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GRAIKIJOJ SUKILO 
KARIUOMENĖ

Europoje numatoma taika, 
bet visur budėjimas

ATĖNAI, kovo 2. — Dalis Į PARYŽIUS, kovo 2. — 
graikų kariuomenės ir karo į Prancūzijos diplomatai spėja,
laivyno sukilo prieš vyriau
sybę. Sukilimo tikslas yra,

kad taika Europai yra užtik
rinta. Jų žodžiais, “po ilgų

kad prie valstybės *Vai r o grų-fmetų Europa vis gi atsieks 
žinus. valstybės vyrų vetera- žį tų. Taikos traukinys už- 
nų ir buvusį premjerų E. Ve.įtrauktas ant tikrųjų bėgių ir 
nizelosų. j nustatytas važiuoti geron pu-

Vyriausybei ištikima karino ’ sėn. Dar truputis pastangų 
menė tuojau nusukta prieš : ir taika bus užtikrinta kele- 
sukilėlius. Kai kur įvyko kru riems metams.”
vinos kautvnės. Susikilėliai vv *
ra numušę keletu vyriausy
bės pajėgi} lėktuvų.

Atenij apylinkėse smarkiai 
veikia pakraščių artilerija, 
kuri yra vyriausybės pusėj?.

Salonikų uosto išėjime nu
skandinta du prekybiniai lai
vai, kad neleidus paspruktit
sukilėlių laivams ir kad su
kilėliai negalėtų Įplaukti uo
stam

Keletas sukilėlių laivų lei
dosi Krito salos link, kur y- dirbti taikos darbų. Anglijos 
ra Venizelos. Vyriausybės jti užsienio reikalų sekretorius 
riniai lėktuvai deda pastan- įSimon tuo tikslu vyks Berly- 
gų su bombomis sulaikyti ,J>an. Paskui gal jis užsuk s į 
tuos laivus. kitų valstybių sostines. Jei

Čia ir kitose krašto dalvse Hitlerio vyriausybė nenorės

Taip, taikos užtikrinimas 
daugiausia priklausys nuo Vo 
kieti jos nacių žygių. Jei di
džiosios valstybės nesuvaržys 
jų žygių, jų akiplėšiškumo, 
nebus ko džiaugtis taika. Na
ciai visados ir visur sieks ag
resyvumo, kad atstačius kai- 
zeriškų imperijų.

Didžiųjų valstybių diploma
tai nusprendė gražiuoju kreip 
tis į Vokietijų, kad jų grųži- 
nus į tarptautinę draugijų

Šv. Kazimieras - Lietuvos Globėjas RAGINA VAIKUS
NIEKINTI TĖVUS

MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ 
SEKA RUSIJOS BOLŠEVI

KŲ PĖDOMIS
MEX1GO CITY, kovo 2. —

Čia paskleistas aplinkraštis, 
kuriuo vaikai raginami nie- 

I kinti ir žeminti savo tėvus.I
Į • Aplinkraštį pasirašo tedera 
' linio distrikto jaunųjų revo- 
liucininkų blokas, kurį guda- 
ro daugiausia Tabasco rau- Į n» arkivyskupas metropolitas į,7nkinta’' 'aat7m„bili, pra. 
denmarškininkai, kurie nese- j J- Skvireckas vas. 12 d. Kau- mong k0(ju

Automobilių pramonėje yra

AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJE 
PLANUOJAMAS STREIKAS

Šiuo klausimu įvyks darbininkų 
balsavimai

PAMALDOS ŠV. TĖVO PI
JAUS XI VAINIKAVIMO 

SUKAKTUVIŲ PROGA
KAUNAS. — Šv. Tėvo Pi

jaus XI vain*’-avimo trylikos

DETROIT, Mieli., kovo 2. 
— Automobilių pramonės or
ganizuotų darbininkų krašto 
tarylia nusprendė pakviesti vi 
sas atskiras šios pramonės 
unijas pravesti balsavimus 
streiko klausimu. Šios visos

, , __ unijos priklauso Amerikos
metų sukaktuvių proga Kau- ,, , „k ... «.

,. , , Darbo federacijai, o ši ne-

nai šio miesto apylinkėse žudė no arkikatedroje — bazilikoje 
savo bažnyčių gynusius kata- atlaikė pontifikalines Mišias, 
likus. Raudonmarškininkai y-
ra Meksiku valdančios revo- • užsienio reįkalij ministeris valstybių. Pravesti balsavi- 
liucines partijos Padaras. Jie , gt Lozoraitis, švietimo mini- mus ims keųptų savaičių, 
skaitosi kaip ir dešinioji t y- steris prof. J. "Tonkūnas ir j *
riausybės ranka kovai prieš vi4au8 ,ninįsteris pu-1 Jei darbininkų dauguma pa
Katalikų Bažnyčių. ]k g Rusteika. Valstybės sisak>’s už streikų, tada pra-

Jaunųjų revoliueininkų blo prezidentą atstovavo preziden sidės derybos su pramoninin- 
,kas susikūrė tuojau po to, ka- lflros kanceliarijos viršinin- (kais darbo ir atlygini-
! da mokyklos imta keisti so- kas dr. Bielskus. Iš kariuome- nX) klausimais. Nepasisekus 
! cialistiškais lizdais ir kada vy nės vadovvbės Mišiose dalv- 'deryboms, bus paskelbtas str- 

misa riausybės partija buvo reika- vavo kariuomenės vadas geli. ,eikas-

MIRĖ BERLYNO l DIDINA ŠELPIMU
Todėl ir paskleistas aplink- komendantas pik. Saladžius, 

rastis yra pačios vyriausybės n skyriaus viršininkas gen. 
įkvėptas, kad tuo keliu UŽ- Jt. pik. lt. Dnlksnvs, I sky- 
dengus savo betarpiškų veiki- rians viršininkas gen. št. pik. 
mų bedievybės, socializmo ir
komunizmo platinime.

176 atskiros darbininkų uni- 
IŠ vyriausybės narių buvo jog, )<urios veikia net 17-oj

eina Venizeloso šalininkų ar
eštavimai. J

pripažinti siūlomų sųlygų, la 
da, žinoma, bus imtasi griež-

Paskelbtas karo stovis ir.^UJU priemonių, 
įvesta žinioms griežta cenzu- J Matyt, Prancūzijos diplo- 
ra. Skelbiami tik vyriausybės matai numato, kad Vokietija 
komunikatai.

VYSKUPAS ISLAMAS
-------------

BUVO GARSUS KOVOTO- PER MAŽA IŠLAIDŲ; NO- 
JAS PRIEŠ NACIŲ RI DIDESNĖS MOKESČIŲ

NAŠTOS

Illinois Emergency Relief 
komisija paskelbė, kad ji yra 
privaloma keisti seniau savo 
nustatytų bedarbių šelpimui

PAGONIZMĄ

BERLYNAS, kovo 2. •- 
Staiga mirė Berlyno katalikų 
vyskupas N. Barės, 64 m. arn 
žiaus.

.Velionis buvo didis kovo- j išlaidų sųmatų. Per metus bus » 
priims jai statomus pasiuly- tojas prieš nacių pagoniškų reikalinga 10 milijonų dole- 
mus, jei sako, kad “taikos sųjudį. Vyskupu paskirtas *rių daugiau išlaidų.

STUOJAMI ŠNIPAI ,sia priklausys nuo to, koks 
----------- ! inžinierius bus to traukinio

PRAHA, kovo 2. — Čeko-' priešakyje, 
slovakijos policija susekė šni-1 Nors daug kalbama apie 
pų organizacijų. Areštuoti 3, taikos pastovumų, tačiau val- 
vokiečiai ir paskiau 10 čekų stybės budi kaip budėjusios 
valdininkų, dirbusių krašto Jr neturi pasiryžimo mažinti

1933 m., gruodžio mėnesį ir 
turėjo didžiai svarbų vaidme
nį darant Vatikano konkorda
tų su Vokietija.

Komisija yra suplanavus 
iš Chicagos šelpimo patalpų 
pašaukti nors 10,000 jautu} *jaį gaj0 
vyrų ir jiems duoti darbo pr- 

į ie įvairių valstybės projektu.

Vaikai kurstomi niekinti 
tėvus, nes šie kovoja prieš 
bedieviškas mokyklas.

Klausimas, ko vyriausybė 
tikisi susilaukti iš vaikų, ku
rie raginami ir kurstomi nie
kinti savo tėvus? Yra tik vie
nų vienas teisingas atsaky
mas, kad ji gali susilaukti 
ne kų kita, kaip tik sau pa-

saugumo ministerijoje. ginklavimąsi.

Tarp areštuoti)jų yra nacis NEW y0RK0 MIESTE DI
vokictys studentas Fntz Ka-, DĖSNI MOKESČIAI 
mm. Sakoma, kad jis yra sni • _____
pų organizacijos vadas.

DAI A LIPI Al DIIC VALIA 'Tuo t)ūdu padidės išlaidos, r AL. ANbLAI DUO KANU’ Be to komisija randa, kad
NIZUOTI CEG. 19 D. I šiemet reikia padidinti nuo- j

-------- ' Inas už šelpiamų bedarbių |
šeimų butus. Tai bus didžiau! 
šia išlaidų dalis.

Pereitais metais ši komisi-

RINTELEN PASISAKO 
NEKALTU

Vyriausybės organai atsisa-
NEW YORK, kovo 2. — 

Miesto aldermonų boardas
ko kų nors aiškinti apie šiuos formaliai nustatė mokesčių ra 

tų už 1935 metus — 2 dol. 7.1 
centų už kiekvienų 100 dol.

areštavimus ir šnipų veiklų, 
o vyriausias krašto teismas 
uždraudė spaudai paduoti bet vertės nekilnojamų turtų įkai
kokias apie tai žinias.

PRIPAŽĮSTA MOTERIMS 
BALSAVIMO TEISES

PARYŽIUS,, kovo 2. - - 
Prancūzijos parlamento že
mesnieji rūmai 453 balsais 
prieš 124 pripažino moterims 
visas balsavimo teises vi
suose krašto rinkimuose. Mo
terys reikalavo balsavimo tei
sės tik savivaldyboae.

NEW YORK, kovo 2. — 
Areštuotas čikagietis plėšikas

LITAS PASILIKS 
PASTOVUS

KAUNAS. — Lietuvos ban
lt. Gausas. Mišiose dalyvavo ko valdytojas Stašinskas pa- 
taip pat diplomatinio ir kon1 darė pranešimų apie pasauli-
sularinio korpuso nariai.

LIETUVA PRAŠO DAU
GIAU TEISIU T, SĄ

JUNGOJ

nį ūkį, krizį ir jo atsiliepimų 
į mūši} ūkį 1934 metais.

Krizio sunkumai Lietuvoj J 
praėjusiais metais nepaleng
vėjo. Žemės ūkio būklė dar 
pasunkėjo ir ji veikė į kita3 
mūsų tautos ūkio šakas. 

.Valdytojo manymu visos

VATIKANAS, kovo 2. —
Palaimintųjų anglų kentėtoji}
Tomo More ir Jono Fisher
kanonizavimas, matyt, įvyks ja .bedarbių šelpimui išleido 
gegužės mėn. 19 dienų. Per 
kovo mėnesį bus turimi į tų

KAUNAS. I abaltijo vai turgty būti perimtos ir
stybės iki šiol Tautų S»-goj konw„tnlotos jigatenahri- 
ncbnvo tinkamai atstovai! ,a- krw]jt0 istaig0>(. Be t0> 
mos. Daugelis valstybių, kll- : jr turSt„
rių mokesčiai Tautų Hųjun. įr prajlgiDli Taip
gai yra žymiai mažesni negu partrumpai vra ir 2. Baa 
Pabaltijo valstybių, turi „ai- ko tarminai

riose komisijose daugiau at- r B.ko valdytojo manymų 
stovų, negu Pabaltijis. Todėl skohj m„Mjiro? jyj
šiomis dienomis Lietuvos vvVIENA, Austrija, kovo 2.

- Prasidėjo byla buvusiam Į riausybė kreipėsi į Tautų S
Austrijos atstovui Italijai, A. gos gener. sekretorių atitin-

styti kuo ilgesniam laikui ir 
sumažinti palūkanų procentų

iškilmę pasirengti 
mai.

susirinki-

navimų, adbįa 15 nuošimčių 
daugiau kaip 1934 metais.

Tas yra tik vienam New 
Yorkui. Kitoms New Yorko 
miesto1 dalims mokesčių ratosi 
yra didesnės.

SUTURĖTAS KALINIŲ 
PASPRUKIMAS

VYSKUPAS SHEIL ŠVEN
TINA AUDITORIJA

Jo Eksc. auxilarus Chica
gos vyskupas B. J. Sheil šia n 
dien šventins ir atidaro nau
jai pastatytų. Angelų Karalie
nės (4412 No. Westem avė.) 
parapijoj auditorijų katalikų 
jaunimo pramogoms. Si audi
torija bus apylinkės jaunimui

___ _ _ ~~ _ rekreacijų centras.
NEWARK, N. J., kovo 2. ,- I Iškilmėse bus ir miesto ma- 

— Iš vietos kalėjimo mėgino . „ „................................ _ joras Kelly,
išsiveržti 51 kalinys. Tačiau
nepasisekė šis žygis. Kaliniai 
buvo suburbėję ant kalėjimo

106,841,229 dol. Šiemet gi nu
matomos didesnės išlaidos.

Valstybės legislatfiroje vis 
dar svarstomas šis bedarbių 
šelpimo klausimas. Ieškomi 
nauji šelpimui metodai, kad 

J kokiu nors būdu 
išlaidas.

TVASHTNGTON, kovo 2. —

Rintelen, kurs kaltinamas va-1 karnų raštu, kad Lietuvos tei- 
dovavimu buvusiam nacių su, sės Tautų S-goj būtų praplės- 
kilimui, kada nužudytas kanu tos.
leris DollfuRs. TaR Įvyko pra, Panašius pageidavimus pa
eitų liepos mėnesį ir tuo lai- reiškė taip pat Estijos ir Lat

NAUJAS FORT SHERIDAN 
VADAS

ku Rintelen buvo iŠ Rymo 
grįžęs Vienon ir sukilusių na 

sumažinus ;«ių paskirtas nauju Austri
jos kancleriu. Teisme Rinte
len pasisakė nekaltu.

Po nepavykusio nącių suki
limo Rintelen buvo suimtos 
su kitais nacių vadais. Kai

Gen. Irig. D. T. Merrill už- kurie tie kiti yra atsakę sa- 
ėmė federalinės kariuomenės ^vo galvomis, o dėl Rintelen 
vadovybę Fort Sheridane. Bu buvo renkama ir rengiama 
vusi8 vadas gen. maj. F. C. kaltinimo medžiaga — doku- 

1 Bolles nukeltas į Fort Sam mentaliai įrodymai, kad jis 
Houston, Tex. buvo ne tik sukilimo dalvvis,

------------ ------- bet ir vadas.
Maxwell gat. nuovados po

licija suėmė tris plėšikus, ku- ANKARA, Turkija, kovo 2.
Kongreso žemesniųjų rūmų rie apiplėšė 10 parduotuvių. — Turkų nacionalis susirinki

namų stogo. Miesto policija komitetas ateinančių savaitę ( Suimti; J. Zeblas, 17 in., mas (parlamentas) preziden-
A. Manning, 22 m. amž. Išpa- su ašarinėmis bombomis juos pradės svarstyti karo vetera- P. Sinkus, 23 m., ir R. Hal- Itu iš naujo išrinko Mustafų

vijos vyriausybės.
M* •

ORGANIZUOJASI STUDEN 
TAI — AMERIKOS 

LIETUVIAI

KAUNAS. — V. D. Uni
versitete yra nemaža Jungti
nėse Amerikos Valstybėse gi
musių, augusių ir dabar mū
sų Universitete studijuojan
čių lietuvių. Daugumas jų da 
bar jau yra priėmę Lietuvos 
pilietyhę, bet yra ir U. S. A. 
piliečių. Studentų Amerikos 
lietuvių tarpe yra kilęs su
manymas susiburti į organi
zacijų. Vas. 17 d. jie susirin
ko susipažinti.

Kalbėdamas apie mūsų va
liutų ir litų, valdyt, pareiš
kė, kad valiutas suvarži/mai 
ir toliau nebūsią įvesti, o lito 
vertė pasiliks kaip iki šiolei 
nesumažinta, nes to reikalau
ja mūsų ūkio sųlygos.

797,000 gyventojų priaugo . 
U. S. 1934 m.

ISIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESJMĖS
Atspausdinta .1$ maldakny
gės “Ramybė Jums.”

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

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

Chicago, Illinois.žino, kad atlikęs 15 plėšimų, suvarė į vidų. nų bonusų klausimų. verson, 15 įn. amž. Kemalį. PLATINKITE “DRAUGĄ”
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lių kunigai paeiliui laikydavt 
'misiąs, o vnlstie’.iai, ginkluoti 
dalgiai?
našiai?

var
zcmiuusius

šukėmis ir kitais pa
minklais” sudaryda- 

Paskutinis didesnis sukili- vo minių. Viskas atrodė, kaip 
mus Lietuvoje prieš caro vai- bažnyčioje, tik po atviru dan-

sau fondus sudaryti. Neturi korporacinių tai- ters Blzbietos Btoua> gialS Kr„ darl)us. Iank6 wrganfiLs pa >»iiv„ 1863 metais. Ta- gumi

DIENOS KLAUSIMAI

PKIK* LOBIŲ KROVIMĄ

Kun. C. E. Coughlin per radijų paskelbė 
reikalavimų, kad Amerikoje būtų suvaržytas

kuvos mieste, spalių 5 d., 145S Į vargelius, ilgas valandas būčiau, nore praslinko visi 70 
metais. Nuo kūdikystės buvo damas jųjų kambariuose, jie- metų, Lietuvos kaimuose dar
pratinamas prie dievotumo, ms patarnaudavo. Kuomet di- galimu sutikti senelių, kurie jįjjk įj» ten susijungti su dide- 

icisti prieareliginiai Įstatymai ir nuosprend- ! Augdamas metuose, drauge, džiūnai įspėdavo jį, kad nede- atmena tų “paliokų” sukili- gnėmįg sukilėlių jėgomis, 
žiui, kuriais peržengiama net pati konstitu- augo gmžiow} dorybėKe ir kas.!ra karališkos giminės jauni- '»>ų prieš kazokus. Tame suki-j - • • , ,
ciju. Konfiskuotos visos Bažnyčiai pnklau- Rart kglftgi prie aukSte«nės to- kalciui dirbti tokius žeminam K»>e dalyvavo daug Lietuvos! Bet ,nazai K»nkluotiems su- 
susios savastys. Užgrobtos ne tik bažnyčios, bulybės Kaipo karalaitis, bū- čius darbus, jis atsakydavo: valstiečių ir kunigų, bet jų kileliants nesiseke ir juos ru- 
bet viskas, kas jose yra, lygiai vyskupų re- daiuas didžiau.ioj pagarboj,'“Nėra nieko aukštesnio, nei ūkimai buvo skirtingi nuo nugalėjo. Apie 1W svar- 
zidencijos, klebonijos, parapijų mokyklos, ko- nuo aukš. ’geriau derančio aukščiausieim lenkų dvarininkų siekimų. Ži-suk? dlų kazoka! ”U'
legijos, akademijos, seminarijos, seserų vie- tyb€g beį garbės, nes suprato pasaulio valdytojams, kaip ta- noma, dvarininkų rankose bu- gabeno 1 Vl Kaun? Jen 
nuolijos, visos labdaringosios ir religinės į- jog niekSiškun^ tuštybę. 'rnavimas Jėzui Kristui varg-h’o dvarai, turtai, tad jie su ** P**“*®* V11™* Pn* Lu' 
staigos. Išgriautos visos religinės draugijos. Tapęs vengrų karaliumi, ka- dienių asmenyje, ir todėl lai- kilimui ir vadovavo. Gerai y- 18 *¥ ai ie uvių
Katalikams yra uždrausta protestuoti, arba ,bėdftV0: “Visos tos žemiškos kau sau didžiausia garbe jie- ra žinoma, kad vyskupas Va- ,kazokai Pakore ™ ni. Nema- 
kreiptis teisman. Iš vyskupų ir kunigų atim- *didybgg yra niekniekiiJ tušty- ms tarnauti”. lančius turėjo užstoti prieš f1, 8ukl^in^?akarta. Kaun°’
tos pilietinės teisės. Katalikams panaikintu '
žodžio, spaudos, susirinkimų ir švietimo lai-
svė. Žinomas didžiausias katalikų ėdikas Cal- u-;jSųKz|nytį trokštu”. Visų sa- škaji gyvenimų grvnoje neką 1-j H vbs dėl to žiaurūs kazokai J Praslinko daug laiko. Visi 
les neseniai buvo pareiškęs, kad visi vaikai VQ jįuos^ laikų praleisdavo t y b ė j e. Kad

SIU

Tačiau už pačių tų -nelemtųjų konstitu
cijų yra tolį blogesni pačios vyriausybės iš-

Laikas slinko ir Kėdainių 
sukilėliai turėjo eiti Vilniaus

didybės yra niekniekių tušty- ms tarnauti”. lancius turėjo užstoti prieš, _ * ’
? bes palyginus su amžina dan-! Padaręs nekaltybės įžadus iki K«uno ir Vilniaus gubemato- t a ar įmje zes įenes ga v 
l* giškos garbės vainiku, kuri mirčiai pergyveno savo žemi- lr*M apie 100 kunigų, kurių da- P

IMVienlams asmeninu, didelių lobių krovimas, turi priklausyti revoliucinei partijai, kuri tik kaižtoje .'„aldoje?Sv. Kazimie- t/ ’anšdižka ^^^ftv 
Seniau didelių lobių krovimas buvo paken- viena tegali teikti jiems reikalingų švietimų. rag turėjo tokį KMinlieras sunkiai nuninka-

O tas švietimas yra socialistiskas, visiškai prie Viešpaties kančios pavei- Vo, po karališku rūbu nešiojo 
artimas komunizmui. kslo (Kryžiaus), kad niųsty-

čiamas, kadangi paprastam žmogui nebuvo 
progos įsisųmoninti, kad toki dalykai yra ža
lingi visuomenei, visam kraštui. Šiandien yra 
kitaip. Šiandien jau siekiama teisingesnio 
turtų paskirstymo, taip kad vieni žmonės 
negalėtų naudotis dideliausiu perteklium, o 
kiti — nieko neturėtų, išėmus suplyšusius 
marškinius.

Yra priemonė, sako kun. Coughlin, su
stabdyti pavieniams didelių lobių krovimų. 
Ta priemonė, tai didelių valdiškų mokesčių 
skyrimas už pavienių žmonių, ar bendrovių 
dideles pajamas.

6i priemonė turi būt naudojama ko vei
kiau. Jei tas nebus daroma, tai VŽ kokių 
penkiolikos metų viena pusė visų krašto tur
tų pateks didelių bendrovių grupės kontrolėn 
ir savastin, o paskiau — visi krašto turtai 
ir visas pramoninis aktyvumas.

Kas gi paskiau įvyks, klausia jis ir at- I 
sako, kad tada kraštas bus panardytas pra- Į 
moninin feudalizman.

Tad iš laiko reikia apsidrausti nuo to 
gręsiančio pavojaus. Dabar laikas sulaikyti 
lobių krovimų. Taį kongreso pareiga.

sugavo ir ištrėmė Sibiran. Ku
nigai kai kur gana aktingai 
prisidėjo prie sukilėlių, laiky
davo pamaldas, o kartais net 

aštrių ašutinę, labai saugojo |būdavo sukilėlių grupių va 
akis ir daugelį kitų panašių j^ais, kaip kunigas Mackevi- 
apsimarinimų vartojo. Papras-/''us kiti. Sukilėlių būriu' 
tai miegojo ant kietos žemės. j<laugiausia slėpdavosi miškuo-

Meksikoj yra 28 atskiros valstybės, 1 į damas apie 'Jėzaus Kristaus 
federalinis distriktas ir 1 teritorija. Yra a- (kančias, arba jų minėjimų giv 
pie 13 milijonų gyventojų, kurių 90 nuošim- dėdamas, širdingai graudinda 
čių katalikai. Iš 14-os valstybių ištremti visi mas, įpuldavo į dvasios paga- žiemos laike, naktimis basas !se» nes ten. jiems būdavo leng-
kunigai, o kitose — kunigų skaičius apribo- vinių. Taip pat nuo kūdikystės lankė bažnyčių ir klūpojo, ar- S'lau daryti karinė mankšta ii
tas. Keliolikai milijonų katalikų palikta apie jojo širdyje degė didelis pa- ba kryžiumi gulėjo prie ulda- glgoti8 nno kazoku.
300 kunigų ir šių paieigos yia i aižomos, maldumas prie Šv. Panelės Ala rytų bažnyčios durų karštoj
A isam krašte tik du, ar trys vyskupai užsi- rijos. Meilė dėl Marijos apsi- maldoj.

slėptis nuo kazokų.

Daug sukilėlių 1863-1664 m.

BLOGIAU KAIP 30V. RUSIJOJ

Masinis katalikų susirinkimas įvyko va- 
fcario mėn. 24 d. Philadelphijoj. Dalyvavo 
apie 35,000 asmenų. Protestuota prieš Mek- 
likofi vyriausybę, kuri vykdo religinius per
sekiojimus. Svarbiausiu kalbėtoju buvo Jo 
Emin. kartlinolas Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas.

Meksikos presidentas Cardenas, kalbėjo 
kardinolas, neseniai laikraštininkų grupei pa- 
r«Uk«, kad “Meksikoj nėra jokių religinių 
J»«»ekiojimų”. Kakta: rodo kitkų. Religijos 
Mtivilgiu stovis Meksikoj yra net blogesnis 
kaip pačioj sovietų Rusijoj.

1917 metais ateistai sustatė konstitucijų

Miltina

Jie Buvo Vilniuje...

•>

(Kaišiadoriečių kunigui — Kun. Maliu
kevičiaus, Trakų Dekauo luidotuvėse)

(Tęsinys)
Mūsų kaišiudoriečmi keliauninkui at

stovui šventai pasimeldė r.Ž mirusį ir sa
vo žodžiu garbingai atsisveikino su savo 
buvusiuoju Dekanu. (Plačiau apie a. a. 
Kanauninko Maliukevičiaus asmenį skai
tyk Milžino “Trakai” 1932 m. “Rytas” Wf. 1, 2, 3, 4.).

Ir paskutinis aktas, prie nuujo Vai 
kinykų ka[sj buvo Tautos himnas —

-- Lietuva, Tėvynė mūsų...
♦ » •

Mūsų gerb. kaišiadoriečiai kelinunin- 
kai turėjo lenkiškus leidimrs tiktai j 
VutkiTiykUs. Vilniun vykti leidimo netu
rėjo

— Kam dubai* bust Kas jiems dary

likę, o visi kiti ištremti. Užsilikusieji gi pa- reikšdavo visam jo asmenyje; 
duoti vyriausybės agentų priežiūrai. J paprastai jų vadino savo bra-

Pradėjus 1926 metais ikišiol daugiau ngiausia motina. Šv. Kazimie-1 
ras buvo nedrųsus, mažai kal-

gavęs džiovų, apsakė savo mi
rimo dienų. Pakviestieji gar
siausi gydytojai nusprendė, 

bantis, bet dangiškos karalie-!kaj tiktai moterystės luomas

shsispietė Kėdainių apskrities 
Pagaliau, Šv. Kazimieras Riškuose, dabartinėje Čekiškos

kaip 300 kunigų ir daugiau kaip 3,000 pa
sauliečių katalikų išžudyta Meksikoj. Kaip 
seniau, taip šiandien ten vykdomi katalikų 
persekiojimai, kalinimai ir žudymai.

O prezidentas Cardenas pareiškia: “Nė-'patraukdavo prie Jos garbini- 
ra religinių persekiojimų Meksikoj”.

nės garbės dalykuose kelda
mos šventoj- karštybėj ir kitus

tegali išgelbėti jaunų karalai
tį nuo mirties. Bet jisai turė-

miškų urėdijoje, Šaravų kai
mo rajone. Prieš 70 metų toje 
vietoje, kur dabar Šaravų kai 
mo laukai, tęsėsi didelis tan 
kus miškas, labai tinkamas 
slėptis nuo rusų. Vienu laiku

“Liet. A.’’ koresp. Varšuvoje p. V. Gus
tainis rašo:

“Varšuvoje visi labai gražiai apsirėdę, 
labai mandagūs, linksmi — toliau sako: “Va
ršuvos elegancija ir turtai dar toli gražu ne
atsveria Lenkijos kaimo skurdo, kurį patvs

mo. Kaipo tikriausį karštos 
meilės ženklų cėl Marijos, jis 
parašė ir paliko stebėtino gra-^pgasis mūsų globėjas tarė: 
žumo giesmę Švč. Dievo Mo- “To niekados nepadarysiu, 
tinos garbei. Giesmę patsai

damas atmintyje padarytus pa (ųa buvo apsilankęs kun. Mac 
nystės įžadus, nenorėjo nei gi
rdėti apie moterystę. Pavyzdi-

sukilėliai nukeliavo amžinas- 
tin, dauguma kartu nusinešda
mi ir įvairias to sukilimo pas
laptis. Tiktai vienas kitas ši
mtametis senelis. dar atmenu 
tuos sunkius laikus. Bet apis 
ųžuolų-altorių ir šiandien Ša 
ravų apylinkės gyventojai 
daug žino. Iš lūpų į lūpas, ka 
rtų kartoms perduodama 1863- 
1864 metų įvykius ir parovo 
tų istorinį ųžuolų.

Pagaliau šiam milžinui ų- 
žuolui praeito sukilimo įvykiai 
dar yra gyvi. Jis atmena dar 
1830 metų sukilimų, 1812 ik. 
Napoleųno žygį į Rusiją*, 1795 
m. Lietuvos - Lenkijos valsty
bės žuvimų, 1410 m., Vytauto 
Didžiojo pergalę ties Žalgiriu 
ir net 1323 m. Vilniaus įkūri
mų, ir šventųjų ugnį, kada 
lietuviai garbino Perkūną, ir

kevičius ir palikęs savo vie
tininkų, per miškus išvyko Vi
lniaus link organizuoti kitų iknž'‘uočių bei kalavininkų puo 

c, luuus iš vakarų ir šiaurės. Vi-sukilėlių būrių. Kėdainių su 
kilėliai nekartų sumušdavo mn 
žesnius kazokų būrius ir atim-

kad dėl laikinės sveikatos tu- 
kasdien kalbėdavo, kuri ir iki Rėčiau laužyti mano įžadus, 
šioliai visiems maloni. Ižudydamas Dievo malonę”. Ne !davo j§ jų ginklus.

Jam prašant, toji giesmė bu (trukus po to, skęsdamas sal-
varšuviečiai nusako tuo, kad šiandien esu Įvo uždėta aut jojo krūtinės džiosc ašarose, raustydamas a-
kaimietis vietomis jau nebeperka visos dė- .karste, o po šimto dvidešimts 
žutės degtukų, bet perka jų tik dešimtį, iš'metų, atidengę karstų, rado

pie Jėzaus kančių, graudingai 
glauzdamas prie krūtinės kry-

Kadangi altoriaus miške pa
daryti negalima, tai jauni ku
nigai surado milžiniško didu

vakarų
si šie istoriniai faktai turėjo 
įvykti to ąžuolo amžiaus eigo- 

Į je, nes jo milžiniškas storumas 
ir platumas liudija, kad jis 
yra arti 1000 motų. Rusų val
dymo laikais ir net vokiečių 
okupacijos metu svetimtaučiai

kurių peiliu prasiskaldo iki keturiasdešimta! 'jų nesugedusių, taip kaip būtų žiu, nuėjo į dangų priimti vai-:ni° flzuoljl ir teaQi P° j110 Pfl- eiguliai norėdavo tų ąžuolų
Deja, pats to dar nepatyriau, o girdėjau tik buvus toj valandoj įdėta. Jo 
iš patikimų lenkų varšuviečių. Todėl vienu Įgį kūnas, kuris buvo palaido- 
Varšuva būtų apgaulingas visos Lenkijos vei- tas drėgname koplyčios poze-
d rodis”. my, buvo atrastas visai nesu- i kti.

nik,, nžpclnytū šventos jauny «žuol° bet nubėgę B via,
stės įžadų užlaikymu, nuo ku
rių net mirtis negalėjo atitrau-

------------------- j gedęs, raudonu šilkiniu rūbu i
Šiandien 6v. Kazimiero, mūsų tautos apsuptas, 

globėjo, diena. Lietuviai turėtų jų minėti ir i gv Kazimiero karštas baž- 
stiprinti savyje religinę ir tautinę sųmonę. fny^,ios gerov€>s bei sie]ų iSga.

Šv. Kazimieras mirė Gardi
ne kovo 4 dienų, 148! m., su
laukęs 25 metų amžiaus. Po 
jo mirties daugybė stebuklų

nekirto, tik viduryje kamieno 
padarė kryžiaus formos išpiau 
stymų, kitaip tariant, ųžuole 
įsitaisė altorių. Kiekvienų ry
tų sau’ci tekant, trys sukilė-

kampų apylinkės gyventojai 
atpirkdavo jo gyvybę. Ta ar 
pylinkė 1000 metų ųžuolų lai
ko lyg ir šventu. Tsb.

Kv. Kazimieras savo gyvenimu yra paiodęs nynų, troškimas, visame lygi-1 įvyko, kuriuos tūkstančiai žmo 
gražiausių pavyzdžių jaunimui. Dėl to labui noH gu oukgtu jo pamaldumu, rnių liudijo, ir kurie patvirti- 

Visi stebėjosi iŠ .jauno knra (no jojo šventumų. Popiežių’ 
laičio tuip didelio žvevtemo;1 neonas X 1521 m. šv. Kazį-

yra svarbu, kad mūsų jaunimas gerai pažin
tų savo tautos globėjų.

ti? Ai gali iškęsti lietuviška širdis Vil
niaus nepamačiusi, Vilniaus nepamylėju
si

Tačiau Vulkinykuose nebuvo kompe- 
tetiugo lenkų organo duoti lietuviams lei
dimų VPniun vykti. Bet čia buvo visi Vil
niaus lietuvių atstovui. Buvo tat nusprę
sta taip sau važiuoti Vilniun ir jau vie
toje legalizuoti atvykimų.

Nuvažiavo. Nuvažiavo pakiliomis dvu 
sioinis ir plakančiomis širdimis. Ir jau 
iš tolo jų akys ieškojo Lietuvos Šventojo 
Miesto, širdys dur labiau plakė, lūpos šna
bždėjo kunigiškų iiiultlų “Sub Tumu prae- 
sidiutu”, o akys norėjo verkti...

— Prel. Imi bu kus, kun. Varnas, kau. 
Cijūnnitis, km. Mincevičius — juk jie 
čia Vilniuje mokėsi, augo, brendo, čionai 
išėjo Seminariją, liko kunigais, ilgą laikų 
kunigavo ir pačiame Vilniu.je ir Krašto 
gilumoje... Jiems čia ir wkėsi ir buvo 
sunku, juos čia vieni mylėjo, kili baisio
mis bylomis skundė (Švenčionys, Noča), 
visaip čia buvo... Bet visgi buvo labai ge
rai, nes čia vargingas Vilniaus Kraštas,

čia savoji Vilniau.- dijecezijtt. čia mūsų 
Sostinė...

Jie atvyko Vilnimi vakarop. Staros- 
tija ir Vaivadija jau neveikė. Leidimo ne- 
ouvo. Bet nakvoti reikėjo.

Ir nuaprendė 4 mūsų gerb. kunigai 
— garbingai Vilniuje ptibūti! Pabūti džen
telmeniškai!

Tuojau ėjo visi pinuos klasės Vil
niaus “St. George” viešbutin, Šv. Jurgio 
prospekte (ui. Mickiewicza). Čia šveica
rai labai žemai nusilenkė -lietuviams ku
nigams ir labai plačiai utidarė salonų po
rtikus...

Bet mes, Bratku, esame atvykę iš 
Nepriklausomosios Lietuvos, čia Vilniuje 
dar neturime leidinių, ar priimsite mus 
šv. Jurgyje pernakvoti! — nuoširdžiai 
lenkiškai Visų 4 vardu atraportavo kanau
ninkas Cijūnaitis. Jo kolegos, dur kelio
nės pradžioje, prašė jį visų vardu visur 
byloti, vadovauti ir būti “ciceronu”. Ci- 
jūnaitis — geras ir sumanus draugas, di
dis Vilniaus mylėtojas, romantikas ir ša

mierų paskelbė šventuoju, c 
Klemensas Vili aG03 m. lei
do jį garbinti Lietuvoje ir 
Lenkijoje, kaipo ypatingų mū
sų lietuvių globėjų.

KAUNAS. — Išvažiavo 
svetur per 1934 in. iš Lietu
vos pusantro tūkstančio as
menų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

lininkas — jis ir dabar, šveicaro akyvuiz- 
doje, jau ėjo savo pareigas...

— Alež proszc i wszyscy prosimy! — 
dar žemiau nusilenkė gudrus “St. Geor
ge” šveicarus, — AVilno to dobre miosto, 
Avszystkich pszyjmuje... ir nuvedė mūsiš
kius į pirmaeilius apartamentus. Matyti, 
kad stambesni, dėkingesni ir duosnesni 
svečiai čia ne kasdieną pasitaiko. O švei
caras ir neklausiamas pareiškė, kad lie
tuviški litai — puikus pinigas, kad Vil
niuje juos visi pripažįsta ir, žinoma, mėg
stu... Taigi...

Tatui ir sugulė mūsų keliauninkai 
pasilsėti. Sugulė Vilniuje...

Bet Vilniuje lietuviams nevaliu mie
goti. Vilniuje reikia budėti. Taigi ir mū
sų kęturieji “St. George” skubiai nu
budo. Bet pirmutinis ir čia buvo kan. Ci
jūnaitis. Jis dar iš vakaro apsvarstė ry* 
metinius Aušros Vartus — taigi dabai, 
dar prie elektrinės šviesos, jau rengėsi. 
Ir sjMirčiu lietuvišku žingsniu nudrožė sta
čiai į tų stebuklingų, amžinai mus žavin
čių, Vilniaus šventovę... Eidamas dabar

dar nesidairė, Vilniaus nežiūrėjo — medi
tavo, rengėsi nepaprastoms Mišioms...

Štai jis jau Koplyčioje. Jau prie al
toriaus. Prie Aušros Vartų Motinos. Il
gai, ištęsiamai ir raustančiai šį kartų Ka
nauninkas meldėsi. Jo intencija buvo as
meninė, jubiliejinė — 1934 m. kan. Cijū- 
naičiuį suėjo 25 metui kunigavimo. Tai 
dabar jisai ir meldėsi ir dėkojo savo Mo
linai už šventą kunigiškąją praeitį, už 
ilgų Vilniaus vyskupijos kelią, už viską, 
už viską. Čionai Aušros Vartuose prisi
minė savo kunigiškąją jaunatvę... Dysnų, 
Švenčionis, Nočą... paskui Vievis, Kieta- 
viškis, Žasliai... priminė Gegužinę... Varė
ną... kelis asmenis... Viską apmąstė, visus 
apgalvojo ir vaikiškai, ištikimai žiūrėjo 
į stebuklingojo Paveikslo Marijos akis. 
Žiūrėjo — lyg spėdamas ir lyg planuo
damas savo ateitį.

Paskui kanauninkų^Aušros Vartuose 
Mišias atlaikė ir prel. Ijabukaa. Tuo tar
pu kiti kolegos n ii šia vėjo čia pat Šv. Te
resės bažnyčioje.

t

(Bus daugiau)

Ka.iiui.ru
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Prisimeta Pamiršim i, Visgi Daug Išduoda
PAAIŠKĖJO DAR DAUGIAU SLAPTŲ SUSIRINKIMŲ, 

SMOGIAMŲ BŪRIŲ, KARIŠKŲ PRATIMŲ 
Kaltinamųjų Priešvalstybinė Veikla Naujais Liūdyjimais Įrodoma

EMIL ŪENEMARK LSI

(It 32 SIOS DIENOS PO
SĖDŽIO)

Ožkartės miške už Šilutės mio (buvo, bet apie kų buvo ka.

Liud. JUOZAS PALIONIS,
iš Pagėgių, lietuvių kalba pa
rodė: 1933 m, vasarų jisai da
lyvavo sassininkų susirinkime 
Pagėgiuose, kur įvyko tarp sa-» 
ssininkų ir neumannininkų su i

sto.
PIRMININKAS: Ar liudy

tojas taip pat yra buvęs Ož 
kartės miške!

SZEMAITAT: Vienų sykį 
esu buvęs. Tai buvo pasivaik 
šeiojinias. Esu sportininkas...

beta, aš nežinau.
Prokuroro gen. Vimerio pra

somas, teismas nutarė užpro 
tokoluoti Kubbutačio pareiš
kimų apie tokį pasikalbėjimų 
su liudytoju Szemaitačiu.-

Liudytoja IDA WALEND
Ir toliau po truputį, pirmi SZUS paiodė, kad teisiamasis

sirėmimas. Nors Sass buvo kra ninko klausiamas, liudytojas Albert Aschmutat 1934 m. va-
što policijos valdininkų atsi- 
kvietęs iš Klaipėdos, bet susi
rinkime visų laikų dalyvavo ir 
buvęs policijos komisaro pa
dėjėjas, dabar teisiamasis Dwa

papasakoja, kad nakties metu 
Ožkartės miške, iš Šilutės nu
vykę ten apie 40 vyrų, mokėsi 
kariškos rikiuotės, teisiam. A- 
wiszaus komanduojami ir tei-

ronat. Palionis yra, be to, Dwaisiam. Grau pamokomi. Liudy 
ronatų matęs, kai šis drauge tojas nurodo ir keletu dalyvių.
su buv. kr. seimelio atstovu 
Jonisclikiu nuplėšė Pagėgiuo
se lietuvių rinkimini plakatų.

TEISIAM. DWAR0NAT: 
Tame plakate buvo išjuokti 
ponai v. Dressler, Gubba, Con- 
rad, Jonischkics. (Tai tas pats 
plakatas, kur sakyti dvarini
nkai buvo atvaizduoti su sto
rais cigarais sėdį vežime, kurį 
arklių vietoje išsirežę tempė 
ūkininkai...).

Liud. FRITZ SZEMAITAT,
ūkininkaitis iš Grabupių kai
mo, Šilutės apskr., buv. Sovo- 
go narys, panoro vertėjo.

PROK. MONSTAVIČ'IUS: 
Dėl ko taip vėlai vakarais, 
prie mėnulio šviesos darėte 
pratimus tame miške!

SZEMAITAT: Dienų čėso 
neturėjome.
ADV. TOLIUŠIS (civ. iešk.): 

Kuo skiriami kareivių prati
mai nuo tų pratimų, kuriuos 
darėte Ožkartės miške? Ar 
liudytojas yra kareivius ma
tęs!

SZEMAITAT: Jo, esu ma
tęs Macikuose. Kareiviai turi 
gulti ir kelti, ir su pučkomi? 
taikyti (liudytojas čia pat vai-

uario mėn., sutikęs jų einančių 
į jaunųjų ūkininkų ratelio su
sirinkimų, prigrasino, sakyda
mas: “Jeigu vaikščiosi į lie
tuvių kursus ir susirinkimus,
tai tau kojas pašaus’ ... Tik po pusantro mėnesio Ši- jų veiklų ir net nežinojęs, kad

Liud. ALFRED BARTSCH, lutės krašto policija pasišaukė grupės po 40 vyrų vėlai vaka- 
iš Didž. Grabupių kaimo (kai-1 Johannų AVallatų, kuris paža- rais rikiuotėje ir su nacional- 
bėjo per vertėjų), patvirtino, dėjo kaltininkų pats surasti. Į socialistų kovos dainomis žy

giuodavo per Šilutę į Ožkar
tės miškų...

Liud. OTTO PALTINS, iŠ
Žalgiriu kaimo, Šilutės apskr. 
(parodymus davė lietuvių kal
ba), kategoriškai patvirtino, 
kad Sasso partija turėjo smo-

kad pas jį 1933 m. gale yr? Ir tikraį — po to netrukus a-
buvęs slaptas Sovogo susirin
kimas, kuriam dalyvavo Grau 
Scheschkewitz, Joh. Wa!lat it 
kit. Prisipažino taip pat da
lyvavęs pratimuose Ožkartės 
miške.

Į tuos pratimus 1933 m.

Teismo pirmininkas pik. ltn. zdžiai parodė, kaip su “puo
S. Leonas: Argi T. nemoki lie
tuviškai?

SZEMAITAT: Nur memel- 
laendisch litauiscli (tik klai- 
pėdietiškai).

PIRMININKAS: Tai vis 
tiek. Lietuvių kalba viena yra 
tiek didžiojoje Lietuvoje, tiek 
ir Klaipėdos krašte. Kalbėk T. 
lietuviškai.

tėjo į policijų Ernst Walla1 
ir pasisakė iš keršto už kon 
trabandos kliudymų šovęs į 
Loopų. Policija tada Ernstų 
Wallatų nuvedusi pas teisėjų...

GEN. VI MERIS: Dėl ko lin-
.dytojas manė, kad Jcliann \\ a-igrįftmt>mis kolonomis vadina 

prieš pat Kalėdas vykdavo piat turi žinoti, kas šovė) Arjaunimo organizaciją kuri 
Sovogo smogikai iš Šilutės a- liudytojas žinojo, kad Johanu į,uv0 kariškai parengiama, ši- 
pylinkės per 3—4; km., pada

pės vadas!
FUELLHAASE: Kad Joh.

Wallat turėjo kokių grupę ir 
buvo jos vadas, aš tada neži
nojau. Wallat buvo žinomas rius, kuriems vadovavo: pir- 
kaip kontrabandininkas. Be te majam — Alfons Scliultz, ant-
prieš tai pas jį buvo rasta gi- rajam — Alfred Stakalies (tas 

žodelio niekam neprasitarti; fnk|y teisme nieko nebe.
Oran net buvęs prigrasinęs ( jatdminS) ir ,rečiajam _ wil.

Šilutės Herderio gimnazijos 
mokytojų, teisiam. Franz Ul- 
richų, kuris yra vokiečių ka
riuomenės atsargos leitenan
tas. 1933 m. žiemų Šilutės SK 
smog. būrys kas šeštadienį da
rydavo Gaidelių kaimo miškuo 
Ke ir laukuose kariškus prati
mus, kuiici'.s vadovavo ir ko

mandavo Max Schneidereit. 
1933 m. prieš Kalėdas buvo 
atvykęs iš Vokietijos į Šilutę 
ir dalyvavo USA Šilutės aps. 
vadovybės būste įvykusiame 
Šilutės smog. būrio susirinki
me vokiečių nacionalsocialistų 
smogikų vada®, kurio pavar- 

(Tęsinys ųid G pust)

rydami ten ir atgal po 12—14 
km. žygio. Apylinkės vyrai 
susirinkdavo Šilalėje, kur, su
sitikę su šilutiškiais, toliau 
žygiuodavo rikiuotėje. Apie 
tuos pratimus Awiszus ir Grau 
buvo prigrasinę dalyvius n?

kad, kas prasitars, busiųs lai-

parengiama.
Vallat buvo tam tikros gru- ]uteje iš pradžių tokiam smo

giamajam būriui vadovavo tel 
šiam. Max Schneidereit, o vė
liau Šilutės SK smog. būrys 
buvo paskirstytas į tris sky-

VENETIAN MONUMENT Gfl., INC.

Ir toliau liud. visai 
kalbėjo lietuviškai.

Pirmininkas iš liudytojo iš
klausta ir apie slaptų Sovogo 
susirinkimų pas Alfredų Bar- 
tschų, kur dalyvavo buvę So 
vogo Šilutės apskrities vadai. 
Grau, Schesckewitz, grupės va

ka” taikoma, skaniai visus 
prajuokindamas)...

TOLIUŠIS: Kai priėjote Ož 
cierio pareiga.-;, 
kartės miškų, tai išgirdote 
tam tikrų švilpimų!

SZEMAITAT: Jo, kažin ka> 
sušvilpė.

TOLIUŠIS: Gal būt, kas bu 
vo paklydęs...

Iš tikrųjų, tai ne koks pa-
gerai | klydėlis švilpė, bet Awiszus 

per celių vadus buvo įsakęs 
smogikams, prisiartinus prie 
miško, sušvilpti trijų žodžių 
“Die Fahne lioch” dainos gai 
dų; tai buvo slaptas parolius. 
Tokiu švilpimu, kaip toliau pa 
rodo liudytojas, jie buvo tų na-

das Johann Wallat ir kiti [ktį perspėti miške, kai pro 
Taip pat liudytojas patvirti- važia\o vežimas; laiku

perspėti, jie nuo kelio pašiną faktų, kad 1933 m. žiemų 
Šilutės miesto ir apylinkės So
vogo smogiamieji būriai nak
timis darė kariškus pratimus

JULI JONAS VITARTA3
Mirė kovo 1 <1. 193G m. 6:45 

vai ryto Kniaukęs puHČK arnž. 
Kilo Iš Panevėžio apskričio, 
ttnllglų parnp. Amerikoje lfigy- 
veno apie 40 tortų.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Kaalmlerą, po tėvais Il
gūnai t ė. tris sūnus Joną. Ste
poną Ir Julijoną; dukterį Oną 
Jankevičienę. pusbroli Juoze 
Mikoliūną, Svoąertus Joną Sku- 
dą Ir Juoaapą Ilgūną, gimines 
Ir patirtamus.

Kūnas pagavotas 33S3 Ho. 
Lows Avo. laidotuvės Įvyks a- 
ntradlani. kovo 6 d.. Ift namu 
8:30 vai. l»un atlydėtas ) ūv. 
Jurgio pa ra p . bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sietą. Po pamaldų bus 
nulydėtas ) Rv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažyrtamus 
dalyvauti šiose laldoluvSse ,

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Duk
tė, I'iiKbmllK, Avogcria ir G'bil- 
•nėa.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus J. F. Kadžius. Telefonas 
CANal «|T4.

slėpė į miškų, kol vežimas pra 
važiavo.

TEISTAM. KUBBUTAT. 
(jani prabilus, nervingai su
žiuro į jį visi kiti teisiamieji)u 
Ar liudytojas tikrai neatsime
na, kokiuose jis yra buvęs su 
siiinkimuose ir kų darė Ož 
kartės miške!

SZEMA ITAT: Neatsimenu. 
KUBBUTAT: Kai teismas 

buvo padaręs iki sausio 21 d. 
pertraukų aš buvau Šilutėje 
ir ten sutikau liudytojų Sze- 

linaitatį. Jis man darė priekai- 
Įstų, kad aš teisme per daug 
pasakęs. Jis sakė: jeigu aš bū
čiau tavo vietoje, tai sakyčiau, 
kad viekų užmiršau. Iš to a-s 
darau išvadų, kad liudytojas 
nepasako visko, kas dur daug 
nėra žinoma. Ir teisiamasis Rt- 
bner gali patvirtinti tų man; 
pasikalbėjimų su liudytoju 
Szemaitačiu.

PIRMININKAS: Teisiama
sis Rebnuri, ar buvo toks pa-j 
sikalbėjimas!

REBNER: Pasikalbėjimas

komas išdaviku ir nebūsiųs v :- 
rtas gyventi.t

Ožkartės miško pratimuose 
dalyvavęs patvirtino ir liud 
Ericb Trinkert, iš Šilutės. Šis ' 
liudytojas taip pat yra buvęs ’ 
Sovogo narys ir nesigina da i 
lyvaves keliuose Sovogo susi- . 
rinkimuose, bet visiškai nieko t 
neatsimenųs, kas tuose susiri
nkimuose yra buvę...

Liud. CFORG FUELLHA
ASE, krašto policijos komisa
ro padėjėjas Šilutėje (parody
mus davė be vertėjo), papa
sakojo teismui, kaip ilgai vedė 
kvotų, kol surado, kas 1934- 
V 14 d. naktį peršovė miegan
čiam Wilhelmui Loopui rankų.

PAIN-EKPELLERT..* Irtfcą VI
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti
naudoki ta 

ANCHOR
pain-expellRri
Pain-Eapęlleria visuomet

palengvina akauamuaa

UIS PA1H

Fuellbaase nors ir ėjo tais jly Junker (šios bylos svars-
laikais komisaro pareigas Ši 
lutėje, bet absoliučiai nieko 
nežinojęs apie Sovogo slaptų-

tymo metu pabėgęs į Vokie
tijų). Šilutės smog. būrį ins
truktuoti Sass buvo paskyręs

Išdirbėjai aukštesnės rėtšies pamink
lų ir Grabnoinių 

------------ o------------
Didžiausia paminklų dirbtuvė* 

Chicagoj
---------o---------

Suvirs 50 metų prityrimo ’-------- o--------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupyki

te pinigus 
——o------------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Cbieagos Lietuvių.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Rea. PKJV8AOOLA MII 
BELMOMT S4BB 

Offleei HIIXSIDB IMI
Alfred

lf&sų ietmgnn spednllanojn Un 
m darbe per Mina karta*.

Veskite paminklą reikalus tie 
alal su pačiais lidlrbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas f rytus 
didžiuliu

Visi Telefonai:

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avc.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

G R A BO R I A I >
LACHAWICH 
IR SONOS

į LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvfae kuopiglausla

Aelkale meldžiu ats,Saukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 231S arbn 1M0
2314 W. 23rd PI., Chicago

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

TeL LAFagetie UTĮ

J. LiulevKius
G ra bortus 

Ir
Bafsaau Mojas

Pstarnauja Chlna 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

44)93 Archer Are.

Telefonai TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Fhone Cicero 2109

Nemalimas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. 14 Montrcal, Canmla ra- 
So.Uad jam daug pagelbėjo NIIOA- 
TONE, Turi daugiau gyvumo Ir no- 
bejaučia pilvo skausmų. Tat nčra 
mokamas įlūdymas. Jis buvo atsiųs
tas Duona Jo valia. Daug kitų pra
neša panožlus rvsultatun. NUOA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tat yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su neniallmu — pamė
ginkite NIIOA-TONR. Pajusite naudą 
J keletą dienų. Mes žinomo, kad pa- 
tarsit ir kitam. Mčneslo trylmenlas 
už Vieną L>oler|. Parduoda visi ar- 
tlekorlal sti garantija grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinu. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkleftjlmo Imkit—UOA-8OL 
— Idealų Uuosuotoją vidurių tie. 
tr 60c. (

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ

VEDOJ AJB
1646 We«t 46th Street
TOL BOUleeard IIU-UII

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas EMs
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 834-0

C340 SO. KBDZIB AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4138

SIMON M. SKUOAS
GRABORJVT8 Ir R A I>! AMUOTO J AB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Tetoftmas MOErae SMV

J. F. RADŽIU S
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už ,25.00 Ir aukščiau 
Modemiška koplyčia dykai 

«C, W. l,th St. Tol. CANal <174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų iimokėjhnų

J. J. BAGDONAS
lė. [I GUI! .,,ha Pili. 1151 

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

M. RADIS, «h,_______5



a A, ' * v”
F —4s SAOtefi. M. ssb>

Pirmadienis, kovo 4 d., 1935a*'-------------

VIETINES ŽINIOS
cicerus ŽINIOS

PATAIKĖ NE ANT ŽIOPLIO
BIZNIERIUS PRIE TELE

FONO, KUNIGUŽIS — 
PRO DURIS

LAIŠKAS ATSILAKU
SIEMS

METIKĖS «. K. A
VAKARIENĖS PROGA

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA i
-—- i

Garsines filmas šiuo vardu/ 
A. I). Kaulakis rodys šį vaka
rų, kovo 4 d., 7:30 vai. vaka
re, ftv. Petro parapijos salėj, 
51 st ir 7th Avė., Kenosha, 
Wis.

kovo 4 d., 8 vai. vak.. Holly- . 
wood svet., 2417 W. 43 r<l St. į 
Tuoj po sus-md bus naujų na-1 
rių priėmimas, o po to pnsi- 

RĖMĖJŲ .vaišinimas. Kviečiame Dariaus 
-Girėno legijonieriurt, visus eks 
-kareivius ir jų draugus.

Komisija

CLASSIFIED
TURININGOS PAS- 
♦ KAITOS

SO. CIIICACO, — Praeita 
savaitę Liaudies Universiteto 
paskaitos buvo turiningos, la
bai įdomios. Žmonių susirin
ko veik pilna svetainė.

Prelegentus perstatė gerb. 
klebonas kun. Vaitukaitis. Pi
rmiausiai kalbėjo d-ras A. Ra
kauskas, kuris aiškiai išdės
tė įvairių ligų pradžių ir vys
tymosi. Antras prelegentas bu 
vo adv. K. Savickus, kuris grn
žiaį išdėstė kai kurias teises, ,t___ o_t ___ o—
ypatingai kurios liečia žmonių • bažnyčių laiko biznį, tai ro nepatogumas reikalavo ti-
nuosavybes. "trečias prelegen-. j)Ug jgtikrųjų duosnus jo “nri-’kros aukos. , .... _
tas buvo lg. Sakalas —vie- gįjaį”e jonas gudrus, ne- Todėl dėkojame S. K. A. Rė ,
nas dienraščio Draugo įed. Kį(iUO(|tt Dile kam save išnau-
l^abai įdomiai ir ryškiai dės- (jotį

Po Cicero valkiojas koks 
tai kunigužis. Nuduoda misi- 
jonierium ir pas žmones pra
šo aukų.

Aplankė ir John’s Store. 
(.Jonų Brazauskį). Bambizas

AITOMORILES AITOMOMLEN

tė lietuvių spaudos istorijų A-

SUŽEIDĖ ENDREJŪNĄ
Vasario 28 d. vakare kaž-

Brangiosios mūsų Rėmėjos.
Rėmėjai ir brangieji Prieteliai.

Jūsų atsilankymas į 16 me
tinę vakarienę suteikė Seselė
ms didelį džiaugsmų beį ma
lonumų. Pilnutėlė erdvinga sa- koks automobilistas sužeidė 
lė reiškė, kad Jūs, mūsų Bra- mūSų parapijos choro daini- 
ngiosios Rėmėjos - Rėmėjai ir ninku Endrejūnų, kuriam, ro- 
Prieteliai, stojate į eilę su mu-Moa, nulaužta ranka ir įlaužti 
mis varoman apšvietos dar- Įkeiį Šonkauliai. Ligonį gydo
bftn- dr. J. Aingalmonas. Rep

Sį Jūsų atsilankymų Seselės _____ L______
manė, kad jei biznierius prie? ypatingai apibrangina, nes o-j

mėjoms už sunki) pasidarbavę 
mų.

į “Ar turi įgaliojimų nuo mū Į Gerb. kalbėtojams: kun. J.

ŪKCS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ
Mes turim daug tikiu bargenų, 60

AKI p GYDYTOJAI

BUICK — •SS, Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. šis maža* Ruick *edan 
Išrodo kaip naujas, neruaile lum 
punušaus. Garantuotas............ *71)5

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMKTRIOALLY AKIU 
S l'IZU AUSTAS

Palengvins akių jtempimą. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
tvaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudama akių karšt), atitaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.

BUICK - *34 1)11) UI. II HITAUPYMU

.................. 8005

EMIL DENEMARK INC
•........ Vartotų Karų Bargenai- :

BITICK — 'SS, Model 88-8. 2 pasai-CADTLLAC 30 — V-8. R Sedan.
coupe au Rumble seat, Juoda*. šeši 
drmt. ratai, trunk rack. Priklausė 
turtuoliui Ir labai mažai vartota*. 
Puikiai Išrodo, tobulam stovy. Ga
rantuotas ....................................... *7*5

Juo.

i.

PONTIAC — '34

DODGE — '33, 4 durų Sodan. Juo
das, 5 meiliniai raini, šis Podge fi 
yra okonnmiškab operuoti Ir pui
kiam stovy. Geriausias karas maž'l 
šeimynai. Garantuotas ............ *525

STUPEBAKER — '32. R pasaž. coupe 
su buitį ln trunk. Juodas. ši-SI drat. 
nitai. laibai puikiam stovy Ir išrodo 
kaip naujos. Garantuotas . . *405

vertę ir JOS įtakų. Žmones pa-- . . , . , , THbničiiii Mnriinnn Prnvinni ' »kcnj didumo, 80 akerų, 40 akenj, ' Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at-‘ ...... , sų klebono, kad renki aukas?’ Jakaičiui, Marijonų rrovmci- . * didesniu "“ikimų aky* atitaisomos be akhiiy.merikoje, katalikiškos spaudos;
skaitomis labai patenkinti ir 
laukia kitos panašios progos.

das. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhlpcnrd trim. Labai 
ras karas žyma kaina ............. *575

NASH ’32 — I.tght 8. 5 Sodan. Mn- 
roon, 5 mediniai ratai, geri taleral. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
rys, atrodo ir bėga gerai *325

BUICK .'30 — Model 48S. 2 pe.«nž. 
coupe su rumble sent, French hlii". 
8 drat. m»nl. Labai gražus M)"»o 
tohiiluiii stovy ............................ *21)5

niTICK '30 — Model R7. R Sednn. 
taiiiRlai mėlynas, S moliniai ratai, 
whlpeo,rd trim. Geram stovy v'diil 
ir išorinei ...................................... *275

PI.YMOUTH '33. — 4 Door Sedan. 
Juodas, 5 eream drat. ratai, gori 
tajerni. labai puikus mažas karas. 
Gurant................................................. *475

FORD '33 — 2 p««až, Convertibte 
Coupe, V-3, Juodas su Geltonais 
ratais Ir gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy ................................................. *395

CADU.I.AC '28 — V-8. S Sednn. Mė
lynas. 6 drat. raini, trunk rnek. 
vvhlpeord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus.................. *105

BUICK — '28 ................................. *135

PONTIAC SIX — '32. 4 durų Sedan. 
Juodas su raudonu strlplng tr 5 
raudonais drat. ratais. Geras mnžas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo Ir geram stovy ................. *395

PONTIAC '29 — 5 pasnž. landau se
dan. šviesiai mėlynas. 6 drat. rn- 
tal, trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motoras ................................. $125

120 akenj, 160 akenj ir didesnių.
Taipogi turini nuo 4 akerų iki 20 
akerų. Beveik visos šios ūkės yra su j 
gerais trobesiais, gera žemę ir trans- 
portaėi.ja -- arti autobuso irgatvėkarių 
linijų. Apie 50 mylių nuo Chikagos.
LIETUVIAI, kurie norite ateityj tu-Į 
rot aprūpintą smi gyvenimą, taippnt (
būti savo ponu ir nebijot darbą prn-, Pritaikyme akinių dėl viso- 
ra>t, ilnbnr yra geriausias lailkas j- j kjų akįų KkRpertag tyrimo * 
s.gyt fcu ūkį, dėlto, kad kainos yra ki ir pritaikyTno akinių, 
žemos ir mes turim daug bargenų.Į
Mes parduodam ir mainom namus,1 
lotus, kurortus ir visokios rūšies biz-

jolui, kun. P. Vaitukaičiui, dr. 
Iš pradžių kunigužis sakf S. Biežiui, adv. J. Grish, dr. 

į labai gerai pasižįstus su kun j K- Kliaugai, ir Rėmėjų vedė
jai A. Nausėdienei.

Gerb. kunigams: T. Albavi-
Čiui, A. Baltučiui, S. Petraus
kui ir visiems profesijonalams 
už atsilankymų.

Taip pat esame tikrai dėki

— paklausė J. Brazauskis. Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Į J. II. Vaičium, net sykiu šku 
lę lankęs.

“Gerai“, sako Brazauskis,
Praeitų trečiadienį, vasario palauk, aš pašauksiu kun. J 

27 d., 5 vai. ryto, mirė a. a. ]I. Vaičūnų’’. To ir užteko.
Jonas Smilgius 75 metų amž. Nespėjo J. Brazauskis prieiti f 
senelis Šv. Kryžiaus ligoninė- prie telefono, link,) rinkėjas {n*Tos.mOsi) gerbiamam kape-

MIRĖ JONAS SMILGIUS 25 METĮI PRITYRIMO
NASH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe. 

Juodas, 6 drat. ratai, geri tateral. 
trunk rack, whipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram Rtovy *395

ni’ICK '31 — Model 91. R Sedan. 
Juodns, 6 drat. nitai, geri taleral. 
mohiilr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulek geram stovy .... *875

BUICK — '28, Model 57. R Sednn. 
gražus mažas karas, kuris gerai 
vižluoja, žemai apkklnuotas. lik
tai .......... .. ............................................ »»5

PACKARD '28 — 8 evl. 7 Sednn R 
drat. ratai Inink rack ............. #95

je. Velionio laidotuvės įvyko Įdūmė pro duris, 
kovo 2 d., iš Hv. Jurgio baž
nyčios, kur atlaikyta gedulo 
pamaldos, nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines ?

Jo laidojimo dienų, taip pat 
šv. Mišios buvo atlaikytos už 
a. a. Jono Smilgiams sielų Tė
vų Marijonų koplyčioje, Chi- 
cago, UI.

A. a. Jonas Smilgius buvo 
pats neturtingas ir sulaukęs 
gilios senatvės, tačiau visomis 
savo išgalėmis rėmė apšvietos 
kultūros ir labdarybės įstai- j 
gas. Jo kilnioji širdis visiems 1 
pagalbos reikalaujantiems už
jausdavo ir teikdavo pagal iš
galę pagalbų.

Jis priklausė prie labdarių 
5 kp. Bridgeporte. Jis taip 
pat nuoširdžiai rėmė Tėvų Ma
rijonų seminarijų ir kolegijų.

Lai gailestingasis Dievas,
Kurs duosnumu nesiduoda vir
pinti, suteikia a. a. Jonu: am
žinų laimę dangaus liri'.-emv- 
bėje už jo gerus darbus.

lionui kun. B. Urbai, už įdo 
mų vakaro vedimų.

“Draugo“ redakcijai už va
karienės garsinimų savo laik- 

____________ Į raštyje.
GARSINKITES “DRAUGE” j A^ademikėins už malonų pa
__________________________ j tarnavimų svečiams.

Visiems už prisidėjimų prie 
sėkmingo pavykimo 16 meti
nės vakarienės.

Melšime Gėrybių Viešpatį 
visiems atlyginti Savo dangiš
komis malonėmis ir palaima. 

Dėkingos,
šv. Kazimiero Seserys

Šiauš laikais pasitaiko viso
kių prigavikų. Reikia saugo
tis.

nius visuose miestuose ir valstybėse, 
skolinant pinipis, |>erkam, parduo- 
djun, mainom morgiėius ir bonus 
in turim apdraudos departamentą. 
J. Namon apie 20 metų biznio pa
tyrimas ir teisingas patarnavimas 
bus jums naudingas.

BITICKS-----Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos pinkų 
ataką garantuotų vartotų Buiek ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Bnlck. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

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

Crawford 4100

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan, 
Taanslnl žalias. 5 eream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

AGOTA
TENZAGOLSKIENĖ
Po pirmu vyru Grenda, 
po tėvais Jankauskaitė.

Pranešimai

Kreipkitės asmeniškai arba raštu.

J, NAMON ADOMPANY
6755 S. Westem Avenue

Chicago, Illinois 
Telefonu — Orovehill 1038

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
5 vai. po piet. VkkaraiR ir Nedė- 
liomis tik pagal sutartj.

■ , I, ,

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
▼ai. vakaro. Nerišliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PHONE CANAI. 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

LIETUVIAI DAKTARAI

Orfkv Tel. HEMlock 4048 
Rcs. Tel. GROvehlll 0017

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAR0UETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

CHICAGO HEJGHTS, ILL.
Kovo 4 d. mūsų parapijų-- 

globėjo — šv. Kazimiero šve
ntė. Iškilmingos šv. Mišios ir 
pamokslas 8 vai. iš ryto. Va
kare mišparai prie įstatyto ftv. 
Sakramento 7:30 vai. ir pa
mokslas. Rep.

mirė vasn.rio 28 d.. 1935 m.
3:57 vai. ryto. sulaukus 57 me
tų amžiaus.

Kilo iš Vilniaus r/d. Alytaus 
apskr., Daugų parap. Skabaikių 
kaimo. Amerikoj Išgyveno 35 m

Paliko dideliame nuliūdime 5 
dukteris: Marlon McCann, ten
tų K įss. MarcHla Grenda. Ne
tilę Reld, žentą Ignatius, Ag
nės Vainauskas, žentą Petcr, 
Anna Felklns. žentą Howard, 
sūnų l.oul8 Tenzagolsk), seserį 
Ir švogerj, Marcellę Ir Ignacą 
Vasiliauskius, brolienę ir švo
gerj l.ludvlną ir Petrą Tenza- 
golskius, 6 anūkus Ir gimines.

Kūnas pašarvotas a342 So. 
l'nton Avė.

laidotuvės Įvyks plrmadlenj, 
kovo 4 d. Iš namų 8 vai. bus 
at’ydėta j šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J ' šv. 
Kazimiero : kapines.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tnmus-mas da'yvautl šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, 
Žentai, Sermo, švogerial. Anū
kai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1188.

Dariaus - Girėno moterų au- 
xiliary postas 271, laikys mė
nesinį susirinkimų pirmadienį,

SVARBI VOKIETININKŲ 
BYLA KAUNE

Office Pitone Hea. and Office 
PKOrpect 1038 2359 So. Ix>*vlU St.

CANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTbICIAN and flITftGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 te 4 and 7 to » P. M. 
Bunda? b? Appolntment

Tel. CANal 0257
Rcs. PROspert 0*59

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTEI) STREET 
Rezidencija 0*00 So. ArtesUn Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 

* iki 8 v. vakaro

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 028*

Ofiso Tel. CICERO 40 
Rez. Tel. CICERO 3050

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

katos Komlsljonierius. Yra gerai U|- 
eerleėiams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa-
sekmlngnl gydo Rheiimatlzmą, Plau
čių Ir širdies ligas.\ AT 291 f* •
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo S Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 
gąe^tsdl'entals psval su-ttarimą.

4930 West 13th Street
CICERO. ILL.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

LEONARD A, 6REETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmatliunius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIt-

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2008 WE8T 47th STREET TeL LAPayette 1083

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
(Tęsinys nuo 3 pusi.) 

dės lind. Paltins sakosi neži l 
nųs (kaltin. akte jo pavarde 
nurodyta Mueller). Tas sve
čias aiškino, kad Vokietijos 
smogikai esu pasiryžę padėti
klaipėdiškiams smogikams at- Trl 
imti ii Lietuvos Klaipėdos kra 
štų. Jis ragino klaipėdiškius 
smogikus gerai kariškai pasi
rengti, o, girdi, kai ateis Klai
pėdos krašto “išvaduojamoji” 
kova, tai Vokietijos smogia
mosios dalys pereisiančios su 
ginklais per Nemunų, duosian
čios ginklų ir klaipėdiškiam* 
smogikams ir visi drauge at
imsiu iš Lietuvos ir grąžinsiu 
Vokietijai Klaipėdos kraštų.

PIRMININKAS: Ar turėjo 
te uniformų f

j PALTINS: Taip, vėliau tu
pėjome: visų vienodos juodos 
kelnės, ilgi batai, balti marš
kiniai, vienodos kepurės, 

i PIRMININKAS: Ar liudy
tojas nėra kalbėjęs su Staka- 

,liu apie ginkfasf
j PALTINS: Stakalies man y 
ra sakęs, kad kitos tokios SK 
grupės jau esančios apsigink
lavusios ir kad parengiamai 

’ daugiau ginklų. Į

Ofiso VaJanaos;
Nuo > ‘XI 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 

Nedėllomia pagal sutarti 
Ofiso lelcf. DOlIevanl 7820 

Nūn* Tel. PRO-pcvt 1*30 
HOTIevartl 704Z

08. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti <7th Street 

Vai.: nuo * Iki t vakare 
SeredoJ pagal sutarti

TH. CANal *122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Ko m pa s Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CH1RUROA8
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2*53 W. **th St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 '-ii. vak. 
Sercdomla ir NedC’lomls pagal sutarti

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedfillo, ’ Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.Public 9000

l T<si. CANal 0122

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMloek 6141

DR. J. RDSSEL
Lletovii Gydytoju ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: * iki 4 Ir 0:30 iki 8:30 
Seredomls Ir nedOltomls pagal sutari) 
Re*. SSlft W. <0th M. Pagal sutartj.;

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. Califomia Avė.
Telefonas REPublIc 7800

I

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar.. Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. I 

3147 SO. HAI.STED ST.. CHICAGO 
Paned., Stred. ir Subat. 2—9 vai.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMilage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — EHAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Tel. Ofkw ROITevard MII 
Res. VtCMry 8*4*

-14

DR, A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-*; nuo 0:SO-t:l*

756 S5th Street

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla OOSMI 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 0-^3 p. m. 
Nedėllomia pagal sutarti

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis To. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. LAFayette 3037

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA*
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avo. netoli Knd*le) 
Valandos: nuo 2 Iki I vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllconlk pagal 
sutartj

Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ATTORNEY and COUNPEI.OR 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 S. Rocksvell St.

Phone REPublIc 9723 CHICAGO

RADI0 REP AIR

Ofiso Tel.; LAFayette 16SO
Res. Tel.: VIRglnla 0909

(VAIKO* OAKTABAI
DR. CHARLES SE6AL

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 _____ X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Francis™ Ava

Kuomet reikia pataisyti jū
sų Rariio ar kitas elektrikines 
maYir.as našaukite:

CICERO 1029
Dirbtuvės išlavinti darbinin
kai atliks darbų kuogeriausiai.
RAILA’S RAJDIO TAISYMO 

STOTIS
Taisome visokius radio setus
1622 So. 4&th Ct.. Cicero, UI.

ANGLYS

OFI8A*
4TSB Be. Ashland Ars.

2 lubo*
CHICAGO, ILL. 

oriso VALANDOS:
Nuo 1* Iki 1* vai. ryt*. atx> I Iki 4 
v*L po platu Ir nuo 7 Iki *:8* vai. 
vakaro. Nedėliotai* nuo 19 Iki ll 

valandai dieną 
Tfeleftnag MHHrai 4*80

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* tr CHIRURGAI

4631 80. ABHLAND AVI
Tel. YARds 00*4 

Reai Tnl. PLAaa *400 
Valandos:

Nuo 10-11 v. ryto; 2-8 Ir 7-1 V. V. 
Nodėldlenlala nuo 1* Iki 12 dieną

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFI8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 ryta.1* — 1 
Iki 2 popiet — 6 Iki 8:20 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

ANGT.YSI TOkstanėlal namu varto lt 
ekonomiškas be suodžių Trnplcatr 
anglis Garantuota vnga Ir šiluma.

Trys Telefoną lt
Rcreenlng*— 24.78 Repubtlc 0*00
Mine Run—*. 7-8 lAwndals 7244
Lump arba egg—0.00 Merrknae 2024 

MOHTBran COATi OO., 
Ijin-ndalc 7340 Merrimae 2524

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
“DRAUGE”




