
— •' l.g-feia-Į

DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINIS ift

tikybines minties lie
tuvių DIENKASTIS AME
RIKOJE.

LE

DAILY FRIEND

DRAUGAS
THE MOST INELUENTIAL 

LITHUANIAN (’ATIIOLIC 

DAILY IN AMERICA.

tl Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, TLLINOIS ANTRADIENIS, KOVO-MARCH 19 D., 1935
No. 66 C 0 P Y ENTERED AS SECONŲ-CLASS MATTER MAltCH 31, 191«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3. 1379

3c A C 0 P Y
Telefonas: Canal 7790

I
METAI-VOL XIXasai

HITLERIS PAKEITĖ VERSALIO 
SUTARTĮ POPIERGALIU

ANGLIJA PASIUNTĖ PROTESTO 
NOTĄ VOKIETIJAI

Nutarta, kad Sekr>. Simon
vistiek vyks Berlynan

LONDONAS, kovo 18. -- 
Visose Europos valstybėse 
pasireiškė nepaprastas sąjū
dis dėl paskelbto Vokietijos 
atsiginklavimo ir Versalio tai 
kos sutarties, pakeitimo pa
prastu popiergaliu, Šios stt- 
tartiės signatorės valstybės 
tuojau tarpusaviai susisiekė 
ir vedami pasitarimai, kokių 
priemonių imtis prieš Vokie
tijų. Pasitarimų priešakyje y- 
ra Anglija. Turimi trys su
manymai r kad iš naujo oku
pavus Pareinio teritorijas, 
kad Vokietijų prislėgus eko
nomiškai ir kad visoms vals
tybėms sudarius saugumo są
jungų. Pirmieji du sumany
mai, sakoma, neįmanomi, bet 
trečiasis yra galimas. ft«an- 
dien, o gal rytoj santarvės 
valstybės nuspręs, kokių prio 
monių imtis prieš atsiginkluo 
jančių Vokietijų.’Z

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ I ŠELPIMAS SR HITLERININKAI AREŠTA- 
SIULOPASKELBTIBOh I Sn. rrunuin voŠIMTUSPROTESTAN-

KOT VOKIETIJAI bKAHJtUHIU TŲOVASIŠKIŲ
RANDA, KAD EKONOMI

NIS BOIKOTAS TINKA
MIAUSIA PRIEMONE

KATALIKŲ AKCIJOS 
KAMPANIJA 1

BERLYNAS, kovo. 18. — 
Vokietijos vyriausybė, atsa
kydama į Anglijos protestų 
dėl atsiginklavimo, pakviečia 
Anglijos užsienio reikalų sek
retorių Sir John Simonų skir 
tų dienų atvykti ‘Berlynen, 
kur bus pasitarta ginklavi
mosi, taikos ir kitais klau
simais.

Savo keliu vokiečių karo 
ministerijoj eina dalybas die
nomis ir naktimis. Visos na
cių smogikų kuopos jau pa
leistos ir smogikai šaukiami 
naujon kariuomenėn naujo
kais.

Artimiausiomis . dienomis 
bus pašaukti kariuomenėn vi
si kareiviavimo amžiaus jau
ni vyrai.

LONDONAS, kovo 18. — 
Pasitąrius su Versalio taikos 

i sutarties signatarais Anglijo*
Kas blogiausia, kaip tik nu vyriausybė pasiuntė protesto

aidėjo diktatoriaus Hitlerio 
atsišaukimas gyventojams, 
kad Vokietija atsiginkluo,įū, 
tuojau visam reiche pasigirdo

notų Vokietijai dėl jos alsi- 
ginklavimo ir tuo būdu minė
tos .sutarties paneigimo. An

ROMA, kovo 18. — Itali
jos vyriausybė yra nuomonės, 
kad šiandien tinkamiausioj! 
priemonė Vokietijų pašaukti 
tvarkon, tai ekonominio boi
koto jai paskelbimas. Tas tu
ri būt padary ta greitai ir mi 
litariska tvarka. Prie boiko
to turi prisidėti ir Amerika. 
Be pastarosios visi žygiai bū 
tų perniek. Tik boikotu nacių 
vyriausybė būtų priversta 
gerbti taikos ir kitas sutartis.

OHIO GUBpRNATORIUS 
GAVO TEISMO “WARAN- 

TĄ” PRIEŠ HOPKINSĄ
SYASHINGTON, kovo 18. 

— Prezidento Boosevelto įsa 
kymu Federal Emergency Re 
lief administratorius Harry 
Hopkins paima į savo ran
kas bedarbių šelpimų. Ohio 
valstybėje, susekus ten poli
tinius graftus (papirkimus) 
ryšium su šiuo šelpimu.

NACIAI TUO KELIU GINA
SAVO KELIAMĄ PAGO- 

NIZMĄ
BERLYNAS, kovo 18. — 

Vakar vykstant čia dideliam 
kariuomenės paradui, naciai 
visam krašte areštavo dau
giau kaip 700 protestantų 
dvasiškių, kurie neigė prisi
dėti prie žuvusiųjų kare pa
gerbimo šventės ir nuspren
dė visų, dienų panaudoti ko
vai prieš pasireiškiantį nacių 
religinį pagonizmų.

Kai kurie areštuoti dvasi-
Su valstybės naujo guber- j ;kiai paleisti, o kiti laikomi

Karas neįmanomas, parei-
škiama Italijoje. Tai būtų be
reikalingos žmonių skerdy-

natoriaus (demokrato) prita- j kalėjimuose.
rimu iŠ pavienių prekybinin
kų ir iš firmų, kurios parduo

nės, O Vokietija pasaulio aky l‘ls ™lsty-
se virstų kankine.

U. S. DOMISI ĮVYKIAIS 
EUROPOJE

bės šelpimo administracijai, 
Įkolektuota kontribucijos, kad 
i padengus gubernatoriaus po
litinės kampanijos ir inaugu
racijos išlaidas.

DIDELIS MILITARINIS 
PARADAS BERLYNE

BERLYNAS, kovo 18. — 
Oficiali Vokietija vakar minė

Vedama Amen. J. Valstybėse 
ir Kanadoj

NACIAI SIEKIA VISIŠKAI 
APVALDYTI DANCIGĄ

WASHINGTON, kovo 18. 
— Prez. Rooseveltas turėjo 
ilgų pasitarimų su savo val
stybes sekretorium Hull ir 
specialiu ambasadorium Eu
ropai N. H. Davis. Tartasi, 
kokios pozicijos turi imtis 
Amerika dėl Vokietijos atši-

Administratorius ' H. Hop
kins pranešė Ohio guberna
toriui apie prezidento nuo
sprendį. Be kitko .pažymėjo, 
kad kaltininkai bus traukiami 
tieson.

jo dvilvpę šventę *— žuvusių-

DANCIGAS, kovo 18. — 
Balandžio mėn. 7 d. įvyks šio 
laisvojo miesto valdybos rin
kimai. Hitlerininkai veda in
tensyvų kampanijų, kad jiems 
visiškai apvaldžius miestų. IŠ 
Vokietijos prisiųsti nacių iš
kalbingi agitatoriai. Jie moki
na vietos gyventojus vokie
čių naciizmo dėsnių ir aiški
na didelį diktatoriaus Hitle
rio “pasiaukojimų” tautai ir 
reicho' atstatymui. Nurodo,
kad vokiečiai visados turi pa •
silikti vokiečiais ir naciais, 
nežiūrint to, kur jie gyven
tų, Dancige, Klaipėdoj, ar 
kur kitur.

Daugiau kaip 2,000 katali
kų — Kolumbo Vyčių orga
nizacijos atstovų, sekmadienį 
dalyvavo katalikų akcijos 
kampanijos inauguravimo su
sirinkime, * kurs įvyko Sher- 
man viešbutyje, pirmininkau
jant D. F. Kelly, Fair par
duotuvės prezidentui.

Vyriausiuoju kalbėtoju bu
vo Kolumbo Vyčių valdybos 
narys, adv. F. P. Matthews 
iš Omahos.

Susirinkimo pirmininkas 
įžangine kalba nurodė šio są
jūdžio — katalikų akcijos 
kampanijos, tikslų, kurio yra 
šis trilypis pagrindas:

jų 'kare pagerbimų ir priva
lomo kareiviavimo grųžinimų.

Čia įvyko milžiniškas karo 
pajėgų paradas, kuriam daly
vavo kariuomenės įvairios da 
lys.

Šios nacių šventės laiku 
svarbiausių vaidmenį turėjo

HAVANOS UN-TE RASTA 
GINKLU SANDĖLIS

Tikėjimo pareiškimui — gv 
venk juo.

Žmonijos pažinimui — tar 
įmuk jai.

Pilietybės naudos atsieki- 
lnui — pildyk pilietybė* pa
reigas.

Bus imtasi visų galinra 
priemonių, kad katalikų akci
jon patraukus visus pasaulie
čius katalikus, kad visi imtų
si definityvio nusistatymo re
ligijoje, švietime ir humanita 
riniuose darbuose. Pažymėta, 
kad ypač šiandieninis kra
što ekonomiškas atstatymas 
turi būt glaudžiai sujungtas 
su religija. ,

Kampanija už katalikų su- 
mobilizavimų katalikų akci
jai vykdoma visose Am, J. 
Valstybėse ir Kanadoj. Tęsis 
per dvi savaites.

HAVANA, Kuba, kovo 18. 
— Vietos universiteto patal
pose kareiviai ir policija dv- 

diktatorius Hitleris, kurs pa jem atvejais darė kratas. Ra-
COLUMBUS, O., kovo 18.

— Ohio gubernatorius M. L.
Davey jaučiasi, kad prieš jį garbtas už jo drw laužyti 
boa , iškeltas irnpeachmen* yersaiio talkos sutarties sa-

ginklavimo. 
Pranešta, vąlgįtybės de

partamentas. dar negavęs jo
kių formalių pranešimų apie

a . . ,. x , ... , .Vokietijos, atsiginklavimų iratsiginkluoti, tai atsiginkluo- karan. , .... . ... 7 skitus politinius įvykius Euro
ti visiškai, kad ne tik pnlyg- Nežiūrint to, Anglija t*tp poj©.
ti kitoms valstybėms, bet dar.^ nugprendė, kad užsienio Amerika giliai susidomėju- 
jas ir aplenkti. i r©įkalų sekretorius Sir Jobu

Paryžius ir Maskva tvirti- gĮmon vistiek vyks Berlynan 
na, kad .Vokietija atsiginkluo kovo m. 26 d., kari asmeuiš- 
ja ne kam kitam, bet agresy , kai pasitarįus su diktatorium 
vumui, kad atgavus po karo Hitleriu?
prarastas teritorijas. Sov. Ru

glija stačiai kaltina Vokieti-
17šauksmai ir už didelio karo jų, kad ji griauja taikų Eu- 

laivyno atstatymų. Jau kad1 ropoję verždamosi naujan 
karan.

si visais tais įvykiais ir kol 
kas laikosi lflkeriuojančios 
pozicijos.

tas” dėl iškeltų aikštėn graf- 
tų ryšium su bedarbių šelpi
mu, kurį finansuoja krašto 
vyriausybė.

Versalio talkos sutarties sų-■ r i •
lygas. Su juo pagarba dali
nosi vyriausias kariuomenės

sta daug dinamito, šautuvų, 
kareivių uniformų ir bombų 
dirbimui medžiagos. Radika
lai studentai tai visa naudo-

Nežiūrint to, gubernatorius 
kalnus verčia prieš šelpimo 
administratorių Hopkinsų, ga i lomo kareiviavimo nuospren- 
vo prieš jį iš teismo “waran- džiu.

• r

tų” ir kviečia jį, kad jis at-

vadas gen. von Blomberg, j© kampanijai prieš vyriailsy 
kurs autorizuotas didinti ir hę. 
patvarkyti kariuomenę iki 
500,000 vyrų, remiantis priva Radikalai studentai ir jų 

vadai slapstosi, tačiau jie 
sekami.

vyktų į Ohio valstybę. Guber

sija pareiškia, kad Vokietija 
tnri planus pirmiausia verž- 
Dancigų, Klaipėdų įr kitas 
tis rytų link, kad užgrobus 
teritorijas. Anot Maskvos, da 
bar viskas priklausys nuo Eu 
ropos didžiųjų valstybių., Jei 
jos ir toliau ignoruos Vokie
tijos militarininkjj įsigalėji
mų, naciai tuojau imsis Vo
kietijos imperijos atstatymo 
darbo ir greitai bus sulaukta 
karo.

Vokietijos sąjungininkė 
Tvenki j a tyli apie vokiečių at
siginklavimų. Tik viena len
kų radikalų spauda pažymi, 
kad Vokietijos atsiginklavi- 
mas yra aiškus Europos tųi- 
kai smūgis. ,

SPRINGFIELD, III., kovo 
15. — Legislatural įduotas bi 
liūs, kad panaikinti pirkimo

IR AUSTRIJA ATSI 
GINKLUOJA

VIENA, Austrija, kovo 18* 
— Atsižvelgus į Vokietijos 
atsiginklavimų, Austrijos vy
riausybė taip pat planuoja 
paneigti taikos sutartį ir im
tis ginkliavimosi, paskelbus 
privalomąjį kareiviavimų. 
Šiam žygiui pradžia jau pa
daryta.

RASTI SU LĖKTUVU 
DINGĘ

DAUG SVETIMŠALIŲ ŠEL
PIAMA NEW YORKE

NEW YORK, kovo 18: — 
Susekta, kad tarp šelpiamųjų 
liedarbių šiame mieste yra 
apie 200,000 svetimšalių (ne- 
piliečių), o tarp šių apie 20,- 
000 komunistų, kurių žymi 
dalis užsiima propaganda pr
ieš krašto vyriausybę.

NUBAUSTI TRYS 
“MEDIKAI”

Municipalinis teisėjas E. J. 
Holland nubaudė po- 100 dot. 
-baudos ir teismo kaštais tris 
medikalinius “kvbkus,” ku
rie gydytojavo be reikalingų 
laisnių (licencijųJ.

PARYŽIUS, kovo 18. - 
Paskelbta, kad pavykę rasti 
Afrikos raistuose dingusį su i* Nubausti: J. P. O’Donovan,
lėktuvu prancūzų ekvatorinės 
Afrikos generalinį gubemato 
rių Renardų, jo žmonų ir 5

mokesčius už duonų ir pienų, karininkus.

natorius jaučiasi, kad jis ne NORĖJUSIS UŽKARIAU- :dr. st. gruodis apgy-

žmoniškai
šmeižtas.

įŽOtas »r ap-

NUBAUSTI MAJORAS IR 
ALDERMONAI

Lake apskrities apygardos 
teisėjas R. J. Dady už teis-

TI LIETUVĄ SUDEGINUS
KAUNAS. — Sovietu Ru

sijoje vasario 19 d. mirė lie
tuvių komunistų veikėjas įr 
vadas Vincas Kapsukas-Mic- 
kevičius. Jis dar prieš kari
niais laikais buvo revoliucio-

N£ HABILITACIJOS ANGLIAKASIŲ VADAMS
DARBĄ KALĖJIMAS

KAUNAS. — Vytauto Di
džiojo universiteto teologi-

WILKES BARRE, Pa. ko
vo 18. — Streikuojančių an-

joa-filosofijoa fakulteto vyri gliakaahj 39 vadai pašaukti
asiat. dr. St. Oruodie viešai ,tefaman Kalšjimaa gresia 
apgj-nė priv. docento habili- Jje w>m(>
tacijos darbų “Dar negimu- uin^,nctioil ,»
sios gyvybės panaikinimas

mo panieką nubaudė Wauke- nieriua ir kovojo au kriltMioįiaK)a „tiko. ir lai-
gano miesto majorų ir 14 ai- džia, bet vėliau nukrypo kai-
dermonų po IfK) dol. baudos. 
Miestas neišmokėjęs poros

rėn ir virto komunistu. 1918 i 
metais Kapsukas - Micktvi-

sės šviesoje.’
KINIJA PROTESTUOJA

Yogi Dassaunda Singh Roy 
ir F. J. Vioek.

tūkstančių dcfl. skolos vienam' čius su rusų rauitonarmie- 
ehicagiečvui, kų teismas buvo'čįais mėgino užkariauti Lic-

y;. ” » i. . ± •_____

BIRŽOJE DEPRESIJA
ŠANCHAJUS, kovo 18. — 

Kinijos vyriausybė paskelbs 
protestų dėl rytinio kinų ge-

liepęs padaryti.

NUBAUSTI 3 BUVĘ 
POLJCMONAI

Teismas nubaudė tris bu
vusius apskrities vieškelių po

tuvų, bet jam nesisekė, nes 
lietuviai komunistu kratėsi. 
Dabar Kapsukas pagal ko
munistų papročius, sudegin
tas Maskvos krematoriume.

KAUNAS. — Apskaičiuota, 
licmonus kalėti nuo 1 iki 5kad nuo 1933 ligi 1935 metų
metų kiekvienų. Tas yta ry- , Lietuva išmokėjo už paskolas

PLATINKITE “DRAUGĄ*1 . Simais
’šium su prekybinių trekų plė-' užsieniui 66 su puse milijo

nų litų procentų.

NEW YORK, kovo ’»• — ^„keUo Mandžiilrijnj parda 
Vietoa Hrfoje paaireiSkč do- vimo Mand}ink# TahtyWj. 
presija dėl nepaprastų poli
tinių ir ekonominių įvykių 
Europoje.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KŽS. — Numatomas lietus ir
kiek šilčiau.

KAUNAS. — Nuo Tilžės 
iki Kuršių marių Nemuno 
vanduo jau žymiai pakilo ir 
žemesnėse vietose jau apsems 
ti ištisi laukų plotai, Kai 
rie kaimai jau nuo sausi 
atskirti ir susisiekimų 
ko valtimis.
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DIENOS KLAUSIMAI
SEIMŲ IR DARBININKŲ GLOBĖJAS

Šiais laikais Šeimoms susidaro daug pa
vojų. Visais frontais besiplečianti bedievybė 
ir laisvamanybė, pakerta šeimų dorovingu
mų, jas ardo. Beveik nebėra pasauly valsty
bės, kurioj nebūt mėginimų legalizuoti gim
dymų kontrolę, o kai kuriose tokie įstatymai 
jau veikia. Tai užduoda dar didesnį smūgį 
šeimų saugumui, jų dorai ir tautas, ypač 
mažąsias, išstato 4 pavojų. Be tof šiandien 
šeimų niedžiųginė padėtis yra tikrai sunki. 
Nelemtoji depresija daug tūkstančių šeimų 
palietė. Ne tik darbų neteko, bet daugelis 
J ko be pastogės ir nežino iš kur kitų duo
nos kųsni bus galima gauti. Kur nepasisuksi, 
visur pastebėsi nusiminimo, bevilties ir ne
ramumų viso socialinio gyveninio santvar
koje^.. ;

Kas galėtų pasakyti, kad nesirūpinama 
darbo žmon’ų ir šeimų būvio pagerinimu, jų 
ateitimi T Taip. Visokiausiomis priemonėmis 
ktenglaniųsi įjudinti prekybų ir pramonę, 
tąip pat rūpinąmųsi sulaikyti šernas nuo 
gttįrinių ir dorinių ištižimų. Tačiau ne viskas 
atsiekiama žemiškomis priemonėmis. Reika
linga šauktis dieviškosios pagalbos. Ir ka
dangi ^v. Juozapas, kurio šventę šiandien 
švenčiame, yra ir šeinių ir "bendrai dartpn’n- 
kų globėjas, dėl to per jį kreipkimės į Aukš- 
čiausįjį, prašydami šeimoms ir darbininkams 
palaimos ir apsaugos, nes jam pats Dievas 
pasitikėjo, pavesdamas jo globai Šventųjų 
Še ’inynų. Nors buvo paprastas darbo žmogus, 
(teilydo, sunkiai tūrėjo dirbti ir vargti, vie
nok jo globon pavestų šeimų, šv. Juozapas 
globojo ir saugojo.'gerai ir rūpestingai. Jam 
Žinomi šeimų ir darbininkų vargai. Jam su
prantama kaip sunku užlaikyti šeimų nedar
bo laikais, žinomi ir pavojai, kokie jaį gię- 
fia. Mums šiand'en, kaip ir šventam Juoza
pui anais laikais, reikia dirbti, melstis ir tu
rėti viltį Dievu je, kuris peni dangaus paukš
čius, papuošia laukų lelijas ir kuris ne vie- 
he neatmeta,* kas tik į jį šaukiasi.

tai ginkluojasi, bet vis dėlto nieks nesitikė
jo, kad taip greit ir taip atvirai ji išeis prieš 
didž.ųsias Europos jėgas, kurios jų buvo iš 
visų pusių surakinusios.

Šiam savo žygiui Vokietija pasirinko pa
togų momentų, kuomet beveik viso pasaulio 
kraštai nuvarginti ekonominių ir finansinių 
sunkumų, kuomet nei noro nei galimybių nė
ra stotį į naujų karų, ginti Versalio sutartį 
ir savo garbę. Norint priversti Vokietijų lai
kytis sutarties dėsnių, kito kelio nėra, kaip 
skelbti naujų karų, kurio nenori nei Pran
cūzija, nei Anglija, nei Italija, nei kitos Eu
ropos valstybės. Amerika iš anksto pasisako 
nebesikišianti į Europos vidaus reikalus. Dėl 
to dabar ir kįla klausimas, kų darys karo 
metų buvusios santarvininkų valstybės, ku
rioms metama pirštinė! Ar jos jų paims, ar 
ne J

. Mes būtume linkę spėti, kad būs ieško
ma priemonių taikiu būdu susitarti. Bent 
tuo tarpu karo neskelbs, nes nei Prancūzija 
nei kitos karui nėra pasirengusios. Bet bus 
labai daug galvosūkio Europos politikams, 
kad ir laikinam karo pavojų pašalinimui.

Vokietijos ginklavimųsis, be abejonės, 
gųzdina mūsų tautų. Kiekvienam supranta
ma, kad Hitlerio tikslas yra atgauti visas 
karo metų prarastas teritorijas, kurių tarpe 
yra ir Klaipėdos kraštas. Bet ir čia tuo tal
pu nėra pavojaus, nes vokiečiams užpuolus 
Klaipėdų, prasidėtų ne vien lietuvių vokie
čių, bet visos Europos karas, kuris tuo tar
pu, kaip anksčiau sakėme, nekils, nes pati 
Vokietija kol kas jo nenori, o kų jau bekal
bėti apie kitas valstybes. Žinoma, Lietuva 
ir visa mūsų tauta turi būti atsargi, budėti, 
rengtis ir ieškoti draugų užs.eniuose.

L ARŪNO NUSISTEBĖJIMAS

tinį skridimų, bet vėliau pašalintas, nusiste
bėjęs, kad organizatoriams neužteko nė 
$32,000, kad prirengti lėktuvų skridimui, “Di
rvoje“ rašo:

“Jis jau dabar pripažįsta, kad <l£r 
reikės ‘ suvirs $5,000.’ Bet kaip bus su 
skolomis, su riebiomis administracijos iš
laidomis, su sekretorių algomis ir su vi
liojančiais skelbimais ‘Naujienose’! Šis 
skridimas neturėjo kainuoti nei cento 
daugiau virš $20,000 ir už šių sumų or
laivis galėjo būti prirengtas ‘solo’ skri
dimai aplink visų žemę’’.
Nereikėjo nė $20,000. Kaip žinoma, Da

raus ir Girėno transatlantiniam, skridimui vi
suomenė sudėjo truputį suvirš $8,000 ir nieks 
negali pasakyti, kad “Lituanica“ nebuvo ti
nkamai. įrengta. Socialistams reikia daug pi
nigų, nes jiems brangiai kainuoja pin’gų su
kėlimas ir savo komitete neturi nė vieno žmo
gaus, kuris, šiek tiek daugiau nusimanytų a- 
pie skridimo organizavimo reikalus.

AIRIAI DIDŽIUOJASIHITLERIO OĄZDINIMAI

ib Kuomet Hitleris įsigalėjo Vokietijoje, na 
vienas iš politikų pranašavo, kad tas vyras 
privirs Europoje košės. Taip ir buvo. Jis tų 
“košę” š:andien jau verda. Jis gųzdina ne 
tik savo kaimynus, b<‘t visų pasaulį, nes ne- 

ito su tarptautinėmis sutartimis. Hit- 
sįjajįjui Versalio sutartis pasidarė tik nieko ne- 

popiergalis “serap of paper” ir dėl 
to j s, su ta sutartimi nebesiskaitydama”,

“šiomis dienomis paskelbė, kad Vokietijoje į- 
yėda priverstinų kareiviavimų. Pradeda visu 

RHkitu ginkluotis ir tuoj sudaro apie 500,000 
jrt’yrų kariuomene.

Ivąip žinoma, po Pasaulin'o Karo suda-
. rytoji Versalio sutarti^ leidžia Vokietijai lai-
^yti tik 100,000 kareivių, draudžia statyti 
karo laivus, lėktuvus, dirbti visokius karo 
pabūklus. Tai buvo pasekmės Vokietijos nu- 
gulėjimo. Tromi norėtu vokiečius taip pužu» 
boti, kad jų utilitarizmas ir imperialist'mia’ 
sii^tįnuti nebebūt pavojingi ne tik jos amži- 
nai priešin rikei Prancūzijai, bet ir kitiems 
jo# kaimynams. Tačiau nacių vadas Hitlerin 
Išdrįso padaryt} begalo drąsų žygį — išeiti 
pft^|Vev -.dio sutartį.Nw> jau seniai buvo jaučiamu, kad Vo
kietija pr i kažin ko rengiesi, kad jį slop-

ino pasakojo, kad jei ne airiai, kažin ar Jung
tinės Valstybės būt buvusios ir kad be jų. 
rodos, pasaulis negalėtų gyventi. Taigi, pa
sigyrimų buvo pęr daug. Nežiūrint to, ai- 

i r ams reikia duoti kreditų, kad jie moka

gi u daug ko mes iš jų galėtumėme pasimo
kinti.

VIDAUS PASKOLA IR LAISVĖJ BONAI

i Jeluvos vyriausybė išleido vidaus pasjr"' 
los lakštus po 50, 100. 500 ir 1000 litų. Pa-

T)HXPgX«

Šventas Juozapas
Pavyzdi# Darbininkams ir 

jų Globėja#

“Savo veido prakaite tu 
valgysi duonų” (Prad. III. 
19). Taip Dievas kalbėjo Ado
mui. Ir kaip ilgai bus pa
saulis, taip ilgai nė vienas

ir pasiaukojime; ji# dirbo, 
kartu su Jėzumi ir dėl Jė
zaus ir dėl Marijos. Jis ge
rai nuvokė Dievo parėdymų, 
kad Pasaulio Išgelbėtojas tu
ri būti panašus žmonėms vi
suose daiktuose, išskyrus' nuo 

negalės pasiliuosuofi nuo tositbin^’ ka^ Jis turi kęsti vi
rusinės, kurių Dievas uždė- Hkius vargus ir suspaudi- 
jo ant žmonių giminės dėl mus’ kurie Pereina iš nuode

mės sėkmių. Į tų vargų tar
pų turime įskaičiuoti ir dar-

pirmųjų tėvų nusikaltimo. 
Pats gi žmogus gimsta dar
bui, lygiai kaip paukštis skrai |b^ 0 mūsV Išganytojas troš- 
dymui. Dirbti ir darbuo-]ko atiduoti darbui. Jis taip 
tis yra kiekvieno žmogaus da 1 Pa^ troško imti ant Savęs ir 
lis. Iki to laiko, kuomet Die-|tuos sunkumus, kurie eina iš 
vo Sūnus atėjo į žemę, pra- | darbo. Jis troško pakelti, pa- 
lobę žmonės vengė juodo dar švęsti ir išaugštinti darbų, 
bo. O dirbo vien tik vergai. ba* v^sa ^v. Juozapas nu- 
Ir darbininkas, kurs dirbo A,ok®- Tai visa visuomet jam 
savęs ir savo šeimos užlaiky,Bt0V®j° j° akivaizdoje. Ir dėl 
mui, buvo paaiiekintas. Ir ta- ,^° ®v' JuozaPas mėgo darbų, 
da nušvito laiko pilnuma, ka-!dėl to iis niekada neišmetinė- 
da Dievo Sūnus turėjo tap-1 *>°’ kai neliaujančiai savo ran 

ka mosavo kirvį, dėl to jis ■ 
džiaugėsi, kad nuo sunkaus 
darbo jo rankos buvo rauk
šlėtos ir surambėjusios, dėl to 
jis buvo patenkintas ir pripil j 
dytas ramybe ii’ džiaugsmu, 
kai sotinosi duona, kurių pra
kaite pelnė triūsu ir darbu. 
Ir pati mintis, kad Jėzus 
taip pat dirbo šalia jo ir kad 
jis ėjo tas pačias darbo pa
reigas kartu su Jėzumi, Šv. 
Juozapų pripildė ištvermingu 
padrųsinimu ir maloninga pa 
guoda. Tokiose apystovose 
Šv. Juozapas savyj sujungė

ti žmogumi, kad atpirkti pa
sauli. Ir kų gi Jis aprinks 
sau už Motinų! Ir kas susi
lauks tos garbės, kad būtų 
skirtas vadintis Jo patėviu? 
Štai, varginga mergelė, var
du Marija, kuri pelno duoną 
savo rankų darbu, tampa Die 
vo Sūnaus Motina, o Juoza
pas, paprastas darbininkas 
ir dailydė, tampa Jėzaus Kri
staus patėvis.

Prastuose duilydės name
liuose, Jėzus, Dievo Sūnus, 
praleido visas gyvenimo die- 

iki sukako tris dešimt

Lakūnas James - Janušauskas, kuris 
1933 metais su socialistų dienraščio redakto
riais pradėjo organizuoti antrųjį transatlan- nas dorvbes kuriomis'

metų amžiaus. Per tuos tris'Vlsas tas uoryDes’ runomis, 
dešimt metų Jėzus gyveno I krikščionis darbininkas turi 
šalia Jo patėvio; per tris de- butl Palabintas.
'imt metų JisfĮniekada neap»' v*su atsidavimu ii uolu
leido vargingų vargšo daily- 
dės namelių: per aštuonioJi- 
kų metų mūsų Išganytojas 
dirbo kartu su Juozapu, o 
vos tik trejetų metų Jis pa-

mu Šv, Juozųp#s jjjrbo nuo 
pat ryto iki vėlyvam vakarui 
Šv. Šeimos užlaikymui. Jis 
niekada neaimanavo ir neiš- 
metinėje, jei saulė degančia

šventė viešai išganingai dar- kaitra musė į jo veidų, jei
prakaitavo ar išvargę kūno 
sąnariai reikalavo poilsio, jei 
darbdavis, dėl kurio dirbo, 

,, kartais statė neprotingus rei- 
ir išbardavo net

buotei, mokydamas žmones, 
ir tų didelį išganymo darbų 
baigė, mirdamas ant Kry
žiaus karčia mirtimi žmonių 
giminės išganymui. kalavimus

Šv. Juozapas anojo, kas ,nekaltai’ Jei lnat8’ kad Urtln’ 
yra tas, kurs šalia jo dirbo, tažfiom leidžia la*»,Ir
ji. žinojo, kad Jėzus yra Die «'vena PertekliuJc ar 18dyku- 
vo Sūnus, Žodis, per kurį vi- me- •>« buv0 "al™lu',a8 
si daiktai buvo padaryti, per ir P»"«ki"tas. ka,P° PaPra8’ 
kurį dangus ir žemė pradėjo j. 8 darbininkas.
egzistuoti. Šv. Juozapas žino- Šv. Juozapas triūsė ir dir- 
jo, kad Jėzus yra Žodis, kurs bo ir vargo dėl to, kad jo 
užlaiko valdo ir rėdo visus pareigos visa to reikalavo, 
daiktus, jis žinojo, kad Jėzus kad Dievas taip norėjo, kad 

Jėzaus ir Marijos užlaikymas 
priklausė nuo to jo darbo,

Teko pastebėti, kad Amerikos airiai s»t,- p'ra Amžinojo Tėvo Žiulis. Ir 
met ypatingai iškilmingai minėjo šv. PatrI-1 &v> Juozapas, žinodamas tai
ko, savo tautos globėjo šventę. Per spaudų Jvisa, argi jis (laibų atidėjo į kad pats Jėzus su.juomi kar

tu dinbjo ir vargo. Tik vienas 
žvilgsnis į Dieviukųjį jo Posū
nį šv. Juozapui pridavė nau
ju jėgų, naujos drųsos ir sun 
kus nuobodus jo darbas jam 
buvo saldus ir malonus. Ir jo 
darbo nuotaikos negalėjo su
gadinti nė pajuokimas, nė pa 
šiepimas, nė išmetinėjimas, nė 
nuovargis ar sunkumas. Ir 
jis niekiniu nerūgodavo Dievo 
Apvaizdai, nes netroško tap
ti turtuoliu ir netroško gyven 
ti pertekliuje ar patogumuo
se.

'r radio airių vadai kėlė tos tautos užpelny- paU m sakė Išganytojui: “Gy 
lūs ir neužpelnytus nuopelnus. Ligi nuobodu- V0J° Uieve Sūnau, kam aš tu-

riu dirbti ir lieti prakaitų, 
kad uždirlsHau Tuu ir sau 
duonų! Tn esi Visagalis, Tu 
stiprini, gaivini, aprėdai ir 
užlaikai visus daiktus, kurie

gursįntis, nesigėdi savo tautybės. Tuo atžvil- i gyvuoja: dėl to šiuos prastus
.namelius permainyk į palo- 
cių, panaikink neturtų ir var
gų, o duok turtų ir garbė#.“ 
Ne, Šv. Juozapas «taip nepa
sielgė. Jis buv^ atsidavęs Jė
zui ir nuoširdžiai triūsė Šv. 
Šeimos užlaikymui.

rl’olos bus sunaudojamos žemės ūkio reika-. . ; Isyanylojas tronko pakelti,
kims, keliams ir Lietuvos laisvės paskolos!,• • -J t ,.. . ... .. ... J. . >r tSAiffSLiitt dariu}honams išpirkti. Vadinas, amerikiečiai gali ■ . »

Kv. Juozapas, nors Ir turė
jo sunkiai dirbti; bet ji# ne-

tikėtis, kad, suėjus laikui, jiems bus atmo
kėta už paskolos bonus. Tų bonų didelė ilft- 
lįs, roilos, jau yra Lietuvoje. Amerikiečiai Į troSk(> jmbmgviniuio ir nepa- 
jiios tvkojo įvairiems reikalams Lietuvoje, geidavo turtų,- nė smagumų 
Nepiažai, ir šiaij) jau s;>ekuliantai laisvės pa-įwr pramogų. Tačiau jis trifl- 
skolos bonų yr.i išpirkę. sf ir dirbo tyloje, kantrybėje

Šv. Juozapas netroško kitokio 
luomo ir buvo pulenkintas pa

prasto daiiydė.s gyvenimu

Ir dėl to Šv. Juozapas ne
pavydėjo tiems, kurie buvo 
turtingi ar kylo iš aukštesnio 
luomo. Ji# buvo pilnai paten
kintas, kad lhevak jį skyrė
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Kun. Juozapas Mačiulionis, M. I. C., Aušros
Vartų parap, klebonas ir “Draugo” adminis
tratorius, kuris šiandien mini savo globėjo die
nų. Sveikiname 1

darbui, ir jis netroško kito
kio patogesniu gyvenimo luo
mo. Nežiūrint, kad jo gyslo-, 
se plaukė karališkasis Dovy
do kraujas, šventasis dailydė 
buvo uoliai atsidavęs ir tikrai 
pasišventęfe paprastam savo 
gyvenimo luomui, o prie dar
bo jis pratinosi tobuliausių 
dorybiij nuoširdumo ir nuo
lankumo, kantrumo ir klusnu 
mo, ir savęs pasiaukojimo.

Neabejojama, kad šv. Juo
zapas būtų norėjęs, matyti sa
vo Posūnį ir meilingų savo 
Sužiedotinę gyvenant pato
gesnėse apystovose, duodant 
jiems geresnius namus gyve
nimui; ir jam daug kartų sk
audėjo širdį, kai matė Jėzų 
prie sunkaus darbo, kai žvel
gė, kad Pasaulio Išge4bėto.i«8 
ir Šventoji Jo Motina tenki
nasi paprasta duona, kurių 
jie pelnė savo veido praikai- 
tu. Bet jis žinojo, kad tokia 
yra Dievo valia, ir žinojo, 
kad Jėzus su Marija netrok
šta ko kito geresnio ar pato
gesnio.

Malda ir Darba#

Patenkintas savo pašauki
mu, Šv. Juozapas ryžosi, kaip 
ir Jėzus, pašvęsti savo darbų. 
Kaip Jėzus troško žemais ir 
paprastais dai lydės darbais 
pagarbinti Dangiškų j į Savo 
Tėvų, taip pat darė ir Šv. 
Juozapas. Kiekvienas jo ran
kos pajudinimas, kiekvienų 
kartų jis vartojo kokį darbo 
įrankį, tai visa darė su atsi
davimu, kari garbinti Dievų, 
kari vykinti šventųjų Jo va
lių. Jis pradėdavo savo dar
bų su malda, ir jis baigtlavo 
jį sU malda. Taip, net jo dar 
bas buvo malda, nes gerosios 
intencijos buvo pašvęstas. Dėl 
to kiekvienas atliktas jo dar
bus buvo geras i ir Dievui pa
tinkantis; ir kiekvienų valan
dų ir kiekvienų dienų jis tapo 
turtingesnis nbopelnais ^ir 
gausesnis malonėmis.

Kai savaitė baigėsi ir kuriu 
atėjo Subata — atilsio dienu, 
menki jo namui tikrai virsda
vo į rojų. Tuomet jis galėjo 
tenkintis savo širdies troški
mu, kari pasikalbėti su Dievu 
šventame įkvėpime ir kor.tcin 
pliacijojo, tuomet jis galėjo 
atgaivinti savo dvasių Šv. 
Rašto skaitymui#, tuomet jis 
galėjo išgirsti iš Jėzaus lūpų 
kilniausia# pamokas. Tada 
jis galėjo su Jėzumi ir Mari

ja kalbėti apie dangiškus rei
kalus. Ir po tų visų laimingi} 
nuotykių, kokias širdingas dė 
kas Dievui, jis siuntė už to 
pašaukime -malonę!

Šv. Juozapas buvo dailydė, 
darbininkas, kurs tikrai išpil
dė Dievo valių: “Savo veido 
prakaite tu valgysi duonų.”

šventoji Dievo valia, kilnus 
Jėzaus pavyzdi s, Šv. Juoza
pui buvo jo elgesio regula, 
ramybės pagrindas ir savo 
gyvenimo pašaukimo patenki
nimas. k

Todėl, jūs darbininkai, Šv. 
Juozapų imkite savo pavyz
džiu ir jūsų globėjum. Jei gy 
venime Šv. Juozapų seksite, 
rasite tikrųjų ramybę ir lai
mę čia, žemėje. O kai pri- 
spaūdimų ir nelaimių dienos 
baigšis, tairla apturėsite pagal 
bų per jo Užtarymų ir galuti
nai rasite tų vietų, kur nebe- 

! reikės sunkiai dirbti ir pra
kaituoti, kad pelnius kasdie
ninę duonų, bet kur džiaugsi- 

įtės savo darbų vaisiais, atlik
tais Dievuje ir per Dievų, ir 
kur visi nuo sunkių darbų 

; galėsime Dievo priegloLstyj 
ramiai atsilsėti kartu su Jė
zumi ir Marija ir Juozapu.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

MARGUMYNAI
1861 m. vasario 16 d. pa

naikinta baudžiava Rus joje ir 
Lietuvoje, išskyrus Suvalkiją, 
kur baudžiava panaikinta 186-t 
m. (Lenkijoje).

I 1801 m. vasario 17 d. gimė 
,liet. rašytojas, istorininkas ir 
žymiausia liaudies švietėjas 
vysk. Motiejus Valančius.

1780*m. vasario 18 <1. mirė 
Kristijonai Duonelaitis.

Trys dideli dalykai
Yra pasaulyje trys dalykai 

j kurie patys būdami maži gal' 
padaryti gana didelius darbus.

1) Žmogaus gerklė — ji ma
ža, bet retkarčiais pro jų pra- 
lenda net ūkis su visais tro
besiais.

2) Liežuvis — jis galį su
naikinti net ištisas tautas ir 
valstybes.

3) Knygų -- ji gali pražu
dyti žmogui gyvenimų šiame 
ir kitame pasAulyje,

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarko. Panjilk Dfo 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamų turtų. Kur Dievaa 
ten ir palaima.

z
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Svarbi Vokietininkų Byla

IR GYNYBOS LIUDYTOJAI 
PATVIRTINA

/
Vasario 23, 47-jų dieną. Lie

tuvos kariuomenės teismas dr. 
Neumanno, v. Sasso ir kitų 
byloje posėdžiavo tik iki 11:30 
vai.

Teisiamojo Grau liudytojas 
jo gynėjas iš susitarimo adv. 
Andr. Bulota norėjo įrodyti, 
kad 1933 m. rudenį ir žiemų 
Šilutės miesto ir apylinkės So- 
vogo smogiamieji būriai ne
darę naktimis kariškų prati
nu} Ožkantės miške už Šilu, 
tės, bet apklaustieji gynybos 
liudytojai dar labiau patvir
tino, kad tie kariški pratimai 
tikrai ten buvo daryti. Visi 4 
liudytojai — Hans Schlagow- 
sky, Ernst Reisgies (dabar jau 

AOhs mūsų pionierių kareivis), 
rirnst Schaenrock ir Johann 
Purwins yra dalyvavę tuose 
pratimuose ir visi keturi yra 
buvę Sovogo nariais (patys 
teisme tai patvirtino). Trys 
jų visai nėra buvę Šilutės He- 
rderio gimnazijos mokinių dr- 
gijos Jugendabteilung nariais, 
taigi atkrito gynybos aiškini
mas, kad į Ožkartės miškų 
‘ ‘ pasivaikščiojimas ’ ’ daryda
vusi tik toji Jugendabteilung.

BULOTA (liud. Schlagows- 
kiui): Kiek dalyvavote pasi
vaikščiojime į Ožkartės miš
kų 1933 m. prieš Kalėdas?

SCIILAGOWSKY: Tikrai
nežinau, bet buvo apie 20 as
menų.

BULOTA: Ar komandavo 
kas ir kokios buvo komandos?

' SCHLAGOWSKY: Komaiv 
davo Awiszus. Priėję miške 
kryžkelę, nežinojome kur to
liau eiti, tai Awiszus sukoma
ndavo dešinėn. Paėjėjus kiek i

SCHLAGOWSKY: Gal būt. 
Aš pats dalyvavau vaikščio
jime, tai nežinau, ar buvo. 
(Kaltinimo liudytojai yra pa
rodę, kad sargyba pratimų
metu tikrai būdavo ant kelio į 
išstatyta. Kartų, po pratinu} 
smogikus rikiuotėje vedant 
per miškų, priekyje sušvilpė 
pasiųstas žvalgas, duodamas 
signalų slėptis, ir visi smogi
kui, sulindę į miškų, susislė
pė už medžių. Tuo tarpu ke
liu pravažiavo žmogus. Veži
mui pravažiavus vėl buvo su
švilpta susirinkti).

BULOTA: Ar kalbėjo Grau?
SCHLAGOWSKY: Taip, ka

lbėjo. Jis mus nagino būti tva-

Oerb. kun. Juozapas Vait
kevičius, M. I. C., Marijonų 
Kunigų Seminarijos profeso
rius, garsusis misijonierius, ku

PAPILVĖS BAUDŽIAVA 
XX AMŽIUJE '

Senųjų baudžiavų Lietuvoje 
panaikino rusų caro Aleksan
dras II 1861 m., taigi prieš 7 d 
metus. Bet 1915 m. baudžiavų 
grąžino vokiečiai - okupantai. 
Tiktai XX amžiaus baudžiava 
buvo daug sunkesnė; per jų 
pasireiškė visas senųjų kry
žiuočių palikuonių žiaurumas 
bei kietaširdiškumas.

1915 m. pabaigoje vokiečiai 
jau buvo užėmę bemaž visų 
Lietuvos teritorijų. Užimtas 
žemes vokiečiai oficialiai pa
vadino Ober-Ostu, bet šiaip 
vokiečiai Suvalkiją vadindavo 
“Neue Ostpreussen” — nauji

rėjo vykti į miškus. Buvo pra 
vestas geležinkeliukas, į pačių 
gerinusių Suvalkijos miškų 
Tose vietose anksčiau rusai 
kirsdavo miškų laivų staty 
bai. Vokiečiai gi mūsų vyrų 
pagalba apdirbdavo šį miškų 
ir siųsdavo Olandijon, nes te
nai už Lietuvos miškų jie gau
davo maisto produktų. Žmo
nės tiek važiuoti, tiek pėsti vi
suomet aplenkdavo Papilves 
stovyklų, bijodami patys te
na} patekti. Ne tik šios apy
linkės, bet ir visos Suvalkijos 
pabaisa buvo Papilvė. Kas i» 
suimtųjų gaudavo dar mais
to iš namų tas galėdavo pa

Kun. Juozapas Čužauskas,
Šv. Baltramiejaus parap. kle
bonas, kurį sveikiname vardi- kelti snnkll režim*’ bet kb 

ti mirė badu, nes okupantą 
juos šėrė gručkais, pelais ii 

Kai

mų proga.
ris trečiadieniais 4 vai. popiet - .. ,. . . v.
iš WEDC radio stoties sako rytų Prūsai- Pirmiausia oku- rus badu, tai vokiečiai žanda Į supuvusiomis bulvėmis.

1 — ldv’ «» — •
turiningas kalbas. Sveikiname 
vardo dienoje!

pacinė valdžia ėmėsi suaugu
sius jaunus vyrus sugaudyti ir 
išgabenti Vokietijon. Marijam-

toliau, pasirodė, kad ne tuo Į

rkingais, ramiais... (Tuo tar- gėjote i§ Šilutės miško? 
pu kaltinimo liudytojai yra 
parodę, kad Grau 1933 m. gruo 
džio mėn. per vienų kariškų 
pratimų smogikams pranešė, 
kad 1934 m. būsiu parūpinta 
kariškų ginklų ir būsiu moko
ma juos vartoti; be to, Grau 
prigrasino, kad, jei kas prasi
tarsiąs apie daromus kariškus 
pratimus, tas būsiąs laikomas 
išdaviku ir nebūsiąs vertas 
gyventi).

PROKURORAS MONSTA
VIČIUS: Ar liudytojas visus 
to pasivaikščiojimo dalyvius 
pažinojo?

SCHLAGOWSKY: Ne. Pa- 
žinojau tik tuos, kurie buvo 
iš Šilutės.

MONSTAVIČIUS: Dėl ko 
darėte pasivaikščiojimus drau 
ge su tokiais, kurie buvo iš 
kitur ir kurių net nepažino
jote?

SCHLAGOWSKY: Atsitik
tinai susitikome... Keli jų bu
vo iš Grabupių. (Iš Grabupių

’ V.BUL2TA: K_oki* vabnd* i‘ P°lgi’ Kazlų - Rūdoje, Pilviš-

REISGIES: Po aštuntos 
vakaro. (Tai buvo trumpai 
prieš Kalėdas).

PROKURORAS GEN. VI- 
MERJS: Ar dabar kariuome
nėje liudytojas rikiuotę daro?

■REISGIES: Taip, darome.
GEN. VIMERIS: Kuo ski- 

niasi dabar kariuomenėje da
romi pasisukimai nuo tų, ku
riuos darėte Ožkartės miške?

REISGIES: Tokie pat pasi
sukimai daromi ir kariuume- ineje.

Kuhno liudytojais jo gynė
jas iš susitarimo adv. Stan
kevičius norėjo įrodyti, kad 
pas Kuhnų 1933 metų pabai
goje ir 1934 metų pradžioje 
nebūta slaptųjų Sovogo susi
rinkimų ir kad joks Sovogo 
veikėjas neatvažiuodavo vėlai 
vakarais automobiliu, kaip y- 
na parodę kaltinimo liudyto-

kiuose, Vilkaviškyje, tam tik- 
Vl romia dienomis vokiečių žan

darai darydavo “ablavas” ir, 
sugaudę jaunų vyrų. būrius, 
juos siųsdavo darbams į Ger- 
manijų. Betgi krašte buvo 
daug senių, moterų ir jaunuo
lių. Jiems .išnaudoti vokiečiai 
sugalvojo įsteigti tam tikras 
stovyklas, lyg ir dvarus, iš 
kurių tie žmonės jau turėję
eiti į tam tikrus darbus. 

Viena iš didesnių tokių sto
vyklų buvo įsteigta dabartinėj 
Jūros geležinkelių stotyje, o 
pilve (žodis paimtas nuo upės 
anuomet tų vietų vadino Pa
pilvės). Kol stovyklon prigau 
dė reikiamų skaičių žmonių, 
vokiečių žandarai Kazlų - Rū-

rai nejaimingus ūkininkus iš- 'dalis jaunuolių mirdavo badu, 
varė į miškų rinkti šakų. Jie I okupantai tų skaičių dapildy 
su rusų belaisviais iškirsdavo Javo naujai sugaudytais. U:
pušyse ir eglėse tam tikras 
skyles, į kurias subėgdavo sa
kai, o tuos sakus perdirbdavo 
į jiems reikalingas kitas me
džiagai,

Šios apylinkės seni flkinln 
kai, moters, jaunuoliai ir ne’ 
vaikai turėjo eiti į miškus ir 
kiekvienas su viedru rankoje 
turėjo nuiminėti nuo medžių 
sakus. Kas neateidavo, tų sma 
rkiai bausdavo. Jeigu ūkinin 
kas prasikalsdavo, taį jam už
dėdavo piniginę pabaudų, o jei 
koks mažažemis ar jaunuolis, 
tai žandarai turėjo kelis pla
kikus, kurie nusižengusiais 
kirsdavo tam tikrų skaičių ry
kščių arba lazdų. Dažniausia 
tokiais plakikais būdavo rusų 
belaisviai, kurie turėjo vyk-

mėginimus pabėgti daugel} 
mūsų drąsių vyrukų ir sušau 
dė. Taip ši Papilvės pabaisa 
veikė iki 1918 m. pabaigos 
Dar 1919-1920 metais, važiuo 
iant geležinkeliu tarp Vilka 
viskio ir Kauno, Papilvės (da-

levu Marijonu 
Misijos:

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

Kovo 17 — 24 dd., So. Chi
cago — (Kun. J. Vaitkevi
čius, M. I. C.).

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

Kovo 25 — 31 dd. — King- 
iton, Pa. (Kun. J. -T. Jakaitis, 
M. I. C.).

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv. 
Pranciškaus parapijoj, AVilkcs 
Barre, Pa. (Kur.. A. Būblya, 
M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd? — Su- 
gar Notch, Pa. (Kun. Jonas 
f. Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Pa. (Kun A. Būb- 
iys, M. I. C ).

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
lys, M. I. C.).

baisios baudžiavos likučiai, 
kurio vėliau buvo visai sunai- 

bar Jūros) stotyje matėsi tos kinti. Tsb.

SPAUDOS SAVAITES-
TVARKA |

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

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul

dos, Ąžuolų - Rūdos ir* kitų ldyti zaadar'J is&kymys; , eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos
sakus šie baudžiauninkai nn-artimų apylinkių gyventojus 

privertė eiti baudžiavų. 1916 
m. pavasarį, kada kiekvienas

keliu einame; tada Awiszus 
sukomandavo kairėn. Šia kry
ptimi kiek paėję, pastebėjome, 
kad ir vėl suklysta; tada su
komandavo apsisukti ir eiti 
atgal...

BULOTA: Kaip ilgai darė
te tuos pasisukinėjimus?

SCHLAGOWSKY: Penkias 
— dešimt minučių...

BULOTA: Ar buvo pasta
tyta sargyba ant kelio?

Amerikos Jėzuitu 
Misijų Tvarkrastys

'yra apie 4 km. iki Šilutės, o iš 
ten į Ožkartės miškų — dar 
apie 8 km.,-atseit, nieko sau 
“pasivaikščiojimas” žiemos 
naktimis...).

MONSTAVIČIUS: Liudyto
jas sakosi tokių pasivaikščio
jimų išmokęs mokykloje. Tai 
kas per reikalas buvo pakar
toti tai, ko mokykloje išmok
sta?

SCI ILAGOWSKY: Vaikams 
tai buvo šposas...

MONSTAVIČIUS: Kas per 
vaikai ten buvo? Kiek Tams
ta metų?

SCRLAGOWSKY,: Dvideši- 
[mties metų... (Kitas to “špo
so” dalyvis — liud. E. Schoe- 
nrock pasisakė 1907 m. gimęs, 
vadinasi, jau 28 metų “vai
kas”...).

BULOTA (liud. Reisgiui): 
ai

n . ūkininkas skubėjo kų nors pa-
,a,. V,si trys Kutas liudyto- pasisodinti, ka<1 nemi.
jai parode, kad 1933 m. nuo Į--------------------- ---------------„
lapkričio mėn. pabaigos iki Jimos kalbos, tuoj ir pradeda-
gruodžio 5 d., t. y. iki mirė, 
sirgo Kuhno tėvas, o todėl na- 
ktimisi degdavęs žiburys, bū
davę ligonio lankytojų, o au
tomobiliu atvažiuodavę gydy
tojai — sovogistas dr. Eįadru- 
lat iš Pagėgių ir kažin kokie 
gydytojai iš Tilžės... Kuhno darome.
tėvas mirė 1933-XII-5, o slap
tieji susirinkimai pas Kuhnų, 
kaip yra parodę eilė kaltini
mo liudytojų, būdavo ir 1934 
m. sausio mėn...

me ja “barškėti” ir namie ir 
bažnyčioje, kur kaip tik tu
rėtumėm priešingai elgtis. Sa
vo kalbos meilę turėtumėm ne 
tik tarpe nesusipratėlių, bet 
ir tarpe čia gimusio jaunimo

ko. Jie turėjo linkti pamiškė
mis dilgėles, samanas, uogas 
ir visų tai paimdavo atvyk'1 
vokiečių žandarų užvardytos 
pastotės.

Pagaliau okupantai pastebė
jo, kad vietos gyventojai sun
kiai vykdo baudžiavų, tad su-' 
manė Papilvėje įsteigti stovy

skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

I “DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad-klų. Kelis mėnesius rusų be ' « « . ,,. 1 way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.Ia.sy.ai kate kuolus, spygl.oo- ,.GAESAS„ L R K g A. organas, 73 R So.

tomis vielomis tvėrė tvoras, , street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
rodyti. Bet, gaila, mes to ne- ikol neišdygo didelė stovykla - “LAIVAS”, savaitinis Ten} Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak-

Kovo 17—24, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero, III. — (T. Meš- 
lis ir T. Aukštikalnis)

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

Kovo 24—31, 10809 S. State 
St., Chicago, III. — (T. Aukš
tikalnis).

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

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

Gegužės 5—15, 323 Greene 
St., New Haven, Conn. — (T. 
Mešlis).

Gegužės 5—12, 94 Bradford 
St., Lawrence, Mass. — (T.

Gegužės 26—Birž. 2, 3580 
Salmon St., Phila., Pa. — (T. 
Mešlis).

Ar signalai kokie prie miško 
Meš- buvo daromi?

REISGIES: Buvo švilpimo
signalai. Pagal švilpimų susi
tikdavome. (Kaip kaltinimo 
liudytojai yra parodę, buvo 
trijų žodžių dainos “Die Fa- 
hne hoch” gaidos švilpimo sla 
ptas parolius).

BULOTA: Kaip ilgai darė
te pasisukinėjimus?

REISGIES: Apie pusę va
landos. (Vadinasi, ne 5 ir ne 
10 minučių, kaip sako liud. 
Schlagowsky).

BULOTA: Ar ten miške pa
gal komandų guldavote ir kel- 
davote?

REISGIES: Taip suguldavo
me ir atsikeldavome.

BRANGINKIME SAVO 
KALBĄ?

Mes, lietuviai, daug laiko ir 
energijos pašvenčiam kalbėda 
mi, rašydami, kaip ugdyti mū
sų liaudyje tautinį susiprati
mų.

Sulyginus su kitų tautų pa- | 
triotizmu, mes, lietuviai, kai
po tauta, esame toli pasilikę.

Pirmųjų vietų tautiniam su
sipratime ir mokėjime gerbti 
visa, kas sava, reikia pripa
žinti japonams; jie sako: “kas 
mūsų, tai šventas; kas sveti
ma, tai nuodinga”.

Pav., Japonijos karalius Hi- 
rohito visairf atžvilgiais nepa
kenčia svetimtaučių ir visa
dos vengia jų ir jų kalbos. Jis 
angliškai kuogeriausiai kalba, 
bet kuomet susiduria su Ame
rikos, arba su Anglijos, diplo
matais, jis kalba su jais per 
vertėjų.

O mes, lietuviai, darome 
kaip tik atvirkščiai. Kaip tik 
išmokstame keletą žodžių stc

Mes kartais labai lengvai 
pasiduodami svetimtaučių j- 
takai. Ar nebūtų laikas susi
prasti? Tobulinkim savo kai 
bų, vartokim jų, nes tai yra 
mūsų protėvių kalba. Kaip 
malonu yra klausyti kalbėtojų,

kalėjimas. Kad nepabėgtų su
imtieji šio krašto jaunuoliai, 
okupantai spygliuotas tvoras 
padarė 3—4 metrų aukštumo 
ir viršuje rišdavo skambalė
lius. kad pajudinus tvorų grei
čiau pastebėtų sargybiniai. 
Taip Papilvės stovyklon pa

kuris taisyklingai kalba savo '.mažu okupantai surinko apie 
tėvų kalba. Pr. Vitkus 200 jaunuolių. Kasdien jie tu

lev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Ma«s. Metams 
$2.0G. i

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2 00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80. z

‘AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
rą”, Tnc. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Rt nokivu. N. Y.

EMIL DENEMARK H
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE
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KREIDA
Kreida yra kalkakmenio rū- kur randasi gaižus rūkštumas,

dažai keičia spalvą kreidos 
veikimu. Ir taip mes turime 
visokios spalvuotos kreidos 
piešimams ir kitiems tikslams.

Balt - Vienna (Vienna Wlii- 
te) kreidos spalva artistų va
rtojama. Gryna kreida ir kai 
kada vartojama medicinos tik
slams nuo skilvio skaudėjimo 
ir rūkšties. Paprastoji, balta 
kreida, vartojama kosmetikos 
bei dentrifikos (va:stai dan
tims valyti) gaminama.

Juodoji kreida daug skiriasi 
nuo baltosios ne vien spalva, 
bet ir mineraliniu atžvilgiu 
•Ji daug- kuo panaši j baltąją 
ir vartojama piešybos bei ra 
švbos tikslams, kaip ir balto
ji. ‘

Skalinė kreida yra mėlynai 
pilkos 'spalvos. Lengvai per
laužoma ir padaro labai žymų

arba motirą. Londone, Angli- juodą ženklą, kur tik ji var 
joje, namų statymui ypač daug tojama. Piešime ji yra daug 
vartojama motiro. vartojama, ypač kaipo juod-

Pr.e Šiaurinės Jūros (North spalvė. Ši kreida, pastovėjm 
Sea) ir Anglijos pratako (En- kiek laiko karštyje, tampa

šis. Ji priklauso žemės mine
ralams ir randasi kai kuriose 
vietose, ilgais sluogsn:ais. Ge
ologai ir minerologai daug ja 
domisi.

Kreida neišdirbtame stovy
je yra baltai geltonos spalvos 
arba visiškai balta, neperma
toma, minkšta, sutrinama; da
žnai gerai poliruojasi, šlifuo- 
jasi ir greit lūžta.

Kreidoje dažnai randasi tit- 
nagžemės, alumino, arba ina- 
gnezijos. Kartais jojo randasi 
visi trys mineralai. Nors daž
nai minkšta, bet kai kada ran
dasi tokia standi, kad galima 
ją pavartoti statymo reikala
ms. Tam tikslui ji vartojama 
originaliame stovyje arba tam 
tikruose rąstuose.

Mineralinė kreida gali būt 
sudeginama į negesytas kal
kes ir paverčiama į cementą

glish channel), anglų ir pran
cūzų pakrantėse randasi did-

raudona.
Raudona kreida yra sūkio

žiausi kreidos klodai, kurie 'tėjus, geltonai molio, arba rau 
kai kuriose vietose siekia net donai geležinė kreida, turėda-
1,000 pėdų aukščio.

Kreidos klodų skaidrumas 
šviečiant saulei, labai žavin
gas ir patraukiantis; naktį, 
mėnuliui šviečiant, atrodo, lig 
baltos mirusių drobės. Ir An
glija senaisiais laikais buvo 
vadinama Albion (Baltoji) 
dėl to, kad jos pakraščiai pa
puošti baltosios kreidos klo
dais.

Kreida naudojama įvairiems 
tikslams. Ji greit paverčiama 
į kalkes, kurios vartojamos 
kaipo trąšos laukams, arba ce
mentui. Ji vartojama stalių, 
dailydžių, artistų. Chemikai 
su kreidos pagalba, šlifuoja 
stiklą bei lygina metalą.

Kreidos titnagžemės trupu
čiai lengvai atskiriami triuš- 
kinimo ir plovimo procesu.

Kreida, kada jinai yra vi
sai balta, į ją įmaišoma aug- 
meninių dažų, kaip tumerikas, 
lakiuuo, šepronas (tamsiai ge
ltonas dažas) ir- žali syvai, ti
kslu sudaryti gražias spalvas. 
Tuose augmcniniuose dažuose,

ma savyje daug geležinio pe
roksido. Spalva yra rudai rau
dona ir šiek tiek skalinė. Ka
da ji sumalama, visai panaši 
į raudoną žemę. šiurkštesni 
kreidos gabalai dailydžių va 
rtojami, gi švelnesni — artis
tų. Vokietijoje daug randasi 
šios kreidos.

Populiari yra prancūzų krei 
da vartojama mnihiknieninei 
kreidai, kuri visai ’mirikšts 
magnezinė medžiaga.

Kada mes gerai įsižiūrime 
į kreidos vartę, stebimės jos 
naudingumu. Rodos, toks bal
tas, arba kokios spalvos nebū
tų, gabalas kreidos bevertės 
dalykas, bet ištikrųjų yra vi
sai kitaip. Literatūra

š. m. kovo m. 11 d. Lietuvos 
Gen. Konsulato patalpoje, su 
sipažinęs su gerb. K. Skipičio,

Norint greit išdžiovint su
lytas skėtis, reikia šiek tiek 
praskėsti virbai ir pastatyti 
jis rankele žemyn ant praus
tuvės, f kurią visas vanduo su
bėgs virbais. Džiovinant iš
skėstą skėtį šlapias audeklas 
perdaug išsitempia ir pagret 
tina sutrūkimą.

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtini kraštą

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvą

BREMEH
EUROPA

Ek-prcnlnts traukiny* lankiu prie 
laivo llrenit-rhavcnc Ir užtikrina 
patogi) nu v.v kinui j KI.AIPfcOĄ

•
Arlm kClia-ukllc impnliarlals

<-k-ųtn*ltilal-i IplvaU. .

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Putotu* Mfdnkklttuts - gnlrilAke-' 

Itals Iš Hamburgo

liifoiiiiacIJS klaitHklii* pa* Vli-tiAJ 
Agentų

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NOPTH CERMAN ILOYD

130 W. Randolph St., Chicago

Atsisaukimas i Visuomene
Didž. New Yorko lietuvių komitetai, kurie pasirūpintų 

veikėjų pasitarimas, įvykęs I svečią tinkamai priimti. “Tin 
kainas ’ ’ priėmimas, mūsų nuo 
nione, bus betgi tik tuomet, 
kai šalia gražių kalbų bus

Draugijos Užsienio Lietuviu- rimta) pasiruošta ir pasirįžta 
ms Remti pirmininko, šio ko- j toliau lietuyišką kultūros dar 
vo mėn. gale atsilankymo tik- hą varyti.
slais, skaito reikalingu per 
spaudą kreiptis į visuomenę 
su šiuo atsišaukimu:

Kauno advokatas, p. Rapo
las Skipitis, Draugijos Užsie 
nio Lietuviams Remti pirmi
ninkas, buvęs Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris, šio kovo 
gale atvyksta Amerikon pas 
mus dviems mėnesiams. Jo 
atvažiavimo tikslas, kaip pats 
p. Skipitis praneša, yra:

a) supažindinti čionykščius 
išeivius lietuvius su “(Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongreso’’ 
idėja; tas kongresas numato
mas šią vasarą rugpiūčio 
(Augus t) mėn., pradžioje Kau 
ne, Lietuvoje;

b) rimtai pasikalbėti su vi
suomenės veikėjais apie svar
biausius lietuvių tautos kul
tūrinius dalykus ir patirti iš
eivijos svarbesnius reikalus.

Tai pagirtinas sumanymas 
ir mums, visiems išeiviams, 
maloni naujiena. Nėra abejo
nės, kad ,p. Skipitis tiems dar
bams atlikti yra tinkamas 
asmuo. Taigi jo misija yra 
ne “pasipinigauti,” kaip čia 
mėgstama išsireikšti, bet di
delės reikšmės kultūrinis dar 
bas, kuris negali nerūpėti 
mums visiems be skirtumo 
Taigi ir mes, New Yorko lie 
tuviai, skaitome savo malonia 
pareiga > eiti - talkon-D.UuL.R. 
pirmininkui ir kviesti kitų 
miestų lietuvius nuoširdžiai 
— lietuviškai priimti gerbia
mąjį svečią ir suteikti jam 
moralę pagalbą jo patriotiš
kame darbe.

kas, jau išvyko iš Kauno ir 
tuo tarpu lanko lietuvius iš
eivius Belgijoje, Prancūzijoje 
ir Anglijoje. Į Ameriką atvyk
sta 2 balandžio.

Jo atvykimo tikslas pas A- 
merikos lietuvius yra supaži- 
nd.nti su Pirmojo Pasaulinio 
Lietuvių Kongreso idėja. Tas 
kongresas numatytas Kaune 
šią vasarą, rugpiūčio mėn. pra

Gerb. R. Skipičio atsilanky džioje.
juo kolonijose tvarkaraštis Skipitis geidžia aplankyti 
bus skelbiamas spaudoje. Vi. trumpu laiku nors startibes- 
sais šiais reikalais teikite? nias kolonijas. Todėl čia yra

D. POŠKOS ĄŽUOLAS BAUBLYS
Lietuvoje yra daug vietų, su 

kuriomis susiję žymūs istori
jos įvykiai, kurios yra neby-

muziejuką XIX amžiaus prad
žioj Lietuvos poetas D. Poška. 
1932 m. minėjome jo 100 metų

liai mūsų didingos praeities mirties sukaktuves, 
paminklai. Tos vietos daug Dabar Dionizo Poškos Bau 
kalba lietuvio širdžiai, gyvai

kreiptis tokiu adresu:
Hon. R. Skipitis, 
c-o Consulate General

Lithuania,
11 IVaverly Place East, 
New York, N. Y.
Kai svečias pasieks Chica

go, tai patogiausiai bus susi
rašyti per

Consulate oi Lithuania, 
100 E. Bellevue Place, 
Chicago, III.

of

RAPOMS SKIPITIS AT
VYKSTA AMERIKON 

2 BALANDŽIO
Lietuvos spauda: “Lietuvos

Aidas”, “Rytas” ir “Lietu
vos Žinios”, praneša, kad R 
Skipitis, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pimiinin-

patiekiama organizacijų ir 
veikėjų žiniai jo kelionės pla
nas.

Nevv York City ir New Jer- 
sey iki 7 d. bal.

Connecticut ir Rhode Island 
nuo 6 (gal 10) iki 14 bal. Ce
ntras: Waterbury, Conn.

nuteikia ir iš praeities atke
lia garsius žygius ,didžius vei
ksmus.

Tauragės apskr., Skaudvilės 
vaisė., Bijotų - Barzdžių dva
re yra “Žemaičių ir Lietuvos 
mužiko”, skurdo ir vargo dai
niaus Dionizo Poškos medis 
Baublys. Paties Poškos žod
žiais pasakoja Baublys savo 
garsiąją istoriją:
“Barzdžiuose kai užgimiau, 

jau tūkstantis metų. 
Parneštas iš ąžuolyno čion es-

nii padėtu.
Maskachusetts ir kitos Nau Tikras vardas mano buvo Bau 

blys, Dievui garbinta, bu
vau,

Nuteriojus tėvynę suvargau, 
sudžiūvau,

Ties manim Pcrkūnasui degė 
avys, ožkos,

O dabar manyj gyvena Dioni 
zas Poška”. •

Šis Baublys — tai didžiulis
tuščiu viduriu, ąžuolas, ku
riame dažnai sėdėdavo, ras v- 
davo, ir jame įsteigė vertingų

jos Anglijos vai. nuo 15 iki 
21 bal. Centrau: Boston, Mass.

Nevv York valst. nuo 23 iki 
27 bal. Centras: Amsterdam, 
N. Y.

Mieliigan vai. nuo 2$ bal. 
iki 2 geg. Centras: Detroit, 
Mieli.

Illinois ir Indiana vai. nuo 
3 iki 12 geg. Centras: Cliiaa- 
go, III.

Dilio vai. nuo 13 iki 15 geg 
Centras: Cleveland, Dilio.

Pennsylvania vai. nuo 16 iki 
27 gegužio. Centras: Pitts-

blys rūpestingos rankos tvar
komas, aplink jį graži aikšty 
gėlėmis apsodinta. Pats Poš
ka mirė Kaltinėnuose. Ten ir 
palaidotas. Ant jo kapo da
bar yra toks parašas:
“Žinok Ate j vi, jog tas kapai 

ira, Tykra ziemajeze ir 
garbinga wira, kurs kalbą mū

sų ištaisiti troszka,
O pac wadinos Dionizas Po- 

szka.
Norint tajp žmogų myrti at- 

sytyko,
Bet szlowi ano, ant amžių pa- 

lika
Dionizo1 Poškos Baublys kas 

met sutraukia būrius ekskur
santų ir keliautojų pasižiūrė
ti didžiojo vargo poeto vertąjį 
go palikime Tsb.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNI čionai.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamaldi! Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelėj 256 pusi., gražiai iš

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

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

burgli, Pa. ir vėliau Wilkes 
Barre, Pa.

Washington, I). C., Balti- 
more, Md., Philadelphia, Pa. 
{nuo 28 gegužio iki 2 birželio.

New Yorko Lietuvių 
Kongreso Rėmėjų

Komitetas

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

Daugelis mūsų jaučia kaip 
daug ko trūksta Amerikos lie 
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Todėl gerb. D.U.L.R. pirmi
ninko atsilankymo proga, dar 
svečio belaukdami, imkime pa 
tys rūpintis ir pradėti svar
styti kas ir kaip darytina dėl 
lietuviškos kultūros užlaiky
mo svetur ir ypač pas mus, 
čia, Amerikoje. Pasirūpinki
me, kad išeivijos balsas būtų 
girdimas Pirmame Pasaulinia 
me Lietuvių Kongrese.

Savaime suprantama, kad 
nei gerb. Skipičio atsilanky
me nei Kongreso, idėjoje nė
ra ir negali būti politikos, bet 
yra grynai lietuvių tautos 
kultūros tikslui. Nors Pirma
sis Lietuvių Kongresas vyk
domas skubotai ir mums kiek 
netikėtai jau šiais metais, — 
nes momento svarbumas to, 
regimai,* reikalauja, — mes 
Amerikos lietuviai per savo 
svarbesniųjų organizacijų vyk 
domus organus turime pro- 

*gos ir galime suspėti sufor
muluoti savo pageidavimus, 
nužiūrėti keletą savo delega
tų ir juos įpareigoti Kongre
se dalyvauti. Reikalui esant, 
galėtumėm įgalioti vieną-kitą 
mūsų draugą begyvenantį Lie 
tuvoje.

Geistina visose tose koloni
jose, kurios pageidauja, kad 
gerbi. pirm. Skipitis atsilan
kytų, kad susidarytų veikėjų

LEONARDA. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
J

VE&KPdA
LIETUVIŠ

KUS BONUS

INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. TeisinguAu Pamatuotas Biznis 
3008 WB8T 47th STREET Tel. LAFayettė 1083

Gerkit ir Reikalaukit
Visos Alinto* 
Mutual Trijų 

tvaigždihi 
Keatucky

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted SL

TeL YARDS 0803

>»i» i»
!! i»
<»
o

Skalbyklos
WASHING MASHINES 
1935 METŲ SU VISAIS 

PAGERINIMAIS

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS

LIETUVIŲ KALBOS
KNYGVEDYSTfiS
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto Iki 3 po pietų, lt
nuo 7 iki 9 vai. vakaru.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

31UO So. Halsted., Chicago, UI.

granąDON’T

NEGLECT 

A COLD P
Kainos po

*49.50
ir aukščiau

mokant po $1.00,1 savaitę 
Skalbykla pati per save'ap

simoka.
PROSIN1MO MAŠINOS po

*39.50
iki

*99.00
Vartotos perdirbtos 

byklos po
*18.00

ftaltls krūtinėj gali pavirsti J su
nkių ligų. Tankiausiai malonus, 
fiildanUs Musterole greit atle/dtla 
galt). Musterole NfcHA. tiktai 
mostis. Jis yra •countcr-irriUuU’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūSlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų Ir slau
gių. Visose vaistinėse.

Help Kidneys
skal-

Doa’t Take Draetic Dntgs
Totjr Kidneys eont.tn 9 mtllloa tint 

tubst or Uiters wMch msy be sn 
by netlect or drsstic. Irrlistfng i 
csreful. lt tunctlonsl Kldney 
dlsorders malte you suffer h,—„ , 
Up Nlghts. Nsrvousness. Lota of Pep, L-s

Jos. F. Budrik, Int.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulv. 4705

Radio programai Nedėlio
tais nuo ,t iki 1:30 po pietų 

iš stoties WCFL, 970 kil. 
Ketveęgais nuo 8 vai. vaka

re — WHFU

h.ve tbe most modern .dv.nced trest- 
ment for tbese troubles—a DoUtor sjrse- 
crlptlon ealled Cystes (Bjje-Teej. vrsrjs 
faat—eafe and aure. ta 48 houra Įjjuet 
brlnt new vttalttv and te narantęed to 
msks you feel 10 yeare younger In ona 
vreek or money ksek on return et

SSJSE. sCaTS.e.«T.»«'i

10 PIECE COSJVIETIC
SĖT $1.97

Thls la a Fa motin Vlvenl Bet and ln. 
eludee tarė posritor, (l.lOi tlougs. tie. 
Tiesa. Creani »t.»«, Depllatory Bl.M, 
Tadai Aatrlngnnt 91.Tt, Hsth Salt l.M, 
Telia t VVater 91.lt. Pertame 9t.lt, »d|. 
Kantine 7Sc, Bkln VVhltener jte. Tetai 
Value 919.99. Rpeclnl prlre, 9J.IT for a|l 
ten pleoee to Introduos tbla lino.

V ardas
Adraeaa ...................... ..
■iunčtamn par pa»t< COD

Pinigai grgJMnaml, Je| 
napettmkimaa.

Bm Vgn 58O-5tfa Av»nue, N»w
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Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Kaune
Pirmus Lietuvos Eucharisti

nis kongresas įvyko Kaune bi
rželio 28 ir tęsės ikį liepos 1 
<1. Kadangi laikraščiuose buvo 
plačiai rašoma ir iš sakyklos 
skelbiama apie suplauksian
čias minias į Kauną, apie trū
kumą butų naktynei ir kitus 
dalykus, tat Juozo sūnus bu 

savo namiškiais (Motuše »r 
broliu Antanu) iš anksto iš
sirengė į Kauną (birželio 26 
d.). J Šiaulių gelžkelio stotį 
prieš saulei tekant nuvežė pu-

karininkų, ko kitose Lietuvos 
gelžkelio stotyse nesimato. Oe- 
Ižkelių policija dėvi aiškiai ža
lią uniformę, su baltom juos
telėm.

Perėjus per stotį pasimato 
Kauno miestas; po dešinei ma
tos Žaliasis kalnas, o po kai 
reį Nemunas, gi priekyje ne
maža aikštė medžio plytomis 
grįsta. Prie aikštės priekyje 
pora naujų viešbučių ir kiti 
aplink namai neblogai atrodo. 
Brolis pradėjo aiškinti, kad 
kas buvo Kaune prieš penkis 

taį dabar vargiai
sininkų duktė. Netrukus atėjo
traukinys, kuriu*, ir pasileido- “t1“*’ u“l>“r. v,ar«,al «
n,c į Kaupų pažintu, nes labai daug pase

Įkeitęs gerojon pusėn. Tada 
Apie aštuntą valandą jau ir arklys prie stoties at vilkdavo 

Kauno stotyje. Kaunas — Lie- konką, o dabar autobusai ir 
tuvos sostinė, bet atvykus iš nemaža taksių stovi; vežėjų 
pasaulinio didmiesčio jis savo su arkliais nesimatė, 
didumu neimponuoja. Tik dė-
mesį patraukia traukinių ir 
garvežių išvaizda ir skaičium, 
žmonių aprėdalas, skaičius ir 
judėjimo būdas. Visas vaizdas 
sudaro įspūdį, kad esi ne baž
nytkaimio stotyje, bet vienoj 
iš didesnių Europos miestų. 
Visi gražiai apsirengę; išlipę 
iš traukinio eina kur jam rei
kia, nesižvalgo kur varnos le
kioja.

Stoties pirma ir antra kle- 
sa gražiai įrengtos, bet trečios 
klesos kambarys labai papras
tas. Stotyje daug kareivių ir

Nuo stoties pasuka į kairę 
link Nemuno ir čia apžiūri 
Vytaūto bažnyčią, Perkūno na
mus, Jėzuitų bažnyčią, miesto 
muziejų, Marijonų bažnyčią, 
nepamiršta pažiūrėti ir trečio# 
.nuovados policijos vartų, ku
rie buvo gerai aplamdyti bir
želio 7 d. per Voldemaro “su
kilimą”. Sulig pasakojimais, 
kareiviai atvažiavę su tanka 
i C pareikalavę stoties pasiduo
ti, bet ji atsisakius. Tuomet 
tankas važiavęs per geležinius 
vartus į policijos kiemą. Iš-

ANTANAS
ANDRASIŪNAS

Mirė kovo 1,7 d. 1935 m.,
2:80 vai. ryto. pumos amžiaus. 
Kilo IS Panevėžio apskričio, 
Smilgių parap., Gilbonių kai
mo- Amerikoje ifigyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame ntiliri-lime 
broij Jonų, brolienę Stanialųvų 
Mickevičienę ir gimines, o 'Ue- 
tuvoje motina Ona, du broliu. 
Mamerta ir Petrų, dvi seseris 
Elzbietą Vinčienę, Agota Gon- 
člsuskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3251 Union 
Avė. Tel. VICtory 5635. Laido
tuvės Jvyks seredoj, kovo 20 d.. 
IS namų 9 va,, bus atlydėtas 
J iv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kuridj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdSiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: M'.MIna, Broliai. Se
serys, Bioilcf.ė ir G kilrtės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telefonas YARds ,138.

ROZALIJA MICKIENĖ
(I*o tėvais Marllnkaitė)

Penriokyrė nu filuo pusauilu 
kovo IT d. 12:15 vai. ryto, 
193G m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Ituaeinių apskr.. 
Kelmės par.. Paplūdžių kaime.

.'Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris. Orių Gųrbatiskie- 
ne, žentų Povilų, Elzbieta Zic- 
kienę, žentų Knjitonų, sūnų 
PranelAkų, 4 anūkes Ir gimi
nės, o IJctuvoj 2 brolius An
tanų ir Petrų Mari inkus Ir gi
mines.

Kūnas paAurvotns ni.ndasl 
3316 So. Wallaec St. ljaldotn- 
vės jvyks ketverge, kovo 31 d. 
8 vai. ryto IS namų ) 'Sv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje, 
atšiltus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o IS ten bus nu
lydėta | Av. Kasimlet-o kapines.

Visi a. a. R<M»liJos Mickie
nės giminūs, draugai ir pažys
tami esat nuoSlrdžial kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jai puskutinj patarnavi
mų Ir atslaveikin'* tų

Nuliūdę liekame; Dukterys, 
Šilimu, Zeniai, Anūkės Ir Gimi
nės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. 1’. Mažeika. Telefonas 
YARds 1133. , > '

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽHIOS
MARIANAPOUO ŽINIOS

K0LEGI3TAI PER RADIO
Y

ko” koresp. B. Mažukna. Stud. 
Bambalo kuklumas neleido tai 
padaryti, tačiau faktai turi bū 
t i užrašyti. Todėl kitas tai 
padarė).

Atvyksta kun. J. Jakaitis, 
M. I. C.

Kolegijos vyriausybė gavo

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

NORI PARSITRAUKTI 
ŽMONĄ IR VAIKUS

SUCH IS LIFE-

Kovo 9 d. didysis kolegijos 
choras, vedamas Br. Jono Ba
nio, M. I. C., išpildė ‘Darbi
ninko” i-adio programą. Ka
dangi buvo pirmas gavėnios žinią, kad aukštai gerb. kun. 
šeštadienis todėl programas su i«L Jakaitis, M. I. C., atvyksta 
sidėjo iš giesmių. Šiuo sykiu į rytus duoti Misijas. Pirmoji 
choras dar kartą gražiai pa
sirodė. Reikia pažymėti, kad 
kolegijos choras visur kelia 
savo vardą vieš&is pasirody
mais.

“Darbininko” rudi o progra 
me chorą sudarė: A. Mažuk
na, A. Miciūnas, A. Kacevi- 
čius, J. Kulbis, J. Augūnas,
J. Mekšraitis, P. Stakočius, B.
Voveris, A, Akstinas, J. Pa- 
ciukevičius, J. Petkus, J. Sta- 
nionis ir J. Lukšys. Prieš ke
letą metų mūs kolegijos cho
ras ir Chieagoje dainavo per 
radio.

P radėjo marirūtą
Kovo 10 d., dramos sekci-

inisijų vieta bus Lowell, Mass.

Peldžiaus judamieji 
paveikslai

Senas kolegijos bičiulis, A 
Peldžius, keletą dienų viešėje 
kolegijoj ir rodė judamuosius 
paveikslus. Reiškiame A. Pel- 
džiui už tai nuoširdų ačiū. Jis 
dabar lanko įvairias lietuvių 
kolonijas Naujoj Anglijoj. Vi 
siems patartina pamatyti jc 
judamuosius paveikslus, kurie 
tikrai kiekvieną žiūrovą suža
vi. Vasalą žadėjo nufilmuoti 
Marianapolio vaizdus bei ko- 
legistų veikimą.

Ketvirtmečių Metraštis
Šių metų aukštesniosios uto

KLAUSIMAS. Ar gali atei
vis, kuris dar neturi Ameri
kos pilietybės popierų, parsi
traukti iš Europos šeimyną, 
jeigu jis čionai gerai stovi ir 
užtektinai pinigų uždirba!

ATSAKYMAS. Ateivio žino 
na ir nevedę vaikai, kurie dar 
nesulaukė 21 metų, gali reika
lauti antros pirmenybės kvo
toje. Bet kad gauti tą pirme
nybę, reikia pirmiausia įro
dymų, jog legaliai įle'stas į 
J. A. Valst. nuolatiniam gy
venimui. Tai galima atliktį iš 
pildant FORM 575, kurią ga
ilina gauti arčiausiam imigra
cijos ofise. Reikia forma pa
siųsti su 5c (pašto ženklu) ko- 
misijonieriu’ tame uoste, per 
kuiį įleistas į J. A. Valstybes. 
Kuomet komisijonierius pati
krins legalį įleidimą, praneš 
konsului ir tada žmona bei 
vaikai bus priskaityti prie 
kvotos “antros pirmenybės” 
klesos.

WHT WE BBLIEVE IN SIGNf

ja pradėjo maršiutą su vei- ĮiįyUpg baigiamoji klasė ren- Šeimynai Europoje reikia 
kalu “Prakeikimas ’. Pirmas gįasį išleisti metraštį. Reda [pasiųsti užlaikymo afideivitą.
vaidinimas įvyko Lowell, 
Mass.

Vaidinimas pasisekė, nes 
artistai - mėgėjai buvo fjerai 
prisiruošę.

Vaidinime ypač pasižymėjo
laužus vartus tarpvartyje ,tan j Antanas rfambalas ir Stasy? 
kas taip įkliuvęs, kad nei į [Grafas. Stud. Antanas Bamba- 
prekį, nei į užpakalį. Pažvelg

guoja S. Grafas.
Kiekvienas Naujos Anglijos 

profesijonalas bei pramoninin
kas turi jausti už pareigą pa
remti šį darbą, pasiskelbda
mas metrašty,. į Kolegijos bi
čiuliai prašoniU taip pat pare-

ta ir į Seimo rūmus. Gražiau 
sias ir brangiausias Kaune na 

tąiyLu>tųyųK bunk&s, 
kurį Voldemaras buvo “pasi
statęs”. Gražiai atrodo ir uni 
versiteto rūmai. Čia apžiūrė 
ta zoologijos ir minerologijos 
muziejus. Minerologijos muzic 
jus kaip dėl Lietuvos pakan 
karnai ganėtinas ir pavyzdin- 
gai sutvarkytas, o zoologijos 
galėtų būti kiek didesnis. Nors 
Juozo sūnaus matušė stebėjos 
skaičium ir įvairumu paukš
čių, žvėrelių ir žuvų, bet jį, 
mačiusį didesnius muziejus, 
šį kolekcija nestebino. Tik vie 
nas eksponatas kreipė dėme
sio, būtent Lietuvos žaltys, 
kaip midSto muziejuje kad dė
mesį kreipė monetos ir Velykų 
margučiai. Taipgi nepamiršta

las jau prieš keletą metų pa- dalbą kad ir maža auka. 
sirodė kaipo gabus lošėjas ko-įVisi paremkim jaunuosius stu
medijantas. Jam ir šiame vei- 
kale tenka vaidinti komedija* 
nto rolė.

(Paskutinį apie vaidinimą 
paragVafą pridėjo “Darbinin-

dentus jų kilniame sumanyme.
Norintieji įgyti metraštį 

prašomi iš anksto užsisakyti 
pas red. Stasį1 Grafą, Maria
napolio Koleg’ja, Thompson.
Conn.

Antanas Bambalas (L. K.)

jpasių
[Nes dabartiniu laiku reikalin
ga pridėti dokumentus apie 
finansus. Cert'fikuotą prane
šimą galima gauti bankoj. Afi- 
deivite bus pažymėta, kiek pi
nigų turėjai banke, kuomet 
pranešimas buvo išpildytas. 
Jei kas turi kitokio turto, ge
rai yra pristatyti kitą apie tai 
certifikuotą raštą.

Reikia taip pat gauti palifl- 
dijimas- nuo darbdavio, kuria 
me turi būti įrašyta, kaip il
gai dirbi, kokį darbą dirbi, 
kiek algos uždirbi ir, jeigu da 
rbdavys taip darytų, gerai,

kad jis pažymėtų, jog jis ke
tina ir ant toliau laikyti dar
be.

Ūkio namo pagerinimams

KLAUSIMAS. Noriu įvesti 
elektrą ir bėgantį vandenį į 
ūkį. Ar galiu tokiems pageri
nimams gauti iš - valdžios pa
skolą ?

ATSAKYMAS. Fęderal Hou 
sing Administraticn ragina 
prie tokių pagerinimų. Gali
ma gauti mažą paskolą per 
FHA. Informacijų galima gau 
ti vietos banke.

GARSINKITĖS
“G R A U 6 E”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Plione YARds 1741—1742

f#

v

pasiųst'a bomba. Apžiūrėta ii 
Lietuvos paštas. Čia dėmesį 
kreipė dideli pašto ženklelių 
pavyzdžiai, išstatyti ant vidu
jinės pašto sienos.

Prie Soboro sukinėjos daug 
avijacijos ir šiaip karininkų 
Mat, iš čia buvo laidojamas 
nelaimėje žuvęs avijacijos ka' 
rininkas.

Taip besižvalgant po Lietu 
vos sostinę, sueita gana daug 
Antano, Juozo sūnaus, broliu 
pažįstamų iš kariškių, dvasiš
kių, net ir iš prezidento rūmiį

pažvelgti ir į tuos rūmus, kuri^aryau^°^’ kurių daugiau
premierui Galvanauskui buvo įsu^‘no^a aP*e įvykusį sukili- 

mą, birželio 7 d.

Lactaiu ir Suuos, 2314. West 23rd Place 
Phone CANal 2515 — Cicero 5927

A. t A.
VERONIKA ŠIDLAUSKIENĖ

(po tėvais Mušuitė)

mirė kovo 18 d., 1935 m. 2 vai. 
po pietų, sulaukus 4 2 metų 
umžlnus. Kilo IS Panevėžio ap
skričio. Krekanavos parapijos. 
Balbokų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antanų. 2 dukteris: Rro- 
n(slavų Valentinas Ir Elzblelų, 
žentų Kazimierų, sūnų Vin
centų, seserį Ir Svoger) Blz- 
bletų Ir Jonų i-rvlnskus, Svo- 
ger| Stanislovų Šidlauskų ir gi
mines; o IJetuvoJe brolĮ Sta
nislovų M užu Ir gimines.

Kflnan pašarvotas 3438 So. 
Ix»we, Aro. Tel. YARds 5934.

I/ildotuvSs |vyks penktadie
ni, kovo 22 d. IS namų 8 vai. 
Ims ai lydėtu j Av. Jurgio par. 
Imfnyčių, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydS- 
ta ) Av; Kazimiero kapines

NuoSirdŽIui kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
temus-riuui dalyvauti šiose lai
do* u v Ase.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Sūnus, Semiu, fttugt-rfc. ir Gi
minė:'.. '

ra.ldotųvlų 
Mažeika. Tel.

direktorius R. P. 
YARds 1118.

6 valandą nueita į Karo mu
ziejaus sodelį, kur įvyksta ga 
na įspūdingos vėliavos nulei
dimo Iškilmės. Visiems ameri
kiečiams parvažiavus į Lietu
vą patartinu tas iškilmes pa
matyti.

Matušė ku broliu Antanu 
grįsta namo, o Juozo sūnus 
pasilieka Kaune. Vincukas

ATĖJUS LIŪDĖSIUI

Pasiteiraukite!!

Joazapas Eudeikis
Ir

Tetas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 834*0

5340 SO. KEDZIE AVE.

S. P. Mažeika

4092 Archer Avė.
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIcvanl 5203

Telefonai:

1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue
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Septynių Lietimo Teianas Atidėtas J. E. Vysk. T. Matrimo Mnšritas Įrželio 26 d. Jo Ekscelencija, Dievo Apvaizdos parap. —[pagyrimo. Times ražo, kad

Vakar teisėjas Brothers, iš- n'enė, VVaitehes, Bagdonas,
klausęs įvairių advokatų kal
bų, atidėjo septynių lietuvių 
teisinį iki balandžio 22 die
nos. Apkaltintųjų advokatai 
norėjo, kad teisėjas teismų a- 
ridėtų ligi gegužės mėn. lOdie 
nos; valstybės advokatas rei
kalavo, kad teismas kuogrei- 
ėiausia būtų laikomas. Jo nuo 
mone, jis turėtų būt laikomas 
balandžio 2 dienų. Teisėjas, iš
klausęs vienų ir kitų, pasky
rė balandžio 22 dienų. . • 

Ligi šios dienos nei vienas 
nej kitas iš septynių: Butina-

JUBILIEJAUS BAIGTU
VIŲ VAKARIENĖ -

Tanias Butmanas, Radys, Za- 
lenkas ir Dailydė, nebuvo pa
leisti. Tiesa, advokatai daro 
kų tik išgali, bet pasekmių 
ligšiol nebuvo. Kai kurie jau 
pereitų: savaitę buvo pristatę 
savo užstatus teismo patvir- 
tin'mui.

Nezaliežninko Zalenko sesuo 
atvyko iš Detroit, Mich. ii

• . ' ’ i * ..
deda pastangų, kad jog bro
lis būtų paleistas. Jinai, atva
žiavus į Chicagų, pasamdė ad
vokatų savo brolį ginti.

Petkeviėius. Į apskričio sus:- 
rinkimų apsiėmė nuvažiuoti F. 
Petkevičius ir T. Davis.

Raportų iš Vyčių Dienos 
(liepos 4 d.) išdavė F. Pau- 
laitė. A. Jaukša pranešė apie 
mūsų basketball tymų, kad ge-

(Pertvarkytas)

JozEkscelencija Didž. Gerb. 
vyskupas T. Matulionis lankys 
šias parapijas bei vietas:

Kovo 17 d. — Šv. Juozą po, 
Mahanoy City, Pa. Suma.

Kovo 20 d. — Šy. Jono, 
Coaldale, Pa.

Kovo 24 d. — Apreiškimo 
P. Š., Frackville, Pa.

Kovo 28 d. — atvykimas į 
Pittston, Pa., 4 vai. popiet pas 
kun. J. S. Kasakaitį.

Kqvo 31 d. — Šv. Trejybės, 
Wilkes Barre, Pa.

Balandžio 3 d. — Šv. Onos, 
Luzerne, Pa.

BRTCHTON PARK. Ko
vo 24 d. 6 vai? vak., parap'jos 
svetainėj ruošiama vakarienė 
ir gražus vaidinimas, vadovau rai žaidžia ir kad tikisi laimė-
jant kun. A. Valančiui. Tai 
bus 20 m. jubiliejaus baigimo 
vakaras.

Kviečiami visi parapijona’, 
ir svečiai, atsilankvti. Visas 
pėlnas eis parapijos reikala
ms. Bilietai po 50c. Lauksim

ti pirmų vietų.
Komisijon. vakarui rengti iš

rinkta F. Radomskis, B. Mar-

zapų dienai. Programe daly
vaus Saboniai, Saunai, A. Čia- 
pas, Peoples radio kvartetas 
ir duetas. Bus gražių dainų, 
muzikos, juoki} ir įdomių kal
bų. Kalbės dr. Vezelis, daly
vaus Galis Kepurė ir kiti. To
dėl ųepafiiirškite pasiklausyti 
šio programo iš stoties WGES

kūnas, F. Stankovitz, F. Pet- 7 val- vak- Programas bus lei
džiamas pastangomis Peoples 
rakandų išdirbystės kompani
jos krautuvių. Rep. XXX

kevičius ir T. Davis. Nutarta 
kovo 31 d. suruošti dvasinę 
puotų 7:30 mišiose; nariai be
ndrai eis prie šv. Komunijos.

Rengimo Komisija !Naujų narių Prirašė.: F.'Ra
domskis, J. Rimkus, W. Arbir, 
J. Simanauskas, A. Balčius, F. 
Stankus, J. Žukauskas ir W. 
AVoveris. Visas lietuvių jau- 
n'mas kviečiamas įsirašyti kuo 
pon ir dirbti iš vien. Cicero j 
yra gražaus jaunimo. Mūsų 
kuopa turi būti skaitlingiau
sia kuopa organizacijoj. Kp. 
vadovauja gabus pirm. Jonas 
Dainelis. Bronė

SVEIKINA ŠILALIŠKIUS
Mūsų bendradarbis Juozas 

Mielinavičius gavo laiškų iš 
kun. St. Irtmano, Raudondva
rio klebono, kuriame sveikina 
visus šilališkius ir raudondva- 
riškius. O Juozų šia’p pasvei
kino':

“Laimingas jaučiuos, kad 
atsiminiau, jog prieš akis šv. 
Juozapas, jūsų galingas užta
rėjas. Nuoširdžiai,, tat, sveiki
nu, trokšdamas geriausios klo
ties, o ypač Dievo palaimos!”

RADIO

Pranešimai
BRIDGĖPORT. — D. L. K. 

Vytauto draugija laikys mė
nesinį susirinkimų šiandie, ko
vo 19 d., 7:30 vai. vak. Chi
cago Lietuvių Auditorijoj. Na
riai kviečiami būtinai pr bū
ti, nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. Pasilikę su mokes-

Bol. 5 d. —- Šv. Marijos. 
Wanoinie, Pa.

Bal. 7 d. — Kazimiero, 
Plymouth, Pa.

Bal. 10 d.‘ *- Šv. Pranciš
kaus, Wilkcs Barre, Pa.

Bal. 12 d. j- Šv. Mykolo, 
Serą n ton. Pa.

Bal. 14 d. Šv. Juozapo, 
Seranton, Pa. ?

Bal. 17 d. — Šv. Kazimiero. 
Pittston, Pa.

Bal. 21 d. 4— Nukryžiuoti 
Jėzaus Seserys, Elmhurst, Pa

Bah 22 d. Šv. Juozapo, Du 
ryėa, f*a. •) ' .

Bal. 23 d. -u Šv. Marijos. 
Kingstcn, Pa.

Bal, 28 d. — Šv. Antano, 
F o ręst City, Pa.

Bal. 30 d. — šv. Petro r. 
Povilo, Sugar Notch, Pa.

Gegužės 1 d. — Ilctel Re- 
dington, VVilkes Barre, Pa. Ba 
nkietas.

Gegužės 5 d, — Šv. Jurg'o, 
Shenandoąh, Pa.

Gegužės 12 d. — Šv, Pran 
ciškaus, Minereville, Pa.

Gegužės 14 d. — 17 d. — 
AVashingtoh, D. C.

Gegužės 19 d. — Šv. Kry
žiaus, Mount Carmel, Pa., su
ma ir sutvirtinimas sakrame
nto.

Gegužės 19 d. — Šv. Myko
lo, Shamokin, Pa.

Gegužės 26 d. — Karalie
nės Angelų, Br-ooklyn, N. Y.

Gegužės 3(1' d. — šm jnr. 
gio, Brooklyn^_N. Y.

Lankant tag apylinkes, Jo 
Ekscelencijos yysk. T. Matu
lionio centras bus: The Holv

ilankys Pittsburgho apylinkės 
lietuvių katalikų parapijas.

Nuo berželio 27 d. iki rug
pjūčio 12 d. J, K. vyks atos
togoms.

Rugpiftčio 15 d. bus Šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyne, Chi! 
cago, III. ir pradės lankyti lie-1 
tuvių parapijas Chieagos apy
linkėj.

(.pastatymui daug padeda efek 
i« , tingus Dabnžinskio dekoraci

jos, kuriose kordebaletas ga
li gražiai pasirodyti.go-

Ii

HCEROS ŽINIOS
Šiandie radio klausytojai 

bus ypatingai palinksminti 
specialiai gražiu ir įdomiu ra
dio programų, pritaikintu Juo

■ - ir vi .... i .i i — i i..........

SĄJUNGIEČIU VAKARAS
Kovo 31 d., parap. avėtai* 

nėję, brs sulošta įdomus vei
kalas: “Tautos sūnūs ir išga
mos”. Veikalas paimtas iš 
dabartinių laikų, nepriklauso- 
moj Lietuvoj. Vienį jos tau- 
tieč iai brangina savo tėvynę, 
O kiti jos sūnūs v'rsta išga- 
iftoinis. Veikalas gražus,'visus 
žadinus prie patriotizmo. Pel
nas skiriamas parapijai. Ar
tistai bus iš Nortb S'.de, va
do v a u jant Mg sk oi a i či a m s. 

e v A. S.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIO 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtempimą, kuria 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšų, atitaiso 
rumparegyatę ir toliregystą. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsttl- 
Kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaie atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v. 
NedPlioJ nuo 10 Iki i 2. Daugely at
sitikimų akys atltalaomoH be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

VEIKLI KUOPA 25 METŲ PRITYRIMO
B, Kovo 1 ! d. L. Vyčių 14 kuo 

;$os susirinkime nutarta daly-
ę*'v^ai:ti 1 .. I\ \ .i;i i i ir i \ I

įvyks

Pritaikyme akinių dėl viso 
rių akių. Ekspertas tyrimo a 
tių ir pritaikymo akmių

iHHų k onferencijoj, kuri 
JMrifisų kolonijoj, kovo 24 d.

.Ąts. išrinkta: A. Jaukša, B 
Igimkus. A. Valančius ir F.

©TD

Td CICERU 
Cl'CT RO

49
SAKA

DR. JOHN SMETANA
JOS. SHINGLMAN. M. 0.
BUVUS Clr''rn ,

katna Komi“>t<„i.""i- ■ir, r<Ti,i ■ i 
ėarlečlAms žinoma- PraktlVunla <-«

. iSmOUus. ppeels'isavo užsieny. Ra-
aakialngal <v,i,-> Rhcn mat temą. Plati- (Su te girdi,-- Kirą.-

. , Valando-:
t*, tet ’> raJ ryto; nuo 1 iki 4«d U*M»' i' I Išl « vėl vakare: ęps#»e« A*---*-1 ■ pe—•' m •* tarini*.

I3th 8tmt 
artno n,u

OPTOMETRI8TA8
«K01 8. ASFTLAND AVENTTI- 

Plati Bl«lg., kauip. 18 Pt 
2 ankštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto ik'

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

PHONE GANAI. 8898

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. Jurgio parap. — gegu

žės 26 ir rngpiūčio 25 d.
Šv. Kryžiaus parap. — Lie

,pos 7 ir rngsėjo 22, ir spalių 
l6 — 13 d.
! Nekalto Pras. P. šv. parap.
— birž. 23 ir rngpiūčio 18. 

Gimimo P. Š. parap. — bu
šelio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. — biri
16 ir rugsėjo S 

Visų Šventųjų parap. — lie
pos 21 ir rugsėjo 15.

birž. 2 it rngpiūčio 11.
Šv. Mykolo parap, -

pos 28.
Šv. Juozapo parap.

gūžes 19.
Aušros Vartų parap. 

pos 14.
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap

— gegužės 5 ir rugpjūčio 4. 
Šv. Kazimiero parap. — bir

želio 30.
Jaunimo — Dilinės Šventė

— liepos 4.
“Draugo’’ — gegužės 12 ir 

rugsėjo 2.
Labdarių Sujungęs — gegu

žės 30.
Šv. Kazimiero Akademijoj 

Rėmėjų — rugsėjo 29.
Kun. A. Linkus

LIETUVOS BALETO IMS 
TROLĖS LONDONE

LONDONAS. — Antra Lie 
tuvos baleto savaitė Londone 
prasidėjo “Coppelia.” Dabu- 
žipskas čia susilaukė spaudos

J Morning Post rašo, kad
Dabužinskio dekoracijos ir 
kostiumai, ypač jo dekoraci
jos, labai gerai perdavė vei
kalo atmosferų ir, be to, sa
vaitine buvo labai vaizdingos 
ir efektingos. Nemčinova, 
kaip paprastai, gausiai renka 
visus pagyrimo laurus. Laik
raštis kelia jog stilingų ele
gancijų, preciziškų technikų 
ir puikų šokimų. Hofmekle- 
ris, kuris iki šiolei džiaugėsi 
ne mažu spaudos palankumu, 
susilaukė pirmų kritiškų pa
stabų. “Coppelioje” orkes
tras griežęs he dvasios. Ap
skritai imant, Lietuvos bale
tas sėkmingai skina sau ke
lių išlepintoje anglų publiko
je. Propagandos atžvilgiu 
Lietuvai jo gastrolės laba: 
naudingos.

Atmainos Valandose
Dr. Constance O’Britis pra

neša visuomenei apie atmainų 
savo ofiso valandose. Dabai 
jos valandos yra nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 6 iki 8 kas va
karę.

LIETUVIAI DAKTARAI

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
. Naktimis Te. CANal 0403

čiais pasirūpinkite užsimokė
ti, kad netaptumėtsuspenduo- ’Cross Rectory, Mt. Carinei, Pa.K., sekr. * Nuo birželio pradžios ■’ki bi

DR. A. J. JAVOIŠ
ri.

Office: 2643 W. 47th Street
VU.: 2 Iki S tfbplet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

CLASSIFIED
AUTOMGBILES ALTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
~ ~=Vartotų Karų Bargenai

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu- NASH ’32
rime keletą 1934 Chevrolets, Se
dans Ir 2 durų Sedans. visi kuone 
nauji ir apkainuoti taip, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

RONTIAC — '34 — 2 door Tourlhg 
Sedan, with built-in trunk. juodas, 
5 drat. .ratai, radio ir karfit - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPMAS.

FORD — ’34, 2 durų Sedan, MAlv- 
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Ford, garantuotas Ir auksinuo
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

8cyl. 6 pasai. Coupe.
Juodas. 8 drat. ratai, geri tajerai, 
t.runk rack. whlpcord trim. Oerol 
atrodantis Nash geram stovy $395

BUtCK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas. 4 drat. ratai, geri tajerai. 
mohnir trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

CHEVROLET '24. — 2 Door Sedan. 
Tapt si a i žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpa talkų vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garsnt. bargenas.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOJ LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

.„„H,,

Tel. CANal 035?

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
FORD — ’8i -- 2 door 5 nssaž. coupe, 

juodas su 5 drat. ratais. Gerame
stovyje .................... X............. 8235

CADILLAC ’30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. laibai e“- 
ras karas žema kaina .......... 8375

Office Fhone 
PROspeet 1028

Kės. and Office 
2368 So. Leavltt St. 

• CANal 0788

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ofiso telef. BOUIevard 7890
Namų Tel. PROspeet 1980

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Rez.. Tel.: UKMlock 6141

DR. J, RUSSa
Lietuvi! Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St

Ret. PROspeet 8859

OR. P. L ZALATORIS
otDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET
ResMeiidja 8800 Ro. Arteslan Avė. 

Valandos: 11 pyto Iki 3 popiet 
8 (kt 8 v. vakaro

Tel. CANal 8li3

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cėrmak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo i Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti
j t

Tei. CANal «I32

M. S.HE1B
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Gennak Road
Valandos 1—8 Ir T—8 vak. 

Seredomls Ir NedMIomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

8631 8. California Avė.

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:SO iki R:3O 
Seredomis ir nedSIiomla pagal sutarti 
Res. 3518 W. «9th Rt. Pagal sutarti.
Td. Ofiso BOUIevard 6911 
Res. VICtory 9848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:89

756 West 36th Street

Tetef. asPablte 7888

OR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4157 ARCHER A.VENUE
Td. VTrtįtfnla 

Ofiso vąl.: 8—4 Ir
Medėllnmla

—8 p. m. 
sutarti •

IVAUOB DAITIIAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

<729 86. Ashland Are
8 lubos

CHICAGO, rLL.
OFISO VALANDOS■

Nuo 19 Iki 12 vai. ryte, nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:88 vai. 

vakaro. Nedėllrsmla nuo 19 iki II 
▼alandat dieną 

Tetofoaas MlDsray 9888

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAA Ir CHIRURGAS

♦631 80 ASHLAND AVI
Tel YARds 0994 

1*1 Tel, PLAn 3488
V#i*ad9u:

Nuo 18-11 v. ryto- 2-8 ir 7-8 v. v 
|Nądėl<M«ntals buė 18 Iki 12 dl

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.

PONTIAC — ’34
Sedan, with bui’t-in ’ trunk, juodas. 
5 drat, ratai. Vėliausio modelio, 
mažai vartotas, garantuotas, kaip 
naujas ...........

1 BUICK — ’32 — Model 97, 5 Sedan,4 door Tourlng tfWnBjal mėlynas. 6 drat. ratai, spot

uis
light, speclal pilot ray light, vvhip
cord trim. Tėbai gražus, erdvu#*, 
jaukus, vėliausio modelio Rui- 
ckas ...............................................8585

Td. CANal 0402

Ofi-o: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMks-k 8288

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

Ofiso valandos: 2- 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezklenctjos Ofisą a: 2859 W. 8»th M.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir NedeHomls pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICKRO. ILL.
Utar.. Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

1147 SO. HAI8TED ST.. CHICAGO 
Paned . Sered. Ir Subat 2—9 vai.

OfTh-e Tel. IlEMIoek 4848 
Kės. Tel. (.K3v«Din 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS
8423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 8-4 Ir 7-9 vak.
Ketv ir N maitomis susitarus

Tel. lAFayeMe SO57

DR, A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer A v*, netoli Kedsie) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai vakare 

Safedomta tr nedėliosnte pagal
•uts.rt)

Ofiso Tel.: LAFayette 8689
Re*. Tel.i VIRginla 6669

DR. V. E, SIEDLINSKIS
DBNTI8TA8

gar x - r a y 
4148 ARCHER AVENUR 

Kampan Franeieeo A»eJ-
Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAR IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos! Nuo 6 Iki 10 rytais —» 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nodėlloala nuo 11 ryto iki 1 p.p

BUICK — *33. Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. Šia maža« Buick at^datt 
išrodo kaip naujas, nerasite tam 
panašaus. Garantuotas ...... 8795

BUICK *80 — Model ««R. 2 pa»až. 
coupe su rumble sėst, French b’ue, 
6 drat ratai.
tobulam stovy

labai gražus eo-j-e 
.A3295

PONTIAC — ’30
Sedan, juodas. 6 drajt. ratai. Eko
nomiškas šešių cilinderių karas, to
buloj padėty ...................... ’.. 9375

STUDERAKER — *82. 5 pasaž. coupe 
su bu!!i ln trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. I^hnl puikiom stovy Ir išrodo

4 door Tourirtg’CADILLAC — ’8l — V-12. 5 pasaž.
Torvil Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with whlte side vvails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus br iš 
lauko Maroon palnt ........ 88».>

kaip naujas. Garantuotas
FORD *33 •— 2 p»-až. ConVertib’e 

Coupe, V-8, Juodas su Geltonais 
ratais ir gerais tnjerais. Atrod-O 
kaip naujas ir labai oram 
stovy...................................

LaSALLE — ’30 — 2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. l<abol gra
žus bet populiarus I^aBalls mode
lis ........................

V-8. 5 Pedan. Mė- 
.ynas. t drat. ratai, trunk rack. 
Nhlpcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus .............. »t»a

PACKARD *28 — 8 
drat ratai trunk rack

cvl. 7 Sedan, 6 
... 835

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos pulkų 
ataką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick. kuris buvo ttn- 

...............8898 karnai pertaisytas.
IR DAUGIUS KITŲ

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

3848-60 Ogden Avė. - Chicago •
Cpawfopd 41OO

LIETUVIAI ADVOKATAI RAILA S RADIO TAISYMO 
STOTIS

Telephona BOUIevard 2888

Joseph J. Grish
ADVOKATAS !r PATARĖJAS 

4881 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6616 R. Roekvreli St.

'Phone REPublic 9728 CHICAGO

Fabrike išlavinti mekanikai 
kuogreičiauRiai ir pigiausiai 
pfttaisvs jūsų Radio ir kitas 
elektr'.kines mašinas, šaukite:

JOHN B. BORDEN ’
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo t iki 5. 
PanedOiio, Seredos Ir Pėtnyėio* 

vakarais 6 Iki 9.
TeWms«a CANal 1178

Y AMAI: 6459 8. Rockttell St
Telefonas REPublic 9880

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
IJRTTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CICERO 1029
1622 So. 49th Oourt, Cicero

AUGLYS

ANGLYSI YUkstanėinl namų vartote 
ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:flHMMtlue*—84.78 Republlc 0608
Mine Run—B. 7-5 Lavndale 7864
Lump arba egg—6.89 Merrknao 152 6 

NORTHERN COAL OO., 
Lawndalc 7888 Merrlmae 9894

Verona Coal. Hlgh Heat. Low Ash. 
Lump or Egg 84.00. Mine Run or 
Range 85.75. Hereenlngs ar Stofcer 
84.75. Flfty cents extra on single 
ton orders.
GUTTENDORF COAL G0 , 

4257 W Cermak Rd., 
I4twndale 4949

i


