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METAI-VOL. XlXi

BE RYTU LOKARNO PAKTO NEBUS TAIKOS
TAIP SAKO SOVIETŲ 

VYRIAUSYBĖ

Maskva reikalauja, kad nebūtų 
žaidžiama su Vokietija

ANGLIJA TURĖTŲ KEISTI SAVO 
NUSISTATYMĄ

LONDONAS, vas. 21. — J 
Sov. Rusijos vyriausybė ida- j 
vė Anglijai ir Prancūzijai 
notą. taikos klausiniu.

Maskva pareiškia, kad Eu
ropai taika gali būt užtikrin
ta tik regionalių savitarpio 
saugumo paktų sistema, ir 
kad rytų Lokarno paktas, pr
ieš kurį Vokietija tiek daug 
purtosi, turi būt ir pačios 
Anglijos pilnai remiamas ir 
palaikomas.

Maskvos vyriausybe nuro
do, kad be regionalių paktų į

VILNIUJE PO BAŽNYČIA 
RASTI SLAPTI 

KAMBARIAI

TŪKSTANČIAI ITALŲ 
KAREIVIU SIUNČIAMA 

ApRIKON
NEŽINIA, KĄ T. SĄJUNGA 

PADARYS TUO 
KLAUSIMU

ŽENEVA, vas. 21. — Ži 
iriomis iš Rymo, Italijos vy
riausybė tūkstančius karei
vių siunčia j Etiopijos pasie
nius. Sakoma, kad iki sek- 
madienio bus pasiųsta dau- 

igiau kaip 17,000 kareivių.

ne visiems suprantamo žygio. 
Ji yra surišta T. Sąjungos

VILNIUS, vas. 21. _  Re- aiškiais nuostatais, kuriais
montuojant Dominikonų baž- pažymėta, kad vienas kuris 
nvčią darbininkai po alto-l^- Sąjungos narys negali 
rium susekė slaptuš laiptus į pulti kito nario. Etiopija taip 
požemį ir ten rado du ruimin priklauso T. Sąjungai il
gus kambarius, kurių vienas i08 sienos yra teisėtai api- 
vra tuščias, o kitam — daug

H. HOOVERIS 112 ™* 
AUKSO S1ANDAR * “’J 

DO GRJĮŽĮNIMA
PAREIŠKIA, KAD TIK TUO 
KELIU GALI BŪT ATSIEK

TAS PASITIKĖJIMAS
TUCSON, Ariz., vas. >L — 

Buvęs prezidentas H. Hoovi- 
ris, aptardamas vyriausiojo 
teismo nuosprendžius aukso

. ... . . . . klausimu, pareiškia, kad tuoItalija imasi Ypatingo ir . . x. • ,. . ____ * _ ” j kebu krašte nebus grąžintas
pasitikėjimas vyriausybe.

brėžtos.
karstų su mirusiųjų palai- T. Sąjunga tikrai turės 
kais. • daug pagalvoti, ką ji darys,

Spėjama, kad tuščiam kam jei Italija ims pulti Etiopiją.
pripažinimo ir lie Anglijos j)arv 1863 metais sukilėliai-------------------
pilnos paramos neįmanoma1 turįę slaptus SUfii rinkimus.
laika ir ramybė Europoje. jo kitam — palaidoti mirusie-

Jei Anglija dvejoja apie jį nuo koleros 1812 metais, 
minėtų paktų rėmimą, ji tuo 
keliu palaiko Vokietijos at- 
kaklumą ir leidžia jai diktuo 
ti savo norus visoms didžio
sioms valstybėms.

Anglija su savo oro sau
gumo pakto sumanymu ne
gali užtikrinti taikos. Reika
linga yra imtis griežtesnių 
žygių prieš Hitlerį, kurio va 
dovaujama nacių vyriausybė 
paduoda įvairius išsisukinėji
mus, stato nuosavus reikala
vimus ir dažnai skelbia gra
sinimus.

Anglija jaučiasi, kad sov.
Rusijos vyriausybė ardo jos 
taikos planus.

SUGAUTI DU PABĖGĖ
LIAI Į VOKIETIJĄ

NEUNISTES
POLICIJA SAUGOJA DIRB

TUVES, AREŠTUOJA 
PIKIETININKUS

Chieagos policija vakar ar 
eštavo 15 vyrų ir 5 moteris 
siuvėjas. Tai siuvėjų streiko 
pikietininkai. Jie sulaikė ei
nančias darban į kai kurias 
moteriškų drabužių dirbtu
ves siuvėjas. Kai kur pasi
reiškė žmonių susibėgimai. 
Įsikišo policija ir įvyko 
eštavimai.

ar-

Anot jo, būtinai reikalinga Kai kurios mot<‘riSk« <lra- 
doleriui grąžinti aukso stao-j taži>! dirbtuvės atidaryto., 
darda, nelaukiant to, kad\1>,l l,a "<“Priklau.anėioS uni- 

jai darbininkės.
Tai tik pradžia

koks kitas kraštas tai pada
rytų pirmiau. Tai vienatinis 
būdas gerovės grąžinimui.

ŠEN. VVAGNER PRIEŠ 
KOMPANIJŲ UNIJAS

Streikuojančių 
turi vilties ir 
traukti kovon.

ITALUA PASIRYŽUSI 
LAIMĖTI KARA

PLĖŠIKAI PAGROBĖ
10,000 DOL. Iš 

SKERDYKLŲ
Trys stipriai apsiginklavę 

plėšikai vakar puolė Hamm- 
ond kompanijos ofisus gyvu
lių skerdyklose. Pagrobė 10,-

KAUNAS. — Neseniai Ka 
riuomenės Teisme, besvars
tant hitlerininkų bylą, vienas 
iš liudininkų, būtent Martin 
Burkant, savo aukštesnių pa
rodymų, duoti} tris kartus 
teismo tardytojui, išsigynė, 
nors anksčiau buvo skelbęs, 
kari viskas, kas tardytojo už
rašyta, yra teisybė.

Tačiau toks “teisybės sa
kymas,” matyti, ir pačiam 
liudininkui pasidarė gana aiš
kus savo išvadomis, todėl jis. 
nors ir tarnaudamas kariuo
menėj, nieko nelaukęs nu
sprendė dumti į Vokietiją 
Anksčiau jis Vokietijoje bu
vo lankęs specialius kursus, j 
buvo mokomas, kaip reikia

RYMAS, vas. 20. — ltali- 
I ja pasirengus karan su Etio
pija ir tikisi laimėti karą.

Italijos saugumo vyriausio
ji taryba turėjo keletą posė
džių pastaromis dienomis. 
Visuose pirmininkavo pats 
premjeras Mussolįnis.

Vyriausybė paskelbė šį pa
reiškimą:

“Italija gali būt rami ir 
užtikrinta, kad taryba suma- J 
niai atliko savo pareigas im-1 

Į dainos reikalingų priemonių '

NACIAI LAUŽO KATALIKO BAŽNYČIAI 
PRIPAŽINTAS GARANTIJAS

Bavarijoj jie užgrobė 25 kata
likų mokyklas

MEKSIKOS VALDOVAI 
SIEKIA BOLŠEVIKIZMO

MUNICHAS, Bavarija, va
sario 21. — Kardinolas Fanl 
baberis painformavo Yatika-

---------- Iną ir Berlyną, kad naciai per
SAN ANTONIO, T«x. —Įžengia pripažintas garantijas 

Jo Eksc. arkivyskupas lx»o-1 Katalikų Bažnyčiai Bavurijo- 
poldo Ruiz, ištremtas iš Mek jc.
sikos apaštališkas delegatas, 
paskelbė atvirą laišką apie 
Meksikos raudonosios vyriau
sybės vykdomus Katalikų 
Bažnyčios persekiojimus. Lai
škas yra atsakymas Meksikos

streiko. prezizlcntui L. Cardenas, kurs kams tėvams ir pagaliau už- 
siuvėjų vadai į neseniai svetimų kraštų ko- grobė 25 

respondentams pareiškė, kad,
girdi, Meksikoj nesama jokių 
religinių persekiojimų, vien 
tik vykdoma konstitucija ir 
įstatymai.

Apaštališkas delegatas pa
brėžia visą eilę atsitikimų, 
kaip pati vyriausybė peržen
gia konstituciją persekioda
ma katalikų vyskupus, kuni- ■
gus ir pasaulinius katalikus, • Kongresas turi bilių,

neunistes pa-

Dirbtuvių ir dirbtuvėlių sa 
' vininkai teisinasi, kad jie ap-

----------- ' moka darbininkes taip, kaip
TYASHINGTON, vas. 5.— yra nustatyta kodu. Tačiau 

Šen. AVagner, demokr. iš N. jie užtyli faktą, kad kodas 
Y., įdavė kongresui taip va- seniai sustatytas, o šiandien 
dinamą darbo ginčų bilių. gyvenimas žymiai pabrangęs 

Šio biliaus tikslas yra, kad Taip pat tęsias
išteisėti kompanijų unijas ir, vežiotojlJ streikas. 
visoj pramonėj duoti pirmy- funkiai paSautas 
l,f profesinėms unijoms. žiotojas „estreikininkns.

Bilium nurodoma, kad rti- -------------------
kalinga sudaryti nuolatinį vi
sam kraštui darbo santykių 
boardą ir jam pavesti, kad , 
jis vykdytų įstatymą su fede
ralinio teismų pagalba.

ŠEN. BYRD PREIŠ VIE
ŠUOSIUS DARBUS

krašto apsaugai, taip kad pa M'ASHINGTON. vas. 21.— 
sitaikius karui, Italijai užtik Svarstant prez. Roo^evelto
raitas laimėjimas.”

PRANCŪZIJOS PROTES
TAS MEKSIKAI

4,880,000,000 dol. 
šiesiems darbams sumanymą 
šen. H. F. Bvrd, deni. iš (Va, 
pareiškė, kad visiškai būtų 
atmestas šis sumanymas, ka-

ir

vienas

anglių
Vakar

CHICAGOS TEISĖJAI 
TURI BŪT PILNAI 

APMOKAMI
Prieš porą metų ekonomi

kos sumetimais sumažinti at
lyginimai ir algos Chieagos 
miesto darbininkams ir tar
nautojams.

Kai kurie municipaliniai
fondo vie- i teisėjai pasipriešino tokiai 

tvarkai, bet jie buvo igno
ruojami.

Dabar valstybės vyriausias 
teismas nusprendė, kad teisė

TARYŽIUS, vas. 21. —
Meksikos vyriausybė pasiry
žo konfiskuoti prancūzų kata
likiškas mokyklas, kurias ve
da krikščionys broliai.

Pra

sprogdinti tiltus, mėtyti gra
natas, elgtis su sprogsi, me
džiaga, ir k. kariškų paslap 

(XX) dol., kurie buvo parvežti' čių. Drauge buvo įgrasintas, 
iš banko apmokėti darbinin- kad apie tai neužsimintų nie-jgiuntė protestą Meksikai
kus, ir paspruko. kam nė puse žodžio. Visa tai , -------------------

Piktadariai buvo apsitaisę • tardytojui anksčiau nuošir-’

incflzijos vyriausybė pa

IŠŠOKO Iš LĖKTUVO
kai skerdyklų darbininkai ir 'džiai išpasakojęs, paskiau 
niekas jų negalėjo įtarti, ka- visa dėlto visko, matyti, iš 
da jie įėjo į skerdyklų sritį, šalies paveiktas, išsigynė.

Išsitraukę mašininius šau-1 Prie sienos pabėgęs Dur
tuvus jie sukėlė tikrą terorą kant buvo sugautas ir gražia 
tarp darbininkų — vyrų ir tas atgal į teismą. Be ko ki- 
moterų, kurių apie 130 tuo to, jis dar turės atsakyti už 
laiku dirbo. pabėgimą iš kariuomenės

Gautosiomis žiniomis, lindi-

dangi kraštas 
įgrimzdęs į 
las.

Šen. Byrd padarė tą parei
škimą, kada kitas demokra
tas senatorius padavė s .ma
nymą, kad minėtą fondą su
mažinus iki 1,880;(XX),(X\) do
lerių.

Tačiau nė vienas šių sena
torių nepadavė kitų kokių 
planų nvdarbo sumažinimui. 
Tik nurodė į
naštą.

LONDONAS, vas. 21. -- 
Seserys .Tane ir Elizabetli du 
Bois, U. S. gener. konsulo 
Neapoly, Italijoj, dukterys, 
20 ir 23 m. amž., skrindant 
britų lėktuvu per Angliją su-[ 
sikibusios iššoko' iš lėktuvo I 
ir žuvo. Esą jos susikrimtu-

KAUNAS. —ftv. Luko Ii- ninkas Burkantas bėgu no | sios dėl jų mylimųjų mirimo, 
gouinėje mirė buv. Drausmės vienas, bet susitaręs su t> i- i ... ■
batalijono kapelionas, Senųjų siamuoju Bernickeriu. Jie at sensaciją. Daugelio kaltina- 
Varnių klebonas, kun. Stanis- varyti į teismą. Kariuomenės mųjų nuotaika vėl 
lovas Janeliūnas. |Teisme sukėlė tai dar vieną .laipsniais krito.

Muniche nacių politinė po
licija suardė bažnytinius su
sirinkimus, kur turėjo kalbė
ti kunigai, policija kon
fiskavo ganytojinį laišką, ku
rį kardinolas išleido kalali-

ms tėvan
katalikų mokyklas

Bavarijoje.

Nežiūrint to, vokiečiai ka
talikai ir toliau griežtai ko
vos už savo teises.

PRIEŠINASI VYRIAUSY
BĖS KONTROLEI

Kongresas turi
kaip ji neteisėtai varžo kata- Į krašto vyriausybė paimtų sa 
likams laisvę ir draudžia gar vo kontrolėn anglių kasyklas 

ir skirtų už iškasamus anglis 
bet kokius federalinins 
kesčius.

Kad

kinti Dievą, ir t. t.
. Arkivyskupas pareiškia, 
kad šiandieninės Meksikos re 
voliucinės vyriausybės svar- Anglių kasyklų kompanijos 
blausias siekimas yra bolše-' yra grježtai nusistačiusius 
vikizmas ir viską griaujantis prieš tą bilių. Kompanijų at- 
ir naikinantis komunizmas, stovai pareiškia, kad vyriau- 
kurs nieko daugiau nežino, Sybės kontrolė padidintų kai 
kaip tik kovoti prieš religiją, nas anglims ir tas tluotų pfco 
išgriauti privačias savastis, gos vyriausybei, kad savo ži-

mo

ir be to yra; jams turi būt mokamos pil-l
milžiniškas sko- nos algos. .Teismas nutyli ap-;

ie kitus tarnautojus ir dar
bininkus tuo pačiu klausimu.

KOVA SU NEŠVARYBĖMIS

SUOMIS IŠRADO NAUJĄ 
SKLANDYMUI MAŠINĄ

HETaSINKTS, vas. 21. — 
Paskelbta, kad jaunas suomis 
išradėjas, Vilijo Tx>uhla, 'iš
rado naujos rūšies sklandy- 

didelę skolų Į mo mašiną (belicopter), su 
kuria galima skristi apie 250 
mylių per valandą.

šeimas ir visokį žmonių (irau 
gijinį gyvenimą.

IEŠKOMOKESČIAMS 
NAUJŲ ŠALTINIŲ

SPRTNOFIELD, Ilk, ves. 
21. — Gubernatorius ITorne- 
ris dar kartą turėjo pasita
rimų su legislatflros vadais, 
kad suradus kokių nors nau
ju šaltinių, iš kurių bf.-.ų ga
lima gauti naujų mokesčių

Nieko galutinio nenurnrDi. 
Dalyvavę pasitarimuos'' va • 
dai sutarė, kad kiekvienas jų 
skyrium pagalvos apie pa
duotus sumanymus.

nion paėmus ir kitas pramo
nės šakas.

'-Chicago sveikumo departa
mentas pagaliau ėmėsi kam
panijos, kad apšvarinus sk
albyklas, kurios reikalingos 

ir ikišiol buvo ap-

SOFT.TA, vas. 21. — Bul
garų karalius Borisas susir
go gripu.

arti
keliais SvarumoI

• leistos.

Dės Plaines upėje,
Maywoodo, įlnžna ledui pri-.tų katastrofų 
gėrė du vaikai iš Chicago. 1 dirižabliais

PRIEŠ DIRIŽABLIŲ 
STATYMĄ,

TVASHTNGTON, vas. 21.— 
Karo laivyno sekretorius 
Shvanson pareiškia, kad jis y 
ra priešingas, kad karo lai
vyno departamentas statytų 
naujus dirižablius.

Anot jo, pakanka laivynui 
su brangiais

Suspenduoti policmoraj* 
Grabam ir Hunter iš Chicago 
avė. nuovados, Chicago, 
du kaltinami dviejų įtariamų 
vyrų apmušimu.

ĮSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMĖS
Atspausdinta .18 maldakny
gės “Ramybė Jums.”

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

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

Chicago, Illinois.

ORAS
CHTCAGO T R APYLIN

KĖS. — Numatomas lietus, 
arba sniegas: šiandien daug 
šalčiau.
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KUNIGAI IR MŪSŲ VEIKIMAS

prižiūrėtų, kad Studentų kuopos nariai užsi
mokėtų po vienų dolerį į metus žurnalu pa
laikymui.

Kunigų Keinius skiriu iš savo iždo šimtų 
dolerių “Studentų Žodžiu” palaikymui ir 
prašu dvasiškius jį palaikyti ir platinti.

2. Lietuviškų mokyklų reikale sudaryta 
sekanti rezoliucija:

Kunigų Vienybės Seimas prašo Aukšta) 
Gerbiamus Dvasiški jos paremti Marianapolio 
Kolegijų ir kitas lietuvių mokslo įstaigas, ra
ginant jaunimų stoti į tas mokyklas ir remti 
jas moraliai ir materialiai.

3. Susivienymo Lietuvių R. K. Ameriko
je reikale išnešta rezoliucija:

Lietuvių Katalikų S. A. išeivijai Ameri
koje svarbiausia fraternalė organizaciją yra 
L. R. K. S. A. Susivienymas organizuote ir fi
nansais stiprėja. Dabar jau įvesta nauji sky
riai.

Depresija natūraliai silpnina Susivieny- 
mą nariais. Svarbu yra todėl kreipti kata

likių dėmesį į Susivienymo rėminių ir įsirašv

Knvn Ateltaliinaic ęrrrmlrmo,ntino wolieininkli bažnyčią, jo nepriėmė kaip ju tikėjai Iv v Vd OU OCranrone .Vargšas “vyskupas” lieka be ir vėl grįžta pas dr. Šliupų į
_________ vietos. Tuomet Demskis rašo [Senintus. Kelionėje jis

Šliuptarniij Lopšys. - Demskis. - šv. Juozapo 
Parap. Bažnyčioj Nezaliežninkai. - Teismai.
- Kerštas Prieš Kun. J. Kurą

Susiorganizuoja parapija Įmaišęs į revoliucinį judėjimą 
Scrantone yra 143,400 gyve- Rusų valdžia jį labui perse

ntojų, kurių tarpe yra 2,000 kiojo ir gaudė. Tuomet jis 
lietuvių šeimynų. Jau 1891 m. .slapta pabėga Į Paryžių, čia 
lietuvių būta apie 200 šeimy-'apsigyvena keletu metų, bet 
nų, kurių galvos — tėvai be-1 gyventi labai nesiseka. Pr."

' veik visi dirbo kietųjų anglių'mokęs prancūzų kalbos, Dem- 
kasyklose. Tais laikais lietu- skis atvyksta į Kanadą ir vie 
viai katalikai buvo susiorga- noje parapijoje gauna už kle-
nizavę į fraternalę Sv. Juoza
po dr-jų. Iki 1891 m. lietuviai 
savo parapijos neturėjo. Jie

bonų. Nors jis klebonauja ka
talikų parapijoje, bet slapta 
palaiko santykius su nezaliež-

eidavo į lenkų ar airių bažny- ninkais; žinoma, nei parapijo-
ėi«s. nai nei vyskupas apie tai nie-

Lietuviama kuip airiai taip ko nežinojo.
mą.’ Šių metų paskelbtų Susivienymo vajų 'ir ,enkai Wko- 1891 m. Šv. | Detroit, Mieli, vienoje lenkų

labai
laiškų kun. Al. Burbai į Ply-J susišaldė ir atvykęs pas Šliu- 
moutli, Pa. nusiskųsdauias, i pų apserga plaučių uždegimu, 
kad jis Kanadoje labai vargs- Tarnaitė pas jį buvo katali- 
tųs ir prašo kun. Burbos, kac kė. .Ji norėjo, kad sergantis 
jam pagelbėtų kaipo dideliam Demskis prisimtų kunigų. Jis 
Lietuvos patrijotui. Kun. Al. [neprisiima ir įniršta be kuni-
Burba 1893 metais pasikvie
čia jį pas save į Plymouth, 
Pa., kur jis padeda kun. Al. 
Burbai dirbti bažnytiniame 
darbe.

go-
Demskiui mirus, dr. J. Šliu

pas pašarvojo jį labai papra
stai. Patiesė ant lentos užden
gdamas nuo akelio paimta gū-

Kun. Al. Burbai išvykus su nįa. Nebuyo prie nabašninko 
misijomis, Demskis jį pava- [j0kio kryžiaus ar žvakės. Su- 
duoja ir atlieka visas bąžny-liig velionies noro. trečių die
tines pareigas. Grįžus klebu- 'ną j; šliupas ifcvoža lavonų į 
nui iš misijų, žmonės pradeda 1 krematorijų ir sudegina inlei- 
jam skųstis, kad Demskis per'gdamaM j0 Julkes ant ketunų 
išpažintį nesielgiąs kaip kiti^jų. Tai taip liūdnai ir bai- 
kunigai, bet jis labai savotiš- ggsį bedievybės apaštalo gj- 
kaį darus. Už atgailų vietoje Venimas.
poterių ar atskaityti maldų,
užduoda perskaityti kokių lai-

Kun. dr. Jonas Navickas, M. I. C., Ma
rianapolio Kolegijos direktorius, “Tiesos Ke
lyje”, leidžiamame Lietuvoje, rašo apie 
Amerikos lietuvių kunigus ir jų veikimų.
Ar tik nebus pirmas tos rūšies rašinys, ku
riame teisingai įvertinama svarbus kunigo 
vaidmuo išeivijos religiniame ir tautiniame 
gyvenime.

Parapijų organizavimas, mokyklų staty
mas, misijos, pastoracijos darbas tai dar ne 
viskas, kuo mūsų kunigai rūpinosi. Jų tarpe 
rasime gabių rašytojų, laikraščių ir knygų 
leidėjų, visiuomenės veikėjų ir gabių organi
zatorių. Jie taip pat buvo mūsų tautinio ju
dėjimo priešakyje. Jų nuopelnai kovoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės taip pat yra la
bai stambūs.

Kad ir dabar mūsų kuniguins gyvai rū
pi Vįsį aktualieji reikalai, apie tai pasako nes- 
Kunigų Vienybės seime, buvusiame spalių 
mžn. 16 d., rezoliucijos, kurias čia mes pa
duodame;

Kunigu Vienybės nariai prašomi remti ir sa-1 dr-jos iniciatyva su- parapijoje klebonavo kun. Ko
vo parapijose sudaryti skyrius: Ypatingai »rbwuuoU parapija, prie laSevski, kuris buvo nepapra- svamaniSko turinio knygelę
raginami visi kunigai dėtis į Susivienymų. 

Susivienymas L. R. K. A. dar neturi čar-
lerio Connecticut ir Massaehusetts valstijo
se. Šių valstijų dvasiškiai prašomi tuo daly
ku susirūpinti ir Pildomajam Komitetui pri- 
gelbėti.

4. Blaivybės reikalu:

Marianapolio Kunigų Vienybės Seimas, 
turėdamas omenyje, kad Amerikoje prohibi- 
crjjų atšaukus ir svaiginančius gėrimus lega
lizavus atidaromas kelias Į viešų girtuoklia
vimų, kas žudo lietuvius moraliai ir dvasi
niai, kviečia kunigus stoti į kovų prieš tų 
blogų, steigiant Blaivybės kuopas ir įskiepi
jant blaivybės bei abstinencijos idėjas per 
spaudų, paskaitas, radio ir kitokias priemo-

kurios prisidėjo 180 šeimynų, 
Iki liepos mėnesio 1894 m. lie
tuviai pastovaus kunigo netu-

stai iškalbus ir visų parapijie- Kun. Burbai pareikalavus pa
čių labai mylimas ir gerbia- siaiškinti, jis labai gražiai ma 
mas. Vienų kartų kun. Kola-

Kivirčai.

Nuo pat įsikūrimo Šv. Juo
zapo parapijos, visais parap. 
finansais daugiausiai rūpinosi 
parapijos išrinktas komitetas.kėjo išsisukti — išsiteisinti.

Netrukus po šio incidento, Parapijos komitetu paprastai 
Preeland, Pa. vienoje lietuvių- į būdavo svietiškiai žmonės. Ka 

laikyti pamaldų. Iki lietuviai Katalikų Bažnyčios — uždeda'lenkų parapijoje reikėjo kuni- rtąis į tų'koniitetų įsiveržda- 
nozaliežninkų parapijų. Kun. jgo. Kurt. Al. Burba norėda-jvo labai netinkami asmenyr, 
Kolaševskis būdamas iškalbi- mas Demskiu atsikratyti, pa- kun. A. Kaupas buvo ty-
ngu suklaidina ir visų para- siūlo jį vyskupui, kaipo mo-.kus, ramus ir lėtąs žmogus, 
pijų aiškindamas žmonėms, kąntj lietuvių ir lenkų kalbas, jo ypač būdavo užimtas litera 

Vyskupas duoda jam parapi- [tintu dąrbu, tai tokia pavapi 
jų. Na ir vėl klebonauja. Bet įjos tvarka ir buvo patenkin-

rėjo. Iš. Plymouth, Pa. atva- ševskis susipyksta su vysku- 
žiuodavo kun. Ak feurba at-'pu ir atsiskiria nuo Romos

bažnyčių pasistatė, pamaldas 
laikydavo Sv. Tomo airių pa
rapijos salėje.

Kada lietuviai pradėjo rū- , , .. ... .... .. * . . kad jis priklausąs prie Komos,pintis parapijos organizavimu,.. .A? , riik jis nenorįs priklausyti prietuometinis Scrantų vyskupas . . , A,A,.r , .. . . amų vyskupų. Žmones jam
(.) Hara daug lietuviams pado- ... , ..... ._ .
. . _ . „r .tikėjo, kų jis sake ir mete sta-jo ir liepos menesi 1894 m. ,. , . v - -, _ , , mbias aukas naujos bažnyčiospaskyrė pastovų klebonų kun. . . .statvmui.

neilgai, nes nežinia kaip ir iš Itas. Jisai džiaugėsi, kkd neres 
kur lenkai sužino, kad Denis- kia rūpintis parap. finansais 
kis pašventino lenkų nezalįež- J ir kad jis skranda laiko rašy-

1, Apkalbėjus Studentų klausimų išnešta 
sekanti rezoliucija:

Aukštąjį mokslų einąs jaunimas yra tau
tos galybė įr josios ateitis. Kunigų Vienybė, 
įvertinusi šį tautos saugumo vaidmenį, su
traukė Amerikos lietuvių kutalįkų mokslei
viją į stiprių organizuotų jėgų. Amerikos 
Rietuvių Studentų ir Profesionalų Sąjunga 
jau įrodė visuomenei savo darbuotės pajėgu, 
mų. Kunigų Vienybės sidabrinis Seimas su 
džiaugsmu konstatuoja šį faktų, kad mūsų 
katalikiškoji lietuviškoji studentija su savo 
minties reiškėju “Studentų žodžiu” dirba 
gražų mūsų visuomenei išganingą darbą;

Tn>l Seimas kviečia visus Organizaci
jos naGva — Dvasios Vadus susirūpinti jų 
tMimoje žiniųjc studentais, teikiant jiems di
desnės užuojautos ir paramos, buriant juos į 
kucpas ir taip ugdyti stiprių katalikiškųjų 

Jiatuvįškų studentų organizacijų Amerikoje, 
įas prašo, kad klebonai savo parapijose

"'B.'1 " ' ------'------------ ' "T-n.

Pierre L’Ermite

Sūnus, Ne Tavo..!

M. Piežų.
Scrantai šliuptarnių lopšys

Atvykus į Sv. 'Juozapo pkr. 
bažnyčių klebonauti kun. M.

Kaip bematant lenkai neza
liežninkai pasistato naujų ba-

ninku bažnyčių. Tuomet prane
ša vyskupui, Vyskupas atima

mui.
Tokia parapijos tvarku tę-

5. Lietuviu Darbininkų Sąjungos reika
le patiekta sekanti rezoliucija:

Kunigų Vienybės Seimas žinodamas, kaip (/ia atsibaladoja ir dr.
svarbu apsaugoti mūsų katalikus darbinfti- J°a»s Šliupas, ‘kfcd pasėjus lle 
kus ni:o radikalų įtakos ir stiprinti juose tuvių tarpan bedievybę. Šliu- 
Katalikų Bažnyčios dvasių, nutarė prašyti pas dirbo įstjuosęs, bet vie- naujai pastatytų bažnyčių, juk šliupų į Senintus. Demskis su 
kiekvieno klebono, kad savo parapijoje įstei- |nam darbas nevyko kaip rei- [bažnyčią turi šventinti vysk u-, radęs bedievį draugų labai 
gtų L. D. S. kuopų ir prisidėtų prie laikraš- kiant. Tuomet jis pasikviečia 1)as, Tuomet jis susiuosto su (nudžiunga ir nuperka nusku-
čio “Durbįuinko” išplatinimo. eks-kun. Demskį, kuriuodu įsG Demskiu, kuris tuomet klebo [rūsiam Šliupui namus ant N.

juosę platino bedievybę tver- navo Kanadoje ir prašo jo, [Main Avė. l!ž tai dr Šliupas
G. Vaigonininkų Sąjungos reikale: damies visokių priemonių; žo- kad jis pašventintų jų bažnv- Į apsiima Demskį globoti ik}
kunigų Vienybė užgiriu Vargonininkų 4ži plunksna, pliotkais ir z.in i)ttniskis nusiima. Atvyks- mirties,

Sąjungos pastangas suvesti didžius būrius 11

iš jo fakultates ir išvaro įš sėsį iki 1904 m. Apie tą laikų 
kun. A. Kaupus pradėjo gir* 
dėtį įvairius gandus, būk tai 
parap. komitetas labai netvą-

Žnvčių. Bet štai kun. Kolašev-1 parapijos, 
skis susiduria su keblumais. Demskis netekęs vietos, pa- 
Anais laikais nezaliežninkai žvagia parapijos bažnytinius 
dar neturėjo jokio vyskupo, [rūbus, kielikus ir kitokius dai- ( 
tai kas dabar pašventins jo 'ktus ir atvyksta pas dr. J.

katalikiškojo jaunimo Luinų Šventei, suvie
nydami parapijinius chorus ir taip atlikda
mi labai svarbų darbų Katalikiškosios Ak- !^nones ir norėjo juos įtikinti 
cijos srityje. Taipgi pareiškia susidųmėjimą ^ad vietoje bažnyčios jie pa-
Vargonininkų Sąjungos darbuote, muzikos ai- “*“*”*" .....  —««««
bumo ir išleidimo atvejais muzikalinių kū
rinių, ir užgiria visus tuos gražius žygius.
Toliau pareiškia muzikams užuojautos mir
tyje kompozitoriaus a. a. J. Naujalio, kuris 
tiek daug yra nuveikęs bažnytinės muzikos 
srityje.

Šliupas su Demskiu kurstė

(Dus daugiau)

statytų sau salę. Bet žmonės 
jų neklausė ir pasistatė gra
žių, didelę ir erdvę bažnyčių.

' Kaip Demskis susidėjo su 
dr. Šliupu?

Trumpai dalykų suglaudus 
įvyko taip: 1863 m. per lenk
metį kun. Demskis buvo įsi-

čių. Demskis apsiima. Atvyks 
ta į stotį apsirengęs vyskupi- Demskis su Šliupu gyven-
škais drabužiais su mitra ir jainas derantuose sėjo į žino-
lazda. Lenkai pasitinka “vys
kupą” kuoiškilmingiausiai. 
Kolaševskis perstato Demskį 
kaipo lenkų vyskupą, atvyku
sį iš Kanados. “Vyskupas” 
pašventina bažnyčių ir vėl iš
vyksta į Kanadą klebonauti 

:Bet nuvažiavęs į Kanadą jau 
rado klebonijos duris uždary 
tas, nes kažin kaip vyskupas 
sužinojo, kad Demskis pašve

nių širdis bedievybės dvasią 
su didžiausiu pasišventimu 
Demskis vertė iš prancūzų ka
lbos laisvamaniškas knygele* 
ir jas platino.

Demskio mirtis

Demskis susipyksta su dr. 
Šliupu ir pasiėmęs visus baž
nytinius daiktus išvažiuoja j 
Chicagų. Bet Chicagoje niekus

rkiai ir kartais neteisingai ve
dąs parapijos finansus. Kai 
kurie jiarapijonai pradėjo skū 
sti komitetą klebonui, kad jis 
gautus pinigus ne visus grąži
na į purapijos kasą, bet nau
doja saviems Teikalams. Dau
gelis iš parapijonų pradėjo 
kun. Kaupui grūmoti, jei ir 
toliau klebonas Įeisiąs komi
tetui finansus valdyti, tai kle
bonas susilauksiąs iš parapi- 
jonų daug nesmagumų.

Kun. A. Kaupui skundai į- 
grįsta, jis šaukia visuotinį pa
rapijos susirinkimą, kad išrin
ktų naują par. komitetą. Se
nasis komitetas į mitingą at
siveda savo kliką įr kelia trio 
kšitią. Girdi, jie taip “ščyrai” 
dirbę parapijos naudai per 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

kušio galvijo išraiška. Tėvas jį stebi akių 
kertelėmis... ir ore ima rastis elektrinės 
įtampo').

...G visgi kaip keičiasi jo sūnus, ypa
tingai Fvr pastaruosius šešis mėnesius., 
Jis kusdion jį mato vis žemiau doriniai 
puolantį... Kaip juu sutemptus tas švelnus

...Vaikėzus įeina atsisagstęs, mokyk
linis krepšas nustumtas ant nugaros, ko
pinė — ant pakaušio ...ant pakaušio — . įr graau’H al,gttiėlis, kurs, rodosi, dur sa

vo pirmų svajonių amžiaus negyveno!.. 
Jš šio, gul perdaug išsivysčiusio kūno, 
dviem piktom akim žiūri įerzinta, surū
gusi Rieja,.. 1K>1 ko įerzinta..! Nagi visu 
kuo, kas varžo... mokykla, namais, pa
prastu priminimu:

— .„Tavo kelnės sudraskytos...
• — Ir kas iš to..!

-- Kokį luipsnį gavuLJ 
Ar aš žinau!..

— Kuip gi tu nežinai savo luipsuiu..? 
— G, barzda!..

l' — Nelipk alkūnėmis ant stalo.
— ...Barzdai..

Tai lurėjo būti šios ilieiios žodis. Tr 
gerai, kad kaip kiq>ėjB» tėvas perdaug 
jo neėmė širdin.

Pagaliau, kas uavoitė, jis atsinešda-

dalMr paskutinioji jo mokyklos manu, 
Visa šeima jau už stalo, servetėlės užLA.,, rankose šaukštai; kirpėjas tėvas, 

“ >tina ir maža sesutė: kiekvieno nosis 
tėję, kiekvienas labai užimtas sriuba.,, 

• Kaip tu vėlai grįžti!.. - pastebitėvas.
— Kus!

• - Vėlai grįžli.
‘ O! burzda!!!

— Kaip..! Aš nesuprantu..! Tu i>n-
MŪtei,,,

— Aš..! Aš nieko nesakiau,,,
Ir pošaipia mina vaikėzas metasi ryti 

jaut skirtą mėsos dalį, ant lėkštės krašto 
UtaMtydamus riebias padažo dėmes, pos- 
kdf stebėtinai greitai ima versti į gerklę 
sklidinus šaukštus sriubos ėdraus bei įpy-

vo vis po naujų žodį, visada kokių’ nesą
monę, išsekusio proto išdavą, žemai puo
lusio visuomenės sluoksnio juoko priežas
tį. Jis gimdavo pertraukų metu, nugirs
tas prekių išnešiotojo riksme, arba felje
tonų beskaitant... ir jie instinktyviai pa
gaudavo tą žodį, jis ir jo draugai... kuip 
tum tikri vabzdžiui puolu į tai, kas pū
va... 6tui jau du žodžiu buvo: “kindzl- 
las!..” Paskutinis: “viščiukas!..” Šian
dien “barzda!..” (norint mokamai ištarti, 
reikia į pryšakį pratempti viršutinę apa
tinės lūpos dalį).

Motina Iš vyro pirštais į stalų bar
benimo suprasilama, kacf saikas jau per
pildytas, bando, kaip gulėdama, išvengti 
audros. Vargšė moteriškė švelniai ima sū
naus alkūnę ir |iostumiu į mandagesnę 
padėtį:

— Žiūrėk, mano brungus... būk pro
tingas... Neerzink tėtušio!..

Bet vaikėzas tyčiojasi iš “tėtušio” 
erzinimo*!... kaip, tiesų pasakln*, tyčio
jasi iš visko!..

Ką bendro visa tai su juo!.. Taip, ji* 
neturi duonos... Jūs manote, jis vargina

savo atsiriekdamas..! Nieko panašaus!.. 
Jis akiplėšiškai nutveria, sesers šmotą, 
kuri, suprantama, .protestuoja:

— Tai man skirta riekė!..
— Ne, tui mano!..
— Pupu, Augustas atimu iš manęs 

duoną!..
— Ilgaliežuvė!..
— Jis mane kolioja ilgaliežuve!..
— Grąžink seseriai duoną!
— Tai ne jos duona!..
— Aš tau sakau grąžinti riekę sese

riai!
— Lyg ji negulėtų atsiriekti!..
— Atiduok jai duoną!
— --------- ...!!!
— Ar tu uliduosi..!
~~ G! barzda!...
— Aš tau draudžiu kartoti šią nulijo 

kvailybę!
Vaikėzas niūriai palenkia galvų... ne- 

]msitikinčiai iš apačios visus apžvelgia 
ir, tyfiui, nosį įbedęs į savo lėkštę, taria 
vos krutindamas lūpas:

— Baanrrrzazdal!!
Pif!.. Pafl.. Tėkšti.. Ir pora skambių,

padorių antausių nuraudopino pageltusiu? 
vaikėzo skruostus.

Akimirkcny jisui pašoka, išsitiesia 
kaip pagalys; žvilgsnyje šėlstanti neapy
kanta ir pyktis: ,

— Tu mune mušei!.. Tu mane mušoi!.. 
— kurtoja jisui, drebančiomis rankomis, 
lyg kad notikėtų i tuos du jį apdegusius 
antausius... — Tu mane mušei!., mane!..

• « e
Tų valandėlę tėvas gali pamanyti, kad 

šis dešimties metų vaikinukas mesis ant 
jo ištiestais nagais, įpykęs, kerštu kvė
puojąs.

Bet vis dėlto Augustus neišdrįsta; 
nors ir visai be gulvos, jisui supranta da
lykų padėtį, ypuč atsižvelgiant į savo ma
žų dur stuomenį; jis jaučia, kad būtų į 
dulkes sukultas didelio tėvo kumščio, ku
ris jį stebi... laukiu...

Motinu iŠ naujo nori jį nuraminti. 
Bet bernaitis nuo jos pusprūata sausu, iš
didžiu pečių truktelėjimu ir vėl kreipia
si į tėvų tuo pačiu jį visą perėmusiu sa
kiniu:

(Daugiau bus)
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE .duotojas ir yra surašęs Bertu- mo draugijų yra: 100 lenkų, 
lio pareiškimo CSA Šilutės 'S(i žydų, 8 lietuvių, 10 gudų 

ir 5 rusu. Mokslo draugijų 50
'!• _ ___ _____ Z'tr-i A AL*1
biure protokolų, kad Neuman

HITLERIO PARTIJA IR SASSO PASĖKĖJAI BUVO PRIRUOŠĖ no partijos patikimasis Kikil-
SUKILIMĄ KLAIPĖDOS KRAŠTE. VOKIETININKŲ lus yra papasakojęs, kad So-

“GELEŽINE BRIGADA” SUSMUKO PASIRO- VORO va,1°7b6,““‘1 iaakiu"
DŽIUS LIETUVIŲ POLICIJAI ' - |tn pasįrengiis išžygiuoti drau-

--------------------- . !gc su laukiamais ifi Vokiett-
jausi su Kulnui ir dar keliais tas prie Vokietijos. Sabroursky jog SA smogikaiSi kurie t(lrS.Liudytojas 

LABRENCAS
Glbiškių kaimo, Klaipėdos a- 
pskr.; šiam vertėjo, žinoma, ne 
reikėjo) sakosi 1933 m. rude'

MARTYNAS
(ūkininkas iš asmenimis ir ten pamačiau bū 

rį jaunų vyrų su vienodomis 
kepurėmis. Klausiau tada Ku
tinu, kas čia per uniformuoti

nį norėjęs parduoti į Vokieti- vyrai. Kubn man atsakė, kad,
:ljų veislinę kiaulę ir bulių, krei 

pęsis du kartus j Viehverwer- 
tungsgenossenscliaft, bet neprį 
ėmę — pasakę: “Įstok j Neu- 
manno partijų, tai pirksime”. 
O ta vokietininkų organizaei-

girdi, tai mūsų jaunimas. 
KUHN: Ar teisiamasis Mo-

linnus gali konkrečiai pasaky
ti, kada aš esu su juo apie 
tai kalbėjęs?

MOLINNUS: Taip, galiu.
ja, sako liudytojas, brangiau'Tai buvo 1933 m. birželio mėn.
kaip kiti eksporteriai mokė
davo už išvežamus į Vokieti
jų gyvulius. Dėl to liudytojas 
sakosi ir įstojęs į Sovogų. Kai

sakės Gaidžiui tyčia pasista
tęs savo kioskų prieš Klaipė
dos kareivines, kad būtų pa
togu sekti vietos pulko veik
lų; jis sakėsi rinkęs žinias a- 
pie vietos pulko apsiginklavi
mų ir kareivinių sargybas. Gal 
džiui Sabrowsky du kartus da-

ję įsibrauti į Klaipėdos kraš
tų 1934 m. sausio 18 d. Aseli- 
purwies pasisakė tardytojui tų 
protokolų pasiuntęs į Tilžę vo 
kiečių kriminalinės policijom 
valdininkui Hansui Blockuij 
siųsdamas protokolų, jis pra
šęs Blockų pasiųsti jį j Kąra

vęs pasaugoti kariškų rakie- (am ,ikroms
tinių šovinių paketus, kurių

lenku, 12 žydų, po 1 lietuvių ir 
gudų. Profesinių sųjungų: 150 
lenkų, 32 žydų, 3 lietuvių ir l 
gudų. Be to, yra įvairių klu
bų, studentų draugijų, darbi
ninkų ir įvairių kitų sųjungų, 
neskaitant komercinių ar gry
nai pramonės įstaigų.

Tų visų organizacijų daugu
ma, kiek jos liečia lenkus yra 
visai neveiklios. Jos buvo su-, 
kurtos kuriam tikslui, kokiai j 
rinkliavai įvykdyti ar centrui 
iš Varšuvos paliepus. Paskui 
jos natūraliai nuvyto ir nespč-

GERB. KUN. JONAS KURAS
Uolus kunigas, didelių nuopelnų ilgametis Scrantono lie

tuvių klebonas, didelis lietuvis patrijotas, apie kurio vado
vaujamos parapijos kovas ir pergalę šiame “Draugo” nume
ryje plačiai yra rašoma.

, , , t . ... įjusios laiku susilikviduoti, me-
ms, kad tos pamatytų, koki, v a-, , , i •’ . „ * . " rdi tik tam, kad jų pirminin-r»v»z^4- A haK nnti t irt v\A*TA^in r»r* • ’ *

kai ar vice pirmininkai galė-
dalį, kai Sabrowsky buvo su
imtas (dabar jis yra pabėgęs 
į Vokietijų), Gaidies, bijoda
mas atsakomybės, pats nune
šė saugumo policijai (Sabro- 
\vsky sakėsi Gaidžiui tuos šo
vinius panaudosiąs sukilimo 
metu); Sabrowsky kalbinęs 
Gaidį panuomuoti jam vienų 
kambarį sprogstamajai medžią 
gai laikyti, bet Gaidies bijo- 

teismo šioje byloje pasislėpu-1 laikyti savo bute tokių me-

Tuo metu kaip tik Bialaso re
storane buvo Pagėgių apskri
ties tarybos posėdis. (Teisia
masis Fritz Kuhn yra buvęs

stojo, tai toji organizacija iri Pagėgių apskr. Sovogo vado 
dvi kiaules iš jo nupirko... Rademacherio pavaduotojas).

Liudytojas 0TT0 QUESSE- 
LETT (žilas kaip obelis sene

Liudytojai DOVYDAS STA
NSCHUS ir ERNST KRAU-

lis, manufaktūros parduotuvės [LEIDIES yra parodę apie nuo 
savininkas Katyčiuose, paro
dymus davė taip pat lietuvių 
kalba) parodė, kad 1933 m. 
vasarų pas jį buvo pirkta me
džiagos ir užsakyta pagamin
ti uniforminių kepurių, visai 
panašių į vokiečių SA unifor
mos kepures (ir tos pačios spa 
lvos, tik be ženklelių); 15 to

sio Hanso Stillgerio 1933-111- 
19 Kintuose sušauktu NSDAP 
skyriaus steigiamąjį slaptų su 
sirinkimų, kuriame dalyvavę 
per 50 žmonių. Ernst Kraulei- 
dies pats buvo gavęs iš Still
gerio kvietimų, kuriame buvo 
parašyta, kad steigiamas NS- 

khj kepurių jis pardavęs, o DAP skyrius, ir pats yra da-
kitų nebegalėjęs parduoti, nes 
komendantas uždraudė tų uni
formų.

Liudytojas FRITZ DIECK
(taip pat pirklys iš Katyčių) 
irgi sakosi pardavęs tokių pat 
uniforminių kepurių, kol jas 
uždraudė.

Liudytojas EMIL ROSE (ke
purininkas iš Katyčių) sakosi

džiagų. Sabrowsky pats sakes 
Gaidžiui, kad Klaijiėdos NS
DAP skyrius priklausųs Vo
kietijos NSDAP, iš kur gau- 
nųs instrukcijų, ir kad galu
tinis organizuojamų Klaipėdos 
krašte NSDAP skyrių tikslas 
esųs atplėšti Klaipėdos kraš-

anot Aschpurwio, pavojingų 
žaidimų varo Neumanno par
tija. Sovogas, anot Aschpur- 
wio, taip pat tuo metu buvo 
paskleidęs gandus, kad lietu
vių šauliai norį sukilti ir nu
versti dr. Schreiberio direk
torijų; kai tuos gandus pas
kelbė Vokietijos radio, tai, sa
ko Aschpurwies, kalbėdamas 
su juo, tuo pasipiktinęs net 
Vokietijos valdininkas • Block; 
Aschpunvies tada Blockui pa
sakęs, kad tai esųs tik Neu
manno partijos ir Vokietijos 
konsulato Klaipėdoje šauks
mas (SOS) Schreiberio direk
torijai gelbėti. Apie Sasso jau
nuomenės SK būrius Aschpur- 
wies yra parodęs, kad kartų

tų skambiais titulais pasidžiau 
gti. O okupuoto krašto lietu
vių bei gudų slėgimų daugiau
sia atlieka valdiškos įstaigos 
per savo valdininkus bei žan 
darus.

ti, nuo Lietuvos ir prijungti atvykęs . si,utę
prie Vokietijos. Kai, Sabrows- 
kį suėmus, iširo jo vadovautas 
NSDAP skyrius Klaipėdoje,

tvarkyti SK ir pažadėjęs išlei
sti naujas veikimo taisykles,
nes senosios taisyklės, kaip 

dauguma buvusiu to skyriaus pasakęs šiems laikams
narių, kaip parodo Gaidies, vė 
liau įstojo į Neumanno parti-

lyvavęs tame susirinkime; Sti- 
llger susirinkime perskaitęs 
Vokietijos NSDAP partijos 
programų ir paaiškinęs, kad 
NSDAP Kintų skyrius bendra 
darbiausius su Vokietijos NS
DAP ir kovosiųs Klaipėdos jų> o dalis — į Sasso partijų 
krašte su lietuviais ir žydais;1 Nužudytasis GEORG JESU- 
tame susirinkime buvus išrin- |TTIS buvo tardytas 4 kartus 
kta Kintų NSDAP skyriaus1— pirmų kartų 1934-II-9, 

tų vasarų pagal užsakymus pa jvaldyba: pats Hans Stillger, ‘paskutinį kartų 11-24; jis iš-
gaminęs 70 tokių kepurių. Ikaip vadas, Kristoph Majaura, Ikart prisipažino dalyvavęs de- 

ADV. BULOTA (gynėjas iš Maks Witosch, Kurt Wacbs- Irybose su NSDAP centro va- 
susitarimo): Ar liudytojas’ p*- muth ir Paul Krauleidies, liu- dovybe Berlynė; kai 11-10 bu- 
žįsta teisiamųjį Otto Brastų įdvtojo brolis. Hans Stillger y- vo padaryta jo akystata su 
iš Katyčių? ‘ra buvęs Jenos universiteto ‘Priessu, jis taip pat kategori-

ROSE: Pažįstu. [studentas, “juodojo reichswe-ISkai patvirtino, kad tose de-
BULOTA: Ar tekdavo liu- hro” atsargos karininkas. Liu-Irybose dalyvavo ir Priess (tik 

dytojui su juo kalbėtis? dyt stanschus nėra tame su-’po to Priess taip pat prisipa- 
ROSE: Kaip čia pasakius, gilinkime dalyvavęs, bet yra žino). Jesuttis yra parodęs, 

kartais tekdavo. apie jį girdėjęs iš kitų to su-;kad Priess į tas derybas Ber-
BULOTA: Ar Brust yra ka gįrinkimo dalyvių. Stanschus 

da kalbėjęs, kad reikia kariš-|gako, fcad- Stillger prasitaręs

jau nebetikusios. Aschpurwies 
dar yra parodęs teisiamojo v. 
Dresslerio diktatoriškų būdų; 
būtent, kai buvo pasiskųsta v. 
Dressleriui dėl moralinio tero- 

0 rizavimo Sasso partijos Pagė
gių apskrities kandidatų į Klai 
pėdos žemės ūkio rūmus, v. 
Dressler, būdamas tų rūmų pi
rmininkas, trumpai tepareiš- 
kęs, kad, girdi, pas mus Pagė
gių apskrityje visada taip 
būdavo ir taip turi būti.

VOKIEČIAI PIKTINASI IP
PAVARDŽIŲ LIETUVI

NIMU IRESTINIMU
Kaip žinia, Lietuva jau bai

gia ruošti vietovardžių ir pa
vardžių atlietuvinimų. Šiemet 
visiems Lietuvos gyventojams 
bus išduodami nauji pasai, ir 
juose surusintos, sulenkintos 
ar suvokietintos pavardės bus 
atlietuvintos. Pavardės patru
mpės, nes jose bus nubraukta 
daugybė evičių ir panašių ga
lūnių.

Kaip Lietuvoje pavardes 
daugiausia buvo surusintos ai 
sulenkintos, taip Estijoje jos

MAŽAS KUPSTAS DI
DELĮ VEŽIMĄ VERČIA
NIAGARA FALLS, N. Y. - 

Neseniai kalbėjau su vienu 
žmogum mūsų parapijoj. Išsi
tarta apie parašymų žinių į 
laikraštį iš mūsų parapijos. 
Jis sako, kad mūsų parapija 
maža, nėra kas rašyti, nes nie
ko naujo nesimato. Bet aš sa
kau, kad mūsų parapijoj yra 
žinių tiek, kiek ir didesnėse 
parapijose.

Nors mūsų parapija skaito

įtaisymams: bažnyčios, salės, 
[klebonijos ir žemės aplink ba- 
.žnyčių, kas šiandie rodo vi
siems klebono ir parapijom^

I darbštumą. Kurie gali, auko 
ja, kurie neturi iš ko, taį atei 
na ir aukoja savo laikų ir da 
rbų.

Šįmet iš metinės parapijos 
apyskaitos pasirodė štai kas: 
Nuo užpraeitų metų buvo li
kę $4l84.2L grynais pinigais. 
Praeitais metais pajamų buvo 
$6,09 L.08, taigi viso $6,575.29. 
Išlaidų buvo $5,413.93, į tų su
mų įeina ir $1,305.00 nuošim
čių. Taigi gryno pelno pini-tik 60 šeimynų, bet žmonių , .. .

darbštumu ir didelėm paS(an- ^s„?a™I>'J0s bas0J. hk“ _$1’' 

gom kleb. kun. Gelumbio, pa
rapijos skola per praeitus še
šis metus nuo 38 tūkstančių 

Onušoko iki 29 tūkstančių.

161.36. Be to dar, pastango
mis klebono kun. Gelumbio 
namas pilnai išmokėtas ir ant 
bažnyčios vardo užrašytas. Na 
mas vertas $4i,000.00. Taigi n-tie metai, kaip žinome, buvo 

sunkūs. Be to, dar apie i0,’o Pajf>m.Į bus $10,091.08. Nors
tūkstančių pinigais išleistą pa- tfls J?““ buvo klet\kun- Ge-

_ lumbiui duotas, bet jis j{ per-
vokiškumas turįs istorinio po- raa6 parapijos vardu dėl dide-

buvo suvokietintos. Estai Lie- ibūdžio ir estai elgiasi nedėki- sn*° parapijai pelno. Kokia ki

kai parengti jaunimų ginkluo
tam sukilimui!

ROSE: Ne, apie tai nekal
bėjo.

ADV. M. SLEŽEVIČIUS 
(civ. iešk.): O ar Brust aps
kritai kada yra kalbėjęs apie 

^politikų su liudytoju?
ROSE: Ne, apie politikų nie 

kad nesame kalbėjęsi...
PROK. MONSTAVIČIUS:

Gal teisiamasis Frith Kuhn j krašte plėsti 
norės pasakyti, ar jis niekad į 
neužsakė tų uniforminių kepu
rių pas Quesseleitį, ar pas Dia- 
ckų, ar pas Rosę Katyčiuose*

, KUHN: Ne, niekad.
MONSTAVIČIUS: O gal 

per kitus asmenis užsakė?
KUHN: Ne, per niekų.
MONSTAVIČIUS: Ar nė 

teisiamajam Molinnui nėra ka-

jo pažįstamam, kad, 
girdi, kai jis įžygiuosiųs į 
Kintus su SA smogikų būriu, 
kaip to būrio vadas, pirmu
čiausia “pastatysiųs prie sie
nas” Stanscbų, kurio jis ne
kentė, kaip lietuviškų organi
zacijų veikėjo. Stanschus ma
no, kad Stillger gaudavęs i- 
Vokietijos lėšų nacionalsocia
listiniam sąjūdžiui Klaipėdos

lynan atvykęs drauge su tilži
škiu Moseriu. Sass, Ropp ir 
Jesuttis pirmučiausia derėję- 
si su Rosenbergo padėjėju 
Schikedanzu, NSDAP centro 
užsienių reikalų skyriuje (pats 
Rosenberg jų nepriėmęs). Kai 
juos priėmė Rudolf Hess, pas
tarasis jau buvęs skaitęs Sas
so NSDAP centro vadovybei

LENKĮĮ “VEIKIMAS” 
VILN1AUSKRAŠTE

Vilniaus lenkai, norėdami 
sudaryti įspūdžio, kad jų kul 
tūrinis gyvenimas klesti, yra 
sukūrę per 800 visokiausių vi
suomeniškų organizacijų. Kie
kviena jų turi savo valdybų, 
pirmininkų, sekretorių, iždini 
nkų ii tuo būdu tenkina rtin-

tuvos pavyzdžiu dabar vykdo
savo gyventojams pavardžių
atestinimų, šalindami jose vo
kiškumus. .»»>••• , • -. .»*■* • ■

Vokiečių spauda reiškia pa
sipiktinimų šitokiais neva 
prieš vokiškumų .pasireiški
mais. Įdomu, kad ir čia vo
kiečiai kaltina labiau Lietuvą, 
nes tai ši nevidone esą įkvė
pusi viso«e Baltijos šalyse 
priešvokiškų dvasių. Ta proga 
vokiečių spauda nepraleidžia, 
progos pasigirti vokietybės 
nuopelnais Baltijos tautų kul
tūrai. Esą, Estijos pavardžių

ngai, tuo vokietybės požymius 
pavardėse naikindami.

Galima pažymėti, kad vokie
čiai ir čia elgiasi pagal gotom 
totų moralę. Jeigu aš paimu 
tavo žmonų, tai gerai, bet jei
gu tu manųjų paimi r—- nege
rai. Vokiečiai Estijbje būvo o- 
tėjūnai ir estų tautos slėgėjai

ta tokio didumo parapija gali 
pasigirti tokiomis pajamomis. 
Tai matoma, kad mūsų para
pija nesnaudžia, nors retai ka
da matyt žinių laikrašty.

Šįmet vysk. Turner vėl pa
tvirtino tuos pačius trustisusr 
Jonų Zuchlę ir Povilų Žulį. 
Parapijos komitetais yra: St.
TT V • 1 X A •V.*,

Estai savo šaly dabar naikina Vyšniaus as, . panavi iu. , 
atėjūnų liūdnas liekanas. O v( e8^er> * • arac a » *

kiečiai Rytprūsiuose, to kra
što tikruosius šeimininkus prū 
sus pavergę, dabar naikina ir 
nuo amžių lietuviškus vietova
rdžių pavadinimus. Tsb

Zakarauskas ir M. Apanavi
čius.

Su Dievo pagalba, tikimasi, 
kad ir šįmet gražiai veiksi
me. Darbininkas

atvežtą memorandumą apie žiavimoai manij, dangeiy Tw 
nacionalsocialistinį sąjūdį |tįnjų įj įš svetur atkeliavusių KVIEČIAME VISUS

Liudytojas JONAS GAI
DIES yra parodęs apie Wer- 
nerio SabrowSkio vadovautų 
slaptų NSDAP skyrių Klaipė
doje, kuris iširo trumpai'prieš 
įsisteigsiant Sasso ir Neuman
no partijoms. Sabrowsky turė
jęs tame skyriuje per 200 žmo
nių ir buvęs įkūręs smogia
muosius būrius. Sabrowsky sa

lbėjęs arba rodęs tas kePuresf ųggį tarnavęs vokiečių “gele- 
KUHN: Ne, su Molinnum /jnėje” divizijoje ir gerai ži

nąs kariškus dalykus. Gaid
žiui Sabrowsky pasasakojęs 
planų, kaip turėsiąs būti įvyk-

niekad nesu kalbėjęs apie to
kius dalykus.

MONSTAVIČIUS (teisiama 
jam Molinnui): Ar teisiamasis dytas ginkluotas sukilimas 
Kubn su Tamsta niekad nėra Klaipėdos krašte ir kad suki- 
kalbėjęs apie uniforminių ke-1 lėliams ateisiu į pagalbų Vo- 
purių užsakymų? .kietijos SA smogikų būriai su

MOLINNUS: Kartų Bialaso ginklais, o Klaipėdos kraštas 
restorane Pagėgiuose kalbė-|tada būsiąs galutinai prijung-

Klaipėdas krašte; Sass išside
rėjęs iš Hesso, kad Vokietijos 
vyriausybė neskirtų vado Klai 
pėdos kraštui, o Priess ir dr. 
Oberlaender reikalavę, kad bū 
tų paskirtas vfedu dr. Neuma- 
nnas, kurį jiedu piršę kaip 
tinkamiausių būti vadu.

Dėl Jesučlo parodymo užva
kar teismui aiškinosi teisia
masis Sass; jis sakosi nusive- 
žęs į Berlynu ne memorandu
mų, bet tiktai trumpų raštų, 
kuriame pareiškęs nenorįs iš 
NSDAP pinigų ir jokios pa
galbos, tik norįs, kad Vokie
tijos pasienio organai nesikiš
tų.

Liudytojas FRITZ ASCH- 
PURWIES taip pat ištardy
tas kelis kartus, kol pasislėpė.
Jis yra buvęs Sasso partijos 3

lenkų. Toliau “veikėjui” ten
ka dirbti keliose vietose, da
lyvauti vienu laiku keliuose 
posėdžiuose ir “paremti Vil
niaus miesto lenkiškumų”. Ta 
čiau nors Vilniaus lenkų or
ganizacijų skaičius atrodo ga
na didelis, bet jų darbas einu 
labai sunkiai, nes trūksta tik
rų darbininkų. Yra tik garbės 
pirmininkai, generolai, aukš
ti valdininkai ir su tniniste- 
liais susigiminiavusios ponios. 
Pati Vilniaus lenkų valdžia 
sako, kad tik trečdalis lenkų 
organizacijų šiek tiek kruta. 
Kitos yra apnikusios ir net 
eilinių susirinkimų nė kark i 
per metus nesušaukia. j

Labdarybės reikalais Vilnia 
jo rūpinasi 72 žydų, 45 lenkų, 

lietuvių, 1 gudų

ŠEŠIOLIKTĄ METINĘ VAKARIENĘ 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Draugijos

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

SESTĄ VALANDĄ VAKARE

RENGĖJOS

I

Šilutės apskrities vado pava- draugija. Kultūros
ir 1 rusų, 
bei šviėti- |l^



KOVA SU ATSKALŪNAIS • ndidatai laimėjo. Parap. ko
SCRAMTONE

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
daugelį metų negalį būti pra
šalinti iš komiteto pareigų. 
Kyla didelis triukšmas. Did
žiuma parapijonų to komiteto 
nenori, o komitetas su savo 
“genge” nepasiduoda. Nepri
ėjus prie dalykų galo, kur. A. 
Kaupas bažnyčioje {taukina 
komitetų, kuris kunigui Kau
pui bažnyčioje padės kolektuo 
ti pinigus.

Ką daro senasis komitetas?

Senajam komitetui labai ne
patiko, kam klebonas bažny
čioje paskyrė kitų komitetų. 
Tuomet jis nueina pas vysku
pą ir reikalauja, kad kun. A. 
Kaupas būtų pašalintas iš šios 
parapijos. Kadangi komitetas 
neįrodė vyskupui jokios kun. 
Kaupui kaltės, vyskupas ne
sitiko kun. A. Kaupų iš šios 
parapijos iškelti. Tuomet ko
mitetas pasisamdo advokatus 
ir užveda prieš vyskupų bylų. 
reikalaudamas, kad vyskupas 
atsirašytų nuo parapijos nuo
savybės ir atiduotų šiam ko
mitetui parapijos nuosavybių 
deeds. Vyskupui nesutikus tų 
padaryti, komitetas patraukia 
vyskupų teisman.

3tXX5 m. parap. senasis ko
mitetas sušaukia parapijos 
mitingų, kuriame nutaria pri
versti vyskupų teismo keliu, 
kad jis atiduotų parap. dee- 
dus senajam komitetui. Teis
mas išsprendžia vyskupo nau
dai.'

Kunigų permainos
r Vyskupui laimėjus teisme 
bylą, jis manė, kati parapijos* 
komitetą.? aukštesniam teismui

BRiSOlS

CICEROS ŽINIOS
RĖMĖJĮ) 9 SKYRIUS 

DARBO SŪKURY
CICERO. — S. K. A. R. de

jos 9 skyriaus susirinkimas j- 
vyka vasario 12 d. Sus-me 
daug kalbėta apie vajų. Šis 
laikas yra paskirtas darbuotis 
ypatingai Šv. Kazimiero vie
nuolyno naudai. Rėmėjos, ir 
visi seserų prieteliai, prašo
mi pasidarbuoti sulig išgalės.

Atsilankęs į sus-mų dvasios 
vadas kleb. kun. Vaičūnas ra
gino visas šiuo vajaus metu 
dirbti sutikime, vienybėje, ra-

• . ..... .... ,,, gino mest> kerštų, puikybę, ar-1912 m. Gavėnios metu neza moję vietoje Ne\v Era Edu- ® „ . . ' A . .
i u x- it ,ba norų tuseios garbės. TaigiNors parapijos mitingas bu Jiezninkų vyskupas Hodoras eational League,” kurioje zai- * °

mitetas ir jo šalininkai tai; 
rinkimais buvo labai nepaten
kinti ir kėlė labai didelį triu
kšmų.

Tam susirinkimui rezoliuci
jos buvo parengtos iš anksto, 
kurios buvo perskaitytos ir 
paaiškintos. Prasidėjo balsa
vimas. Didelė didžiuma buvo 
vyskupo pusėje. Tik maža da
lis balsavo už senųjį komite
tų.

Kadangi didžiuma parapijo
nų reikalavo, kad bažnyčios 
nuosavybė būtų pavesta vys
kupui, taį tuomet vyskupo ša 
liniukai užvedė bylų pavieto 
teisme. Byla prasideda rugsė 
jo mėn. 19QB m. Byla tęsiasi 
porų savaičių

St NUrys Hali. Teisia,LIETUVIU SPORTININKU
panagrinėjęs bylų porą dienų, Į *
išduoda sprendimą vyskupo 
naudai. DĖMESIUI

Penktadieni*, vatuuio 22, 1935 
■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

S v. Juozapo parap. bažnyčioj 
nežali ežninkai

Taip besibylinėjant abiem 
pusėm, vyskupo šalininkai nu
ėjo pas lenkų nezaliežninkų i 
vyskupų llodorų ir prašė, kad j 
jiems jis paskirtų bambizinį 
kunigų. Kaip anksčiau buvau 
minėjęs vyskupo šalininkai bv į 

vo apleidę Šv. Juozapo bažny
čių pakol vyskupui nebus prl 
pažintos teisės. Tai tuomet vy 
skupo priešininkams buvo ge
ra proga ir pasikviesti bambi- 
zą j Šv. Juozapo bažnyčių

ROCHESTER, K, Y. - Lie
tuvių Studentų basketball ty
mas ši uotui kviečia visų kitę 
lietuvių apylinkių kolonijų 
basketball tymus: Amsterdaią 
Vtiea, Seranton, Worcester 
Waterbury, Hartford ir t. t 
susirašinėti sudarymui baske/ 
bąli žaidimų tarpe kolonijų 
Prašoma susirašinėti su — 
Air. VV. Baltrušaitis, 370 VVil 
kins St., Rochester, N. Y.

Rochester Lietuvių Studen 
tų basketball tymas stovi pir

vo atliktas prisilaikant visų paskyrė klebonauti S. Miek*1- dzia žymiausi mokyklų ir ki-
vičių. Tai S. Mickevičius per ti basketball tymai. Iki šiol 
kiek laiko ir “klebonavo”. studentai yra žaidę su 26 ty

mais ir pralošę tik 3 žaidi-

SUCH IS LIFE—

SNAP-SHOOTINU THE MILLENIUM

Two motoristą each arglng the other to take the rlght-ot-w«j.

įsidėmėkime.
Susirinkimas buvo skaitliu- j 

gas. Kas susirinkimų dabar į- i 
sirašo naujų narių. Turime ti 
krai pasišventusių tam dar
bui narių, kaip O. Rakauskie
nė, Centro viee pirmininkė, 
kuri ypatingai pasižymi darbš 
tumu. Visos sekime jos pavyz
dį.

Iš kaino Cicero ir apylinkės 
lietuvius kviečiame į rengia
mą vakarų, kovo 3 d., parapi-

legalumų ir formalumų, bet 
vyskupo priešininkai teisme 
sakė, kad būk parap. mitin
gas nebuvo legaliai vedamas 
ir būk tai nebuvę tikrų bal
savimų. Tuomet teisėjas pa
šildo, kad parapijos balsavi- l1“^ penkis/kartus, u klauso didžiausia garbė. Stu Į
inas ar bažnyčia turi būti už
rašyta vyskupo ar trustisų va
rdu, įvyktų atvirame teisme 
ir kad kiekvienas parapijonas 
atvyktų į teisiną balsuoji.

įvyksta balsavimai. Kiekvie Teismas painformavo vyskupo 
naa ‘parupijonas turintis pa :Sal'ninkuS, k“>' krapinsi prie 
rap. knygutę turėjo atvykti į
teisiną ir pasakyti teisėjui už , . . , , y .... „ .... , -
kūjis balsuoja-už vyskup, jnar,UK «>•>'«•»') l;azllv' "" ,,,u sd<a''tl'll
ar trustians. Vyskupas laimė. |įios interdiktą, ir tuomet A. lietuviai studentai: V. Gut3- 

kis, J. Baisūnas, 1. 'Vilimas,
A. Burkauskas, P. Žemaitis
B. Sąmojis, J. Zelnis, E. Va- 
leska. Jie taipogi stovi auk
štoje vietoje: iš 21 žaidimų y- 
ra pralošę tik 5.

Visi žaidimai įvyksta dide
lėj VVashington High School 
gini., CTifford Avė., kur telpa 
tūkstančiai žiūrėtojų. Vis* 
Rochester lietuviai, kurie dai 
nėra matę įdomių žaidimų, 
būtinai ateikite pasižiūrėti ir 
pamatysite, kaip mūsiškai lie 
tuviai “pliekia” kitus.

Galima susirašinėti ir su - 
Air. John C. AIcrkūnas, 41 
AVillite Dr., Rochester, N. Y.

K ores p.

Įsipyko teisinai
mus. Didelis pasisekimas pri 

Laiko bylinėjimosi, pavieto !kĮauso nuo gabaus “coacli” 
teisme vyskupo šalininkai lai- lĄVittie Baltrušaitis, Jam pri 
mėjo b>lų penkis/kartus, u vjauso didžiausia garbė. Stu 
A. Teisme jie visus penkis ka- tyme žai(lžia. A Stul,
rtus pralaimėjo. Tąsymas po |gis> y stulgis, D Ba,.anaus. 
teismus nm.bodo abiem pusė:.. ,kas> R Cesonig E Kt.VInau.
ir pagaliau įsipyko ir Aukš
čiausiam Teismui. Tuomet A.

vyskupo, kad jis paliuosuotų 
7 ekskomunikuotus komiteto

skas, E. 1‘alsunas, E. Strolis, 
V. Vaitonis, V. Barauskas ir 
F. Kazakevičius. Alanager y- 
ra: Vincentas Baranauskas. 

Antrame studentų basket-

jos salėje. Bus vakarienė su 
įdomiu programų, kurią ruo
šia pačios sesutės mokytojo'-. 
Bus Ir kitų įvairenybių. Nesi
gailėsite atsilankę.

trastisas.' Vyskupas' laimė, i <'ios intanlikt,, ir tuomet A. 
. Gavo 87 balsu, daugiau ! Teismas pažadėjo padaryti ti)jo

negu trustisai
Ekskomunika

Aukščiausiui Teismui iaspre Įdiktą 
ndus bylą vyskupo priešinin
kų naudai, vyskupas Hoban 
gegužės 31 d. 1908 m. pasira
šo interdiktą ant Šv. Juozapo 
bažnyčios ir ekskomunikos

ką vyskupo šalininkai ieško. 
Taip ir padaryta. Vyskupas 
nuėmė ekskomunika ir inter-

neapeliucs ir kad patenkinus|}}irWio ! (1 1!w8 vyskupo 
komiteto, vyskupas paskiria j kancleris „įvyksta į šv. Juo- 

zapo Įtala p. bažnyčių ir vie
šai per sumų paarsina inter
diktų ir septyniems komiteto 
nariams, įšaukdamas jų van i

Šv. Jnozupo parap. naujų kle
bonų iš Forest City, Pu., as
menyje kun. J. Kuro. Gerb. 
kun. Kuras atvyko į Scrantus 
rūgs. 17 d., 1907 m. Kun. Ku
rui prisėjo bylinėtis su neza- 
liežninkais per septynis mo
tus.

Komitetas nepasitenkina tei
smo sprendimu ir kunigų per
maina. Advokatų patarimu n- 
peliuoja į J. V. Aukščiausį 
Teismų, kuris turi savo regu
liarius posėdžius Phdadelphi- 
joje. Aukščiausias Teismas ge 
gūžės mėnesį 1903 m. išspren
džia bylą komiteto naudai.
Ką daro vyskupo šalininkai? .

lininkai gavo 87 balsus dau- I
Vyskupo šalininkui taipgi giaH, tai tuomet teisėjas pri- 

rankų nenuleidžia. Birželio Sjpažin0( Uud vyskupas lieka iŠ- 
d. 1908 m. jie šaukia parap. rinkta8 trustoe. Tuomet sena- 
mitingą ir jį laiko St. Mary* sįs komitetas apeliuoju,
Hali pas airius, šis mitingas Jį A. Teisiną. A. Teismus išna- 
buvo labai gerai išgarsintas už Iigrįn<-.jęs įvykusį baisavinio 
tai salė buvo kimšte prikimš-Į prot,CSQ teisme, randa, kad to
tą. J mitingą įleista tik tie, Įpęjs balsavimas yra nelegalus 

ir kad panašūs balsavimui tu
ri būti atliekami ne teismuose, 
bet parapijos mitinguose. ?» 
A. Teismas sugriauja paviete 
teisino sprendimą įr bylą iš 
sprendžia vyskupo priešininkų 
naudai.

Vėl mitingas
Po nuėmimui ekskomunikos 

ir panaikinimui interdikto, vy
skupo šalininkai vėl šaukia mi 
tingų, kuriame nutaria: kad 
vyskupas būtų pripažintas tru 
stee, lępd nezaliežninkas S. Mi 
ekevičius išsinešdintų iš Šv. 
Juozapo parap. bažnyčios, kad 
daiktai ir bažnyčios raktai hi,

dus ir pavardes uždeda eks..1* sl«tažinti k>»>- -*• Kurui, 
komunik,. Tas vM“» huvo “Pydyta. It

Po vakarinių pamaldų, vys
kupo šalininkaį apleidžia Šv. 
Juozapo parap. bažnyčią iki 
vyskupai teisės bus pripažin
tos. Šis vyskupo pasielgimas 
nepatiko Aukščiausiam Teis
mui — jis labai įsižeidė.

Apeliacija Aukžč. Teismui

Be Dievo meilės irsta v> 
suomenės tvarka. Parnilk Die 

jvą, o rasi sau ir tėvynei no
.. lv. . ... , nykstamų turtą. Kur Dievaa

Su didžiausiu pasisekimu A.;
'. Kaulakis šiomis dienomis ■ ^cn ir

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

rodo filmas tuo vardu. Jose 
Lietuva atvaizduojama pilnoj 
gražumoj. Jomis susidomėję 
ne vien ateiviai, bet ir čiagi

imiai.
i

Jaur.r.-.netės rėmėjos, ir au- j Šiandie ir ryloj, vasario 22 
gesnės, kviečiamos dalyvauti ir23 dd., šias filmas bus gali 
in corpore dvasinėj puotoj per Ima matyti Dievo Apvaizdos 
šv. Aiišias 7:30 vai. ryto. Ali- parap. svetainėj, lStli St. n 
šios bus laikomos rėmėjų in- So. Union Avė. Pradžia 7:30 
Uncija. Agota Jaukšienė Ival. vakare.

birželio 8 d. 1914 m. vyskupas 
Hoban iškilmingai pašventino 
Šv. Juozapo parap. bažnyčią.
Ir tuomi baigėsi visi teismai 
katalikų laimėjimu.

Nezaliežninkų kerštas prieš
kun. J. Kurą jos |ang^ norėjo

Kadangi katalikai galutinai šovė stiklų, bet nepataikė: Tai,
laimėjo bylų, kuriems vadova
vo gerb. kun. Jonas Kuras, 
tai nezaliežninkai

Pavieto teisme, kada ėjo 
visų parapijonų atskirus bal
savimas ir kada vyskupo ša- prieš kun. J. Kurą degte degė

SKAITYKITE

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelk* greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones cr- 
ziais ir nemaloniais. Suvaltlykit savo 
nervu* su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bidas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pa/mkit vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. Neatidė- 
liokit—gaukit bonką Šiandien. Ven
kit pamainų. Ilelkalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietCjlmo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Lluosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
raštis, išeinąs 2334 S. Oukley Avė., Chicago, 111. Me 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun-I 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 "VV. Brcad-i 
way, So. Boston, Alass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

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

“LAIVAS'’, savaitinis Tčtu Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak-
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur- 
- s. nalas,.366 IV. Broadway, So. Boston, Maąs, Metams 

$2.00.

Kun. J. Kuras yra gavęs daug 
grąsinančių laiškų. Vieną ka
rtą kun. J. Kurą per kleboni-, ‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- 
jos langą norėjo našauti. Per- nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me

tams $2.00. mi«||
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 

St., Chicago, 111. Metams $1.80.
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

gi gerb. kun. J. Kuras beka
riaudamas su atskalūnais yre. 

iš keršto daug pergyvenęs ir daug nėr 
vų sugadinęs. Žvalgaitis

EMIL OENEMARK^i

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
H O W m * o y 

women are 
just drag«ing tbem- 
telves around, *11 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieTe peri- 
odic pains ana dis-

comfort. Small size only 2 5 cents.
M r s. Dorsie Williams of GanyiUe, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nerrous. Your Tab- 
lets belped my periods and built me 
up.” Try them oezt month.

(y.

TABLET5

SSrsVe":

kurie turėjo parapijinę kny
gelę ir buvo užsimokėję parup. 
duoklę.

Mitingą atidaro puls klebo
nas kmi. Kuras. Jisai puaiški- 
nu šio susirinkimo tikslų ir 
susirinkusiems siūlo, kud jie 
išrinktų šiam susirinkimui ve
dėjų ir sekretorių. Kandidatu? 
j vakaro vedėjus {sTstato su 
sirinkimus po vienų iš ubiejų 
pusių — vyskupo šalininkų ir 
para)), koniileh). Didžiumos 
balsų pirmininku išrinktas Ju- 
rgis Zimav’kč.ius, raštininku - 
Vincentas (pavardės neatsime

Ką daro pavieto teisėjas, ku
ris patarė teisino balsuoti?

V’yskujH) šalininkams pralai 
mėjiis A. Teisme bylą dėl 4 
vykusių pivieto tei nio Imlsn 
vinių, tuomet pavieto teisėjui- 
remdamasis A. Teismo išaiš 
kiniimi, grįžta vėl prie įvyku-

nu) abu vyskupo šalininkų ka šio mitingo birželio 8 d- lUOt-’

__
/ Hakina

•nat/uruĮ bui, 'RaJccn^f 
bu

MY and
SATISFACTION

DoubJe Tėsted!Doub/eAdianf
BF<RBAKING ILV POWDER

Sjuh- Prtce hd^is44>^rs^
25 ounces for 25‘

Full Pack No Slack Fillind
MILLlONS OF POUHDS HAVE 3EEN 

- USED 8Y OUR GOVERNMENT

J
t

DON’T
NEGLECT
ACOLD

fiultl* krūtinėj nuli pavlrMtl j su
nktą liirą. TnnktuuMtnl tnalonun,

.ŠildantIh MiiHlerolo greit, atlefdžla, 
Rnlt|. Muatprolo NĖKA. tiktai 
inoMtlH. JI* yra ‘t-tMiiiler-lrriUuit', 
kuriu gelbsti palengvinime skan
auto. VtirViJuniitH nilIUoną per 25 
mi tus. TrIJtj rfižly. FtekomentltKi- Ihiiius (langeliu gydytoją Ir uluu- 
glų. Visose vidutinėse.



n k T n ru sPenktuvlieius, vasario 22, 1935

ŠV. JURGIO PARAPIJA
TEISYBĖS ĖODIS MOTERŲ 
SĄ GOS 54 KP. VALDYBAI i 
IR KAJ KURIOMS GAR

BINGOMS NARĖMS

kas. Jis prikvietė daug aukš
tų svėrių ir priruošė turinin
gų, tai dienai, pritaikintų, pro 
gramų.

7 vai. vakare prasidėjo va
karo programas. Gerb. klob. 
kinu J. B. Čižauskaa trumpai 
prabilo j susirinkusius svečius

Minėtoji valdyba per “Brau • . „„ - .. . ,,•’ .1 |ir perstatė vakaro vedeju Šv.
ga” didžiuojasi ginanti kuo-iT» * •• , , , ,& i J e ! Petro parapijos kleb. kun. V.
pų, saugojanti konstitucijų, vy 
kdanti reikalus, nutarimus ir 
suspendavimus, bet nepaaiški
no, ar leistina narėms daly
vauti komunistų radio arba 
koncertų programuose? Gal 
leistina dėlto, kad valdybos 
kai kurios narės tarnauja ir 
susideda su laisvamaniais (pa
vyzdžiui, finansų raštininkė).

Moterų Sų-ga yra katalikių 
moterų organizacija. Jos na
rėmis tegali būti tik tikrai 
praktikuojančios katalikės.

Programuose laisvamanių a- 
rba komunistų Moterų Sų-gos 
narės negali dalyvauti. Kuri 
dalyvauja bedievių programuo 
se, tampa priešu, ir kovotoju,

Masevičių.
Gerb. kun. V. Masovįčiųs pa 

sakė gražių kalbų apie Lietu
vos senovę, jos gyveninių iki 
šių dienų ir jos vidujinius iš
davikus.

Labai vaizdžiai išvystė įvai
riausias, Lietuvai padarytas, 
žaizdas, iš kurių vienos pagi
jo ir virto Lietuvos džiaugs
mu, gi kitos dar ir dabar grau
žia - kamuoja Lietuvos širdį, 
šie Detroito lietuviai profa- 
sijonalai: teisėjas J. P. Uvi-

katalikam, ir, kaipo tokia, (c|,i(,£ 1)(,puty
gali būti katalikų organizacį 
jos narė, nes jį tokiais savo 
darbais kovoja prieš Kristaus 
Bažnyčių, yra katalikų prie
šas ir laužo organizacijos kon
stitucijų.

Kuri priklauso prįe bolševu

vakarų paminėjimui 25 meti) 
draugijos gyvavimo.

Bus utvuidinta juokinga ko
medija ♦‘Pii'Slys suvadžioto- 
jas’’. Vaidins įžymiausi šios 
parapijos lošėjai. Dainuos S 
ir kiti. Kulbės įžymūs kulbė 
tojui.
Kalbės įžymūs kalbėtojai. 

Visos vietinės draugijos ža
da vakaro dalyvauti “in cor 
poro’’.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Po programo — šūkiai.

Vasario 13 d. mirė plačiai 
šioj apylinkėj žinomas A. Ša- 
laševudus, 64 metų amžiaus. 
Velionis buvo vienas iš seniau
sių Detroito gyventojų; buvo 
pirmutinis komitetas organi
zavimui šios parapijos
gausiomis aukomis visuomet 
rėmė parapijų.

A. a. Antanas iškilmingai, 
su trejomis Miniomis, palaido 
tas Alt. Olivet kapuose. Mišias 
laikė kleb. kun. J. Čižauskas, 
kun. Valaitis ir kun. Masevi-

VIETINES ŽINIOS
L. VYČIŲ VEIKLA

MARŲL’ETTE BARK — 
L. V. 112 kuopęs šokių vaka
ras pavyko ir į kasų įėjo už
tektinai pinigų, kad užmokėti 
narių mokesčius centrui. Narių 
mokesčiai už 3 mėn. sykiu su 
naujų narių mokesčiais sudari 
$23.00.

Šokių vakaro renginio ko
misija susidėjo iš: F. Šneku
čio, J. Malio, E. Dapkiūtės 
Al. Tumasonio, II. Idzeliūtėš 
ir S. Girdvainiūtės.

Kuopa buvo surengus ir 
roller skating party, Whit< 
City, vasario 15 d. Dalyvavo 

savo 127 nariai: iš 112 kp. 100, 3fc 
kuopos 12, iš 13 k p. 10, 55 
kp. 4.

Kitas numatomas įdomus pc 
rengimas — tai “splasli par-

WE$T PULLMANO 
NAUJIENOS

Vasario 15 U. parapijos mo
kykla, kuriui vadovauja Šv. 
Kazimiero seserys, šauniai pa
minėjo Lietuvos 17 metų ne
priklausomybės sukaktį. Buvo 
gružus programas. Be to, ka
lbėjo kleb. kun. Linkus.

, Vasario 24 d., 2 vai, popiet, parap. svetainėje ulumniečiai 
įparap. svetainėje įvyksta po-gurėjo linksmų šokių vakarėlį.

Alumniečiums visados šokių 
vakarėliai pavyksta, nes turi 
gerų muzikų ir daug juoko 
pridaro. Raportųri3

Vasario 20 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos svetainėje buvo ro
doma įdomūs ir kų tik iš Lit- 
tuvos parvesti judamieji - gu 
rsiniai paveikslai.

Įlitiško ldūbo susirinkimas — 
kalbos. Bus geri kalbėtojai. 
Visi kviečiami dalyvauti pra 
kalbose.

Sunkiui serga senelė Ona 
Krįpieno, Klebonas ligone 
aprūpino Šv. Sakramentais. Li 
gonę prižiūri Žitkevičiai.

šio ketvirtadienio vakare,

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
PAŠTE

(Ganai ir Va n Buren Str.) 
912 Go-ickaa F.
918 Kisielius Juozui

KJį “DRAUGAS" JUMS DUODA:
Suprantamoj kalboj Išdėstytas svarbiausias Lietuvos If 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klar<-

Kovo 3 d. parap. svet. pa
rapijos komitetas rengia para
pijos naudai linksmų prieš už- 
gavėninį balių su šokiais.

ckas, dr. J, Jopikaitis, Tėvas taus.
Sylvius ir Ed. Zareckas; gra-l Gaila parapijai netekus vie- 
žiai kalbose apie lietuvius at- Ino stambaus nario, 
sinešė ir svetimtaučiai kalbė- j Lai Dievas suteikia jam am- 
lojai: teisėjas Bayne ir B- Mc- žinų atilsį.

kūžė samanota” darė gilaus
įspūdžio klausantiems. Solo 

kų chorų, ar dalyvauja jų ko-|(lainavo įr Jaunas ga,)us so|is.
tas R. Valatka. Dainininkams

U-1 —--------
Jausmingai išpildė solo vi- 1 Moterų S-gos 54 kuopa reu- 

sų mėgiamos solistės: S. Buk- gia Užgavėnių vakarienę n 
šaitė ir A. Juodsnukaitė, taip šokius, sekmadieni, kovo m 
pat jos padainavo ir gražių j3 d,, 6 vai. vakare, bažnyti- 
duetų; iš jų vienas “Kur ba-’nėje svetainėje. Po vakarienės 

seks gražus programas. Pa
kviesti geri solistai-ės. Dalį

ty” (maudynės). Tų pramogų Grieš Metrikio orkestrą. Be 
manoma rengti sykiu su kita to, bus kitokio įvairumėlio 
kuopa. Kas nori linksmas užgavėnes

i
Mūsų kuopai vadovauja d vy į turėti, prašomas atvykti į

neeituose, kurie kovoja ne tik 
prieš Kristų, prieš .Jo religijų, 
ta negali būti kat. Moterų Sų- 
gos narė. Kaipgi gali būti Mo
terų Sų-gos narė, kuomet pri
sideda, arba padeda, tokiems, 
kurie kovoja prieš katalikus? 
Bolševikų rėmėju neguli būti 
kilnios Motorų Sų-gos narė, 
nes por tų patį narė “ipso fa- 
cto” save suspenduoja katali
kiškoj organizacijoj.

Kun. J. čižauskas, 
Kat. Moterų Sų-gos 54 k p.

Dvasios Vadas

akompanavo kun. J. Čižauskas, 
“Kur eini? J kokį kraštų?” 

išpildė S. Bukšaitė ir M. Auk
sei ūnienė.

programo išpildys jaunamctčš 
ir augusių choras, vedamas M. 
Širvaitienės.

Visi detroįtiečiai prašomi 
dalyvauti. Visas pelnas eis 
parapijos reikalams.

SUKAKTUVIU PAMI- 
. NĖJIMAS

Vasario 17 d., Šv. Jurgio 
parapija iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 17 
m. sukaktuves,

Daug darbo ir triūso šioms 
sukaktuvėms rengti pašventė 
gerb. kleb. kun. J. B. Čižaus-

Vaizdelį “ Lietuvaų jautriui į ------- ■
atvaidino S. Medoliūtė ir M.1 Kuopa jau pradėjo rengtis 
Petrokaitė. Į prie Mot inos Dienos. Žadama

Šv. Jurgio parup. choras,1 atvaidinti gražų veikalų. I’ra- 
kleb. kun. J. B. Čižausko ve-įeitų susirinkimų rengimo ko
duotus, padainavo tris gražias1 misiion išlinkiu M. Stankic-- 
dainas (visos kun. J. B. č’i- nė, J. II. Mcdinienė ir P. Pet 
žausko sukomponuotos) ir pro
gramų baigė Lietuvos himnu.

Paminėjime dalyvavo ir se
serys Pranciškietės. Jos irgi 
gražiai prisidėjo prie šventės, 
papuošdainos bažnyčių ir sve
tainę.

Paminėjime dalyvavo daię. 
žmonių. Po programo buvo 
pasilinksminimas — šokiui.

Kapsų Aguona

lika direktorių, išrinktų dvie
ms metams. Direktoriai iš sa
vo tarpo išsirenka pirmininkų 
ir pasidalina darbais. Direk
torių pirm. neveda kuopos su
sirinkimų. Kas trys mėnesiui 
jie savo susirinkime išrenka 
vienų iš savo tarpo susirinki
mams vesti. Per praėjusius 
tris mėnesius sus-mų vedėjur: 
buvo iždin. S. Šaulinskas. Pei 
pirmus tris šių metų mėnesius 
sus-mams vesti išrinkta vice 
pirmininkė Iv. Lobikaitė.

Valdyboj yra: J. Juozaitis. 
(pirm., K. Lobikaitė 1 vice pi- 
jrmin., F. Šnekutis 2 vice pirm., 
E. Druktenaitė, fin. sekr., V. 
Sirutuvjčius, korespondentė, 
A. Šimkus, door man, P. Bei- 
norns. sporto direktorius, J. 
Mali - auditorius, S. Girdvai
nis, koresp. sekretorius.

Kcrcsp
liemene.

Kuopos veikėja ir buvus: 
pirm.' per kelis metus E. Pau- 
razienė ir p. Paurazas sausiu 
31 d, susilaukė naujo šeimy
noj nario — sūnaus.

Paurazai yra gerai žinomi 
Detroite veikėjai. ~

B DRAUGO” VAJUS

musų balių.

Pasidarbavus mūsų žymes
niems politikieriams ir kleTi. 
kun. A. Linkui, greitu laiku 
manoma gauti iš Chicagos gu- 
tvėkarių kompanijos autobu
sus tarp 120 ir ilurvey, Ilk, 
llalsted gatve su transferiu. 
Be to. llalsted gat. bus jtaisy-I

(ta geros šviesos, nes dabar na 
kties metu labaį tamsu.

i

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

KAROLINA
RAKAU3KIFNĖ

(Po tė\«ls h,u|<'*iuit lėlutė)
Mirė vmuirlo 20 <1.. 19X5 m. 

Y vul. rylo. kiiIiioktiH 55 indu 
Hinilu.un. Kilo Iš Rokiškio aps
kričio. Rokiškio purupljo*. A- 
mcrlkojc Išgyveno 30 metu.

Paliko dldnllišiiii, nuliūdini'- 
tija hūiium: Bernarda. Aleknan- 
dra Ir Hllve*tri» Ir Kimino*: o 
Lietuvoj Iriu m-scrl* Ir ginilnca.

Kūliau pašarvotHH 3906 l-'lr 
Street, Indiana Harbor. Ind. 
iMldotuvėa įvyk* šeštadieni, va- 
Kurlo 33 diena, iš narni) 9 va- 
luntls bus atlydCig i Sv. Pran
ciškaus purapIJoR bažnyčia. In
diana Harbor, In<|.. kurlo.1 I- 
vyks gedulingo* pamaldos uš 
vilionė* siela. |*o iMvnmldu bu* 
nulydėtu | šv. Kazimiero ku
plu ch.

Nuoširdžiai kvlečlaine vl-u- 
gimine*, draugiiR-ge* Ir pažys
tamus.mus dalyvauti Al.jse lai
dotuvėse.

Nulipdę: Hfiufįa (r Gjipluės.

Vasario 24 d. Šv. Juozapo 
draugija rengia 25 metų su 

i'kuktuvių nuo įsikūrimo paini- 
nėjinių. 7 vai. vakare bus at
vaidinta graži komedija “Pir
šlys suvadžiotojas”. Po to sens 
(luinos, kalbos ir šokiai.

Rengimo kon.iisiju kviečia vi

Nepumiiškime, kad “Drau
go” vajus Detroite jau pra
dėtas. Vajus tęsis iki Velykų,
Turime tiktai du mėnesius lai- 'sus vlulyvauti. Hi dr-ju yra si 
ko, per kuriuos gulime “Brau- niausiu šioje putapijoje. Visuo 

met gražiai darbuojasi,
Visos šios parūpi jos draugi-

gų” užsiprenumeruoti papigt
nla kaina. Nelaukime pasku
tinių dienų, užsiprenumoruoki- 
ine tuojau. Užsiprenumeruoti 
galima imis kiekvienų Spaudos 
Rėmėjų dr-jos atstovų. Keletu 
čia jų išminėsiu: kleb. kun. 
J. Čižauskų, S. Bult«aitę, (i 
Škulienę, M. Aukščiūnienę if 
kitus.

Kas myli katalikiškų spuu 
dų, tas myli savo tėvynę, baž- 

'nyčių ir visa, kas yra rimta 
'ir gera.

Spaudos Rėm. clr

valdyba

jos tų dienų žadėjo dalyvauti 
“iri corporc” su savo ženk
lais.

Retai pasilaiko sulaukti Ir, 
kių iškilmių. J. H. M

PADRKA DR BIRŽIUI

Šv. Kryžiaus ligoninėj sau
sio 2 d. seseriai M- Simonui 
dr. Biežis juidurė sunkių ope
racijų. Ligonė jau beveik pa
sveikus,

i Mes, žemiau pasirušiusieji, 
(esame labai dėkingi dr. I’»ie

----------------------žiui UŽ gerų priežiūrų, priela
Vasario 24 d(, 7 vai. vak. nkumų, pasišventimų ir triūsų, 

šv. Jurgio Įtaru J), svetainėj.) j Sesers M. Simonos 
Šv. Juozapo draugija rengia Brolis iy Seserys Benaičiai,

Ir Udlrbl- 
Ir m-

Mtog ielmyna specUUsaoJa Šte
ino darbe per SeStes kartas.

Veskite paminklą reikalus tle- 
' šiai su pačiais lidlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

VtesMM Mokas 1 rytus bm
didžiulio vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryo teiefenalt
PEVBACOLdl MII 

belmont sd»s
orrice: HIELbIDH >NSk 

Vlnaeat Koaelll. sosr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJA*! PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Simus;
Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienai 
klausimus;
Žmių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;

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

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

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

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

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

2.

3.

VENETJAN MONUMENT CO., INC.
UdlrMlal aukšte-* ** -d*l-« 

Ir <J-'b natinis

DtdjUau»>la imunini Ių illrbtuvd 
Ohl«*M<p|

- • ■ o----------

Huvirš 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus
-——,—O—---- r-

■tea atlikome darbą daugeliui iym 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEiey 6103
Chicago, Illinois

ORABORIAIi
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OKABOBIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 

Heikuln meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tcl. CANal 8515 arba 251S
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.
Tsl. ČIOBRO 6*37

Tai. LAFayetle Ufl

J. Liulevlčlus
Graborius

iv
Balsam «ibtqjas

Patarnaują Oiicą 
*oje Ir apylinkėje.

DMelė |r r*A 
Koplyčia dykai

MM Archer Ava

I.J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲUDUAl
1848 Weat 46th Street 
Tai. BOUIevard IMI--Ml»
ATĖJUS LIŪDĖSIUI

Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 80. K£DZI£ AVĖ.

TebfooM YABd> 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria antomobilias visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenua 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Phone Ciosro 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tei Boolevard 4138

SIMON M. SKUDAS
ORXBORIU8 Ir BALSAMUOTOJAB 

PaUrnarlmaa («rąa Ir nebraagas
718 West 18th Street

Tnlefonaa MOMroe M7T

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ URABORIUH 

Palaidoja už ItG 00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

1(8 W. 18th Ht. Tcl. CJLN^l 617| 
Chicago, III.

Laidojamo ant lengvi} iimokijimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3 KM) arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd SL 
10734 S. Michigan Aw.

N. RADIS, dų
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Iš ŠV. KAZIMIERO AKA* 
OEMIJOSCENTRO

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų centras rengia nepaprastų 
Makarienę vasario 24 d. (i vai' 
vakare, Akad. auditorijoj. Tai 
metinė puota ir bus viena iš

VETMES ŽINIOS
iš CHORO VEIKLOS

tės prie savo chorvedžio; jis Visos delegatės kviečiamos da- 
I suteiks visas informacijas.
I Lauksime žinučių iš 1 
'parapijų chorų.

Ieva Lukošiūtė

PADĖKA

;s bj(n
lyvauti, nes susirinkimas sva
rbus. Irpa

MARQUETTE PARK. -- 
Šiaip jau daug girdėt naujo 
apie mūsų parap. chorų ir jo 
veiklų, bet laikraščiuose žinių 
retokai pasirodo.

T0WN OF LAKE ŽINELĖS
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 1 skyr. rengia vajaus vaka- 
Ne vien tik apie mūsų pn-į rienę parap. šulėj, kovo 17 d., 

. .... . ... . lapijos chorų, bet, manau, gra G vai. vak. Įžanga 50c. Pro-
Įspūt mgiausių, nes rėmėjos < o -u kad laikraščiuose til-'grame dalyvaus A. Pieržins-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 22 d., 9 vai. va
kare, Mnsulio raštinėj, 6641 S 
Western Avė. Bus skaitoma 
referatas “The treatment of 
Gonorrhea”. Skaitys dr. V. 
Nares. Po to bus diskusijos.

Dr. J. J. Kowarskas. sek r.

Nuoširdžiausiai dėkoju dr. 
.1. Simonaičiui už sėkmingų o- 
poracijų ir vi ų patarnavimų 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Kazimiera Kisminaite

NUŠAUTA 7 SERBAI

CLASSIFIED
Al TOMORILRH ai tomoiiii.es

EMIL DENEMARK INC
•" Vartotų Karų Bargenai——-

♦la daug pastangų, kati vaka
ras toks ir būtų.

Bus gražus programas, kurį 
rengia pačios seserys.

Todėl visi prašomi atjausti 
seserų reikalus ir rėmėjų pas
tangas ir atsilankyti į vaku-
rienę. ElžlutS

DŽIAUGIASI PASKAI
TOMIS

SO. CHICAGO. — Sausio 14 
d. įvyko Liaudie^ Universite
to prelekcijos šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje. Gerb. kle-

ptų žinių iš kiekvieno parapi- kieno ir Pieržinskaitė. Dalį 
jos choro; taipgi kas veikia- 'programo išpildys mokyklos 
ma choristų tarpe. [vaikai. Vakaro pavyk imu daug

Pav., mūsų chore pereitų se
kmadienį per sumų ir choris
tai ir parapi jonai nustebo iš- 

|girdę pirmų sykį chorvedžio 
sūnų, Ravmundų Janušauską, 
su savo motina, dain. Janušau
skiene giedant, duetu “Avė
Maria”. Gražus ir stiprus jo' šv. Pranciškaus vienuolyno 
balsas tikrai stebino choris-rėmėjų 3 skyr. susirinkime va
tus. Taigi susilauksime naujojsario 17 d. nutarė surengti

darbuojas skyr. pirm. E. Ged
vilienė ir komisija.

solisto.

A. Kiškūnas vasario 11 d. 
susižiedavo su Hazel Bartz. 

bonas kun. "Vaitukaitis, pasa-jyas 23 J. jįs mus apleidžia ir
kęs įžanginę kalbų perstatų 
prelegentų A. Pocių, kuris 
apie valandų laiko savo kal
boje gražiai atpasakojo muzi
kos bei dainos reikšmę. Kal
bėtojas nuodugniai išdėstė mu 
zikų ir dainų nuo pat pirmų 
meno šaknų iki dabartinių lai 
kų.

Nepaisant lietingo vakaro, 
žmonių susirinko pusėtinai.
Kai kurie sakė: ‘ Jei ne lietus, Vasario 17 d., parap. sve- 
žmonės butų netilpę svotai- taineje choras surengė šokių
nen • vakarų. Publikos buvo daug.

Lauksime daugiau tokių pa- j Pažymėtina, kad kai kurie ki- 
skaitų, nes pradžia visiems la- fy par eliorai buvo “in corpo- 
bai patiko ir po kalbų visi Įre” atvažiavę. Jų tarpe matė-

vyksta į Minneapolis dirbtu
vės reikalais. Laimingos ke
lionės ir lauksime sugrįštant.

Smagu pranešti, kad solistė 
Skelly - Mickaitė pereitų sa
vaitę grįžo į chorų ir vėl ža
da sykiu darbuotis. Pp. Skelly 
Dievulis apdovanojo sveika du 
krele.

džiaugdamiesi skirstėsi namo. ų muzikai: Rakauskas, Mon-
Lietuvaitė

IR VĖL ED. KRAUSE 
PASIŽYMĖJO

RAD10

BTTICK — '34, Model 47, C Sodan.BUICK ’SO — Modol 4fiS. 2
vartotas mažiau negu vienų mano
si Ir (diiotaN mainais ant didesnio 
karo. Naujo karo gurancljn. Kama
vo lior.n naujas. Ir eullma nupirk
ti dideliu šitai i,ymi'.

PONTIAP — ’J4, 5 Sodan, Del.uv, 
ftefl drut. mini, irnnk rack. Tik 
kelis mėnesius senume Ir atrodo 
kaip naujus. Gnrnntiiotnfl . . *005

BROD, Serbija, vns. 20. —
Netoli čia serbai valstiečiai 
susikovė su policija. Valstie
čiai nukentėjo. Jų 7 žuvo iv 
G sunkiai sužeista.

Kova pasireiškė, kada vai
stiečiai reikalavo, kad polici-' studfdaker — '32, r. pamž. coupe 

. k . w I pu bnl1: Iii trunk. Juodus, 8c4l drat.
Labai malonia valandėle pa- ’ ia paleistų b areštuotus vai-; r».t«i. r-aiini puikintu nevy ir iscmio 

i" . . I kaip naujau. (lamntuotus .. *105
tiekė l’ro'frcss Fumiture krau stiecius. i -------- -

I FORO '33 — 2 pn°nž. Ponvo.rtlb'ntuvė radio klausytojams praė ... ............ ~ -Sunkiai serga U. Panavie
nės tėvelis, Kranklys. Linkini "iusi sekmadienį. Le įvairių 
pasveikti. ' |skelbimų, rimtų patarimų bu-

______ jvo ir gražu) dainų, kurias dai
navo mišrus d*. Igubas kvarte
tas. Be to, dainavo ir svečias, 
P. Stankūnas.

Progresą Fumiture krautu 
vės bendradarbis, A. Backvs, 
patiekė keletu svarbių nuoti- 
kių biznio atžvilgiu.

kauliukais žaidimo pramogų 
pirm. Sudeikienės name. Visi 
kviečiami.

Vasario 24 d. Šv. Kazimiero 
vienuolyno auditorijoj Š. K. 
Ak. Rėmėjų centro vakariene. 
Bus turtingas programas. Vi
si townof lak iečiai važiuosim 
Įžanga $1. Prasidės G vai. vak.

Kovo 31 d., pp. Ogentai sa
vo name, 5648 S. Justine St 
rengia kauliukais žaidimo pra 
mogų vietinių seselių naudai. 
Visi prašomi atsilankyti i: 
paremti. Reporteris

SEKMADIENĮ CHORO 
VAKARAS

CICERO. — Šv. Antano pa
rapijos choras rengia taip už- 

ivardintų žieminį šokių vaka 
Irų, sekm., vasario 24 vi., para 

Negalime praleisti nepaZv- pijos sa|pjf Grieš “Walt He
| na jus, kad choras stropiai ;n(jeie an<Į ]|js narn.onious 
, mokinasi naujus komp. Žilevi-,Jaeks» Bus jžangos do\anj 
Ičiaus mišparus? Štai, kas reiš-

deika ir Gaabis. Tr mes jų ne
pamiršime.

Vas ------  ---- 1...... ....... ’r tu’P dovana už gražiav-
kia turėti gerų chorvedį. pašokimų. Komisijoj da’-T0WN OF LAKE.

14 d., Ed. Krauso lošė baskoi-, 
bąli su Duffy Florals tymu ! Choristai! Rašykime “Drau buojasi J. Jurgėla ir O. Gul- 
pnėš Celties tymų iš New Yo- ’gui”, kas veikiama mūsų tar- binaitė. Atsilankę bus paten- 
rko. Duffy Florals laimėjo 3S Varg. Sųjunga leidžia mė- kinti. A. M.
prieš 34. Lošimas buvo De La nosinį laikraštį “Muzikos Ži-j
Šalie gymnasium.

Ed. Krai se yra pasižymėjęs
nias”. Jame telpa daug' gra- j P- Miliauskas savo vietų už
žiu pasiskaitymų bei muzikos leido Jonui \ enskui, kuris y- 

sporte ir kelia lietuvių vardą ir dainų. Kiekvienam choris- ia S^mi lit»u\iams žinomas^ 
svetimtaučių tarpe. tui patartina jį užsisakyti. Ra- •''ia proga turiu širdingų ačiū

Linkime jam ir toliau tokiu švkite varg. N. Kuliui, 1619 naujam biznieriui už aukų Šv. 
pasisekimų. A. A. V. N. Damen Avė., arba kreipki- \ardo draugijos šokių vaka-

’rui, kuris įvvko vasario 16 d.

KUNIGU VIENYBES MALDAKNYGE " “
Kunigu Vienybės paruošta maldaknygė bus iki gavėniai 

užbaigta. Ši maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo
mis, o spausdinama “Draugo” spaustuvėje.

Kunigų Vienybės maldaknvgų yra nedidelio formato, tu
ri 256 puslapius ir gražiais juodais apdarais. Jos kaina 65 
centai; su paauksavimu 75 centai; su storiniais apdarais 
$1,25 centai. i

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

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

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

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-jos 

Palaimintos Lietuvos ekstra 
susirinkimas įvyks penktadic 
nį, vasario 22 d., 6:30 vai. vak. 
Chicagos lietuvių Auditorijoj 
Bus svarstoma apie morgičius 
ir kitokie dalykai. Valdyba

P'/llž.
coupe nu rumhb- Bent, Frcnch l.'u 
6 drut. ratai, labai R r; -Žus c,c. 
tobulinu stovy

CHEVROLET '31

*2115

*250

BUICK '39 — Modei r,7. r. Sodan, 
tumulai mPlynas, 5 meniniai nitai, 
tvhlpeord trim. Geram ntovy vulu | 
Ir lAorlnel ...................................... ,275

PI.YMOUTH '33, 4 Door Sedun,
Juodus, r. cream drut. ratai. Keri 
liijerul, labai puikus mažiiH keras. 
Garant................................................. »I75

?♦»!

t'OUpe, V-8, JlIOllllR H.l ( J ei IOIIII1H 
rutulu Ir gerais tn.lcmls. Atrodo 
kaip nnujas Ir labai geram 
stovy ................................................ *395

ORAHAJVt P.VGE '29 *105

OrBURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

LIETUVM-

KUS BONUS

Bridgeporto Lietuvių Politi 
kos klubo metinis vakaras į 
vyksta vasario 23. d., svetai 
nėję, adresu 814 W. 34th St. 
7:30 vai. vak. Bridgeportiečiai 
lietuviai nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti. Šis senas klubas ti
krai vertas paramos. B. J.

GARSINKITES “DRAUGE

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

NASH '32 — 8eyl. 5 pasnž. Coune 
Juodas, 6 drat. rntai. geri Iii lemi. 
trunk niek. whipeord trim. Gerpj 
atrodantis Nash geram stovy *395

BETEK '31 — Model 91. 5 Sedon. 
Juodas, f! drat. ratai, geri taierai. 
mohnlr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulek geram stovy .... *375

CADTI.LAC '28 — V-R. 5 Sodan. Mo
lynas. 6 drat. ratai, trunk melj. 
whlpcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................. *195

BETEK '28. — f, posaž. Brougham, 
Ttin pnint, lobai gražiom stovy, pui
kiai iArodo, daug vertybės už mnža 
Pinigą ........................... .................. s tas

BETEK '31 $375

BEAL ĖST ATE — STUNGIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prkiraiykitc į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
WBST 47th STREET TeL LAEayette 1083

Kiekvieno kataliko yra 
priedermi remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Kataliki, 
ka g] ia ūda nurodo žmogui L* 
ganymo kelius i amžinastį.

PARDAVIMUI BIZNIAI

Groeerv - delicatessen krau
tuvė. Labai pigiai. Su visais 
įrengimais, geroj vietoj.

4522 So. Hondre St.
Chicago, III.

LIETUVIS
OPTOMF.TRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų (tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudžjlmo. 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karStJ, atitaiso 

Į trumparegyslę ir toliregystę. Prlren- 
° | gia teisingai akinius. Visuose atsiti

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedalioj nttO 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tvrimo a

EKSTRA

Pardavimui nedidelė farmu-
kė, keturi akeriai žemės ir t ir pritaikymo akinių, 
peptvm budinkai. Dalelė bar- j 
nė ir namas. Namas pilnai Į- 
rengtas, elektra, gasas, šiltas 
ir šaltas vanduo, toiletas ir va-1 
nos. Didelis sodas. Viena kar
vė ir telyčia, būrys vištų ir an
čių, ir trokiukas. Stand dėl 
biznio arti higbwav. Gera vie
ta bizniui. Priežastis pardavi
mo liga. Atsišaukite į trumpų 
laika. 15 mylių nuo Cliieago 
Limits. Randasi ant I-ake St.,

DR. JOHN SMETANA

CHEVROLET '34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas, ifirod-o 
kaip naujas. Barant. BARGENAS.

CADILLAC '39 — V-S, 5 Sodan. Juo
das, mediniais mtnls, spare tire 
užpakaly, ivhinrnrd trim. laibai te
ras kartis žema kaina ............ *375

PONTTAE '29 — 5 pasaž. landau se
dan, Šviesiai mėlynas, G d.rat. ro
tai. trunk rack. gražiam stovy, ty
kus motoras ................................ S125

BETEK — '28. Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ......................... ............................... $9.-,

NASH '32 — I.lght R. 5 Sodan. Ma- ---------------
roon. 5 mediniai ratai, geri taierai. _
ištikimas. ekonomlSkas mažas ka- PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan. G 
ras. atrodo ir toga gerai .... *825 drat. ratai trunk rack ............ $95

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

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

Crawford 4100
LIETUVIAI DAKTARAI

Office Tcl. HEMIock 4848 
Rcb. Tcl. C.ROvphiil 0817

7017 S. FAIRFIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROI ETTE ROAO
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Kctv. Ir Nerišliomis susitarus

Route 5, U. S. 20. Mylia ir pu-j 
sė i vakarus nuo Atidison. j 
Nortli Side of bigbwav. Prie 
biglnvav yra niail-box su var- 
du J. Mockus. Telefonas Atldi- 
son 9819R1. Savininkas — 
Juozapas Mockus.________

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 et.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

PHONE CANAL 0523

Tcl. LAFnypIte 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vnl ; 2—4 ir 7—9 vnl. vakaro

Res. 2136 W. 24th St.
Tcl. CAYnl 0402

LIETUVIAI DAKTARAI*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

ori-o: Tcl. LAFaycttc 4017 
Rc»..: Tcl. HFAIIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir EHTRT’ROAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rczl.lcncijoM Ofisas: 2653 AV. 69tli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 ‘"ii. vak. 
j Seredonūs ir Ne<15>lomls pagal sutarti

į Ofiso Tcl. CICERO 49
. Rcz. Tcl. CICERO 3656

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

katos Komb-ijoniertus. Yra gerai Ei- 
cerieflams žinomas. Erakfikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Ea- 
sekmlngai gydo Rbciimatlzmą, Plau
čiu ir širdies ligas.

Valandos:
Nuo 19 iki 1J vai ryto: nuo t iki 4 
vai poolet Ir 7 1ki 8 vai. vakare;

dfentsiB pac«1 BU’Hartmą.

i 4930 West 13th Street 
cicero n,n

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Rank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSilo, Seredos tr Eėtnyčios 

vakarais R iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.PublIe 9600

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EOUIPMENT

Office Ehone Res. and Office 
PRO poct 1028 2359 So. I.cavitt Kt.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 E. M.
Sunday by Appoln'.nient

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRl\tGA8

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ofiso telef. IlOIlevard 7830 

Namų Tcl. PROepcct 1930
Tcl. BOl Icvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arU 47th Rtreet 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RDSSa
Lietuvis Chirurgas Ir Gydyto*)* 

Of. ir Res Tel HEMIock 6141
2516 WEST 69th ST.

BRIGHTON PARK. — Nek.' Valandos:
2-4 popiet; nno 6-8 vakarais

1

Pras. Pan. šv. mergaičių so- 
jdalicijos apslcr. susirinkimą^ 
įvyks vasario 22 d., Nek. Pras. 
P. Šv. parap. mokyklos kam 
haryj, lygiai 7.?0 vai. vakare.

Tcl. Ofiso BOUIevarri 6912 
Res. VICtory 2843

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 4:89-8:30

756 West 35th Street

Tcl. CANal 0257
Res. PRO-pcct 6659

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAIJ4TED STREET 
Rezidencija 66110 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

DR, P. AMNAS
DKNTISTAS

I 1440 SO. 49t4i Cf., CICERO, ILl,.
Utar.. Ketv., ir I’ėln. 10--9 vai.

13147 SO. HALSTEO HT.. CHICAGO
I’aned., Stred. ir Subat. 2—9 vai.

1 Kuomet reikia guminių štampų, 
|9ntspnii<lų ar kitų ofisams rcikalin- 
I ?ų dalvkų, pašaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St

Lietuvis Pr. Mileris jums pntnmans

Icl. CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DKNTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo' 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

f«. CANal *123

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

8eredomls ir Nedėllotnls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublIc 7868

i Dienomis Tel. LAFaycttc 5793 
i Naktimis Te. CANal 0402

DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

» Tcl. LAFsycMe 3057

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAIS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki I vai. vakaro

Seredomls Ir nedėllasntii pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 3650
Pe». Tel.: VfRginla 066$

DR. V. E, SEDUNSKIS
DKNTISTAS

GA8 X-RAY
4148 ARGHRR AVENUE

Kampus Franeincn Avė

ANGLYS

ANGLYS! TOkstančial namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Tropleair 
anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Screenlng*—$4.75 Republle. 0600
Mine Run—5. 7-5 I.awndale 7366
Lump arba egf(—6.00 Merrltnac 2524 

NORTHERN COAI, CO., 
Lswndnle 736* ___ Merrlmac 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEK REPURI.1C 840*

Katrie perkate mels 18 
drafverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglių už mažiau 
Pinigų.

1VAIBŪB DAKTARAI:

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRgtnia 0036 

Ofiso vai.: I—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedaliomis pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
'___ OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

1 lubos
CHICAGO, TLL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 

valandai diena 
Telefonas MIDway 28K0

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. YARds 0994 

Re«.: Tel. PLAsa 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 y. y. 
Nedčldlenlals nuo 10 Iki 12 diena

tomoiiii.es



