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VOKIETIJA IGNORUOJA PROTESTUS
PAŽYMI, KAD PROTESTAI NEVERTI j BUS SIBAIKTA SV. TĖVAS KVIES JIS NEVARŽYS

NE ATSAKYMO T. S. TARYBA TAUTAS TAIKON KVIEČIŲ SĖJOS
KOKIOS BAUSMES REIKALAUJA

IŠDAVIKAMS VOKIETININKAMS
VOKIETIJA SU PASKUBA 

GINKLUOJASI
BERLYNAS, kovo 21. — 

Vokietijos vyriausybe Šian
dien gavo Prancūzijos ir Ita
lijos protesto notas dėl pa
skelbto atsiginklavimo.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Neurath pa
reiškė, kad Prancūzija ir Ita 
lija neturi pagrindo protes
tuoti, kad tose notose pažy
mėti. pareiškimai neatitinka 
faktams ir todėl neverta nė 
atsakyti į šiuos abiejų val
stybių protestus.

Prancūzija ir Italija pa- 
skyrium protestuoja, kad Vo

LONDONAS, kovo 21. — 
Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Sir John Simon 
šiandien kalbėdamas parla
mente pareiškė, kad po Ber
lyno, Maskvos ir Varšuvos 
aplankymo bus sušaukta di
džiųjų valstybių konferenci
ja. Jis mano, kad gal ir Vo
kietija bus pakviesta daly
vauti.

SVARSTYS VOKIETIJOS 
ATSIGINKLAVIMO 

KLAUSIMĄ

ŽENEVA, kovo 21. —

TAI PADARYS SLAPTOJE BIJOMA, KAD IR ŠIEMET
KONSISTORIJOJE 

BAL. 1 D.
NEPASIKARTOTŲ

SAUSROS

PARYŽIUS, kovo 21.

damas iškėlė aikštėn, kad Vo 
kietija irypia" Versalio taikos ?kįe‘iia skaMaj, Ji
sutarti — nepaprastai svar-
bų tarptautinį dokumentų. 
Tai daro savarankiai, neatsi- 
klausdama signatarų.

VATIKANAS, kovo 21.
Prancūzija reikalauja, kad Prelatai sako, kad Šventasis 
T. Sąjunga imtųsi veikti dėl Tėvas Pijus X[ r„.„ia spa. 
Vokietijos atsiginklavimo. (a)okuciję) apje

Pranešta, kad šį klausimų pasaulio situacijų ryšium su 
svarstyti taryba susirinks ba- Vokietijos atsiginklavimu.
landžio mėnesio pradžioje.

VOKIETIJA NEMANO 
PASIDUOTI

BERLYNAS, kovo 21. —t

Tas raštas bus skaitomas kar 
dinolams slaptoj konsistori
joj bal. m. 1 d.

Be to, Šventasis Tėvas ra
šo enciklikini laiškų ryšium 
su Šventųjų Jubiliejaus Me-

AVASHINGTON, kovo 21. 
— Žemės ūkio departamento 
sekretorius H. A. AVallaee 
paskelbė, kad šį pavasarį kra i što ūkininkams nebus varžo
ma kviečių sėja. Kiekvienas 
gali auginti kviečių tiek, kiek 
jam patinka.

Šis suvaržymas panaikin
tas atsižvelgus į kviečių ne
derliaus ir sausros galimu
mus.

KAUNAS. — Vokietininkų būtų atlikęs organizacijoje 
išdavikų byloje išklausyta vi- jam skirtų pareigų. Už tų 
si liudininkai, visi ekspertai darbų jie turi gauti atitinka- 
ir karo te.s....> prokurorai jau mas bausmes. Netenka abe- 
pasakė savo kalbas, kuriose joti, kokių skaudžių ir pavo- 
reikalauja kaltininkams už- jingų dalyki} galėjome susi- 
pelnytos bausmės. j laukti, jeigu nebūtų laiku vi-

Prokuroras Monstavičius sa tai susekta. Netenka dėl to 
pasiūlė: Dr. Neumannų, jo !jų gailėtis. Jiems turi būti 
padėjėjų Bertuleitį ir visus skirtos ir atitinkamos baus-
Sovogp apskričių vadus po 
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo ;

Visus teisiamuosius So-

mės. Jeigu būtų vadovautasi 
tuo mastu, koki tokiais atve
jais taiko jų ideologijos žmo
nės — nacionalsocialistai, tai

vogo grupių vadus po 12 me- jų čia jau nebūtų, jie turėtų

Buvęs premjeras Herriot sa ■ Vokietijos vyriausybė spren- 
vo partijos susirinkime kalbė jdžia, kad Prancūzijos užsi

puolimai dėl vokiečių atsigin 
klavimo esu neteisingi ir jos

! tų užbaigimu. Šiuo laišku Po-

Fdirba milžiniškas patrankas,
kurių šoviniai galės lėkti 75 
mylių tolį. Dirba tankas, for 
tus ir įvairios rūšies patran-

argumentai yra neįtikinan
tieji.

Prancūzijos nusiskundimai, 
grasinimai, arba pažadai nie

piežius nurodys taikos reika
lingumų ir ragins pasaulį, 
kad jis iš tikrųjų nusigin
kluotų. '

UŽ NETEISINGA ŠEL
PIMO ĖMIMĄ

tų ir visus kitus teisiamuo
sius sovogistus po 8 metus s. 
d. kalėjimo; ■ Jesučio žudikus 
Priessų, AVannagatą, Ewaldų 
Bollį, Leppų ir Gottschalkų 
mirties bausme sušaudant, o 
Jakstatui menkesnę bausmę

-Įkoms platformas ir uždam ku būdu nepakeis Vokietijos
Ministeris von Neurath pa- gas. šiuos visus darbus dir- 

reiškia, kad reichas negali da bantieji darbininkai prisaiki- 
ryti jokio kompromiso atsi- narni, kad jie neišduos jokių 
ginklavimo klausimu. Girdi, darbo paslapčių. Mirties baus 
gali dirbdinti karo mašiną n>ė gręsia išdavikams, 
tokių, kokia jai reikalinga, ly
giai kaip Prancūzija ir Itali
ja daro be kitų valstybių at- 
siklausimo.

Kas link numatomo boiko
to, vokiečių vyriausybė atsa
ko, kad ji ir beto ikišiol jau 
buvo boikotuojama ir tas boi

VOKIEČIAI TREMTINIAI 
PUOLA NACIUS

MUNICHAS, Bavarija, ko-> 
vo 21. — Čia pjačiai pasklei
stas vokiečių tremtinių lei- 

kotas, girdi, ir pažadino vo-, ūžiamas laikraštis Čekoslova- 
kiečius ginkluotis atvirai ir _ “Deutche RevoliF
ginti savo tautos garbę ir vai1
stybės interesus.

Vokietija taip arogantiškai 
gali elgtis, kadangi tarp san 
tarvės valstybių yra susiskal
dymas. Kiekviena valstybė 
laikosi savo pažiūrų atsigin
klavimo klausimu, o Anglija 
pripažįsta Vokietijos žygį 
teisinga.

Vokietija taip pat nieko 
nedaro ir iš T. Sąjungos. Nu 
rodo, kų ta Sąjunga padarė 
japonų reikalu Azijos rytuo
se. Vokietija ir gi jau išė
jusi iš Sųjungos ir tarybos.

tion.” Atakuojami naciai. Di
džiaja antrašte pažymima: 
Žudikai negali būt vadais Vo 
kietijoje.

KATASTROFOS ANT SO
VIETŲ GELEŽINKELIŲ

PIRMIEJI ŠIŲ METŲ 
LEDYNAI

MASKVA, kovo 21-— Rd- 
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad 1934 metais ant Rusijos 
geležinkelių įvyko 62,000 įv
airių katastrofų. A

Geležinkelių komisaras pa
skelbė, kad ateityje geležin
kelių, linijų viršininkai bus 
atsakomingi už įvyksiančias 
katastrofas. <

ŠVENTASIS TĖVAS PA
LAIMINO LAKBNA

Teismas nubaudė vienerius 
metus kalėti ir 10 dol. bau- pa.Kal nuožiūra;
da Vasilios Eliopoulos, 46 m.
amž., turintį žmoną ir 4 vai
kus. V

būti jau išnaikinti. Tačiau 
Lietuvos kariuomenės teis
mas niekad nepaseks tokiu 
pavyzdžiu. Lietuvos teismai 
vadovaujasi ne kerštu, bet 
tiktai teisingumu. Dėl to aš 
prašau Lietuvos kariuomenės
teismą paskirti kaltinamiesie • 

Kraštų ir Johanną AYalla- ms teisingas ir nupelnytas
tus, pagal atit. įstat., sunk. bausmes pagal įstatymus. Jei

nusistatymo, pareiškia auk 
štieji Vokietijos valdininkai. 
Vokietijai senai buvo reika
linga apsidrausti ir ji tai pa
darė dabar. Tie visi, kurie 
norės bet kokių pasitarimų 
su Vokietija, privalo turėti 
galvoje tai, kad militariniai 
Vokietija yra lygi kitoms vai 
stybėms ir šis klausimas 
baigtas. t..-'.

DULKIŲ VIESULAS 
i MISSOURI

KANSAS CITY, Mo., ko
vo 21. — Kitas didelis ir ne
pakenčiamas dulkių viesulas

WASHINGTON, kovo 21. 
— Pranešta, kad Newfound- 
lando apylinkėse ~ žieminiam 
Atlantike, jau pasirodę šių 
metų pirmieji milžiniški ledy 
nai, kurie plaukia pietų link. 
Įspėjami keleiviniai ir kiti 
garlaiviai.

Nepaprasta tas, kad šiemet 
ledynai pasirodę vienu mėne
siu anksčiau, negu kitais me
tais.

VATIKANAS, kovo 21. — 
Lakūnas kap. Herman Koehl. 
kurs su komandieriu James 
Fitzmaurice lėktuvu Bremen 
pirmieji iš Europos per At- 
lantikų nuskrido į Ameriką, 
apturėjo specialų Popiežiaus 
laiminimų. f '

Kap. H. Koehl pasirinko 
lakūno misionieriaus karjerų. 
Jis vyksta į Pietų Afriką, 
kur vienerius metus inspekto- 
ruos misijas.

ROCKFORDO VYSKUPAS 
PAS POPIEŽIŲ

darbų kalėjimu iki gyvos gal-jgu iš savo pusės pasiūlyčiau, 
tai prašyčiau nubausti:’

CSA vadų v. Sassų ir jo 
adjutantų v. d. Roppų po 12

Ši bausmė ištiko jį už tai. Ivos* 
kad jis turi susitaupęs kola-J ' Be ko"f“kao“ Vi
ta tūkstančių dolerių ir ilgų “» a“"ki“»3“ kalėjimu uuhaa- 
laikų ėmė šelpimą iš vaistv- turtą.
bės. .,

Jo šelpimui išleista 673 dėl. Haus *»"**> l,ar P"*®""™
Teismas nusprendė, kad jis ! 8en' Vimeri8' Jis
gražintų šia suma Illinois 1paskirai tariamuosius Basai- .
Emergeury Ėelief admini. ninkuR’ k®™» >ra 3L Jis "“'ikltns CSA Ir
stracijai |r(X^’ kuris teisiamasis kurias SK dalyvius pagal teismo

metų sunk. darbų kalėjimo; 
prokuroro Monstavi-. visus teisiamuosius CSA

apskričių vadus ir SK smo
giamųjų būrių vadus po 10 
metų s. d. kalėjimo, o visus

r

TEISIAMAS CHASE STIP- 
. RIAI SAUGOJAMAS
Nepaprasto atsargumo prie 

monių imtasi federaliniam

pareigas Sasso organizacijo
je ėjo, ir savo kalbų baigė:

— Nėra nė vieno, kuris ne- Įėjimo.

»BALSUOJA Už INFLIACI
JOS BONUSUS

teisme, Cbicagoj, kur nagri- !
nėjama žudiko Chase byla.

ištiko ^issonri valstybe ir' VATIKANAS, kovo 21. —• Federaliniai agentai bijo, kad 
pasuko rytų link. , [Rockfordo, III., vyskupijos kaltinamasis kokiu nors bildu

.'Vakar sutrukdytas t rafikas,! vyskupas B. P. Hoban šian-
biznis sustojęs, mokyklos už-*
darytos. Dėl gausybės dulkių 
negalimas alsavimas. Patirta, 
kad keletas asmenų žuvo. K ui

j YVASHINGTON, kovo 21.
— Kongreso žemesnieji rū-

nuožiūrų, bet ne mažiau kaip 
po 6 metus sunk. darbų ka-

MAJORAS ŽADA PADI
DINTI POLICIJOS 

SKAIČIŲ

neišsilaisvintų ir nepabėgtų.
Į tai atsižvelgus, žiūrima, 

kad teisme būtų ko ramiau-

mai dauguma balsų nuspren-
de remti Patmano kulių bonu, — , , . . „ ,,. . ., kar n atlųnkusiai švedų amesų veteranams klausimu. O 4

dien atlankė Popiežių priva
čioj audiencijoj.

I šia, kad visi langai būtų uz- 
Po to vyskupas IToban pri-,daryti ir išėjimai stipriai an 

, . ................................., .Btatė Jo Šventybei Chicagos saugoti
kur žmones i»igijo Bpee.aks J KardinoIo Mn#deleino „ešerį,

Patman sumano, kad bonu- 
sus išmokėti su dolerio infli
acijos pagalba.

Šiandien įvyks galutinas 
balsavimas bonusų klausimu.

kaukes.

PAJŪRIO ŽVEJŲ 
NELAIMES

KLATPfiDA. — Pajūrio 
žvejai vasario pradžioje, es
ant geresniems orams, buvo

NACIAI SUGRIOVĖ ŽYDO!pradėję žvejoti vadinamomis
PARDUOTUVĘ

BERLYNAS, kovo 21. — 
Steglitz priemiestyje anų va
karų per lėktuvų manievrus 
vienas žydas neužgesino švie 
sų savo parduotuvėje.

Už tai naciai išgriovė visų
parduotuvės vidų ir daug
prekių — moteriškų parėdų, 
pagrobė.

Mrs. Eppig, jos dukterį Ritų 
ir sūnų Edmondų, taip pat 
kitus kelis asmenis iš Chi-
cago.

PITTSBUR6HE SUDEGĖ 
KATALIKŲ BAŽNYČIA

HARLEME RIAUŠES 
PASIKARTOJO

NEW YORK, kovo 21. — 
Harleme ir vėl komunistų su
keltos juodukų su baltaisiais 
riaušės pasikartojo. Sužeista 
apie 100 asmenų daugiau. IŠ-

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSME

Cooko apskrities kalėjime 
mirties Bausmė sų elektra 
įvykdyta žudikui Chester No- 
vakui, 30 m. amž. 1934 m. jis 
nužudė vienų vyrų plėšimo

rikiečių piliečių delegacijai 
pareiškė, kad jis yra pasiry
žęs ateinančiais metais padi
dinti miesto policijos skaičių 
— prie Šiandieninio skaičiaus 
pridėti dar 2,500 poliemonų, 
jei bus išrinktas majoru.

Majoras sako, kad tų po
liemonų išlaikymui rasis f<>n 
dės. Girdi, l-is sumažintos 
kitos kokios miesto išlaidos.

meškerėmis ir tinklais, kurie 
ilgesniam laikui paliekami už 
spęsti. Tačiau tuo pat laiku 
kilusi audra ir tinklus ir meš 
keres sunaikino. Žvejams pa
sidarė dideli nuostoliai. Kra
što direktorija, turėdama gal-
voje didelius žvejų vargus,
nukentėjusioms žvejams su
teikė pašalpos pasidariusie
ms nuostoliams padengti.

, v . .. _ , . tikslais ir tik dėl to, kad tasdaužyta daugelio parduotu- • ., \ , . nesuskubo pakelti rankų.

2,500 poliemonų daugiau 
miestui per metus būtu apie 
6,250,000 dol. • išlaidų.

PITTSBURGH, Pa., kovo 
21. — Sudegs seniausia šio 
miesto katalikų Sv. Patriko

vių langų, daug parduotuvių 
apiplėšta.

Harlemo biznieriai nuspren 
dė šauktis kariuomenės, jei

kaip žudiko buvo liepiama.

bažnyčia, kurios rektorium rjauggH pasikartos. Policija_ * J !_• • l._ - Y *yra žinomas tarp darbininkų 
veikėjas ir jų užtarėjas kun.
J. R. Cox.

Anais metais kun. Cox va
dovavo bedarbių armijos žy
giavimui į AVashingtonų.

pareiškia, kad ji viena gali 
apsidirbti su riaušininkais.

Apskaičiuojama, kad Illi
nois valstybėje šelpiama apie 

175,000 šeimų svetimšalių.

LATVIJA, ESTIJA IR SUO
MIJA GINKLUOJASI

VARŠUVA, kovo 21. — 
Lenkų vyriausybė praneša, 
kad Latvija, Estija ir Suo
mija nusprendė daugiau gin
kluotis. Tai, esu, lenkai pa
veikę tas valstybes.

SPRINGFIELD, III., kovo 
21. — Gubernatorius Horne- 
ris sirguliuoja ir 'išvyko ato
stogoms j Hot Spi ngs. Ai

ORAS
CHICAGO IR ADYTU* 

KF.S. — šiandien nurimt 
lietus ir kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
ANGLAI APIE ARK. J. MATULEVIČIŲ1

‘Šalt.” žiniomis, įtakingiausias anglų
kat. savaitraštis “The Universe” š. m. 3867

Penktadienis, kovo 22 d., 1235

glų kalbos gali patraukti daugiau žmonių p 
bažnyčią, ar laikraščiams duoti daugiau skai
tytojų, tačiau tikrai žinome, kad vienur ki
tur įvedamieji anglų kalba pamokslai netu
ri tikslo lietuvius nutautinti; Lietuvių para
pijos su bažnyčiomis ir mokyklomis buvo ir 
pasiliks stipriausi lietuvybės centrai Ameri
koje.

Gryniausią, netiesą “N-nos” skelbia apie 
Kardinolą, kuris norįs, kad vaikai tik angli
škai kalbėtų. Aiškiausiai žinome, kad J. E. 
Kardinolas Mundelein yra nusistatęs nenai
kinti įvairių tautų kalbų bažnyčiose ir mo
kyklose, bet, kiek galima, jas palaikyti. Yra 
faktas, kad visose lietuvių mokyklose reli
gija dėstoma tik lietuvių kalboje ir tai yra i 
daroma Kardinolo valia ir noru. Kiekviena
me pamoksle, pasakytame lietuviams, Kar
dinolas yra pabrėžęs savo norą, kad lietuviai 
pasiliktų ištikimi ne tik Bažnyčiai, bet ir 
savo tautai, nes kuo jie bus ištikimesni sa
vo religijai ir lietuvybei, tuo geresnį bus ir 
šio krašto piliečiai. Taip pat yra faktas, kad 
Kardinolas nėra davęs įsakymo jokiai para
pijai įvestį anglų kalbą. Jei kur įvesta, tai 
jiadaryta paties klebono iniciatyva.

Kiti kunigams daromi priekaištai dėi 
kunigų noro gauti “raudoną kepurę” ir ki 
ii, yra taip naivlški, kad neverti jokio dė- 
mSsio.

Kun. Juozas Vaškevičius

Mokykla ir Auklėjimas
Atsišaukimas į Draugijas

Žmogaus tikslas — amžino
ji laimė; auklėjimo tikslas — 
paruošti žmogų ją išsikovoti. 
Auklėjimas, kurs neparuošia 
žmogų laimingam amžinajam 
ir laikinajam gyvenimui, pra
silenkia su savo tikslu.

Tas žmogus tikrai laimin
gas ant žemės, kurs nebijo

loma — jose mokoma dar ka
talikų religija ir lietuvių kal
ba.

Bet ar užtenka vien dėsty
mo lietuvių kalbos ir religijos 
pateisinti religinės - tautinės, 
o ypač aukštesniosios mokyk
los steigimą. Jeigu mokykla 
esminiai auklėjimo įstaiga, o

Gyvename ekonominio kri- 
zio laikais. Pavojų yra daug
ir visur. Daug mūsų žmonių

nr. įdėjo str. “Arkivysk. J. Matulevičius — 
Lietuvos garbė”.

1227 metų pradžioje Šiaurinės Europos 
katalikus ištikęs skaudus smūgis — kai mi
le didis hierarchas, asketas, apaštalas, nuo
širdus patrįjotas lietuvis Jurgis .Matulevi
čius, kurio asmenybė primenanti belgų kardi
nolą Mercier’ų. Stiprus būdas, šviesus protas 
ir jautri širdis arkivyskupą Jurgio asmeny
bėje susiderinę taip, kaip tatai esti šventuo
se žmonėse..

Rašant apie arki v, Jurgio jaunatvę pa
žymėta, kad “rimtas ir nuoširdus, gabus ir 
nuolankus, jis pasirinko dvasininko pašau
kimą, nes tikėjo, tuo keliu eidamas sėkmin
giau galės dirbti Bažnyčiai ir tėvynei, kuri 
anuo laiku rusų okupantų buvo žiauriai sle
giama”. Toliau papasakota apie arkivysk.\ 
Jurgio mokslinį bei visuomeninį darbą ir pa
skyrimą Vilniaus vyskupu. Jis turėjęs įgim
tą didelio vado jėgą ir buvęs tolerantiškas, 
todėl visi jį gerbę, tik lenkų naeijonalistų 
partija buvusi nepatenkinta.

Arkivysk. J. MatttlėviMus ‘•daug davęs 
ir savo tautai ir žmonijai. Jis buvęs krikš
čioniškosios europiečių kultūros žmogus, pla
čiąja to žodžio prasme. Jo atnaujintoji Mari
jonų Kongregacija dirba jau Lietuvoje, Lat
vijoje, Lenkijoje, Italijoj, Anglijoj, Šiaurės 
Amerikoje ir Mandžiūrijoje. Baigdamas laik
raštis pastebi, jog Lietuvoje ir kaimyninėse 

į) tautose katalikai laukia arkivysk. Jurgio be
atifikacijos. Paminėjus kūno perkėlimo iškil
mes, pridėta: “kalbama jau ir apie prie jo
karsto gautas malones”.

Jaunoji Lietuva laukianti savo tautiečio 
ttyorių garbės.

Pridėtus ir arkivysk. Jurgio atvaizdas.
Reikia pažymėti, kad “The Universe” 

turi skaitytojų ir plačiame užsieny, Angli
joj jį skaito net nekatalikai. i • .

mirties netikėtumo. Nebijoti f tokia ji turi būti, ir jeigu sva 
mirties, reiškia kasdien dorai Irbiausia auklėjimo užduotis —
gyventi
mus.

daryti valios veiks- išūgdyti dorą žmogų, reikia 
atsakyti kad vien dėstymas

Auklėjimas turi išugdyti pi- 1 katalikų tikybos ir lietuvių 
lnutinį žmogų — kūną ir dva- kalbos vaiką nepadarys ne: 
šią. Žmogus nuo kitų gyvulių geru kataliku nei geru lietu 
skiriasi savo nemaria siela — viu.
protu ir valia. Tai žmogiško 
sios prigimties pažyminės 
patybės. Išauklėti pilnutinį 
žmogų, reiškia lygiagrečiai la
vinti auklėtinio kūną, protą 
ir valią. Lavinti tik kūną ly
gu lavinti bet kurį neprotin-

V-

Doras, pavyzdingas katali
kas ir susipratęs, įsitikirim; 
lietuvis yra esminiai stiprios

medžiaginiai kenčia. Bet daug 
munuį yra pavojų netektį tau
tybės ir net tikėjimo. Turime 
gelbėtis. Tam re’kalinga vie
nybė. Prie vienybės mus šau
kia Bažnyčia, šaukia ir tauta. 
Šventasis Tėvas jau daug kar
tų ragino tikinčiuosius susi
organizuoti ir dirbti išgan ngą 
apaštalavimo darbą.

A. L. R. K. Federacija, tai 
mūsų vienybės organizacija. Ji 
veikia nuo 1906 metų. Karo 
metu ji įsteigė Tautos Fondą 
ir Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Šios organizacijos surinko ši
mtus tūkstančių Lietuvos rei
kalams, Lietuvos vardą pla-

valios žmogus. Tačiau Sabio- žiai K8™““- «
nepriklausomybės kovojo. Tai 
praeities darbai.

Bet A. L. R. K. Federacija

niškas maldų kartojimas, mo
ksliškas aiškinimas katalikų 
religijos dogmų, moralės ir

gą gyvulį. Lavinti kūną ir listorijos, vaiką doru nepada-

SKAUDUS APKALTINIMAS

SVARBUS KLAUSIMAS

Šiame dienraščio numeryje rasite kun. 
Juozo Vaškevičiaus straipsnį apie mokyklą 
ir auklėjimą. Jį perspausdiname iš “Studen
tų Žodžio”, nes, manome, kad jis įdomus ne 
vien mokytojams ir studentams, bet visai 
mūsų visuomenei. Juk lietuvių katalikų vi
suomenė rūpinosi ir rūpinasi mokyklų steigi
mu ir jų užlaikymu, dėl to jai taip pat turi 
rūpėti klausimas, ar» tos mokyklos ^tsako 
mūšų religiniams ir tautiniams reikalavi
mams, ar ne, ar jas lanką mokiniai mokomi 
ir auklėjami mums pageidaujama kryptimi, 
ar ne.

Kun. Vaškevičius, Marianapol'o kolegi
jos mokytojas, teisingai pažymi, kad “Auk
lėjimas turi išugdyti pilnutinį žmogų —- kū
ną ir dvasią”. Aišku, kad taip. Kuri mokyk
la prie to neina, ji savo tikslo neatšiekia. 
“Žmogus be valios — nedorėlis, be moksl- 
— nemokša”. Taip sako to paties strain-. 
nio autorius. To pasakymo teisingas išvadas 
rasite originaliame kun. J. V: straipsnyje.

Mes neabejojame, kad visi sutiks su šulu 
kun. Vaškevičiaus pareiškimu:

protą yra lavinti protingą gy
vulį. O lavinti visus tris kar
tu, yra lavinti išmintingą, pil
nutinį žmogų.

Vien protaująs žmogus ski
riasi nuo išmintingo žmogaus 
tuo, kad pirmasis tesirūpina 
atskirti tiesą nuo netiesos, ge
ra nuo bloga, gi pastarasis, 
atskyręs gera nuo bloga, dar 
geru ir paseka. “Ne tas kurs

ro. Visa tai tik proto ir atmi
nties darbas, o žmogus doras 
valia. Tobulas lietuvių kalbos 
iškalimas, vaiką lietuviu dar 
nepadaro. Visa tai preto

yra susirūpinusi ir savo tau
tos ateitimi ir šiame krašte 
gyvenančių lietuvių tikybinė

7. Atstovauti Amerikos lie
tuvius katalikus santykiuose 
su Lietuvos katalikais.

8. Palaikyti ryšius su pa- 
saulinėm s kataliką organiza
cijomis ir atstovauti Ameri
kos lietuvius katalikus santy
kiuose su pasaulio katalikais.

Federacija savo darbais įsi 
gijo mūsų tautiečių tarpe pa
garbos ir pas tikėjimą. Bet 
ją ir aukštoji Amerikos dva- 
siškija irigyrė.

Be to, A. L. R K. F. pri
klauso prie Amerikos Katali
kų Nacionalės Gerovės Konfe
rencijos. Tai daug reiškia. Tuo 
būdu yra atdaros durys gar
sinti lietuvių tautos vardą 
spaudoje ir per o'rgan zacijas.

Prie A. L. R. K. F. priklau
so visos didžiosios Amerikos 
lietuvių katalikų organizaci
jos, daug draugijų ir atskirų 
asmenų. Kviečiame ir Tamstų 
draugiją prisidėti. Mokestis 
tik $1.00 į metus. Prašome pri 
sidėti prie vietinio Federaei-

ir
atminties darbas, ne valios. 
O auklėjimas esminiai va
lios stiprinimo darbas.

Tik toji auklėjimo įstaiga 
tobulai atsiekia savo tikslą ir 
pateisina savo buvimą, kuri

šaukia, Tėve, Tėve, įeis į da- išauklėja šviesaus proto ir sta
ngaus karalystę, bet tas kurs prios vajios žmones, kurie ne
piido mano Tėvo valią”, 
moko patsai Išganytojas.

tik moka atskirti gera nuo 
bloga, bet gera ir siekti. Toji

Visų trijų svarbiausias yra [katalikiška - lietuviška moky 
valios auklėjimas. Žmogus kū- (kla tobulai atsiekia savo tiks- 
nu gali būti lilputas, protu ny- lą ir patekiną savo buvimą,
kštukas — vadovautųsi tik be
ndriausiais įgimtaisiais doro
vės dėsniais, bet jei jisai va- 
1‘os galiūnas, jis pasieks savo

kuri išauklėja. jie katalikų re
ligijos dėsnius mokančius, bet 
sulig jais gyvenančius apsi
švietusius, dorus katalikus, ir

ir tautine gerove. Dėl to ji ir jos skyriaus. Bet jei tokio sky- 
toliau veikia, mus vienija ir riaus Tamstų kolonijoj dar ne
palaiko mūsų tautybę, kelia ra, galima prisidėti tiesiog
tikybinę sąmonę. Konstitucija prie centro, prisiunčiant meti
A. L. R. K. F. tikslą taip pa
brėžia:

1. Suvienyti visus lietuvius 
katalikus taip pavienius asme
nis, taip jų draugijas ir orga-
mzacijas.

2. Suvienodinti lietuvių ka
talikų viešąjį veikimą.

3. Atstovauti Amerikos lie-

nę mokestį ir valdybos var
dus jr adresus.

Dabar eina Katalikiškojo 
veikimo ir lietuvių katalikų 
spaudos vajus. Dėl to prašo
me tuoj prisidėti prie Federa
cijos ir tuo stoti į bendrą ir 
išganingą tikybinį ir tautinį 
darbą. Tad vienykimės, nes

tuvius katalikus spaudoje ir j lik vienybėje dirbdami tega- 
viešame veikime. lėsime išlaikyti tikybines ir

galutinį tikslą. Kokios reikš- ne šiek tiek lietuvių kalba pa-
mės turėtų Samsono fizinė jė 
ga, Aristotelio protas, jeigu 
jis stokotų valios? Kiek mums 
pagelbės pasiekti dangų, neį
veikiamais argumentais įrodi-

“Tik toji auklėjimo įstaiga tobulai 
atsiekia savo tikslą ir pateisina savo bu
vimą, kuri išauklėja šviesaus proto ii 
stiprios valios Žmonės, kurie ne tik mo
ka atskirti, gerą nuo blogo, bet gerą ii kintas nedorėlis kur kas pavo

kalbančius, bet tikrus, susi
pratusius, dvasią lietuvius.

Kitoks auklėjimo darbas ne
lengvas. Jis daug reikalauja

4. Palaikyti ryšius su Ame
rikos Katalikų centrinėmis o- 
rganizacijomis.

5. Atstovauti lietuvius kata- 
likus viešajame Amerikos ka
talikų veikime.

6. Palaikyti ryšius pirmoj 
eilėj su Lietuvos katalikais

tautines brangenybes. 
Amerikos Lietuvių R. K.

ri q
Federacijos Valdyba:

Dr. A. Rakauskas, pirm. 
L. Simutis, sek r.

P. S. Visais Federacijos rei
kalais prašome kreiptis į šios

iš pačių auklėtojų. Net žmo 
nėti Dievo buvimą, o gyventi jųjų išmintis sako — žodis su
tarsi jo nebūtų! įjaudina, pavyzays patraukia.

Žmogus be valios — nedore-1 Kokios naudos kad ir iš moks-

per Lietuvos Katalikų Veiki-(organizacijos sekretorių — 
mo Centrą ar tolygią organi-;2334 So. Oakley Avė., Chlea- 
zaciją. [go, III.

Kaip Bus Reformaetns Lirt. Mokyklos
lis, be mokslo — nemokša. Mo-

Chicagos socialistų dienraštis jaisturuo* 
ju laiku padidino savo kumpan ją prieš ka
talikes ir jų bažnyčias. Suprantama, kad ne- 
glgahi vietos kunigų šmeižimui ir metimui 
jiems neužpelnytų kaltinimų. Vakarykščiam 
•4ICnų” nr. rašoma:

“Lietuvių katalikų bažnyčios Chma- 
goje dabar yra paverčiamos lietuvių iš- 
tautinjmo įrankiu.

“Kardinolas nori, kad visi lietuviiri 
vaikai kalbėtų tik angliškai ir ypač kad 
angliškai religijos mokintųsi”.
Tai yra netiesa. Vienas kitas anglų kal- 
pumokslas jaunimui nėra jo ištautipimo

Etilais sakomas, bet norint jo religinę sąmo- 
■bę pagilinti, retkarčiais į jį prakalbant jam 
Hlprantainesne kalba. Keistą, kad “N-nos” 
U»ta tokį skaudų upkaltininą lietuvių ka
talikų bažnyčioms ir lietuviams kunigam*!, 
J:ho»net tame pačkmie numeryje visą pusią, 
pį pašvenčia unglų kolba rašytiems struips- 
utaftiB. Alės manome, kad “N-nos” taip pat 
netari pagrindinio tikslo nutautint savo jun- 

skaitytoju* (nors socialistams tau. 
reikalai nerūpi), bet* tai daro dėl to,

niekti. Toji katalikiška - lietuviška mo
kykla tobulai atsiekia savo t’kslą ir pa
teisina savo buvimą, kurį išauklėja ne 
katalikų religijos dėsnius mokančius, bet 
sulig .jais gyvenančius, apsišvietusius, do
rus katalikus, >r ne šiek tiek lietuvių 
kalba pakalbančius, bet (ikrus, susipra
tusius, dvasią lietuvius”.

Steigdami .lietuvių mokyklas, rodos, to 
ir tikėjomės. Ar visos mūsų mokyklos to 
tikslo atsiekia, nelengva būtų į tą klausimą 
atsakyti. Rė ktų pasidairyti p0 mūsų visuo
meninį veikimą parapijose ir organizacijose, 
reiktų atlankyti šeimas ir pamatyti, kaip 
gyvena mūsų mokyklas baigusieji, ką vei
kia ir su kuo draugauja, kad pažinti, kokį 
gyvenimo pagrindą jiems davė lietuvių mo
kykla ir koks jų nuošimtis gyvena sulig re
ligijos dėsniais ir yra susipratusiais, dvasia 
liolųv'alcr.

, šį svarbų klausimą gurėtumėme labiau 
įsigilinti ir žiūrėti, kad mūsų mokyklos.

liškiausio katalikų religijos 
doros aiškinimo, jeigu pačiu

Švietimo Ministeris prof. Pradžios mokyklų mokslo

l:ad 4ąggMiU juunimo pus save patraukti. 
Nors pąaranoa ie, kad puolimas prie an

I >

jįngesnis visuomenei negu do- ^aiŠk’nimo metu auklėtojas ne
ras nemokša. Nemokša gal ne- j valdo jausmų, erzinasi ir pik- 
mokėti pasirašyti nė vardo, čiausiai aprėkia auklėtinius
bet jei jis klusnus kiekvienam 
žmogui įgimtam sąžinės įsta
tymui “daryti gera ir vengti 
bloga”, jis bus amžinai laimi
ngas. Priešingai, tas proto nil-

dėl mažiausio krustelėjimo ar!
sušnabždėjimo; jeigu išėjęs iš 
klasinio kambario kur buvo 
dėstęs religiją, jisai stebins vi
sus savo paprasčiausių krikš-

Ižinas bet valios nykštukas,, čioniškų dorybių stoka? Auk- 
5ii«; .„o_ yisas gyveninias turi a.kurs dailiai taria “video me- 

liora proboųue, peiora seųuor” 
- matau kas geriau ir prita

riu, bet sęku |tas blogiau ~— 
po'mirties bus išmestas į am
žinas tamsybes.
' Valios auklėjimo svarba ne

gali būti perdaūg pabrėžta, y- 
pač mūsų katalikiškose moky
klose, kurių buvimo priežas
tis kaip tik yra išfigdyti joms 
pavestą jaunintą religiniai ir 
tautiniai susipratusiais visuo-

{imant ir aukštesniąsias, dabar ir ateityje meneH naria,s 
pateisintų savo puvimą įr atsakytų lietuvių 
religinio h- tautinio gyvenimo reikalavimams.

Steigiame katalikiškas pra
džios bei vidurines mokyklas 
— akademiją, kolegiją, tiks- 

Uar visai neseniai Lenkuos spauda džiau jlu išauklėti priaugantį jauni
nsi sudarytomis ypat'ngo draugingumo su- n»ą 'katalikiškoje lietuviškoje 
tartimis šit Voketija. bet jau dabar, kuomet 'dvasioje. Mūsų mokyklos tuo 
pastaroji pasiryžo padidinti savo kariuomenę skiriasi nuo valstybinių mo-
IMUikis kartus, nusigando ir prtulėjo kelti dl- 
ikdj riksmą. Priežodis gerai sako, kad “neik

kvklų, kad šalia kūno, proto 
ir atminties mankštos kas

Tonkūnas “L. A.” bendradar
biui papasakojo, apie numato
mas mokyklų reformas.

Švietimo Ministerija mano
nr.o ateinančių mokslo metų 
kiekviename valsčiuje įsteigti 
po vieną šešerių metų pradžios

plėtimaN eis viduriniųjų mo
kyklų sąskaiton, nes prie pr. 
mokyklų pridėjus du skyrius, 
vidurinės mokyklos nebetenka 
savo prasmės. Jos bus panai
kintos.

Liks 7 metų kursas. Prąd-
mokyklą. Dabar esamose pra- mokyklose svetimos kal- 
diios mokyklose ateinantį ru- bos uebus dėotcmos.

titikti jo mokinimą. Tegul 
auklėtojas moka ir gražiau
siai kalbėti lietuviškai, jeigu 
išėjęs iš lietuvių kalbos pamo
kos jis visą laiką kalbės tik
tai angliškai, auklėtiniai gal 
šiek tiek ir pramoks lietuvių 
kalbos pamokoj, bet kad jie 
ją pamiltų, ja visur ir visuo
met, aplinkybėms leidžįant, ka
lbėtų — niekados.

Nemažiau svarbos turi ir 
bendras auklėtojų veikimas. 
Jeigu, šalia visoms mokykloms 
bendro tikslo, mokykla turi 
kokį ypatingą tikslą dėl ku
rio jį buvo įsteigta, visiems 
josios mokytojams yra priva
lu to tikslo siekti. Kitaip jos 
veikimas bus suparaližuotas 
ir tikslas liks neatsiektas. Kai
pgi galima auklėtiniui jskiepy-

denį numatoma įsteigti penk
tąjį skyrių. Paskui tų mokyk
lų tinklas bus plečiamas to
liau, koį tokio tipo mokyklow 
bus įvestos visoj Lietuvoj. Pe
nktasis ir šeštasis skyriai ne
bus kokie nors specijalus sky
riai, bet pasiliks bendrojo la
vinimo, nes kai kuriose moky
klose įvestieji speci jalus sky
riai (ž. ūkio) pasirodė nepra
ktiški, ir nenaudingi. Todėl 
įvestieji žemės ūkio mokyme 
priedai mokyklose bus likvi
duoti.

kinti dėl jų kilnumo įr siekti- 
numo, jeigu patys auklėtojai 
skiriasi dėl principų. Bergž
džias darbas jeigu vienas auk
lėtojas griauna ką kitas stata 
Ir koks, pagaliau, turi būti 
auklėtinio auklėjimas akivaiz

sa velniu obuoliauti”, nes tikrai apsigausi, (visoms mokykloms yra priva-iti aukštesnių idealų ir jį įti

Be to, numatoma suvienodi 
nii gimnazijų programas. Bus 
paliktas pagrindinis visų gi
mnazijų tipas su lotynų kal
ba, realinis, bet ne klasikinis. 
Padauginti gimnazijų skai
čiaus švietimo Ministerija ne
sitiki, nors yra užversta pra
šymais steigt naujas gimnazi
jas, būtent — Skuode, Plun
gėj, Rietave, Jonišky, Šedu
voj, Kaišiadoryse. Jų tinklą 
nustatys Minist. Kabinetus.

Likvidavus viduriniąaias 
mokyklas, mokytojų rezervas 
padidės, bet neilgam. Tuo tęi- 
rpu mokytojų kandidatų yra 
apie 100. Mokytojų institutų 
numatoma įsteigti 2: vieną 
Kaune, kitą picvincijoj. Į 
juos priims tik hajgusius gi
mnazijas. Ateinančiais metais 
atidarant penktąjį skyrių, mo-doje šitokio pačiose viršūnėse 

nesutikimo? Sus'rūpinkime, jkiniai į 1 kl. nebus priimami

■ t ..Aa,.
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VOKiniNINKŲ BYLOS EIGA
Išdavikų Liudytojai iš Anksto 

Į mokyti
TRAUKIA LIUDYTOJUS Iš VOKIETIJOS 

Gynybos Liudytojai Daugiausia Tyli

Vasario 28, 51-ją posėdžio 
dieną iki 16 vai. Lietuvos ka
riuomenės teisinas dr. Neuma
nno,v. Sasso ir kitų byloje ap
klausė 22 gynybos liudytojus.

Iš pat ryto smarkiai įsišoko 
Jesučio nužudymo kaltinamų
jų gynėjas iš susitarimo adv. 
Lichtenšteinas. Jis savo gina* 
mojo Jonio vardu atsikvietė 
iš Vokietijos du liudytojus — 
muitinės valdininkus Lidiką ir 
Wolframą, kurie turėję teis
mui parodyti, kad Hom 1934 
m. kovo 23 d. Tilžės valsčiaus 

i^iine turėjęs bylą dėl įžeidi- 
ir paprašė te'smą, kad

tuodu liudytojus apklaustų.
•PROKURORAS GEN. VI-

ljui tik tiek ir teatsiminė, kas, 
anot jų, būta kovo 23 d, Pav.:

PROKURORAS MONSTA- 
VIČIUS (liudytojui Kundtui): 
Kada jūsų ponas buvo areš
tuotas!

KUNDT: Neatsimenu.
MONSTAVIČIUS: Tai kas 

svarbiau — ar kada ponas va
žiavo į Tilžę, ar kada buvo 
suimtas, kad pirmą atsimeni, 
o antrojo ne? *•

KIJNDT: (tyli, o teisiamieji 
juokiasi)...

* .EN. VIMERTS: O kur po- 
uas buvo kovo 21 d.?

i\UNDT: Nežinau.
GEN. VIMERIS: Tai gal ži 

nai, kur buvo kovo 25 d.?
KUNDT: Nežinau.
1J CHTENŠTEINAS: Kelis 

kartus buvo atvykusi policija

pasišalina pasitarti šiuo rei
kalu. į • } ,

Pasitaręs, teismas padarė 
adv. Lichtenšteinui viešą pa
stabą dėl nesilaikymo proce- 
snalinės tvarkos, o iš Vokie
tijos atsivestus abu liudytojus 
vis dėlto nutarė apklausti. Pa
skelbęs teismo nutarimą, pir
mininkas liepė pašaukti tuos 
du liudytojus prisaikdyti, bet 
pasirodė, kad — vienas liudy- pono Sūimti?

KUNDT: Neatsimenu...tojas išėjęs sau į miestą pasi-i 
vaikščioti... Teismui teko vėl 
padaryti 15 min. pertrauką, 
kol atsirado antrasis liudyto
jas, o tada buvo prisaikdyti 
abu liudytojai iš Vokietijos ii’ 
dar trečias adv. Lichtenštei-

MEIRIS: Siūlyčiau teismui at- no atsivestas liudytojas • v 18
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lijo ir kad jis nuėjo tiesiai na- jlijos liudytojų, kad pernai pa- 
mo, o dabar sako, kad dar bu-' vasarį Ragainės muitinės vir

šininku tikrai buvo Kupczik. 
Vadinasi, teisiamasis Gotts- 
clialk tardytojui nėra prasi
manęs, kad pernai balandžio 
12 d. Untereiselių muitinėje

vęs susitikęs su liudytojais 
Eelilau ir Pareigiu ir po to 
buvęs nuėjęs pas liudytoją Ef- 
remą. Tai kada teisiamasis ge
riau atsiminė?

I’RIESS: Tiktai kalėjime, t.ij's ir Lange gavo už Jesučio
y. daug vėliau — rugpiūčio 14 
ar 15 d., gerai įsigalvojęs, at
siminiau, kad tą vakarą bu
vau susitikęs su tai^ dviem vy
rukais ir po to buvau užėjęs 
pas dantistą Efremą....
' PIRMININKAS: Tai T. bu
vai užmiršęs tik šios dienos 
liudytojus, o lietų ir tardomas 
atsi menei?

PRIESS: Taip, tik liudyto
jus buvau pamiršęs...

MONSTAVIČIUS: Prašau 
leisti 'teismui priminti, kad

lavono į Jūros upę nuvežimą 
iš vokiečių muitinės valdinin
ko Paul Guenterio abu po 500 
vok. markių ir kad pinigų gau 
namajame pakvitavime buvę 
parašyta, kad pinigai išmoka
mi Ragainės muitinės inspek
toriaus Kapcziko paliepimu.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta iŠ maldakny- 

Priess buvo tardomas balan- Jums.

LIETUVOS AUKŠTESNIO
JO MOKSLO DEPAR

TAMENTO DIREK
TORIUS

Valstybės Prezidento 8. m. 
vasario mėn. 28 d. aktu Lion
ginas Vaitiekūnas, Švietimo 
Ministerio įsakymu laikinai ė- 
jęs aukštesniojo mokslo depa
rtamento direktoriaus parei
gas, paskirtas to departamen
to direktorium.

Direktorius L. Vaitiekūnas 
yra gimęs 1902 m. gruodžio 
mėn. 19 d. Gindvilių kaime, 
Kupiškio valsčiuje. Gimnaziją 
baigė 1924 m. Panevėžy, o 1931

Tėvu Marijonu
Misijos: i

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

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

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

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

Balandžio 8 — 14 dd. —-

mesti šį adv. Lichtenšteino 
prašymą. Tuos abu liudytojus 
kariuomenės teismas buvo lei
dęs teisiamajam Hornui atsi
vesti bylos svarstymo pradžio
je — 1934 m. gruodžio 15 d. 
Tada tie l'udytojai į teismą 
nestojo, ir kariuomenės teis
mas dėl to jau yra nutaręs jų 
nebeklausti.

LICHTENŠTEINAS: Aš tos 
aplinkybės neginčiju. Aš rū
pinausi iš užsienio atvykusiais 
dviem liudytojais. Aš juos nu
vedžiau, kur jie palaukti} savo 
eilės...

Pirmininkas pik. ltn. S. Le
onas: Ar Tamsta, kaip advo-/1 / • y i f > į ’Oį‘OU-
katas, nežinai, kad negalima 
pačiam vedžioti liudytojus? 
Ar Tamsta ligšiol nežinai, kas 
tvarko liudytojų reikalus ir 
kam priklauso teisme liudyto
jai? — Teismas nutarė įtrau
kti į protokolą prokuroro pa- 

, reiškimą šiuo reikalu.
ADV. TOLIUŠIS (Jesuttie- 

nės civ. iešk.): Dėl šių dvie
jų liudytojų aš prisidedu prie 
prokuroro pareiškimo. Be to, 
aš manyčiau, kad jų negalima 
išklausti ir dėl to, kad jie tu
rėjo pasikalbėjimą su advoka
tu.

PIRMININKAS: Prašau į- 
traukti į protokolą. Teismas

Amerikos Jėzuitu
Msijo Tvarkrastys

Klaipėdos, miesto patarėjas 
Brien.

Apklaustieji liudytojai bu
vo: teisiamojo Richardo Tor- 
kelio (jo gynėjas iš susitari
mo — adv. Tornau), Sovogo 
Skirvvtėlės grupės vado; tei
siamojo Hanso Vongehro (šio 
gynėjas iš susitarimo — adv. 
Bataitis), girininko, kurio ta
rnybinėje raštinėje kabojo Hi
tlerio paveikslas, Sovogo Sma
lininkų grupės vado, ir teisia
mojo Alfredo Kriegerio (gy
nėjas iš susitarimo — vėl To
rnau), vokiečių kariuomenės 
atsargos leitenanto, vyr. giri
ninko, Sovogo Norkaičių gru
pės vado, turėjusio vadovauti 
viešajai eisenai per Sovogo va 
dovybės rengtas Varninės mi
ške (netoli Šilutės) lauko pa
maldas (visi trys kaltinami 
dar organizavę Sovogo smo
giamuosius būrius, vadovavę 
jų kariškam rengimui, rūpi
nęsi, kad patikimieji nariai į- 
sigytų ginklų, o Vongehr ir 
Krieger ir patys turėję pri
rengę ginklų), be to, Jesučio 
nužudymo kaltinamųjų liudy
tojai.

Torkelio dvi liudytojos — 
Matilda Bogdahnienė ir Anna 
Artschwager buvo klausinėja
mos apie slaptąjį Sovogo su
sirinkimą 1934-1-10 Rupkal- 
viuose pas Bogdahną. Jos abi 
iš dalies patvirtino, ką: yra 
parodę ir kaltinimo liudytojai.

džio 19 d., o įvykis yra buvęs 
kovo 23 d.

Nieku nesiskyrė ir Homo 
liudytojai Iš Vokietijos — E- 
mil W oi f r am ir Leo Lidika. 
Jiedu* abu kuo smulkiausiai 
atsimena, kas buvę kovo 23 d., 
kad Tilžės valsčiaus teisme 
Hom tą dieną bylinėjęsis su 
Lidika dėl to, kad Lidika Jo- 
rną įžeidęs, o Wolfram buvęs

Tas pat su Ewaldo Bollio 
liudytoja Marija Markvardie- 
ne, kuri sakosi pas teismo ta
rdytoją iškart neatsiminusi, o 
tik vėliau atsiminusi, kad 1934 
m: kovo 23 d. mačiusi teisia
mąjį Ewaldą Bollį namie, jo 
tėviškėje... (Ewald Boll, kaip 
žinome iš Wannagato parody
mų, kovo 23 d. dalyvavo Jesu
čio nužudyme ir išgabenime iš j toje byloje liudytojas, atsime-
Klaipėdos).

MONSTAVIČIUS: O ar at
simeni, kada Ewald Boll bu
vo suimtas?

MARKVARDIENĖ: Ne, ne
atsimenu.

MONSTAVIČIUS: Nė mėne 
šio < Nė dienos?

MARKVARDIENĖ: Neatsi
menu...

Ta pati istorija ir su liud. 
Stanislava Šimkaite, Bolliu 
tarnaite, kuri tardytojui bu
vo parodžiusi nežinanti, kur 
kovo 23 d. buvo Ewald Boll, 
o dabar teisme užsispyrus įti
kinėja, kad jis tą dieną buvęs 
namie. Net neišklauso iki ga
lo, ko jos klausia teismo pir
mininkas, o vis kartoja savo...

MONSTAVIČIUS: O kada 
Ewald Boll buvo suimtas?

ŠIMKAITE (shnišus)^ To 
aš neatsimenu... Ar tai buvo 
gegužės mėn. pabaigoje, ar 
birželio mėn. pradžioje...

Teisiamojo Jakštato; kuris

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

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

Chicago, Illinois.

na, kad teisme su Hornu susi
taikę, kad paskui visi trys 
“bumeliavę” įvairiuose Tilžės 
restoranuose, atsimena net, 
kur ir ką kalbėjęsi...

PIRMININKAS (Wolfra- 
mui): O kada paskutinį kar
tą prieš kovo 23 d. Ilom buvo 
Tiržėje? Gal kovo 22 d., 21 ‘d. 
ar kurią kitą dieną? • 

W0LFRAM: Neatsimenu... 
Tą patį klausimą teismo pi

rmininkas pakartojo ir »Lidi- 
kai, bet ir šis pasisakė to ne
žinąs.

PIRMININKAS: Ar nė res
torane Horn neprasitarė, kad 
prieš tai buvo buvęs Tilžėje?

LIDIKA: Ne, nesakė...
PIRMININKAS: O kada bu 

vo byla dėl Horno durpių su
laikymo, dėl ko, kaip T. sakai, 
kilęs tas ginčas, dėl kurio IIo- 
rn buvo įsižeidęs?

LIDIKA: To aš nežinau.
PIRMININKAS: T. pats e- 

si muitinės viršininkas, pats
kovo 23 d. vakarą davė porinį | konfiskavai tas durpes ir ne-
_   v •  T v • _ 1      • '/IMG 1 Ir Orio Kiitta 1 i Ittti — Xvežimą Jesučio lavonui nuo 
Opstanių kapinaičių iš auto- 
mobil’o nuvežti iki Jūros u- 
pės, trys liudytojai — Viešvi
lės gydytojas dr. A. Eichelbe- 
rgeriR, Šarlota Papendikienė 
ir Jakštato svainis Jonas Bal
tramiejus neparodė nieko, kasVongehro 3 liudytojai ir . .

Kriegerio 3 liudytojai, visi še- ***’“"“ lama3am pa’

žinai, kada buvo likviduota ta 
byla?

LIDIKA: (tyli)... 
PIRMININKAS: O kada bu

vo konfiskuotos durpės? 
LIDIKA: Neatsimenu... 
PROK. MONSTAVIČIUS

vis dėlto iškvotė iš šių Vokie-

m. Vytauto Didžioko Univer-'.Coaldale, Pa. (Kun A Būb- 
sitetą Hum. Fakulteto Filoso- tys, M. I. C.).

Balandžio 15 — '21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb-

fijos skyrių (specialybe — pe
dagogika).

Dirbo mokytojo darbą kelio
se gimnazijose, kdl 1934 m. 
vasario mėn. 1 d. buvo paski
rtas aukštesniųjų mokyklų in-

’ys, M. I. C.).

tų rugpiūčio mėn. 15 d. ėjo 
II departamento direktoriaus 

spektorium, o nuo tų pat me-''pareigas.

HOLLYWOOb yru skirtingas. Kas nors 

pavadino jį didelilo proto valstija. 
Kuomet valdžia sugriebė visą auksą, Hol- 

lywood visvien nenusigando. Iki šiol algos 
kintamųjų paveikslų artistų ir artisčių pa
silieka virš normalės ratos—jie daugiau 
uždirba negu jų duonos ir sviesto parei
kalavimams reikia. Bet su Old Gold Ciga- 
retais yra dar kitoniška pasaka. Parada- 
vimas su pakeliu Old Gold eigaretų tarp 
kintamųjų paveikslų žvaigždžių yra skai
toma—geru supratimu apie cigaretus. Pa
tyrusių ir nepatyrusių žvaigždžių tarpe 
H®llywoodo įsigyveno naujas standardas, 
būtent—Old Gold Standardas.

OLD GOLD yra padaryti iš pntkiausio

Turkiško ir Namie auginto tabako. Tik 
atplėškite vieną. Pastebėsite gražią auk
sinę lapelių spalvą. It ilgi, šilkiniai plau
keliai. Be šiurkštumų, Aulkių ir be trum
pų ir storų šmotukų.

OLD GOLD yra grynas. Švelnus kvaps- 
tfys puikiausio Turkiško ir Namie auginto 
tabako, atsargiai sumaišytas ir prireng
tas... Gamtos paskanintas... be jokio 
dirbtinio paskaninimo.

Tikras smagumas, jūsų šeimni ir dinu- 
gartis taipgi ir jums rūkyti r.aturališkni 
paskanintus, grynos tabokos Old Goldą, 
nes jie duoda jums geresnį rūkymą be jo
kio nesmagaus skonio burnoje. Nusipirki
te pakelį šiandien ir persitikrinsite.

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. Meš- 
lis). •

Kovo 24—31, 10809 S. Stato 
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-M.5, 323 Greene 
St., New Haven, Conn. — (T.
Mešlis).

Gegužės 5—12, 94 Bradford teisme bylą dėl sulaikytų dur- 
St., Lawrence, Mass. — (T. |pių ir aklių (vadinasi, ne dėl

Gegužės 26—Birž. 2, 3580 įžeidimo, kaip toliau teismui

ši buvę sovogistai, pasirodė ti
piškais gynybos liudytojais. 
Pav., liud. Alwin Waldecke, 
Ožkartės miško, kuriame bū
davo daromi naktimis Sovogo 
smog. būrių kariški pratimai, 
girininkas ir buvęs Sovogo 
grupės vadas, pasisakė žinąs 
tik tai, kad po keliolika kilo
metrų ateidavo žiemos nakti
mis vyrai “pasivaikščioti” į 
mišką...

Hom savo liudytojais pasta
tė tris savo tarnautojus, ir 
dabar jo dvare tebetarnaujan
čius. Jie visi trvs sakėsi atsi
meną, kad Hom su žmona 1934 
m. kovo 23 d. automobiliu iš
važiavęs į Tilžę, kur turėjęs

Salmon St., Pbila., Pa. 
Mešlis).

(T. rodė abu liudytojai iš Vokie
tijos). Homo tarnai liudyto-

Teisiamojo Priesso liudyto
jai — Klaipėdos dantistas 
Hans Efrem parodė, kad Pri
ess pernai kovo 22 d. tarp 23 
ir 24 vai., o kovo 23 d. tarp 
19:30 ir 20 vai. buvęs užėjęs 
pas jį... vis atsiprašinėti, kad 
laiku negalįs ateiti dantį tai
syti, o jauni vyrukai Heinz 
Fehlau ir Fritz Pareigies - pa
sakoja, kad Priešą kovo 23 d. 
vakare, prieš eidamas pas dan 
tistą Efremą, susitikęs bu jais 
Laukininkų gatvėje ir valan
dėlę kalbėjęs, tiktai — vienas 
liudytojas sako, kad Priešą su
sitikęs, eidamas nuo magistra
to, o antrasis sako, kad eida
mas link magistrato...

MONSTAVIČIUS: Teisiama 
sis Priess tardomas autonomi
nės krašto policijos, yra pa
sakęs, kad kovo 23 d. vakare

EMIL DENEMARKįnį



Penktadienis, hov© 22 &, 1985

Lenkų • Vokiečių Bičiulyste
Bukarešte laikraštis “Uni- 

versul” įdėjo Paul Boneouro 
straipsnį apie Lenkijos užsie* 
nių politikų. Buvęs prancūzų 
užsienių reikalų ministeris,

manofobu. Fotografijos, vaiz 
d uojančios Goeringą Bielovė- 
žos medžioklėje, dargi pakėlė 
jo savimeilę. Nėra jokios abe
jonės, kad Prūsijos premjero

daug dirbęs sustiprinimui s«- atsilankymas daug padėjo sa
ntykių tarp Prancūzijos ir Le-! stiprinti draugingumų tarp
nkijos, rašo: “Vien tik jai vie 
ųai žinomais motyvais, ir iš 
politinių sumetimų, kuriems ji 
pati liks teisėja, Lenkija nuo

Lenkijos ir Vokietijos”.
Lenkų spauda nepasiliko

skolinga. ‘ ‘ Kurjer Porarmy ” 
atsako opozicijos laikraščiams,

1933 m. lapkričio m. pakelė įkurie “rekomendavo atsargu-
pagrindinę savo politikos lini
ją. Tai — faktas. Ji' nustojo- 
tikėti į tas pačias tarptauti
nio saugumo kombinacijas, ku

Iną Vokietijos atžvilgiu”: 
“Šie patarimai visiškai su

prantami, jei atsiminsime tra
dicinę Prūsijos nesantaikų su

DANTŲ PUVIMAS
Dantų puvimas yra viena grožio, -k Nesukram tymas va-

seniausių pasauly ligų, su ku
ria žmonija turi kovoti ir nuo 
jos apsidrausti.

Bendrai sakant, nei vienas 
žmogus nėra nuo to- liuosas. 
Dabartinė civilizacija yra už 
tai kaltą, nes šiandie visokie 
šradimai palengvinimui mūsų 

gyvenimo, išsimankštinimą pa 
darė mums beveik bereikalin
gu. Mūsų maistas pereina per 
visokias mašinerijas ir per tai 
netenka geriausių jame mūsų 
kūno ir dantų kantams ir rau
menims dalykų, t. y. vitami

nų sudaryme ji dalyvavo sy.- 'Lenkija. Dkr praeis kai kuris Kitos dantų puvimo prie
kiu su mumis. Ji pajuto* po-,laikas, kad visuomenė supras- žostys yra sios: 1/ Negano 
sišlykštėjimą bendrais pasiža- tų, jog Vokietijos pasikeiti- jiniego; nepalaikymas gerų va- 
dėjimais kaip tik tuo pečiu Inas mūsų atžvilgiu ne papra- pandų miegui. 2} rūpestis. 3) 
momentu, kada atsirado, ne sfas taktiška^ manevras, bet j Ištraukti dantys, kada posrri- 
Anglijoj, bet jai prijaučianf, tęstinas reiškinys. |kę pradeda skleistis ir tarp
regioninių paktų projektai... Dėl Rytų pakto, tai mums i jų pasidaro vietų, kur prilen-įtyj” 

Lenkijai labiau patiko mi- sako: jei Vokietija nenori prie jdą maisto, nuo kurio dantys 
gloti nepuolimo paktai, kurie, jo prisidėti, tai apsieisime ir j pradeda pūti. 4) Dantys, ku- 
esniėj, labai mažai teriša su- be Vokietijos. Visiškai aišku, 'rie iškyla kreivai ir duoda vie. 
darančių juos pusių laisvę”, kad panašus projektas yra po- tos maistui ir “acids” užsi- 

Hitleriškasis laikraštis “A- diktuotas vien tik noru ižo- .taikyti. 6> Kada dantys ne- 
ngrifif”, aprašydamas Varšu- liuotj Vokietijų. Kalbama dar- gauna gana išsiniankštinimo, 
vą, labai charakteringai rlius- gi, kad yra galima prancūzų tas atsitinka, kada maistas bu- 
truoja šią naująją lenkų poli- — rusų sąjunga su priedu — P*r minkštas ir kada žmo- 
tikos orijentaciją: -C’ekoslovakijft. Visa tai— per- jgus Mesafcramto gerai maisto,

rijos santykiai reicho daug klastingos koncepcijos. Dantų apleidimas — neva

Igio, nuo ko taip pat paeina 
daug vidurinių ligų.

Įvairios statistikos mums 
rodo, kad vienose šalyse žmo
nėms dantys pūna daugiau, o 
kitose mažiau; pcv. Amerika. 
Pas mus, kad ir yra depresi
ja. taip pat čia yra ir leng
viausias gyvenimas: visokie į- 
taisymai ir prasimanymai, ku
rie priverčia apsileistį kūMį 
ir dantis.

Vienas žymus dentistas yra 
pasakęs: “Jeigu būtų galima 
mūsų profesijai galutinai ii 
tikrai suprasti kiekvieno žmo
gaus dantų puvimą, kirip jį 
sulaikyti, tada būtų galima su

ma apie vokiškumą ir žydų 
klausimą Lietuvoje. Vakarais 
stovyklautojai, su apylinkių 
vokišku jaunimu rengdavo pa 
sikalbėjimds apie nacių Vo
kietiją, . nacius ir jų kovą su 
žydais. Per šiuos pasikalbėji
mus, stovyklautojai apylinkių 
vokišką jaunimą stengdavosi 
įtraukti į nusikalstamą nacių 
darbą Lietuvoje.

prašyti Amerikos pilietybės be 
išpildymo **pirmųjų popiėrų” 
rr tik po trijų metų J. A. Vai. 
gyvenime.

Suileidimama Ohio valst.
• KLAUSIMAS. Dirbdamas 

fabrike Clevelande, Ohio, vy 
ras tapo rimtai sužeistus ir 
nuvežtas į ligoninę. Galimas 
daiktas, kad jis neteks kojos.

Kiekvieno kataliko yra
priederme remti ir platinta 
katalikišką spaudą. Kataliku, 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius į ainžinastį.

VokieB, Lietuvoje yra p,. Turi žmon, ir tris vaikus. Ko- 
fcią kompensaciją jis gan gauna nedaug. Tai daugiausia Di

džiojo karo pataikai. Bet ir 
jie, nesudarą nė vieno procen
to Lietuvos gyventojų, vis ste
ngiasi persiimti nacių dvasia 
lir tą dvasią pJėti Lietuvoje. 
Kai buvo Klaipėdos krašte pe
rnai sustabdytas priešvalsty
binis veikimas, tai ir nacių

ti?

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

SVC. PANELĖS 
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
- LIURDĄ

Atėję į šitros paveikslus pa- 
ATSAKYMAS. Ohio valst.A^tysite tą garsųjį Visame pa-

kompensacijos įstatymu, mak- 
simum kompensacija dėl dali
nio neįgalėjimo yra $4,000. Ko 
mpensaerja už netekimą kojos 
bus 66 ir du trečdaliai nuos. 
paprastos savaitinės algos per

laikyti apie TO nuoš. kitų li
gų, kurios užima svarbią vie
tą dabartinėj patologijos s?i-

Moterys ir vyrai, kurie sva
rsto ir visą savo gyvenimą pa
švenčia tyrimui, kaip sulaiky
ti dantų puvimą, sako, jog tas 
dalykui turi bčvfi pradėtas su 
nėščios, motinos užsilaikymu 
sulig medicinos daktaro parta-

veikimai Lietuvoje bendrai, 190 savaičių, ir maksimumo
beveik išnyko. Tito

KUOSnutl IR ATSA
KYMAI

Amerikon pilietės ateivi© 
vyre teisės

atžvilgiu per pastaruosius me- 1 
tus labai pasikeitė, &į pasi- fieistis į avantiūras, dėl kurią 
keitimą galima konstatuoti ta įgalime netekti tikrųjų saugu

mo garautij-ų, kurios išeina iš

ikiaip ar taip, mes negalime f y mas. 7) Nuo vidurinių ir ki
tokių ligų.

Klausimas, išsiėmiau pi
lnas pilietybės popieras. 1932 

rimais. Reikia prižiūrėti vai-;**-, IHaBO vyras vis lieka 
kelį iki dviejų ir pusės metą, i ateiviu. Ar teisybė, kad sulig 

nauju įstatymu jis gali gauti 
“antras popieras” neišsrimda-

savaitin'ai mokesčiai iki $18. 
75.

Ūkio algos
KLAUSIMAS. Kaip šiais 

laika’s stovi ūkio algos?
ATSAKYMAS. Federaliai 

agrikultūros ekonomistai nu
statė paprastą mėnesinę algą 
su valgiu, darbininkams $34 
74 (1929 m.) į mėnesį ir $lJ8c 
į dieną. 1933 m., kuomet vis

šaulyje Prancūzijos miestą 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingą per 
Švenč. Panelės užtarymą išgy
dymą.

Be to dar pamatysite;
1) Istoriškos paveikslus M

' Lietuvos,
1 2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvinio vietą — 
ūmo mišką,

3>F&MMfinųs Parodą (Worlde
Pata).

4) Komediją, kur dalyvauja
Charlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PIL
DŽIUS sekančiose vietose: 

Fėtnyeioje, Kovo 22 d. par.
salėje- Lowell, Mass. 

Nedėlioję, Kovo 24 d. par.
salėje, Lawren<:e, Mass.

įstaigose ir gatvėje. Varšuvos 
publika nepaprastai žavisi, kai 
jai rodoma gera vokiška fil
mą. Kai kalbi vokiškai, į ta
ve niekas jau nebežiūri sker
somis — priešingai. Didelėse 
krautuvėse parašai “čia ga
lima vokiškai susikalbėti” ka
sdien daugėja. Esmėj* žipogus
iš gatvės niekad nebuvo ger- ptematiškai suspaustas

Daugelis mūsų nežinome ir 
nematome nieko gręsiančio iš 
mūsų dantų puvimo, ypatingai

nesant pas dantistą egzamina- 
cijai, nes nuo to amžiaus vai
ko dantys ir sveikata reikia 
labai saugoti. Tuo būdu tik 
mes galėtumėm tikėtis sekinių. 

Dantų apsileidimas yra daug

mas “pirmųjų”.

gerų santykių su kaimynais”.
Paskui “Kurjer Porarmy”

Beri,™ lakkraatis ‘Gerinama’atmoka apsileidi.
ra&0‘ ' v ima: 1. ±)antij skaudėjimas. 2.

“Rytų paktas ^nasus yra 'Kenkia nert,ų energijai, arbaį9» nuoS. figų paeina iš bur-
, reples kumuns norima su- & primas valdonas. to. B. P. Kausėda
griebti Vokietiją sykiu su Le
nkija ir nuolat laiky ti jas di-

nežinome, kokia kaina žmoni- blogesnis, negu veido nepran- 
sirnas. Nepamirškite, kad 70 
nuoš. ligų paeina nuo dantų, o

ATSAKYMAS. Teisybė, jei 
susituokta po gegužės 24 d., 
1934 m. Tokiame atsitikime 
Amerikos pilietės vyras gali

kas buvo blogiausia, ūkių ai į Nedėliojo, Kovo 24 d. 2 vai. 
gos, su valgiu, nupuolė iki Po_j>:etų So. Boston, Mass
$15.86 į mėnesį ir 86 centus 
į dieną. Nuo to laiko algos vis 
kįta, tačiau- dar nepasiekė 1929 
m. laipsnio. • TLIS

PLATINKITE “DRAUGĄ*

' Dietų &o. uosto:
Utarniike, Kovo 26 d. par. 

salėje, Brocktoū, Mass.
Visur pradžia 7 JO vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c

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

Washingtonas, Difterijos Auka
Rašo Dr. Jdhn L. Rice, ligą nuo žmonių nukreipti. 

New Yorko Miesto Sveikatos Šiandien, vartojant taip vadi

niai Atliks. Kiekvieras -kūdi
kis turi būti ‘immunizuotas’’ 
kai tik sulaukia šešių mėne
sių. Kaita visi tėvai tai pada- rių pavyzdžiu, kur visus orga 
rys, difterija bus viena rečiau 
šių ligų.

Komisijonierius namą “toxoid” galima apsau-
Sulig kon.petertiėkų medi- [«** Tsikūs nUO 

... , ., , , , m gydymas Visiems prieinamaskalių autoritetų nustatymo, J
Jurgis Washington«gų pirma
sis J. A. V. prezidentas, mirė 
nuo dii’terijos. Tose dienose-' 
maža buvo žinoma, karp gydy 
t i difteri ją. Jeign tigmaris buvo į 
stiprus, kad nugalėti ligą, tai 
gerai; bet jeigu buvo- silpnas 
kovoti, tai mirė. Jeigu 177> 
m. gydytojai būtų žinoję apie 
“an<itoxin”r tai, galimas dai
ktas, Washingtonas būtų gy
venęs dar daugriį metų.

Jau 2» metų kai mes tori 
me ūe tik “aatitoain” diften- 
jai gydyti, bet, kas svarbiau, 
gydytoji kaip tą kairią

ir neturėtų būti mirčių nuo 
tos ligos. Bet, nepaisant tor 
Šiandien dar labai daug vai
kų miršta nuo diftėrijos; jie 
miršta dėl to, kad jų tėvai ne
davė juos ‘iinrnuniziiotU.

Todėl, tėvai trrri saugoti sa- 
fvo vaikus taip, kad nebūtų 
namuos tragedijų. Vaikai, ku
rie būna riumiunizaoti’, yra 
apsaugomi nuo difterijos. To
ji liga dar ir šiandien yra vie
na pavojingiausių vaikų ligų- 

Vaikams neturint šešių me
tų amžiaus, reikalinga tik 
vienas **imniuniaaviaaa»”. f? 
šeimynos gydytojas tą

Jeigu turite Vaikų, nesulau
kusių šešių metų amžiaus, tuoj 
be atidėliojimo, apsaugok it 
juos nūo difterijos “inUnun 
žavimur’. Pašaukit save šei
mynos gydytoją, kad atliktų 
tą svarbų darbą. Atidėlioji
mas pavojingas. Maža tėvų žir 
no-, kad daugiau kaip 85 nuoa

1.

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

Sv. P. M.Gimfmo par. nuo kovo d. Iri 20 d.
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 (L iki 27 (L 
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. tfri balandžio 3 (L 
Sv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nao baL 3 d. iki 10 d. 
Sv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa 
vo koionijose. Visų katalikišku laikraščių agentai tegul, 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos

kiečių studentų korporacijos: skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Arminu” nariai. Norėdami ‘“tfraugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa-

kus didžiausia Liet irtos Vokie 
ęių organizacija “Kulturver- 
band” buvo pertvarkyta na-

1 nraarijos reikalus spręsdavo 
vienas “vadas”, šis “vadas” 
tao-jau pasigedo artimesnių pa 
ričjėjų. Netrūkūs jais tapo Vy
tauto Didžiojo ttiriversiteto vo

daugiau įgyti žinių savo veiki
mui “A r minia” nariai 1933 
metų vasarų važiavo į nacionai 
socialistų surengtą stovyklą 

visų mirčių nrao difterijos į- Krpperre, prie Karaliaučiaus,
vyksta tarpe vaiką, dar netu- 
rinčių šešių metų.

MfljĮVttlKti 
UETWW£

Čia buvo dirbami įvairūs dar
bai, niokomas-i nacių dalnn, 
klausomos ^grynų arijų”’ pa
skaitos ir t.t. Paskaitose buvo 

įkalbama apie rasizmą, žydų 
klausimą Vokietijoje, nacional- 
socialiamą-ir kitokį Hitlerio

Jau rašėme, kad praeitų me (“•mokslą”. Pragyvenimas Ir 
tų grwxkno pradžioje priiei ^taikymas darbo stovykloje
ja padarė pas žynrosnias Lie 
tavos vokiečių veikėjos kra
tas ir rado doog nasikofstaim-

būvn visai ne o sto-
lovos vokiečių veikėjno kva- piktas organizatoriai kiekvie- 

laam jeo ktlikytojed dar primom

rapijoms ir kolonijoms.

Jau Galima Įsigyti Nauja

PwltldiiBjgu n ranKMR) VaOvVeitS
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 2a6 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalimgiamūas maldas, 
Irtfnrt.jas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subMklrimmui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išlėkta Tėvų Mari.jonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais.$ 1.2a Užsakymus siųsti adresu:,

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

| SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintėfis Amerikoa lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 3. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me-
■L * tams $6.00.
“DARBININKAS”, Lie tariu Sv. Juozapo Darbiažnhų Sąran

gos organe®, išeina dukart į savaitę, 266 W. Beoad- 
way, So. Boston* Mass. Metama $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, 1, K K. S. A. orųnnas. savmtrašfta, 73 R
street, Wrikes Barre, Pa. Kama $2.0© ioe<a»». '

“LAIVAS”’, savtltinaa Tėr$ Marijonų žurnalas, 2334 Sa Oafc> 
lėy Avė., Ctadagi^ Illinois. Metams $2U3fe.

“STUDENTŲ ŽODIS'”, A. L. K. Studentų organizacijos žur- 
aelas, MartaimpoMa* Lofiege, Thompson,. Conn. Me
tams $2.00.

sios medžiagos apie nacių vei
kimą utasų vototybėję, Daton* 
jau šioje byloje- pravestas tar- 
dvr»a.s. IŠ jo matyti, kad Lie 
tnvos vokiečių gyvenimą tvar 
k ė Vokietijos užsienių vokie
čiams lendi sąjunga. 1933 m. 
šios sąjungom pinųbunkas bu
vo atvykę© į Kauną susipažin
ti sn svambiausiais vokiečių 
veikėjais ta vietojb postudi-
jtoti teikimo galimumus, bū- ė 
rie būtų suderinti Vokie- f 
trjno oaici(«adtatą dvasia.

Jau aw> H96.1 m. Lirtavoje j

kėdavo po 170 litų. Baigę sto- 
vykluuti užsienio naciai buvo 
Veltui vežiojami po įtairias 
Lietavos vietas.

1963 m. Vasarą “Kirfturbd- 
reta”’ organizacija Lietuvoje 
surengė dvį darbo stovykla* 
— PtaviskiaoNe ir Getatariš 
kmorn. Ir. čm guvažia vUsiems 
vokiečiams bav« nuolat kala-

LEONARO L 6SETIS
fteat Estate —* Itasarafice Notary Public

Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namą atsišaukite;'
4423 So. Falrffefd Avė. LAF. 0618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

I’irmadicnius ir Ketvirtadienius— iki G v. v.

-■n-i ,p

“MOTERŲ DIRVA", A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi.
Bis žantolas, j:’.34 So. Oakley Are , Chreago, UI , Mo- pra<t-:’K> sr»n* -tazrmr taekvfk--

Nenorimas Įveikiąs —
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. 18 Montrea), Canada ra
to, kad Jani daug tos«ibV»o NVGa- 
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne- 
bejBO&t plito skausmu. Tai nėra 
mokamas įiOdymas, Jis buvo atsiųs
tu lioosa jo valia. EJfeug kitu pra* 
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktare- receptas Ir turi gyduoles, 
kurt os didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nonialimu -— pamS- 
ginkite NUGA-TONE.. Pajusite naudų 
j keletą, dienų. Mes žinome, kad pa
tarsi t ir kitam, jtftoesio trytmeniaa 
už Vienų DolerĮ. Parduoda visi ap- 
ttekorlai n garantija grųiSnti pini
gus, Jei bOelt nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo nžkietkjhno imkit-—UGA-SOL 
—- Idealų Liuosuotejų vidurių 2bo 
h- SOc.

TOLMEFAT
•f Braškini. N. T.

t 4 aantk. »n4 k»»e no» oaly la.t M 
m M ■ 4>««k kil* to «vMr 

W»». for peopte who don t c.re ta
MfaM, KnMegMT H W toM*
tto .rrt.ni hnlthy. I beln( * narra ■MmM kn«w for Tv. trl.d u many 

.d Mbot .niy Kruehen .uvend 
(May U, U3Z).

-To 1«M tot BATELY and HAMTUSB- 
LY, takn n half tmpoonful of KruKh.n 
Bhito to n rim «* b°* «nt.r tn tbn 
mornlng bstore breakfwb—<fon t mln * 
ir—-~T . botu. that lašt. 4 vmk. 
eort> bot n trlfl.—«et KruKh.n 8.1U •» 

fully atteflad after Hn flrst fiBttto—

Help Kidneys e
Don't Take Drastic Oraga

Your Kldney. coitfafn 9 mlllion tlny 
tube. or fllter. wWch m.y be end.ngerert

dlKirdem m.ke you .uffer frofjv Oettlnc 
Un Nlphto. ftorvoo.ae.. tona Of Pep. £<•< 
P.ln., Rheum.tlc Paine, Dlzrtne* Ctr- 
elee Utider Byen, Neuml«ln. Aeldtty. 
Burning. ffrnnrttn* or ftcbln*. yon don't ond to take chancee. Ali druerfata no* 
hav. th« “ ------- ---
ment for 
erlntlon
brln* n«w vit.llty and I. «uaranteed to 
m.ke you feel 10 yeare youncer 'ln- one 
toeek or money baek on return of emaly 
Meka*. Cyatea coeta only 3c a doee at 
drucalatg and tbe guaraate. pyotoeta you.

GAINS 25*/a LBS. 
INTW0 MONTHS

CODLfVER OtL-tbiM a 
$taMtflfaMM*t'-**Now a Traat

stop frying todoroe your chiMren trrfifcoVnaty- 
uating. fnny flamred end livcr oila. Give them 
CoeoCod—tbn end limtr o J wlth a dblicioM 
cnocoisiT-e’ taurp—aner waxcrs cnpir ncKTte* n 
daily with viaoroun. athletk eiren<lhl Mm. 
Merder ot Minvaukco eaye:

‘•trforr nty tkūi (oot 
CatoC^olįi^tfo^iĮktd 
80 Ibi. i*lm,

nol tu tn iU tinto.”.
OUict cod lfv<»<ai kimn onlv Vitaminą A and n.
buį e<** -> 0,"r’nrft in VftJimtn IT—thn 
appetite an<9 grb«th 
P*MMting vėtaoun. 
Start ynurchiMrearyrith 
CoeoCod lu-tory. Aoll 
drntuorot.

_______ tOGOGOH

>BSKAM
LIETUVIŠ

KUS BCHTUS

w«ubakci
SOTAST
PUBLIC

BBAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKOBCIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į misų Spulkų. Tūtatogtonm P«nurtaotaw Btaois 
2WB WB8T <7>h STREET TeL LAPsyetta 108$

Naa Oeliamą^ 
Sąnartą —

naudofcttf
ANCMOt

rAfit-ESPZLLBRI
ftytų Prūsijos erokykbj sąjuto 
gos yrinininkė. Jos dažno la
nkymosi tikslas buvo paruoš-

toms $2.00
* VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesiais žurnalas, 4736 S. Wood 

St., Cbicagt), III. Metams,$1.80.
” savaitrašti*. Leidžia Lietuvių Umvorsalis Bia- *. », RBĮmi. Im. Mtm. tUO. 423 Gtnd atnaM1',lH"’

Bicoldjn, N. Y.______ __  - nw SOpStti uetOTOjs. Betrfl-

«<

ftorvoo.ae


Penktutlienis, kovo 22 d., 1935 nBTTIflTB

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠV, JURGIO PARAPIJA

KLEBONO PAGERBTUVĖS

Priest (poem) — 5-6 skyrių 
mergaitės.

13. Tho 1935 Models — 7-« 
skyr. mergaitės.

14. Kaip neims džiaugsmas 
(daina) — 7-8 skyr. mokiniai.

15. Lietuvos himnas. 
Vakaro vedė jum buvo kun.

V. Macevičius, kuris taipgi 
pasakė gražių kalbų prieš pra 
dėsiant programų.

Kalbėjo svečiai kunigai: vie

Sekmadienį, kovo 17 d., Šv.
Jurgio parap. svet. įvyko ge
rb. klebono kun. Juozo Čižau- 
sko pagerbt u vės, suruoštos vie 
tinių mokytojų seserų Pran
ciškiečių. Programų išpildė mo 
kyklos mok niai-ėe.

Programas susidėjo iš ke- L . t,., . *T "L?.~e . nuoliai Silvius ir Pius,turiolikos dalykėlių:)S

1. Šv. Juozapai (giesmė) — 
7-8 skyr. mokiniai. ,

2. Pasveikinimas — 7-8 skv-* »-
rių mokiniai.

Kalba — V. Žvirblaitė.
3. Gypsies (šok:sp«=- 5-6 sky 

( rių mergaitės.
4. Vakacijos pasibaigė — 

Kazimieras Rašinskas ir Kon
stantas Jasbutis.

5. Sapnai — 1-2 skyrių ber
naičiai.

6. Nuobodumas (monologas) 
— P. Petrauskas.

. 7. Scotch Drill — 1-2 skyr,
mergaitės..

8. Pikčiurna — 7-8 skyrių 
mergaitės.

9. Bell Boys — 5-6 skyrių 
bernaičiai.

10. Rose Drill — 3-4 skyr. 
mergaitės.

11. Cbinese Drill — 3-4 sky- 
1 rių bernaičiai.

12. Beautiful Hands of a

A. + A.
C-.'- v.-v-Tn®-"'* "^.etrrrr'fom

VERONIKA
PULEIKIENĖ

(Po tėvais Zemuntauiskaitč)
Persiskyrė nu šiuo pasauliu 

kovo to d., 2:30 vai. po pietų, 
1935 m., sulaukus 44 metu am
žiaus. sl’n'us Lietuvoj, Suvalkų 
rėdyboj, Virbalio parap., Stan
kaičių kaime. Amerikoj Išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Antaną, podukra Kazimie
ra, seserj Ona ir švogrerj Emil 
Oranieklus, pusseserę Ona Kun
cevičienę, pVisbrolj Joną Puniš- 
kj, 2 krikšto dukteris Ona Rū
daitę ir Stefanija Mockaitę ir 
daufclj kitų srlmintų.

Kūną* pašarvotas randasi 
8355 8. Union Avė. Laidotuvės 
(vyks pirmadlenj, kovo 25 d., 
8 vai. iš ryto iš namu i S v. 
Jurgio parapijos bažnyfa, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės siela, o iš ten 
bus nulydėta J fiv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Verunilios l’v.lci- 
klenės giminės, draugui ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj putama- 
vima ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame: Vyras, Po
litūra. W»-st«o, IMum-sa-i*-, 1*m»- 
hmlis ir Gmtnės.

Laidotuvėse patarnauju dire
ktorius A. Masu,skis. Telefonas 
BOUlevard 4139.

AlA
MARIJONA

VACUKIENIENĖ
(Po pirmu vyru I.a( vsiik-uė) 

(Po tėvui* Valiūnai U)
Mirė kovo 20 d. 1935 irt.. 6 

vai. ryto, sulaukus pusta am
žiaus. Kilo iž Suvalkų radybos, 
Vlrabejų kaimo. Amerikoje 14- 
gyveno 28 inetua.

Palike dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų., broli Martynų 
Valiūnų ir brolienę ir rimine*.

Kūną* pašarvota* Urtchavi- 
čiaua koplyčioj. 2814 W. 28rd 
place. Luldotuvė* (vyks fteftta- 
dlenj, kovo 28 d-. U koplyčios 
8:38 vai. bu* atlydėta i Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
West Hide, kurioj įvyks gedu
lingos pamaliios už velionės 
sielų. Po pamaldų Imas nulydė
ta j ftr. Kasimiero kapines. .

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys
tamus-mas dalyvauti tiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyrus, Itroils, 
Iknė ir GimtuBs.

Ilto-

lAldotuvių direktoriai Ia- 
nkawic* ir Mūnūs. Telefonas 
CANal 2418.

I

Prasidėjus baseball sezonui, 
Rakauskas šįmet su jais žais

Jonas Ūsorius dėkoja kle 
,bonui kun. J. Čižauskui, kun 
V. Masevičiui, visoms drau
gioms ir kurie tik prisidėjo 
prie labdaringo darbo mūsų 
sesutėms Pranciškietėms.

Ant galo kun. Juozas Či- 
žauskas dėkojo už suruošimą 
gražaus jam pagerbti vakaro 
ir suteiktas dovanas.

Garbė seserims - mokyto
joms, kad nepamiršo pagerbti 
tų, kuris, ištikrųjų, užs:pelno 
pagarbos.

Kas link vaikučių, pildžiu
sių programų, reikia pasaky
ti, kad, atsižvelgus į jų amžį 
ir mokslo laipsnį, savo užda
vinius išpildė kuopuik'ausiai.

Žmonių buvo pilna svetai
nė, kas rodo, jog parapija my
li ir gerbia savo klebonų. Vai
kai kovo 19 d. turėjo liuesų.

SPAUDOS RĖM. DR-JOS 
VAKARAS

“Draugo’ vajaus vakaras 
bus baland. 7 d.; Rengimo ko
misija, t. y. valdyba (kleb. 
kun. J. Čižauskas, «M. Aukš
čiūnienė, S. Bukšaitė) deda 
daug pastangų, kad vakaras 
Pavykty. ,

Dovanų kauliukais žaidėja
ms aukojo dvasios vadas ir 
pirm. klėb. kun. J. č’ižauskas, 
vjce pirm. S. Bukšaitė, rast. 
M. Aukščiūnienė, O. Škulienė, 
B. Dapkienė, A. Juodsnukai- 
tė, Meškauskienė.

Per vajų iki šiol O. ŠkuLe- 
nė gavo daugiausia “Draugo” 
skaitytojų, be to, ir tris “Lai
vo” skaitytojus. Ūsorius — 
antras.

Dr. J. Jonikaitis, plačiai 
žinomas gydytojas, per M. 
Aukščiūnienę vėl atnaujino

Draugo” pren.
Vajus tęss iki Velykų.

Naujiena Detroito 
Lietuviams

Šį šeštadienį, kovo 23 d., 
7:30 v. v., parap. svetainėje, 
A. D. Kaulakis, tik kų grįžęs 
iš Lietuvos rodys judamus ir 
kalbamus Lietuvos paveikslus. 
Jau daug kartų judam, pa
veiksluose matėme įvairius 
Lietuvos vaizdus. Bet dabar 
bus proga ne tik matyti, bet 
ir girdėti Lietuvos šiandieni- 
nį gyvenimų.

■8

Lįet. Dukterų dr-ja ruošia 
si prie vakaro, kuris įvyks 
tuoj po Velykų. Komisija (B, 
Dapkienė ir Balčiūnienė) iš
rinko juokingų teatrų tam va
karui.

PAGERBTUVĖS MOKY
TOJOMS

Moterų Sųjungos 54 kuopa 
rengia mokytojoms seserims 
Pranciškietėms pagerbtuvių 
vakarų kovo 24 d., parap. sve
tainėj, 3 vai. popiet. Bus pasi
kalbėjimas, kauliukais žaidi
mas ir užkandis. Visos sųjun- 
gietės prašomos atsilankyti ir 
atsivesti drauges. Pelnas eis 
seserų Pranciškiečių reikala
ms.

Visa kuopos valdyba dar
buojasi, kad vakaras pavyktų.

Valdyba

Detroito Lietuvių Žinių sky 
riuj (“Draugo” 63 numery) 
tilpo korespondencija apie Mo 
terų Sųjungos kp. Užgavėnių 
vakarienę. Tarp pažymėtų da
rbininkių apleista M. Valatke- 
vičienė. Jinai taipogi daug pa 
sidarbavo tų vakarų. Korosp.

žino-Chas.. Stepanauskas, 
mas lietuvis kontraktorius, 
baigė taisyti bažnyčios lubas 
po vargonais.

Šį sekmadienį po sumos jau 
nį vaikinai, arba ir vedusieji 
kurie mėgsta sportų, prašomi 
sus'rinkti. Bus suorganizuota 
sportė sekcija. *

Petras Rakauskas, sūnus U- 
ršuiės Rakauskienės, su savy 
žmona išvažiavo į Texas sj 
Detroito “Tigers” praktikuo
ti baseball.

LIETUVIS 20 METŲ 
PAJŲBIZNYJE

Jonas. Homchis vienas ga
biausių lietuvių kepėjų atida 
re da dvi (naujas) keptuves 
(šakas) vardu Acnie Pie Co.: 
vienų Clevelande, o kitų Buf- 
falo.

Acme reiškia aukščiausios 
rūšies. Jos savininkas yra gi
męs Lietuvoje; yra vienas pi
rmųjų biznierių Detroite, nes 
prieš 20 metų atvykęs į De
troitu atidarė nedidelę kėpy- 
kių ant Westminster St.

Sūnus Jonas lanko Wayne 
university (Detroite) ir yra 
geras smuikininkas.

Homskiai samdo lietuviu? 
darbininkus. Gyvena gražioj 
rezidencijoj ant Appoline St.

Detroito žiedas

kat. moterų ir merginų sųju- 
gon. Pirm, J. Medinienė su O. 
C, Aksomaitiene apsiėmė at
lankyti.

Aksomaitienė sako, kad me
rgaitėms bus padarytas sur- 
prizas.

Tęskime verbavimo darbų, 
nes per šį vajų įstojimo mo
kestis per pus nupigintas. Ku
rios nenori įsirašyti į pašal
pos, pomirtinės skyrius, gali 
įsirašyti į apšviotos skyrių.

Gyvas reikalas yra ne tik 
jaunametėms (nuo 6 iki 18 
m.), bet jaunoms ir suauges
nėms merginoms įsirašyti Sų- 
jungon. Taį geriausias Moterų 
Sųjungos rezervas.

a ANTANO PABAMJA
Kovo 3 d., parapijos vaka

ras davė pelno $195.90. Pini
gai priduota parapijos komi
tetui.

Pereitų sekmadienį pas Sta- 
nulius lankėsi viešnia p. Vai- 
zbūnienė iš Clevelando.

Kovo 24 d., Lietuvių svet., 
W. Vernor ir 25 gat., 7:30 vai. 
vakare' bus rodomi judomi ir 
kalbamieji iš Lietuvos pavei
kslai. Rėdys A. D. Kaulakis. 
Be abejonės, paveikslai bus
įdomūs, dėlto verta kiekvie-

Savo 54 kuopoj turime dvi!““' )»<» purtyti ir ižgirrfi 
darbščias nares M. Vaičiūnai- ietuvlska* kalbant. Nepraleis- 
te ir V. Cepelionytę, Jos yra Pr0£°s-
pavyzdys kitoms.

Mot Sųjunga yra naudinga 
ir reikalinga pačių narių ge
rovei. Natūralu, jeį maža bus 
merginų kuopoj, menkas bus 
ir jų veikimas.

Dirbant vienybėj, nieks nė- 
bus sunku atlikti. Iš tokio da
rbo susilauksime didelių re
zultatų. Patarlė sako.: “iš ši
pulio vežimų priskaldo”.

Detroito žiedas

Baland. 7 d., Lietuvių svet., 
Šv. Antano parapijos mokyk
los seserys mokytojos rengia 
didelį vakarų su įvairiu pro
gramų. Seserys ir klebonas 
kun. I. F. Boreišis prašo, kad 
tų dienų nieks nerengtų pra
mogų, bet dalyvautų seserų 
parengime.

draudę, gera proga apsidrau
sti mūsų didžiulėj organizaci
joj. Sųlygos prieinamos jau
niems ir seniems. Kas norėtų 
daugiau sužinoti apie apdrau- 
dų Sus-me, prašomi kreiptis 
į aukščiau pažymėtus organi
zatorius.

Kai kurie pasitenkina tuo, 
kad dirbtuvėse yra apdrausti. 
Žinokite, kad dirbtuvės ap
drausta gera tol, kol joj dir
bi. Atleidus iš darbo, pasibai
gia ir apdrauda. Susivienyrm 
apdrauda visada gera, o ypač 
nelaimei ištikus, nes teikiama 
pašalpa.

Todėl, labai svarbu, kad, 
kol dar laikas ir galima įsi
rašyti, dėkimės prie savo tvi
rtos organizacijos.

MOTERŲ SĄJUNGOS
vajinissus-mas

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
kovo 7 d., parap. salėje.

Sus-me kuopon, O. C. Akso- 
maitienės pasidarbavimu, įsi
rašė nauja narė A. Jėsukai- 
tienė.

Nutarta kiekvienam mėn. su 
si rinkime viešai perskaityti 
dedamus “Moterų Dirvoj” Ce 
ntro Valdybos pranešimus, sva 
rbiausius straipsnius, ypatin
gai apie naujų konstitucijų ir 
juos žodžiu aiškinti bei disku-jlandžio 11 d. teatrų ir parodų.irįnk0’ organizatoriais K* Mi-

. visų dėmesiui
KUR BUS RODOMOS LIE

TUVIŠKOS FILMOS

tfOMENS DEMON- 
STRATION

Varg. J. A. Blažys su Vy
čių choru rengiasi prie Vely
kų iškilmių. Pamokos būna pe
nktadienių vakarais, parapi
jos mokykloj. Norintieji mo
kintis giedoti kviečiami atsrč 
lankyti į pamokas.

Department of Recreation
rengia vienoj didžiausių gve- Kadangi dabar eina SLRKA 
ta nių Detroite (Olympia) ba- j naujų narių vajus, 265 kp. iš-

IŠ D. K. S. R. DRAU
GIJOS SUS-MO

.t«n 'ii............. f— f ų#4
I). K. S. R. dr-jos susirinki

mas įvyko kovo 12 d., parapi
jos salėje.

I)r-ja padidėjo dar vienu 
nauju atstovu (R. Valatka) iš 
Šv. Vardo draugijos. Draugi
ja yra išrinkusi atstovu ir J. 
Majauskų. Taipgi sus-nių ap
lankė ir dainininkė A. Juod- 8
snukaitė.

Vice pirm. ir koresponden- Į 
tė S. Bukšaitė pranešė, kad Į 
“Draugo” vajus eina sėkmin
gai, kad atstovės darbuojasi 
tikru pasišventimu ir jau yra 
surinkta gražus skaičius 
“Draugo” prenumeratų.

Pirm. kun. J. čižauskas pra 
nešė, kad vakaiui diena pas
kirta balandžio 7 d. ir atsi
klausė, kas būtų patogiausiai 
rengti. Po trumpų pasitarimų, 
nusverta rengti kauliukais žai 
dimų (bunco party).

Dovanų pasižadėjo aukoti 
pirm. kun. J. Čižauskas (2), 
B. Dapkienė, S. Bukšaitė, V. 
Čepelionyte, O. Škulienp, P. 
Meškauskienė, A. Juodsnukai- 
tė ir M. Aukščiūnienė. 
i Vakaro rengimu rūpinsis va 
ldyba. ’

M. Aukščiūnienė, rast

suoti. (šis Aksomaitienės įne
šimas tilpo “Moterų Dirvoj” 
No. 11 (236) Ijapkričio mėn., 
1934 m.).

O., Aksomaitumė įnešė, kad 
reikia aplankyti merginų so- 
dalieijos susirinkimų baland
žio mėn. ir gyvu žodžiu vary
ti agitacijų ir kviesti sodali- 
cijų įsirašyti vienintelėn liet.

Lietuvius atstovaus A. Bajo-! 
rinienė, žmona Jono Bajorino,, nuosavybę . ant Cardoni avė. 
pirmutinio lietuvio Real Es
tate ir Notary Public Detroite 
(East Side). Jis pirmas par
davinėjo žemę ir namus lie
tuviams ateiviams Detroite.

Dabar turi ofisų prie Grand 
River ir Livemois gatvių.
Prieš 20 m. jis turėjo biznį ir

Čia d'rbo Aksomaitienė (tada 
Ona Žilinskaitė); ji prižiūrė
jo visų biznį, čia ji išmoko ir 
Real Estate biznio.

Ant. Bajorinicnė yra tikra 
O. Aksomaitienėg sesuo.

“Jaunoji Atgimusi Lietuva”, 
lietuviška filmą, kurių rodo 
A. D Kaulakis, bus galima 
matytį sekančiose vietose:

Šeštad'cpi, kovo 23 d. — Šv, 
Jurgio parap. svet. 1313 West- 
minster' Avė., Detroit, Mioh.

Sekmadienį, ''kovo 24 d. — 
Lietuvių svetanėj, 25-tos ir 
Vernor Hy., Detroit, Mich.

Pirniad. ir antradienį, kovo 
25 ir 26 dd. — Šv. Jurgio pa
rap. svet., 6525 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

Pradedant kovo 31 d., A. D. 
Kaulakis rodys šiuos įdomius 
paveikslus Pittsburghe visų 
savaitę iki balandžio 4 d.

\ Detroito žiedas

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juknos Ūkis

ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublio 8340

5340 SO. KEDZI1 AVĖ.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės, rūšies pamink

lų ir Gralmamių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių Laidotum 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. EaMis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lackawicz ir Sims
2314, West 23rd Place 1
Phone CANal 2515 Cicero 5927

J. LiHlencHS 4092 Archer Avė. i
Phone LAFayette 3572

S.P.Mažeūa 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

aitru Bosam,

Veskite paminklų reikalu t 
I sd pačiais iMlrhėJela.

MOUNT CARMR 
KAPINĖSE

VlewM blokas | rytos nae 
aidMuHp sarta

H1LLSIDE, ILLINOIS
Res PFJtHAI'ol.A »OII 

BKLMOMT S4M 
Offleei HJIJ8ITIK MM

▼ianeat Koe*>Ul.

A. Petkus
J. F. Radziūs
S. M. Skutas
Ckas. SyreniKč
I.J.Zolp

668 West 18th Street 
Phone ęANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTfc]
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



6 Penkiadienis, kovo 22 d., 193;%
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VIETINES
40 VALANDŲ ATLAIDAIskutinai 1Ssiimkite pi«*»as” iHLMiiuy mumum ieras> tada nebus rūpes(yl0

NORTH SIDE. — Sekma
dienį, kovo 24 dieni}, 10:30 va
landą ryto, per sumą Šv. M y 
kolo parapijos bažnyčioje, 1 «>44 
Wabansia Avė., Chicago, TU., 
prasidės 40 valandų atlaidai 
ir baigsis iškilmingais mišpa
rais ir Švč. Sakramento pro* 
cėsija antradienio vakari}, ko- 
\ o 26 dieną, 7:30 valandą.

Todė nuoširdžiai kviečiu vi
sus parapijiečius, lygiai ir pa
sauliečius, dalyvauti atlaidų 
po maldose ir pasinaudot i tei
kiamomis Dievo malonėmis. 
Ypač prašau, kurie tik galė
site, atlikite išpažintį ir pri
imkite šv. Komuniją.

Svečių- kunigų atsilankys 
kasdieną, todėl kiekvienam 
bus progos atlikti išpažintį; 
tik pas'naudokite ta progžl.

Jau šeštadienį po pietų vie
nas kunigas svečias atvyks, ir 
padės išpažinčių klausyti tą 
dieną ir sekmadienio rytą.

Pamaldi} tvarka bus tokia:
a) Pirmadienio ir antradie

nio rytais pirmos mišios bus 
laikomos 5:30 valandą, pasku
tinės arba suma 9 valandą. 
Kitų mišių laikas visuomet 
bus paskelbtas prieš mišparus.

b) Rožančius per visas tris 
dienas bus kalbamas 3 valan
dą po pietų.

e) Mišparai bus laikomi vi
su trijų dienų vakarais 7 va
landą.

d) Pamokslai bus sakomi 
po paskutinių mišių ir per m -
šparus.

Kun. J. pvkrskas-, kleboną?
—r ------------------- ' ' ~ '

PILIETYBĖS REIKALU

ir baimės.
Charles P. Kai,
756 W. 35th Street, 

Boulevard 5913.

SEKMADIENĮ BAIGIAS 
SEZONAS

DU TYMAI KOVOS UŽ 
ČEMPIJONATĄ

tent “Infflammatus’ ir “Sta-
bat Mate'r” — Rossini, “Re- 
gna Terrae” — Curto, ^Mal
da” — kun. J. Čižausko ir 
“Am Meer” — Sehubert - 
Wilhelmi, šį paskutinį išpil
dys smuikininkas virtuozas 
prof. Antanas Žydanavičius.

CICERO! ŽINIOS
Susirinkimas Šv. Antano dr-' f ’ -Jgijos įvyko kovo 3 d. Skaity 

ta kvietimas į L. R. K. Vaka 
rinių Yals. 12 konferenciją. Iš 
rinkta 5 atstovai. Išklausius 
raportų ap'.e ligonius, kuri t; 
buvo trys, pašalpa nutarta iš 
mokėt. Po to buVo raportai 
įvairių komisijų. Labdarių ats, 
pranešė, kad pavasarį labda-

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio basketbaU sezonas 
baigsis sekmadienį, kovo 24 L Į 
Šv. Pilypo gimn., Jackson blv. į 
ir Kedzie avė. 1

Dalyvaus rinktiniausi tymai

Be- savųjų jėgų, pakviesta 
žymūs svečiai. Todėl malonu 
priminti ne tik brightonpar- 
kiečiams, bet įr kitų kolonijų 
lietuviams bei muzikos mylė
tojams, jau iš anksto rezer- riai turės viešą rinkliavą, 
vuotl tą dieną, nes Brighton 
Parko choras, kaip visuomet, 
žada patiekti publikai daug 
malonumo. Vėversys

Pranešus, kad vienas mm 
draugijos narys kandidatuoja

Įeiti 6 d. balandžio, čekmad.
i7:39 Mišiose prie šv. Komu
nijos in eorpore. Mišios Imi 
laikomos draugijos intencija. 
Tą pačią dieną įvyks draugi
jos susirinkimas, 1 vai. popiet. 
Nariui raginami atsivesti nau
jų narių. \

Draugijos valdybą 1935 m 
radaro-: A. Valančius — pirm., 
B. Kelpšas — vice pirm., ,1. 
Stankevičius — rašt, A. Kun 
drotas — finansų rast., O. Po 

icius — iždininkas, J. Grigelm- 
tis - kontrolės lašt., J. Liau 
gaudąs ir J. Tekorius —- ku 
sus globėjai, J. Mikolainis —

SUCH IS LIFE—

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

į Cipero paiko tarybą, nutar- ipjn)10J( maršalka ir I,. Mai- 
linkus — antras maršalka.

Juozapas Stankevičius
ta jį remti. | vietą nesilanka
nčių dviejų komiteto narių, iš
rinkta Uauji.

Pranešus, kad mūs kleb. ku
nigui II. J. Vaičūnui sueini 
20 metų kunigystės jubiliejus,Chicagos apskrity. Pirnrausia , . - . — - , .

žais Providence prieš North _. V° 17 d*’ parap> svetai’ nutarta kviesti visas draugi- 
Side. Šie tvmai, po kelių me- *eJe AP®st- Maldos dr-ja ha-(jas pasitarimui,- kaip tas su- 

znycios dekoravimo naudai tu kaktuves paminėjus. Tam t'ks-tų lygoje, tik dabar pasiekė 
aukštas vietas ir, manome, 
kad dar aukščiau gali pakilt 
laimėjus. Paskutiniam žaidi
me loš Cicero prieš Marųuette 
už čempijonatą.

Tat, visi į Šv. Pilypo gimn. 
sekmadienį, kovo 24 d., 3 vaL 
popiet. J. G

rėjo sėkmingą pramogą. Pel 
no liks apie 50 dol

lui išrinkta komitetas iš tri-

RADIO
Viena populeriškiausių ra 

dio programų yra Progrese 
Furniture krautuvės. Jame vi •Uookm aa tn "hookie.”

jų narių. Pirm. išdavė rapor s»dos girdėsi gražios muzikos

Pereitą savaitę bažnyčios de 
koravimo fondan aukojo se
kantieji: J. Mockevičius 10 
dol., L Gen’otis 2 dol., I. Mi
siūnas 1 dol. Šią vasarą baž
nyčia bus kuogražiausiai išde- 
koruota ne vien iš vidaus, bet 
bus atnaujinta ir iš lauko pu
sės.

be to, jos skelbimai nenuobo
dūs. Negalima praeit nepami
nėjus praeito sekmadienio pro 
gramo. Ka lniečių kvarteto dai 
navimas man labai patiko

Klausytojas

propagandą prieš Vokietijos 
nacius. Šaukia vokiečius dar
bininkus, kad jie sukiltų it 
sugriautų Hitlerio režimą ir 

:visą nacių tvarką.

KURSTO VOKIEČIUS 
SUKILIMAN GARSINKITES “DRAUGE”

REIKALINGA DARBI- 
________ N INK AI_________

Reikalinga vedusi pora pri
žiūrėti namą. 3 kambarių pa 
gyvenimas veltui. Arti Doug- 
las Park.

“DRAUGAS“ B0X 241 
2334 So. Oakley Avė. 

CANaI 7790

tą iš “Draugo“ bendrovės š5 
rininkų susirinkimo. Pranešta 
kad “Draugo“ šėrai pakįlo.

Nutarta atnaujinti dienraš 
“Draugo“ prenumer. 1935 m 
“Draugas“ eina pas nutari
mų ra?t. Taipgi nutarta, kad 
raštininkas rašytų korespon
dencijas į “Draugą“ iš drau
gijos veikimo.

Nutarė velykinės išpažinties
Kovo 24 (L, parap. svetai

nėje.^7. Veronikos dr-ja ren- nėj, kad pagerbus darbšti} ir 
gia kauliukais žaidimo pra- visa širdim parapijai atsida

vusį visų mylimą kleb. kun. 
A. Linkų, jo vardo ir gimimo 
.d’enos proga. Bus gardi vaka
rienė, trumpas bet gražus pro 
gramas; grieš’gera orkestrą. 

Prašome nepamiršti tos die-

mogąi Visi kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Turės daug 
gerų dovanų.

RENGIA BAŽNYTINI 
KONCERTĄ

BRIGHTON PARK. At
sižvelgiant į praeitį, bažnyti
nių ir pasai linių koncertų š’oj 
parapijoj pasisekimus, į skai
tlingą publikos atsilankymą, 
parapijos choras darbuojasi,
kad rengiamas bažnytinis ko- j I§ anksto rengiamasi prie 
pcertąs Kančios sekmadieni, šaunaus vakaro — bankieto, 
balaiidžtb 7-d:, vakare, N. 'P baland. 28 d., parap. svetai-'nos ir dalyvauk puotoje. Rap. 
P. Š. bažnyčioje pralenktų vi
sus buvusius.

Art. Justas Kudirka kas
LIETUVIAI DAKTARAI:'

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Lietuviškoji spauda sukėlė!‘^'^i penktadienį mo-

RYGA, kovo 21. — Tąrp- 
tantinis internacionalas iš 
Maskvos radijo stoties veda

CLASSIFIED

lietuvių tarpe nepaprastą nu
siminimą, kada senatorius Si- 
nriette patiekė bilių legislatū- 
ral (kovo 5 d.) Springfielde, 
kad uždėt didelę slogą ant ne
paliečių. Žinoma, tas liečia tfu 
kstančins lieti.vių.

Lietuviai, kaip ir kitos tau 
tos, nesiskubino tapti J. A. V. 
piliečiais. Lietuvių nebuvo pi
lnai nustatytas gyveninio kt 
lias. Didžiuma jų menė grįžt, 
atgal į Lietuvą. Už tai apū 
lenkė su pilietybės klausimu 
Ar legislatūro/e šis bilius bus 
perleistas, ar ne, vienok ateis

kiną chrrą ir solistus bažny
tinių kūrinių. Čia paminėsiu 
keletą bažnytinių kūrin’ų, bū

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR: VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS ' 

optometrjcai.lv akiu
SPECIALISTAS

ra'fnrvl"" aklų Įtempimą. kuria 
. . erioiast lrrtl galvos akaudgjlmo, 

ivaiginio, aktų aptemimo, nervuotu- 
»no. skaudamą aklų kar«t|, atitaiso 
rumparegyętą ir toliregystj. Priran- 

<ui teisingai akinius. Visuose ataitl-

Office Phone lies. and Office 
PRO-pcct 1028 2368 So. Ijeavltt St.

CANaI 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

I to 4 and 7 to » P. M.
\ Sunday toy Appolntment

Tei. CANal 't Res. PROspect M68

DR. P. Z.ZALATORIS
OTDVTOJA8 jr CHIHUHOA8 

1821 SOUTH BALSTEU STREET 
ResMenciJa MOd so. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 1 popiet 
« Ik) ».♦. vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI
Offfc-e Te|. HIAltock 4848 
Ren. Tel. CKOvehlll 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8488 W. 84ABQUETTE lW>AP
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

r
Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Te. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

AUTOMORII.E8 ALTOMOBI1.ES

EMIL DENEMARK INC
—^Vartotų Karų Bargenai=

pasali. Coupe.
______ _ _ ___ . gen taierai.
trunk rack. whlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy 838.*»

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu-. 9eyl. 5 i
rime keletu 1934 Chevrolets. Se- JfrtMaa. r drat. ratai, 
dans Ir 2 durų Sedans. visi kuone
nauji Ir apkainuoti taip. kad Jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

PONTIAC — '34 — 2 door Tourlnr 
Sedan. wlth bullt-in trunk. juodas. 
5 drat. .ratai, radio ir karSt - van
deninis Šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUVMAK.

FORD — '34, 2 durų Sedan, Mėly
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. ga-rantuotas Ir ankalnuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

o«e egzaminavimas daroma* su 
persėk o jiinas nepilicčių gyve *^klrį eąrodana* masiaust** kiai
ntojų. Tat būtinai reikaling. 
kad kiekvienas vyras ir m<. 
tėr's išsiimtų pilnas piliety
bės popieras, kad mums ne
reikėtų bijoti panašių įstatj 
mų arba kad neprašalintų ’s 
darbo. Šiandie randasi pei 
virš 20 milijonų žmonių, ku 
rilios valdžia šelpia. Didelė da 
lis jų yra nepiliečiai. Tokiu 
būdu mūsų valdžia kreip'a dė
mesį tų, kurie -nėra piliečiais 
Kitais žodžiais, ji žiūri į miu 
sn panieka. Tat, parodykime, 
kad mes, lietuviai, nesame pa-
ofM> Toi, cicero u>
Res. Tel CICERO MM

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvf, Cicero miestelio pirmu* Svei

ka t n« Knmlsljnnlerlu*. Yra gerai C1 
fvrlei’lama iinomat Praktikuoja. Jau 
23 melus specia Hw»vo užsieny. Ps- 
sskmlngnl K'- '<■ libi'tinisllziim, Pinu 
ėlų Ir fttrdU-s ligas

Valandos:
Ntm 1# Iki 12 vai -v,,. nūn r 1V1 < 

. vai popiet Ir 7 IV 1 « v«l v.lVsrs 
b Šventa df~r>>«!• parai sn-ltartmą.
| 4090 West 13th Street
I ocmn uju.

daa. Speciali atyda atkreipiama" j 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo lft Iki 8 v 
Nedfilioj nuo 10 Iki 12. Daugely at-

akys atitaisomos be akiniu. 
Ka/nAe pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 1 Iki, 4 Ir nuo S Iki 8 vak. 
Nedėlfomls pagal sutarti 

OfLao telef. BOCIevard 7820 
Namu Tel. PROspcii 1880

Tel. BOCIevard 7042

DR. C. Z. VĖZEL’IS
DKNTI8TA8

4645 So. Ashland'A ve.
arti 47th Street 

Vai.; nuo t Iki I vakare 
Beredoj pagal autart}

Ofiao Tel.: PROspect 6376 
Ucr.. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RDSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Ohirnrsas 

2500 W. 63rd St

, Tel CANal 8128 v 1

DR.G.I.BLOŽIS
DpUTlsfAS

2201 W. Otrmak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki I vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel LAFayette 7SG0

DR. F. C. WINSKUH AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

FORD —’3l — 2 door 5 pesaž. coupe. 
Juodas su 5 drat. ratais. Gerame 
stovyje .......................................... 3236

PONTIAC — '34 — 4 door Tourlng 
Sedan. with bui,t-ln trunk. Juodas. 
6 dr-it. ratai. Vėliausio modelio, 
maf.nl vartotas, garantuotas, kaip 
naujas ......................................... 8846

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-.

kių akių. Ekspertas tyrimo a-jon»o vai.: t ai 4 ir «:8o iki s:M 
Irių ir pritaikymo akinių Heredomls ĮLned«llomls pagal sutarti

rrea. CANaI 8188

DR. S, B1EŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2901 W. Oermak Road
Valandos l~| Ir 7—8 vak. 

Saredemt* |r Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Ųdlifornia Avė.
Telefoną* REPaMlc 7888

Res. 3616 W. 88th 8t. Pagal sutarti-

Oflaoi Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMku-k 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiao valandos: 2 4 Ir 4-8 vai. vak. 
RealdenHjoa Ofisas: 286» W. 88th M 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 «nl. vak.
8erėdomi* ir N*d6Uomls pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTT8TA8

1448 SO. 48Ui CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., U Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAIJfTED ST.. CHICAGO
Paned. Bered. Ir Buba t. 2—9 vai. 

riTTICK — 'SS, Model 67, 6 pasali
Sedan, Juodas, fieSl drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buiek sedan 
ISrodo kaip naujas, nerasite jam 
panašaus. Garantuotas ............ |T8»

PONTIAC — '30 — 4 door Tourlng 
Sodan, juodas. 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių cllinderlų karas, to
buloj padėty ............................. 3275

STUDERAKER — ’22. 5 pasali, coupe 
su bulit-ln. trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. labai puikiam stovy Ir Išrodo 
kaip naujas. Garantuotas ,. 8486

FORD *88 — 2 pn«až. Cnnvertlble 
Coupe, V-8, Juodas mu Geltonais 
ratai? lr gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy .............................................. 8385

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk i t mano iškaban 

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

Phone CANaI 0523

Tel. Ofiso BOCIevard 6818—14 
Res. VTCtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1: nuo 8:80-8:88 

756 Wtst 35th Street

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 'lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TH. VTRglmla

Ofiso vai.: 2—4 Ir I—8 p. m. 
Nedėllnmla pagal sutarti

IVAIBOS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AI
OFISAS

4729 So. Ashland Avėt luboe
CHICAGO, ILL.

OFI8O VALANDOS
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:20 vai 
vakaro. Nedėltomta nuo 18 Iki 18 

valandai dieną 
Telefonas MIDvray 8888

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS* Ir CHIRURGAS

4ft31 80 ASHLAND AVĖ
Tol. YARds 0884 

Ros-: Tel. PLAsa 2400 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryto: 2-> ir 7-9 v. v 
Nedėldleolaia nuo 10 Iki 12 diena

Tel. l.AFayeMe 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 Weat 43rd Street

(Prie Aretier Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 9 vai. vakare 

Seredomls lr nedėltasnfe pagal 
•u tart)

Ofiso Tel.; LAFayette 8419
Pe«. Tel.: VIRgtnla 8889

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTA8

G A 8 X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 
Kampos Freneiscn Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

GF’SAfl IR REZ 
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais 1 
iki 2 popiet — fi Iki 1:20 vakare. 
Nedėliotais nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUICK *31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohdlr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buiek geram stovy .... 8375

---- ----’
CHEVROLET ’»<• — 2 n°ar ■*dsl>. Tamsiai failas. 6 eream drat. ratai, 

tik trumpą laiką vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC ’80 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whlpcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina .......... 3375

UUięK — '32 — Model 97, 5 Sedan. 
tamsiai mėlynas. 6 drat. rotai, spot 
light, speclal pllot ray light, whip- 
cord trim. I^bal gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bul- 
ckas ............   *5*5

BUICK '80 — Model 4«S. 2 nn-až. 
coupe bu rnmble sėst, Frencn bii>e. 
4 drat. ratai, labai gražus coune
tobulam stovy 8285

CADILLAC — '21 — V-12. 6 Posaž. 
Town Sedan, wlth rear trunk. « 
drat. ratai with whlte slde wa,1*5 
Išrodo kaip naujas iš vidaus lr Iš 
lauko Maroon palnt .............. *•»-»

CADILLAC '28 — V-8 6 Sedan .Mė
lynas. 8 drat. ratai, trunk rack. 
whlpcord trim. Pulkus karas, ku
ria dar Ilgai tarnaus..............

PACKARD '28 — I cyl 7 R<’dnnė#J i 
drat. ratai trenk rack .......... M

BITICKS — Visų modelių. — Mea vi
suomet turime ant vieton 
staką garantuotų vartotų Buiek ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buiek, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

TjuSALLE — '30 — 2 door, 6 pasai.
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggsge conipartment. lAbal gra
žus bei populiarus LaBalle mode
lis ................... ..............................8885 _____

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

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

‘_____ Crawford 4-100______ _
LIETUVIŲ ADVOKATAI '

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 9 Iki S. 
Panedilto, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais I Iki 8.
Telefonas CANaI 1175 •

NAMAI: 6459 S. RockweU 8L
Telefonas RF.I»wbUn 8000

Telephone BOUlevard 2900

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4881 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 461B S. Roekerell St.

Phone REPublie 9728 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St 

Chicago

KONTRARTORIAI

f.EI, VIS RI ILOLYO OO.
Kon t rak toriai

Statom naujus Ir taigom senus na
mus. Mūro, cetnento. medžio Ir trtog- 
dengystėa. Lengvi Ižmokneėlai arba 
c*«h. Gaisro apkalnavlmas ant narnų 
ir rakandų.

3358 S. LITVANTCA AVĖ.
Tel. BOVlevard 8827

optometrjcai.lv
ALTOMOBI1.ES

