

“menu”

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:

Ofrico Pheno Ros. and Office
PlUl^pcet 1028 33C0 Sn. LeaviU SL

» CAN»I 070©

Tel. CANal 0257
Kės. PROspect 6659

DR. J. J. KŪWABSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to * afld 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appointment.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1MI1 SOUTH HALSTED STEEET
Rezideueija 6600 So. Artesian Avė.

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

DR. STRIKOLTS j
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4646 So. Ashland Avė.
Ofiso Valonuos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo '6 iki 8 vak. 
Nodėllomis pagal sutarti

Ofisu telef. MOtlevard 7820
Namų Tel. PHOspect 1980

Tel. CANat 6122

DR. C. 1. BLOŽB
DENTISTAS

2201 W. Cermak Rood
(Kampas Leavltt SU)

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

Seredoj pūgai sutarti
•

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
- dkntistaH <
4646 So. Ashland Avė.

arti 47th Strort
Vai.: nuo 9 liti 8 Vukare 

Herndoj pagal sutarti ---

Tel. CA.Nai ©122

DR.8.BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—8 vak.

Bersdomts Ir Nedėllomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas jtEPublIc 78«8

Ofiso Tel.: l’KOiųxH-t 6378
Kcz. Tek: IIEMlock 6141

DR. KRUSSa
Llftuvlg Oydytojae ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 0:30 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutart) 
ltea. 261 b W. 6©th Su Pagal sutart). HR T ntIKIRIIt IR
Tel. Ofiso KOUIcvard 6M8—14
Hee. VICtory 284©

DR. A. 1 BERT ASH
Ofiso vai. nuo 1-1; iluo (:>0-8:ftf

756 W«t 3«h Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRUNGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 00B6

Ofiso vai.: I—4 ir 6—8 p. m. 
Nodėllomis pagal sutarti

IVAUŪI DIITllils

DR. CHARLES SEGAL
O>JM8

4T729 Se. Ashland Avė.
2 lubos.CHICAGO, n.L.

OFISO HALAMDO8:
Nue 14 Iki 19 vai, ryte. nuo t Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 6:80 vai. vakar®. Hadėiiemie nuo 10 iU 18 

' valandai diena
Telefonu iUDvray 28k0

BR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAit.is 0991

■e* t T<i ruAsa 2400
Valandos:

Nilo 16-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-8 V. 
'Nedfeldieuial* nuo 10 l)U 13 diena

Offlve Tel. lU.SUoek 4848 
Rcs. Tel. CHOvcbUl 0617

701? S. FAIflilEIJ) AVĖ.

fflt J. J. SIMONAITIS
2423 W. »IARQC’ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. UAFiyette 7650

DR, F. 6. WINSKUNA$
GYDYTOJAS it- CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakaro

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

Ofiso: Tel. LAI’ayotte 4017 
Res.: Tel. BEMlock 628©

DR, A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-Ž vai. vak.
Resklcncljos Ofisas: 2653 W. Ctilli St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Scrcdomls ir Ned6)iomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA3

1446 SO. rotli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Kctv., ir Pėtn. 10—9 vai.

3141 SO. KAIATKl) ST.. CM1L7
1‘aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

__________ _________ t------  - • '■ - »
Dienomis Tel. LAFayctto B783. 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti
Tel. LAl’kyette »«6t

DR. A, RAČUS
’ OTLYTOJAS ir CHIRURGAS

3061 Weat 43rd Street 
(Prie Archer Avė. netoli KedsieJ 
Valandos: nuo 8 Iki 8 vkl- vakar* 

Seredomls ir nedėlioto* pagal 
sutarti t

Ofise Tel.: LAPayette 8660
Re* T4b: VTRtfinia 0883

DR. V. E. SIEDm
DENTISTAfl

O A 8 X - R A t
4148 ARCHER* AVENUE 
Kampas rranetsoo Av*

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIUS
Gydytoja* ir Chirurgas 

OFIMAS IR REZ.
2519 Wcst 43rd Street

Valandos: Nuo » Iki lu rybais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vokorr 
Nedeliouils auo 11 ryto iki 1 p p.
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Federal Houang Administracija
Federal Hoiudng Admiiūbtia 

cija, trumpai vadinama FHA, 
yra įsteigta J. V. Kongreso 
tuo tikslu, kud duoti pagalbų 
nejudinamos nuosavybės savi
ninkams gauti paskolas leng
vomis sąlygom's: namų taisy
mui, naujų namų statymui ji 
senų paskolų atnaujinimui.

Ši įstaiga pati paskolos ne
duoda, bet nurodo bankus ar
ba kitas finansines įstaigas,, 
kur jas galima gauti.

Paskola bus duodama namų 
taisymui, atnaujinimui iki 
$2000 ant penkių metų, sumo
kant mėnesiniais mokesčiais. 
Paskolos gavimui yra šios są
lygos: skolintojas turi būti 
žmogus rimto karakterio, dar
bštus ir pasitikimas, dėl to 
kad ši paskola bus duodama 
pasitikint žmogaus būdui, o 
ne morgičiu ant nuosavybes. 
Šiame atsitikime, tai yra ga
vimui paskolos namo taisymui, 
skolintojas nereikalauja duoti 
morgieį ant savo nuosavybės, 
Jis tik pasirašo notų, kurioje 
jis pasižada skolinamų sumų 
sugrąžinti sutartu laiku. Kita 
sąlyga paskolos gavimui yra 
ta, kad asmuo, norintis pasko
lų gauti, privalo turėti pinigi
nę jėgą, kuri būtų penkis sy
kius didesnė, negu suma, ku
rių jis turi kaipo paskolos da
lį per metus sugrąžinti. Pavv«- 
džiui, asmuo norintis pasisko
linti $360 trims metams, turi 
įrodyti, kad jis turi piniginę 
įplaukų metams nemažiau 
kaip $600.

Antroji, oąii* šip pro-
gramo, yra naujų namų staty

mui paskolos. Tokia paskola 
galimu gauti iki $16,000. Na
mas, kurio statymui paskola 
yra ieškoma, turį būti nedides
nis kaip keturių pagyvenimų.

, Paskola gali siekti 80 nuoš. 
nuosavybės vertės. Pavyzdžiui, 
asmuo, kuris turi lotų $1000 
vertės, gali gauti paskolų 
$4000. Ši paskola turės būti 
atmokama kas mėnesį ir, rei
kalui esant, per dvidešimts 
metų.

Trečia dalis FHA progra- 
mo yra atnaujinimas paskolos, 
(kuri dar nėra išsibaigusi. Pa
vyzdžiui, asmuo turintis mor- 
gičį ant namo, kuris greit bai
gsis ir ž'noilamas, kad jis ne
galės jį per savo bankų atnau
jinti, gali jį atnaujinti -pagal 
šį planų, sumokant sumų mė
nesiniai per 20 metų.

Čia reikia trumpai pažymė
ti, kad FHA duoda žmonėms 
pirmiau negirdėta proga na
mus panaujinti, naujus pasi
statyti . ir juos kaipo savastį 
pasilaikyti.

Redakcijos prierašas:
Kas nori gauti platesnių in

formacijų šiuo klausimu, gali 
kreiptis į Federal Housing 
Administration, 134 N. La 
Šalie Street, Chicago, 111., kur 
galį kalbėtis su advokatu C. 
V. Cbesnul (K. Česnuliu), vie
nu iš valdžios paskirtų atsto
vų. Taip pat norintieji paduo
ti klausimus ir kad jie būtų 
per laikraštį atsakyti, rašyki
te į “Draugo” Redakcijų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VIETINES ŽINIOS
Iš L. VYČIŲ GHIG. APS
KRIČIO SUSIRINKIMO

" r——T
Liet. Vyčių Chie. apskr. su

sirinkimas įvyko kovo 12 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk- 
los kambaryj. Sus'rinkimų ati
darė pirm.; muldų atkalbėjo 
dvasios vadas kun. P. Luko
šius.

Nutarimai praėjusio susiri
nkimo perskaityti ir priimti.

A. Vardauskas, vard i L. 
Vyčių 4 kuopos, dėkojo aps-

NEGIRDĖK IR NERE
GĖTA, KAS BUS 

BRIGHTON PARKE
Nekalto Prasidėjimo P. š 

parap. salėje, Brighton Par
ke, sekmadienį, kovo 17 d. ;• 
vyks muz'kos ir teatro vaka- 
įas, kurį rengia L, R. K. Mo 
terų Sąjungos Chicagos aps
kritis. Kviečiame brightonpar- 
kiečius, ir kitų kolonijų lietu
vius, skaitlingai atsilankyti į

KAIP PAįVAIRINTI 
SEKMADIENIUS

Gavėnios metu sekmadienių 
popietį visi gali paįvairinti 
St. Philip’s Gyni., Jackson 
boul. ir Kedzie avė., kur į- 
vyksta Lietuvos Vyčių Chica
gos apskričio basketball žai-' 
diniai už čempijonatų. Žaidi
mai prasideda 3 vai. popiet.

, „ ,* .... j , ' i ši parengimų. Retai pasitaikckrienu už skaithnga dalyva-' ‘ , 1..........._T v • , i,, proga vienu vakaru išgirstivinių Vyčių dienoje, kovo 10,

j gus, 
Ilgs

ANTANAS
JERUKAITIS

Mirė kovo 14 d., 1835 m.,
4:50 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo <š Raseinių aps
kričio, Lolių patup., Burtkišklų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Ona, Po tėvais Jurečikė, 
5 sūnus: Boleslovų ir marčia 
Jesate, Joną ir marčia Gene, 
Kazimierų Ir marčių Annų, 
Antanu Ir marčia Annų ir Fe
liksą; 3 dukteris: Bronislavą 
Murauskienę, žentų Tamošių, 
Joannų ir Annų, žentų Benedi
ktų JanulJ, 6 anūkus ir daug 
kitų giminių; o Lietuvoj 3 se
seris: Marijonų, Onų ir Teklę.

Kūnas pašarvotas C352 So. 
Olaremont Avė. laidotuvės )- 
vyks pirmadienį, kovo 13 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Gimimo Punelčs iv. Marijos pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. l*o pamaldų bus nu
lydėtas J Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mus dalyvauti šiose lai
do! uvėse.

Nuliūdę; • Moteris, Kūnfls, lkl- 
klerys, Marčios, Zcutai, Anūkui 
Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnuuja lai
dotuvių direktorius B. P. Ma
žeika. Telefonas YAftds 1133.,

ONA RUMŽIENĖ
(Po tėvais Tiškaitė)

Mirė kovo 13 d., 1985 m.,
11 vai. ryto, sulaukus pusės 
(fnžiaus. Kilo iš Kretingos ap
skričio, Kretingos miestelio. A- 
merikoje išgyveno apie 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų vyrų Petrų, duk
terį Onų, du sūnus: Krank ir 
Charles, seserį Barborų Tilvi- 
nls Boston, Mass., M'r gimines; 
o Lietuvoj brolį Antanų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 6826 So. 
Talrnan Avė. Laidotuvės .įvyks 
kovo 16 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J Gimimo Panelės šv. 
Marijos parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tuuius-uias dalyvauti Šiose lai
do! uvėsę.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nūs, Sesuo Ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Su
deikių, Telefonas YAltds 1741.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEINIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitage Avenue

apvaikščiojant šv. Kazimiero 
šventę, Dievo Apvaizdos baž
nyčioj. Ta proga dv. vadas, 
kun. Lukošius patiekė suma
nymų, kad kiekviena kuopa į- 
vestų mėnesinę Komunijų sa 
vo bažnyč’oj. Labai gražus su 
manymas ir kiekvienai kuopa; 
reikėtų įvesti šį paprotį.

Iš /sporto sekcijos praneši 
mų darė sporto komisijonie- 
rius J. Glebauskas. Basketball 
žaidimai už čempijonatų vyk
sta sekmadieniais 6v. Pilypo 
gimnazijoj (Jackson Boul. ar
tį Kedzie). Visi mėgiantieji 
sportų atvykę pamato įdomius 
žaidimus.

Basketball sezonui užsibai- 
L. V. Cliic. apskritys re 
k’tus turnamentus įvai

riose sporto srityse.
Raportų iš ateinančios Lie 

pos 4 dienas >Iavė kam. pir
mininkas, S. Kernegis. Darbas 
jau pradėtas, išrinkta įvairios 
komisijos. Šiais metais žada-*• J • « J į J *
ma padaryti Liepos 4 dienų ne 
paprasta.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad:

4 k p. surengė Lietuvos nepr. 
paminėjimų ir priėmė svečius 
kovo 10 d. Kuopa auga narių 
skaičiumi.

5 kp. surengė šokių vakarų 
Dabar ruošiasi prie baseball 
sezono.

8 kp. surengė eilę vakarų 
Dabar ruošiasi prie “boxing’! 
tumamento.

13 kp. viena didžiausių kuc 
pų Cliieagoje, ruošiasi prie 
šokių vakaro, geg. 4 d.
- 14 kp. suruošė šokių vaka
rų. Dabar rengiasi prie kito, 
geg. II d.

24 kp. minėjo 20 m. sukak
tį. Dabar smarkiai dirba pri- 
rašinėdama naujus narius, kad 
laimėtų pirmų vietų L. V. Ce
ntro vajuje. \

112 kp. daug veikia ir ruo
šiasi prie “splash party”, ko
vo 23 d., Mcdinah club.

Apskritys nutarė surengti* 
“pinoclile” turnumentų. Tuo 
reikalu rūpinsis A. Danta, A. 
Smultys, A. Yurkus. Komisi
ja greitu* laiku praneš kuo
poms dienų.

Mt Brazauskaitė, rast.

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ

©

^AULIUKAIS IR KORTO
MIS LOŠ PAMINKLO 

FONDUI
MARQUETTE. PARK. — 

Negalime pamiršti dviejų drą
sių lietuvių nuopelnų. Atmin
tis apie juos nepasiliks ilgai, 
jei nebus jų žygis pažymėtas 
paminklu, kuris visados sto- 

Dainuos kūrinius žymiausių ir. v^8 žmonių akyse ir praeiviai 
mėgiamiausių lietuvių kompo
zitorių kaip ta’: Sasnausko,
Naujalio, Žilevičiaus, Vanagai 
čio, Saurio, Kelpšos, Sarpa- 
liaus ir kitų. Išgirsite dainų, 
kokių nesate girdėję ir kurias ' 
ilgai, ilgai atsiininaUe. !““»> «*»»••«<•■•!. k<w> 17 <b

Veikalus “Trys Mylimos”'7 val- vak., parapijos svetai-

PA VEIKSLAI I 
Pamatykite

ŠVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIUROĄ

Atėję j šiuos paveiksiub pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos mioatų 
L1UKDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė opsiroiškė Šv.

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

Be to dar pamatysite:
^1) Istoriškus paveikslus ii 

Lietuvos,

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

S)Pasaulinę Parodų (Worlds
Imt),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Oharlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PIL
DŽIUS sekančiose viėtose:

Pėtnyčiojc, Kovo 22 d. par 
salėje, Lowell, Mass.

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

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

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

Įžanga 30c. Vaikams 10c

Užsisakant' šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adresuo- 

Įti: A. Peldžius, 7035 6, Fair- 
field ava., Chicago. IB. 

tokį gražų koncertų ir pama
tyti įdomų teatrų.

Koncertų išpildys ‘ ‘ Dainos 
chorus, kurį labaį stropiai re 
ngia šiam vakarui muzikas J 
Sauris. Bus solistės bei solis
tai, sikstetas ir vyrų choras

pamatę jį atsimins jų drąsų ir 
pasiaukojimą.

Marųuette Purk Liet. Am. 
Piliečių klubas rengia kauliu 
įkais ir koitortlis žaidimo pra

laidai užimantis, pamokinantis, 
prajuokinantis. Užtikrinu kad 
jis visiems patiks.

Į/a.iga tik 35e. Pusė vaka
ro pelno skiriama parapijos 
naudai.

Visi, kur s mylite lietuviškų 
dainų, gražų teatrų ir gerus 
darbus, atsilankykite į šį pa
rengimų. Programas prasidės 
lygiai 7:30 v.^y. Prąšojpe nesį- 
vėlinti. Paklusni

nėję. Komisija šių pramogų 
rengia dideliu pasiryžimu, kad 
visi atėję būtų pilnai paten
kinti. A. J. M.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. P. M. Gimimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d.
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 cL iki 27 d.
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d. 
šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausi,ai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitą pa<elbą 
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-TONB Ir greitai 
užmiršit bedas. NUGA-TONB neturi 
-prasto .skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafmkit vi- 
so mšnesio trytment^ už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ii 
garantuoja visi aptlekorial. Neatldš- 
liokit—gaukit bonka šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONB.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
—Idealų Lluosuotoja vidurių 26c ir 
60c.

SKAITYKITE
N •

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Ilk Me
tams $6.00.

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

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, IVilkes 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. tę. Studentų organizaeijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.0C.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2834 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universali? Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brcoklyn, N. Y.

GRABORI Al i
TabfonM TAlda 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUg

Turiu automobilius visokiem 
reikalams. Kaina prieinama 

8818 Lituanioa Avsnus 
Chioago, HL

TeL IiAFagette U7S

J. Liulevičius
Grabortua 

Ir
Balaamilbtojaa

Patarnauja Chlea 
(Oje ir apyUakėja.

tMdelš Ir graži 
Koplyčia dykai 

4MS Archer Are.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABO RIUS 

Palaidoja ai <35.00 Ir aukščiau .
Moderniška koplyčia dykai *

<68 W. 18th St Tel. CANal <174
Chicago. III.

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi glausta 

Reikale meldžiu atsišaukti, o ruaoo 
darbu būsite užganšdtntl 

Tel. CANal 2515 arba 2.510
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, Ui.
Tel. CICERO 682?

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBtJAI

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

Juozas Kaupas, sav. J. K. 
Tavern, 2100 W. 23rd St., už-1 
vakar gavo .liūdnų, žinių, kad 
jo mylima motinėlė pasimirė 
Lietuvoj. Kaupai užpirko Sv. I 
Mišias už motinėlės sielų. Pa
maldos įvyks -pirmadienį, Au
dros Vartų parap. bažnyčioj, 
7:45 vai. ryto. Alfred Kočėlu.

▼lenas blokas | rytna mm 
didžiulių vartų

HILLSiOE, ILLINOIS
TryO telefonai) /- 

Re« PKMRAOOLA 8011 
BBLMOVT (48&

Office: HILLHIBE 
Vincui Koeelli. į

■m darbe per
Veskite paminklų reikalus 

šiai su pačiais Išdlrbčjalz.

MOUNT GARMEL

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Enteikis
ir

levas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO KEDZIE AVĖ

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TM. Boulevard 4188

___________________

I, J. Z 0 L P
ORABORIVS Ir LAIDOTUVIŲ 

▼EDSJAH
1646 Weat 46th Street
Tol. BOCIevard &M8—MII

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAJXAMUOTQJ^M 

l'»l« -I, „ mna gėriui Ir

718 West l$th ~
Telefoną. MOIwe SSTV
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BUTMANIEMĖ NENORI PASIRAŠYTI
PO prisipažinimo akto

Ivnkttulįenis, įiovn 15 d., 1935

“DRAUGO” RADIJOAIDAI
"♦f"'I1.H

Pereit}}, šeštiadienį Butma
nienė ir,Waitches policijai pri 
sipažino prie kaltės Kelly tęs 
t amen t o suk ląstą vinie. Tai bu 
vo padaryta žodžiu. Policija 
prašė Butmanienės pasirąžyti.
Butmanienė, išgirdus parašy
tų prisipažinimų, pasakė, kad 
yra tiesa, bet pasirašyti atsi
sakė. Greičiausia ji tai pada
rė paklausius savo advoka
to patarimo. Jos advokatas y- 
ra Krank McDonnell, kuris 
taipgi atstovauja ir Waitchių.
Pirmadienį ryte Waitches,
Badys ir Tarnas Butmanas,
Butmanienės, sūnus, turėjo ei 
ti į Gr. Jury liudyti. Prieš 
nuėjimų į Grand Jury kam
barius, McDonnell, nors po
licijos draudžiamas, prisiarti
no prie Waitchiaus' ir pasakė 
jam neliūdyti. Waitchius jo 

paklausė. Nuėjus į Grand Ju 
ry kambarius, jis neliūdijo.
Šiandien Butmanienė ir Wait- 
f ' ches teisme

Šiandien prieš pietus teisė
jo Sullivan teismo kambariuo 
se bus išklausymas jų bylos.
Waitehiaus ir Butmanienės 
advokatas visomis išgalėmis 
stengiasi įgyti paliuosavimų 
savo kli jentams., Tas • paliuo- 
savimas, žinoma, yra laikinas, 
nes nuo kriminalinio teismo 
pareis ar jie bus paleisti ar 
ne.

Kelly draugų (valkatų) 
komentarai

Kelly savo pažįštamams ir 
draugams (Madison gatvės 
valkatoms) pasiliko stačiail 
nesuprantamas. Jų išsireiški
mai tų liudija. Gyvenime jis 
jiems visuomet buvo visai ne
suprantamas, o mirus dar pasišaukia sau į pagelbų jai 
daugiau. Jie pažino Kelly gerai žinomus asmenis, ku- 
kaipo žmogų, kuris nuolatos1 riais ji pasitiki. Paėmus tele- 
skūsdavosi, kad neturįs pini- fonų, ji telefonuoja Bagdonui 
gų, kad jam gyvenimas baisiai ir pakviečia jį į savo namus, 
vargingas. Jam mirus, juos Bagdonas tuoj atsisėda į sa-

sta buveine St. Louis, Mo. ir 
su tos buveinės šeimininke ir 
iškeliavę Chicagon. Mes gali
me įsivaizduoti, kaip jis čia 
atvykęs keliauja iš geležinke
lio stoties, ieškodamas sau 
kambario. Apdriskęs, nuo 
šalčio pamėlynavęs, nenorėda
mas išleisti keletu centų gat- 
vekariui, jis pėsčias eina Ma
dison gatvės pusėn. Jis ne- 
pirtnų kartų Chicago je, kad i r 
žino, kad tenai randasi pigūs 
kambariai, nes ten landžioja 
visokios valkatos ir kur jie 
randasi, ten viskas pigiau. Ei
na jis Madison gatve, kol pri
eina prie “flophouse” adresu 
651 W. Madison Street. Įėjęs 
į vidų, jis prašo šeimininkės 
kambario. Šeimininkei atėjus, 
jis nori sužinoti kambarių 
kainų. Išgirdęs, kad kainuoja 
35 centus, jis su šeimininke 
derasi, kol ji kambarį atiduo
da už 25 centus. Šeimininkė, 
pažiūrėjus į tų senukų, kuris 
atrodo kaip ir kiti valkatos, 
susiraukia ir pakėlus pečius

PAŽYMĖTINI BRUOŽAI 
• DRAUGO” RADIO 

VALANDOJE

Visa “Draugo” radio pro
gramų yra įdomi, bet ypatingo 
pažymėjimo verta šioje savai
tėje buvo E. Benaitienės solo 
“Visi žmonės” ir duetas Be
na tienės ir Pratapienės; jų 
balsai nepaprastai gerai deri
nasi ir labai gražiai skamba 
per radio.

Prof. Vaitkėvičiaus kalba 
“Dievo pažinimas” giliai pa- 
iieč'a žmogaus protų, širdį ir 
sielų. Tokios kalbos gali iš

sklaidyti daug neaiškumų pro
taujančiam žmogui kad ir be
dieviui. Net ir amerikonų ka
talikų radio programuose, kur 
kalba patys žymiausi Ameri
kos katalikų mokslininkai, ne
teko girdėti šio klausimo tin
kamiau išgvildenant.

Įteikia pažymėti, kad P. Ša- 
ItimifePas ne tik pasivijo se
nesnius lietuvių radio prane
šėjus, bet, tūlais atvejais, juos 
pralehkė. P. Šaltimieras turi 
labai aiškių tarmę ir balsų, 
kuris maloniai per radio ska
mba. K. R.

MII .Į..' lįĮ-ĮĄ » ii I —I — .. I — —.

lėtų tūkstančių dolerių vertės 
naudingi} dovanų tiems, kurie 
iu pavasariniais pirkimais la
nkys Peoples krautuves. Pro
gramo vedėjas J. A. Krukas 
aiškino, kad tų dovanų išda
linimas įvyks 30 d. birželio 
mėnesį, Birutės darže. Toji 
diena vadinsis Peoples krau
tuvių rėmėjų diena. Į jų bus 
sukviesti visi krautuvių rėmė
jai ir jų draugai. Tai labai 
naudingas sumanymas. Gerų 
sėkmių. Kl.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Po 
pelno.”

nosim sumurma ‘maža

Netrukus ir kaip tai atsiti
ko dar nežinia^ šeimininkė su
žibo, kad jis turi arti $100,- 
000. Štai ir pagunda įgyti 
tuos pinigus. Kaip tai pada
ryti? Ji ieško pri’emonių. Se
nukas suserga. Šeimininke to
je ligoje pastebi sau daug 
naudos. Ji pasikviečia jį 
savo namus ant Irving Bou
levard. ,Artimai begyvendama 
su juo, ji pastebi, kad jo svei

kart, bet šiuo laiku savo va
lia ir pastebi, kad ligonis 
baisiai sumenkėjęs. Duoda 
vaistus ir vėl įsako vežti į li 
goninę. Trečiu kart jį pašau 
kia Butmanienė, bet šiuo lai
ku, kad gydytojas išduotų 
mirties liudymų. Ateina 12 
valandų x nakties metu, bet la 
vonas išvežtas pas graborių. 
Vienok, gydytojas nepaisyila 
mas, kad nėra lavono nanino 
se, pasirašo po mirties liudy 
mu ir duoda kaipo mirties 
priežastį vėžio ligų. (Vėliau 
buvo padarytas kūno skrodi
mas ir sužinota, kad Kelly 
visai neturėjęs vėžio ligos.

Kelly mirus reikia skubin
tis ir prirengti dokumenuj. 
Visupirma Bagdonas, kuris 
turi daugelį tuščių testamen

rėmėjų skyriui už surengimų 
tokio vakaro.

Į rikis krinta viena north- 
sidieėių ypatybė — draugiš
kumas ir vaišingumas. Po pro
gramo, parapijos vaišių kam
bary, rėmėjos pavaišino pro
gramo dalyvius, v’ešnias ir 
svečius. Čia pasidalinta vaka
ro įspūdžiais.

Lai gyvuoja North Side.
Svečias

WESTSiDEIR18 KOLO
NIJŲ LIETUVIU PILIE- 

Cly DĖMtSIUI
Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., 

įvyks pirmas 21 wardo lietu
vių piliečių susirinkimas Die-

to blankų, atneša blankų pas vo Apvaizdos parap. svet., 18 
Butmanienę ir jie nubraižo ir Union gat. Visi lietuviai 

1 Kelly parašų nuo jo tikro
parašo. Dabar jiems reikia 
liudininkų ir advokato, kūris

West Side ir 18 kolonijų, ku
riems rūpi lietuvių būvio pa
gerinimas 21 tvardė, kviečia-

mokėtų taišyklingni į testą- Yni atsilankyti į šį susirinki

Muzika, dainos, skelbimai ir 
įdomūs patarimai įdom’no vi
sus Progresą Kuraiture krau
tuvės radio programo klausy
tojus praeitų sekmadienio ry
tų. Naujos Gadynės choro dvi
gubas maišytas kvartetas pa
sižymėjo sutartiniu dainavi
mu. Vadovavo J. Steponąvį- 
tius. Programo vedėjas supa
žindino klausytoji:s su naujo
mis pavasarinėmis prekėmis.

Jostra

SVARBI VOKIETININKŲ 
BYLA

kraštų. Buvo sakoma, kad Vo
kietijai būtinai reikių erdvės, 
naujų žemės plotų. Rytų Pru
sai esųs tiltas, per kurį būsiu 
galima pasiekti Baltijos vat- 
stybes. Per dešimtmetį, koi 
galioja sutartis su Lenkija, 
Vokietija jėga atsibusiant 
Klaipėdos kraštų ir karu jjtt- 
imsianti kitas Baltijos valsty-

kad Klaipėdos krašte esanti 
steigiama partija, tolygi Vo
kietijos NSDAP, ir kad per 
šių partijų esanti varoma Kiai 
pėdos krašte NSDAP propa
ganda. Chmara sakosi taip 
pat girdėjęs, kad Moser Til
žėje paskirtas NSDĄP komi
saru Klaipėdos kraštui.

Liud. Stasiulis, tarp ko ki
bęs, o kitų dešimtmetį ture- to, yra parodęs, kad 1933 m.
sianti jėga atsiimti iš Lenki
jos Danzigo koridorių ir Ieš
koti galimumo tojiau skverb
tis į rytus. Vokietijoje visi 
vyrai iki 35 meti} visiškai ka
riškai išmokyti ir moka val
dyti visų rūšių ginklus. Kur 
kariškai mokomi vyrai, Ijurie 
nepriklauso NSDAP organiza
cijai, Chmara atsisakė pasa
kyti, nes nenorįs būti savb 
krašto išdaviku. Chmara dar 
yra parodęs, kad NSDAP sfe-

rudenį Tilžėje buvo sutelkta 
labai daug S A ir SS vyri}, ku
rie laukę iš savo vadovybės 
įsakymo žygiuoti į Klaipėdos 
kraštų, kai užšalsiųs Nemunas. 
Stasiuliui apie tai yra sakęs 
net vienas SA narys. Liud. Er
nestas Galvanauskas yra pa
rodęs, kad vokiečiai jau ne 
nuo šiandien tikrai siekia at
siimti Klaipėdos kraštų. R»ų 
liudytojų pagarsintieji paro
dymai jau nebedavė nieko sva-

rose 1933 m. buvo kalbama, rbesnio naujo.
(Tęsinys nuo 3 pusi.) 

argan’zacijų, kokia veikė 
aro krašte.

Pagarsinti liudytojų buvu
sio iš Vokietijos atbėgusio SA 
vado — Vokietijos pil. Willy 
Chmara, pasienio policijos va
do Klaipėdos krašte Broniai* 
Stasiulio, inž. Ernesto Galva
nausko, Stepo DerhUto, Vilhel
mo Giszo ir Antano Palaičio 
parėdymai.

Liud. Chmara yra parodęs 
esųs lankęs Rytų Prūsų apy
gardos SA vadams skirtų Rei
cho mokyklų Berlyne, kur dė
stė Rosenberg, Nill ir kiti.

Sa-
—

CLASSIFIED
AUTOMGBILES AUTOMOBILES

EMIL DENČMARK INC
Vartotų Karų Bargenai--------
1934 — Dabar tu- NASH ’32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe.

Juodas, 6 drat. ratai, geri talerai, 
trunk raek. whlpcord trim. Gersi 
atrodantis Nash geram stovy $395

CHEVROLET
rime keletą 1934 Chevrolets, Se- 
dans Ir 2 durų Sedans, viri kuone 
nauji ir apkainuoti taip. kad jums 
duodamas DIDELIS 8UTAUPYMAS

PONTIAC — ’34 — 4 durį, sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai. ’Srodo ir vei
kia kaip naujas, vienas iŠ puikiau
siu karu rnOsų stake. garantuotas, 
DIDELIS SUTAVPYMAS.

BTTICK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri talerai. 
mohulr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias. 5 cream dr&t. ratai, 
tik trumpa laika vartotas, ižrodo 
kaip naujas. Garant. BAfttJENAS.FORD — *34, 2 duru Sedsn. MMv- 

nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. ga.rantuotea ir onkrinuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

kata vis eina silpnyn. Jai tuojimen^ parašyti visus paliki
mus. Liudininkus surasti Bag 
donas paveda savo z pagelbi- 
ninkui Kadžiui, o pats eina 
surasti advokatų.
(Plačiau parašysime rytoj.?

ateina į galvų testamentas. 
Neįstengdama jį įtikinti, kad 
jis jai paliktų savo turtus, ji

Bus aptarti svarbi, (15st6 , R t CTdvSs 
klausimų ir įkurta Lietuvių 
Piliečių Sąjunga.

Organizacinė Komsija
i
ĮDOl

OGRA
GRAŽUS IR ĮDOMUS RA

DI0 PROGRAMAS

litiką. Tai esanti politika 
“Drang nach Osten”. Buvo 
sakoma, kad Trečiasis Reichas 
ginkluotųjų jėgą atsiimstųs 
Versalės sutartimi prarastus 
kraštus, taip pat ir Klaipėdos

BUICK — *33, Model 86-R. 2 pasaž. 
coupe su Rumble seat. Juodas. SeSI 
drat. ratai, trunk raek. Priklausė 
turtuoliui Ir labai mažai vartotas. 
Puikiai tfirodo, tobulam stovy. Ga
ri ntuotas ..............  ....................... $7.5

CADILLAC '30 — V-8, 5 Sedan. Juo
da.-*, mediniais ratais, Bpare tire 
užpakaly, whipcord trim, laibai ge
ras karas žema kaina ............ $375

NASH '82 — I.lght 8. B Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai) geri taje.rai. 
ištikimas, ėkonomiSkas mažais ka
ras, atrodo ir bėga gerai .... $325

nustebino jo palikti turtai ir 
jie niekaip negali suprasti, 
kaip žmogus turėdamas tiek 
Durto, galėtų gyventi tokį var
gingų gyveniniij. Jie aiškina, 
kad Kelly buvo nepilno pro
to.

Šiomis dienomis Butmanie- 
nės “flophouse” 651 W. Ma- 

\dison Street, dabartiniai gy
ventojai susirinkę daug gin
čijasi. Jie mėgina išrišti klau
simų, kaip gali žmogus neno
rėti savo turtu naudotis. Kai 
kurie sako, kad dalykas yra 
tame, kad ne tas asmuo turėjo 
pinigus. Jei mes dabar turė
tume tiek turto, tai mes grei
tai parodytume, kų galėtume 
su jais padaryti. — Geriau
sias lovas — geriausius val
gius — automobilius ir ge
riausius gėrimus.

Visos nelaimės priežastys

Praeitų metų, gruodžio mė
nesyje, James Kelly, kaip tik-

vo automobilį ir keliauja pas 
Butmanienę. Atėjus į Butma
nienės namus, susipažino su 
Kelly. Butmanienė jam paai
škina visų dalykų ir jis tuoj 
pastebi gerų progų pasipelny
ti. Pasikalbėję, jie susitaria 
padaryti testamentų, palikda
mi turtų sau. Bet norint tų 
padaryti, jie turi daug kų su
žinoti nuo paties Kelly ir be 
to, jie turi gauti paties Kelly 
parašų. Kaip tai įvykdžius? 
Bagdonas gerinasi prie Kelly 
ir Butmanienė meilinasi prie 
jo ir, kiek galima pastebėti iš 
vėlesnių atsitikimų, ji įgyja jo 
pasitikėjimų. Ji sužino šiek 
tiek apie jo turtų didumų ir 
gauna jo parašų.

ŠtaV Kelly rimtai suserga 
Pašauktas gydytojas Hur- 
M’rtz. Jis sako, kad jo gyvy
bei rimtas pavojus. Pataria 
nuvežti į ligoninę. Bet kur 
tau čia vež. Jei Aai padarytų, 
tai žmogus gali pasveikti ir 

ras skupuolis, negalėdamas ^ar ^6* laikų gyventi. Bet 
ilgiau išbūti atsitolinęs nuo >Uma Pro^ »reit Pa
savo turtų, kurie gulėjo įvai
riuose Chicagos bankų sau
giose dėžutėse, sumanė iške-

VISŲ GRAŽIAI PASI
DARBUOTA

rfUICK — -33. Model 57. S pasaž. 
Sedan, Juodas, Se?.i-drat. ratai, 
trunk raek. Sis mažas Buiek sedan 
ISrodo kaip naujos, nerasite ’»rb 
panaSaus. Garantuotas............$7$5

BUTCK '30 — Model 46S, 2 nr>.«až. 
coupe su rumble sėst, Freneh b'ue, 
8 drat. ratai, labai gražus coupe 
tobulam stovy ......................... $295

Praeito antradienio vakarų 
Peoples rakandų krautuvių ra 
dio programų pMdalnuota daug 
rinktinių daipų, pasakyta 
įdomių kalbų iri padaryta pra
nešimų. Girt nai dainavo kva
rtetas, duetas ir solo. Daim-

NORTH SIDE. — Vietinis 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų skyrius surengė įdomų 
vakarų kovo 10 d., parap. sve . , 
tainėje. Publikom n.sir nko K’ Stenana-
daug.

Programų pildė West Side

vičius. Dr. ,T. Kovarskas pa
sakė įdotnių kalbų iš sveika-

PAIESKAU
Juozo ir Jono Gaižauskių, pa
eina iš Namakščių par., Smul
kių ka:m. Žinantieji praneškit, 
būsiu dėkinga; arba patys ąt- 
sišaukit. Turiu svarbių reikalų 

MARIJONA PUGZLIENft 
1419 So. 49th Avė., Cicero, PI.

PARDAVIMUI BIZNIAI

DODGE — ’SS, 4 dun, Sedan. Jub- 
das, 5 mediniai ratai. Siu Dndgc < 
yra ekonomifikas operuoti Ir pul- 
k'am rtovy. Gcriausiss karna m,'4!'’i 
Šeimynai. Garantuotas ............ $525

PI.YMOUTH *83, -r 4 Door Sedan. 
Juodas, 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai, lobai pulkus mažas karas. 
Garant........................................ MIS

STTTDERAKER — *82, 5 parnž. coupe 
su bul’t In trunk. Juodas, RcSi drat. 
nitai. Labai pu'klatn atovy Ir ifi"-do 
kaip naujas. Garantuotas .. $4.5

Pardavimui grocery ir deli- 
- , - - catessen krautuvė. Geras sta

tos srities, o Pęoples rakandų kas, pigi renda. Turim parduo-

FORD ’3S — 2 p»»až. Convartlb’e 
Coupe, V 8, Juodas su Geltobais 
ratais Ir gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ................................................. ZMS

CADILLAC '28 — V-8. S Sedan. Mė
lynas, « drat. ratai, trunk raek. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus................ $195

BUICK — ’Ž8, Model 57. B Sedan. 
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai .......................e...........................

PACKARD ’28 — 8 cyl. 
drat. ratai trunk raek

7 Sedan. S 
............ $05

J naudoti ir jie jam pataria 
išimti iš bankos reikalingų 
išlaidoms pinigų. Nuėję į 
bankų išima $700. $200. iš
tos sumos tenka Bagdonui. 

«»vo drabnJiat.,1^ vieton j ligoninft jį,
•ttriio savo kakl, rankSluoS-jgrįjįta į Butmanienės namus. Du, atsisveikino su savo p ra- Čia ateina gydytojas antru

liauti į (’hu;i/:i Jis apsirėdė

lošėjų - mėgėjų grupė; vaidi
no “Šventoji Teresėlė”, para
šyta kun. J. Mačiulionio. Su 
grupe buvo atvykęs ir 
au orins.

Muzikalei veikale daliai va
dovavo Aušros Vartų parap 
varg. J. Brazaitis. Vokalas p 
dotnipo publikų. Tarpais kaP 
bėjo kur. J. Mačiulionis, vie
tinis klebonas kun. J. Svirs- 
kas ir A. Bacevičius.

Antrų programo dalį atliko 
vietiniai. Š ų koncertinę dalį 
prirengė Šv. Mykolo parap. 
varg. N. Kulys. Jis turi apie 
save Rusispietęs gražaus jau
nimo. Jo choras yra geras. Be 
to, prirengia ir solo, duetų, 
kvartetų ir t.t, Ir šį kartų pro 
gramo dalyviai šauniai pasi
rodė.

Garbė Šv. Ku/miero Akad

kompanijos pitįm. M. T. ke
žas prantešė apie didelius Peo
ples krautuvių, pris'rengimus 
jp^tarnauti visuomenei pavasa 
rio metu. Jis ;pranešė, kad

ti, nes turime kitų biznį.
2109 So. Halsted St.

PELNINGA PROGAI

PONTIAC RTX — ’32, 4 durt, Sedan, 
Juodos su raudonu striping Ir S 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai IA- 
rodo ir geram stovy ................ $g»5

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos pulkų 
ataka garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gera vartota Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGRLI6 KITŲ

Nažlė tioteris priversta parduoti C0 
ake.riu farma labai pigiai. Dal) gali 
Įmokėti, o kita ant lengvų ISmokėjl- 

, tnų. Kreipkitės pas MBS. ANNA KI-
krautuvės yra paskyrusi or ke- MBER so- 4otii Avė., ci-eeris III.

2
orsuRANdt- ’ i’

NOTAIk

PUBLIC

PERKAM
LIETUVI*

KU8BONUP
REAL E8TĄTE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite | mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
MM 47th STREET Tel. LAPayette 1083

=*=

HAVANA, Kuį^a, kovo 14. 
— Čabanas tvirtovėje laiko
ma apie 50 revoliucinio strei 
ko vadų.

LEONARD A. GREETIS
Real E$tate — Insurance — Notary Public

A pd raudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4423 So. Fairfield Avė. > LAF. 6618

Valandos: —Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 
PirmAdienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone BOVlevard 2800

Joseph J. Grish
. ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4«$l S. ASHLAND AVĖ.
Res. (515 H. Rockvvell St 

Phone REPublic $728 CHICAGO

RAILA S RADIO TAISYMO 
STOTIS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki (. 
Paneddto, Beredoe Ir Pėtnyfilos 

vakarai. ( Iki I.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas RETNibllc $<0$

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Fabrike išlavinti mekanikai 
kuogreičiausiai ir pigiausiai 
pataisys jūsų Radio ir kitas 
elektrkines mašinas. Šaukite:

CICERO 1029
1622 So. 49th Oourt, Cicero

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoj* 
ekonomlAkas. be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota vogs ir žiluma.

Trys Telefonai:
Screenlng“—$4.TS Republlc 0(00
Mine Run—(. 7-5 Lawndale 7»«(
Lump arba egg—(.00 Merrftnac 2524 

NORTHERN COAL OO., 
Lasrndale 78(« Merrlmac $524

Verona Coel. Hlgh Hent. Low Ash. 
Lump or Egg ((.00. Mine Run or 
Range $5.78. Sereenlngs Csr Rtoker 
14.75. Flfty centą extra on single 
ton orders.

OUTTENDORP COAL 00 , 
4257 W. Cermak Rd., 

Lawndale 4949


