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DIPLOMATAI DIRBA UŽ TAIKA, 0 
MILITARININKA! RENGIAS KARAN

MINISTERIS LAVA LIS DAR 
TARSIS SU SEKR. SIMONU

PARYŽIUS, vas.
Prancūzijos diplomatai ir nū 
Ii tariniai ekspertai pradėjo 
vienkart rengtis taikon ir ka- 
ran. Pirmieji deda pastangų 
vykdyti taiką, o antrieji no
ri būt pasirengę kovon, jei 
pasirodytų, kad taiką išlaiky
ti nėra galimybės.

Užsienio reikalų ministeris 
Uavalis laukia čia atvyk
stant Anglijos užsienio rei
kalų sekretoriaus Sir John 
Simono. Jis atvyks ketvirta
dienį. Sakoma, kad jiedu pa
darys galutinus taikos užtik
rinimui planus. Sekretorius 
Simonas tuos planus patieks 
naciams ir bolševikams, lan
kydamas Berlyną ir Maskvą. 
Rasi, jis stačiai iš Paryžiaus 
v
Maskvon.

Kalbama, kad jiedu sutars,'111^ 
kokiomis sąlygomis leisti Yo-

3c A C 0 P Y
Telefonas: Canal 7790

KIEK BEDARBIŲ 
J. VALSTYBĖSE

TIKRAS SKAIČIUS NEŽI
NOMAS — DAUGIAU 

KAIP 10 MILIJONŲ

JAUNIAUSIAS
VYSKUPAS
PASAULY

SENATAS GAUNA 
\ DAUG PROTESTŲ

DRAUGAS
THE MOST INELUENTIAL 
LITU IJA NIAN DAILI D* 
AMERICA.

METAI-VOL. XI

TREČIOJI “DRAUGO” 
RADIJO VALANDA

TIK 32 M. AMŽIAUS; PA
...... M’ASIIINGTON,vas. 26.— > SKIRTAS BROOKLYNO

26 - ANGLIJA SAUGOS AUS“ĮVyriausybėPaskelbė’kad.i>erpereitą gruodžio mėn. visam
krašte Imta 10,830,000 bedar- r» , u-2.). — Mons. R. A. Kearnev,

PILIEČIAI SIUNČIA PRO
TESTUS PRIEŠ PAČIUS 

SENATORIUS

TRIJOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ

SUFRAGANU
BROOKLYN, N. Y., vas.

AVASHINGTON, vas. 26.- 
Dėl priešingo daugumos se- j 
natorių nusistatymo prieš' 
prez. Roosevelto 4,880,000,000

bių. Tiek bedarbių rado dar-
lio departamento statistikų per keletą metų buvęs dol. viešųjų darbų bilių se-

Programoje dalyvauja Šv. Kazi
miero Akademijos mokinės: 
S. Užemeckytė, S. Pauliūtė, A. 
Žagūnaitė, S. Petkytė, A. 
Pociūtė, R. Zanauskaitė, A. 
Abromavičiūtė, P. Juškaitė ir 
kit.natoriai apturi daugybę pro-

TEMDOMAS, vas. 26. - bi“ras' , ., „ 1 Šiandien trciiią “Drango” radijo programą išpildys
Anglijos vyriausybė pažado- ! Tu"t#rpu. A,,wrlko» |wakirtaa šiai vyskupijai vv-'^”.V1 “ « rinktinės Sv. Kazimiero Akademijos mokinės. Jos padai-
jo via viešinčiam austrų kan b° ‘«lCTac,Ja m ,kupu pagethinink«. ' !*“' ."S1 Pro‘a8t»»Ja ®uk-’«>- nuos keletą smagių dainų ir suvaidins vieno akto veikalėlį:

. Cleriui Schusdiniggui, kad daugtau - 11,329,000. K(,arnov vr„ .....!dan“ P™ Koosevelto pas-J-Nesugautas Ne Vagis.”
iq nrnn I * * * • *

Brooklyno vyskupijos kanc

bus apsaugota Austrijos ne 
priklausomybė. Tačiau atsi
sakė remti Hapsburgų dinas- 

(t i jos grįžimą Austrijon ir 
duoti paskolą Austrijai.

bedarbių. 
Niekas

ra vos

negali pasakyti, 32 m. amž., tad jauniausias Langas, kad sumažinus nedar-,* gį “Draugo” trečioji radijo valanda skiriama Šv. Kn-

kurs skaičius yra teisingas, 
kadangi nėra galimybės su
skaičiuoti bedarbius.

vyskupas visam pasauly.
Nepaprastai įspūdingos

konsekracijos ceremonijos įv-

Anot statistikų biuro, d i- n^g pagalbos bažnyčioje.
ANGLIJA GAVO VOKIE- džiausiąs bedarbių skaičius

Čiy KVIETIMĄ
buvo 13,597,(XX) kovo mėnesį 
1933 m. Paskiau pradėjo ma
žėti.

bą, kad vienaip, ar kitaip pa-
! geibėjas bedarbiams.

Senatas prie biliaus prise-
yko Sv{. Marijos P. Nuolat!- prezidentui priešingi) prie1

dą ir paskiau visą bilių pa
a’iuitė atgal komitetui.

zimiero Seserų įstaigoms »ir norima, kad lietuviai Ameriko-
je susipažintų su ta gražia kultūra, kurią Šv. Kazimiero Se
serys rūpinasi patiekti lietuviams Amerikoje.

Tad, šiandien pasiklausykite Šv. Kazimiero Akademijos
mokinių iš "\VEDC (1210 kilocycles) radijo stoties ir pasi

LONDONAS, vas. 26. —
yks Berlvnaią" o paskui _ A',Klijo« vyriausybė gavo Vo 

kietijos vyriausybės kvieti- 
Berlynan kviečia už

sienių reikalų sekretorių Sir 
John Simon.

BOLŠEVIKAI PROTESTUO

GARLAIVIAI ŠAUKIAS 
PAGALBOS IEŠKOMI NAUJĮį MOKES

ČIU ŠALTINIAI

džiaukite lietuvaičių gražiu progresu kultūroje. 
Pradžia 4 vai. popiet.

PO RINKIMŲ CHICAGOJ

kietijai ginkluotis ir ar iš .. .
tikrųjų tuo klausimu paneig- Vokiečių vyriausybė pasi-,Sov. Rusijos vyriausybė įsa- garlaivius 
ti Versalio taikos sutartį. zada tartis aPiė situaci- kė čm savo ambasadoriui J.

Taip diplomatams planuo- Europoje. Suritz, kad jis sukeltų ener-
jant apie taikos palaikymą, ^ar npžinoma, kada sekr. protestą prieš nac ių

NEW YORK, vas. 26. — j
IA DDIC&lliPIII DMIPIIA žink)inis įvairių pasaulio;
JA rnlLO HAUiy rULIbIJJį daUų, apie 15 garlaivių šian-

----------- . dien šaukės pagalbos. Baisios' ris ir legislatūros atstovų va
BERLYNAS, ‘ vas. 26. — jfirose audrog surėmė tuos!dl* SruP5 artimiausią dieną 

j turės susirinkimą ir galuti-
* ...

SPRINGTI ELD, III., vas. 
26. — Gubernatorius lforne- IŠMOKYS MOKYTOJUS 

LIETUVIŠKAI .
Vakar Chicagoa balsavi

muose laimėjo kandidatūras;
Demokratai —

1
J mąjorus — J. E. Kelly,

prancūzai militaristai planuo ^’mon v\ks Berlynan, 
ja surengti didelius visų ka
riuomenės dalių manievrus KOMUNISTAI ANGLIJOS
ateinančią vasarą.

Į šiuos manievrus norima
pašaukti kone visas Prancū
zijos ginkluotas pajėgas pa
skelbus mobilizaciją ir atsar 
giniams. Tuo keliu norima iš
bandyti mobilizacijos greitį, 
kas yra svarbiausias dalykas 
pasireiškus karui.

MADRIDO POLICIJA SAU
DO I RADIKALUS

PARLAMENTE
LONDONAS, vas. 26. — 

Kelios dešimtys komunistų 
vakar užplūdo parlamentą 
posėdžio laiku. Iš galerijų jie 
pradėjo šūkauti prieš vyriau 
sybę ir jos projektus bedar
bių reikale. Pradėjo mėtyti 
lapelius su savo atsišauki-

, mais.

politinę policiją, kuri pada- j 
rė kratą sergančio Maskvos ( 
ambasados valdininko Orlov- 
skio kambary.

NETIKĖTAS SNIEGAS 
CHICAGOJ

Netikėtas sniegas vakar iš 
tiko Chicagą ir apylinkes ir

KAUNAS. — Per hitlerinin miesto klerku — P. J. Bra
uni nutars, kaip ir kokiu bū- kų bylg Kaune paaiškėjo sta- dv, miesto iždininku — G. A. 
du sukelti milijonus dolerių čiai neįtikimų dalykų. Pasiro- Brand.
naujais mokesčiais. Sakoma, do, kad. daugelis mokytojų,

■ didelis fondas yra reikalin- kurie teisme sakosi ne tik ne 
I gas šelpti bedarbius šiais me-
tais. ,

Valstybė turi fondų bedar-
,Valdininkas Orlovskis su;,įprf^e partidėjo flar irĮ*W šelpimui tik iki balandžio

kiai serga ir yra sanatorijoj nepttisant oro W|lr0 1 <1- ' menes, le
Juodajam Šile. Narną politi- atTirkSisio praneSim0> kad'g,alaWra aky” 9 "“''J0”“8
nė policija puolė jo kambarį. taa gipdra jr silJsjau --
Įsakė gydytojams sergantįjį I yakar kona per visą die- 
ižkelti net ii lovos, kuri nuo-1^ „„ trampomi8 per,rauk„.

, dugnini tavo iškrėsta. Ieško- mis snig0 ,ai smnrkiani tai 
ta komunistą atsišaukta, iš ,8ngvian. TaHa„ pris„ig0
B»8ii08' įtiek, kad buvo trukdomasia’ gl ^'P™88 Prival° v-vk'

Maskvos vyriausybė grasi- knr Ratvfmis 8U8į8įcki.,

dol. ir krašto vyriausybė ža 
dėjo duoti apie 27 milijonus 
dol. Iš vyriausybes tas fon-

na, kad ji bus priversta už- mas.

Respublikonų tikietas —
Į majorus — E. C. \Vetten,

moką, liet ir nesuprantą lie- miesto klerkas - O. M. AYebb, 
tuviškai, vis dėlto mokyklose miesto iždininkas — G. J,
mokinius moko lietuvių kal
bos. Todėl dabar, kaip girdė-

McKerr.
Aldermonais lietuvių kolo-

ti, norima tam dalykui su- nijose išrinkti tie patys, ka- 
normuoti imtis reikalingų žy- daugi neturėjo oponentų, iš-

'skyrus 9-tą vardą kur lainiė-

das bus gaunajnas dalimis. įteikęs tuo reikalu Lietuvos

Vokiečių radijo su baime jo A. Lindell ir 12-tą wardą 
pranešė, kad guliernatorius kur B. Hartnett laimėjo.

Kartais tas gali būt suvėlud- vyriausybei memorandumą. KAUNAS. — Anglų laik-
Juo nurodoma, kad reiktų raštis “Sunday Times” rašo, 
pertvarkyti mokytojų ruoši- kad vokiečiai rytuose yra su

Po bal. m. 1 dienos nauji mą, kari mokytojai pakanka- koncentravę didžiausią dalį
Policija iMnetė įtina iš ga- »’ra,lRti R”8'j°8 (O '-entojama I Didpmil( neIaimingl, j„kią!f<,ndai bus ^Ki8- ">«■ m«k«V valstybinę kallią. savo karo pajėgi,, kaip nė vic

leriją, ir po to ją dar daugiau i lank> tl Vokietiją. nebnvn • J latura nieko kita negali su- ------------------- inoje kitoje Vokietijos dalyje.MADRIDAS, vas. 26.
Vakar vakarą radikalai šukė- susispietė į riimų koridorius, 
lė prieštaldiškas demonstra- j Pasireiškė naujas triukšmas, 
cijas šio miesto centre. Neuž- Į Policija ir iš ten juos paša- 
ilgo pasireiškė riaušės. Poli- lino. Tada jie lauke pradėjo1 
cija buvo1 priversta šaudy- šūkauti, bet neužilgo buvo iš
mals blaškyti riaušininkus. 1 blaškyti.
asmuo nušautas ir 7 sužeis-1 ---------------------------------

ta.

galvoti, kaip tik skirti kokius

HITLERIUI SKIRTA 
ŠVENTĖ

NUSISUKA PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

8 ŽUVO NUO ŽEMĖS 
DREBĖJIMO

ATENAT, Graikija, vas. 26. 
— Krito salą ir aplinkinę 
sritį vakar ištiko smarkus že 
mės drebėjimas. 8 asmenys 
žuvo saloje.

'NENORI MOKĖTI AUKSU

SUSMUKO CHICAGOS 
SOCIALISTAI

Chicagos socialistai, kaip 
ir tikėtasi, tiek susmuko, kad 
jie nepajėgė sudaryti nuosa
vo tikieto miesto majoro rin
kimų kampanijai. Į balotus 
nejiateko ir jų kandidatai į 
aldermonus. Partijos vadai 
nusiskundžia, kad jie nepajo-LITTLE ROC’K, Ark., va

sario 26. — Arkansas valstyĮ AVASHINGTON, vas. 26.—Jgė surinkti 60,000 parašų pe-
BERLYNAS, vas. 26. — bės legislatūra panaikino de- U. S. vyriausybė moka Pana ticijai, kuri reikalinga kandi-

Vidaus reikalų ministeris . vvnioliką metų veikusį pro- I mos respublikai kas metai datų statymui.
Frick nusprendė ir paskelbė, hibicijos įstatymą. 250,000 dol. nuomos už Pana Tas buvo ir numatytą. Iš
kad kas metai bal. 20 d. visoj jCProhibdciją panaikinti pla- 
Vokietijoj bus iškilmingai Anuojama Texas ir Georgia 
minima diktatoriaus Hitlerio valstybėse. Pastarosios val- 
gimimo diena.

mos peYkaso sritį. Sutartyje 
pažymėta, kad turi būt moka
ma auksu.

stvbės legislatūros žemesnieji) ftį kartą vyriausybė atsisa- 
rūmai jau pasisakė prieš pro kė mokėti auksu. Panamos at 

ADMIROLAS IŠTEISINTAS lūbiciją). ' stovui įduotas čekis minėtai
sumai. Jis reikalavo aukso.

IN)RTSMOUTH, Anglija, 
vas. 26. — Karo teismas iš
teisino viceadmirolą Sidney

GAISRAS DETROITE
MARIJAMPOLĖ. — Mari-

DETROIT, M’cb, vas. 26. j jampolts apskr. v-ba gavo ii

nors naujus mokesčius. Mo
kesčių šaltinių suradimui iri 
bus turima konferencija.

Turima keletas sumanymų, 
iš kokių šaltinių sukelti mi-

MEKSIKOJ NUŽUDYTAS Rytuose esą pristatyta milži- 
AMERIKIETIS Jniškų sandėlių, požeminių ae-

----------- rodromų, palaikių ir k. įtaisy-
DOUGLAS, Ariz., vas. 26. mų, numatytųjų karo plane.

— Žiniomis iš Meksikos, te- ——————————————-
nai banditai nužudė ameri-

lijonus dolerių. Tačiau šalį i- kietį James Regan, galvijų 
nių pažymėjimas turi būt supirkėją.
atsargiai daromas, kad prieš 
tai nesukėlus gyventojų. Žo- koustitucijai, nes rasis žnio- I

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMĖSdžiu, norima pasitvarkyti [nių, kurie norės, kad vyrian- 
taip, kad “vilkas būtų sotus sias valstybės teismas saukei- Atspausdinta IŠ maldakny- 
ir ožka nekliudyta.” 'juotų mokesčius. 'gės “Ramybė Jums.”

Rytoj atnaujinama legisls-

Chicagos socialistų politinės vienu centu padidinus pirki-

Tarp eiles sumanvmų ima-1.;. .. , . ., , turos sesija, kuri buvo nu-jiems mokesčiams yra, kad , , x , , . . .traukta, kad legislatūros na-

organizacijos belikę tik vieni mo mokesčius. Šiandien yra
griaučiai. Ne mažas skaičius 
socialistų persimetė komunis 
tų pusėn, kiti pasuko į pas
tovias politines partijas. Va
dai be sekėjų, tai karvedžiai 
be kariuomenės.

du centai doleriui, o norima 
skirti 3 centus, o gal ir dau
giau.

riai gautų progos

Viena knygelė 10c. Imant
25 egzemplorius, ar daugau

šiandien! nnleidžiamc 25%.
dalyvauti Chicagos piliečių
balsavime.

Artimiausiomis dienomis

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

Chlcago, Illinois.

Taip pat yra sumanymas teks patirti, kokius naujus
padidinti mokesčius už per- mokesčius turėsime. Tai Ims
karną gazoliną. Dar kitas — nauja vargšams našta, nuo i
skirti mokesčius už įvairių

MUSKOOEE, Okla., vas.; rūšių tabaką ir už cigaretus. 
1 *26. — SnroniR kerosi nu i in ' Kas svarbiausia, naivius moRobert Bailey. Jis buvo kai-1 — Sudegė Western vidurinė taupomųjų valstybės kasų Į 26. — Sprogus kerosinui žn Kas svarbiausia, naujus mo 

ii- mokykla. Nuostolių bus apie 50,000 lt. Paskola duota tik-ivo dvi sesutės, Nancy ir Vio-1 kesčius skirti taip, kad taslinamns dėl dviejų karo lai
vų snsidaužvmo. vienas milijonas dol. siu statyti pr. mokyklas.

kesčius skirti taip, 
lot Hyslop, 5 ir 3 metų amS. 'nebūtų priešinga valstybės

ORAS
kurios negalima išsisukti. Vai CHICAGO TR APYLTN- 
stybė turi sakedti fondus, ka- KĖS. — Numatomas pragie- 
dangi be krašto vyriausv- drėjimas po lengvo snigulia- 
bė atsisakytų prisidėti prie vimn. Šiandien ne taip daug 
bedarbių šelpimo. šalta.

I
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“DRAUGAS”
Melo* kasdien, liUiyrua sekmadienius 

FKMM’Ca.m KATOB KAINA. J. Amerlkue ValMybėss:
UeUfcns bO. Pusei u.*tų — įl.50: Trims mėnesiams
— 11-VI*. Vienam m Antinui — 76c. Kitose valetybėae 
prenumerata: Metams -— <7.M; Pussf metu — •<•••

*
_ u kainos nrisinnfttamos pareikalavus

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųilna, 
ist nspraioma tai padaryti Ir oeprtsluadlatna tara tlka 
ei pakto tankių.II—ĮtkktlTii priima — nuo 11:H Ri UtH 

Skolbuum sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

O 1( A U G A S "
ul’iriUANlAri DAILY FBIEND

Publlehed Daily, Kkoept Banda/. 
■VBSCRIPTIONi: One Tear — HM: 8|x I

|S.6«, TSree Montta — H-H; Oae Montik — Tie. 
Cnrope — One Tear — |T.M: Ūlx Monrns — M •• 
’opy - Pic.

kdtanlslng ln "DRAUGAS” brlam Md susalta 
ddvertlsina ratas on applluatlon 
DRAUGAS” 2334 s. Oakley Avė., Chicago

Rooseveltui. Tai garbingas darbas. Ir neste
bėtina, jei darbininkų minios didelę pagarbų 
reiškia prezidentui Rooseveltui, kurs Popie
žių enciklikų ruožais vykdo krašte tas ir ki
tas sociales reformas. Tai pripažįsta šio kra
što žymieji katalikai sociologai.

Ypatingas žmogus prezidentas Roosevel
tas. Nepaprastai jautrios širdies. Šis jo kil
nus pobūdis pareina nuo jo pasitikėjimo Vi
sagaliu Dievu. Jis nėra katalikas. Tačiau 
prieš pradėsiant svarstyti kokius nors svar
bius klausinius, jis pasimeldžia.

PIRKIMO MOKSSOIAI

Depresija ir gimdymų kontrolė ,iU( ,,.Gimdvl„o k<mtrolė iio>
_________ | Socialistų laikraštis su su- lyje dar nėra įstatymų užgir-

“ Naujienų” bendradarbis savo veislės palaikyti, kad no- rašytojais , darbininkų tu .laip, tas tiesa, bet nia-
‘ Žemaitis” neseniaį tam laik- matyti savo vaikų ant tos, ^tarėjais , rietoje ieškoti tomai šio klasto įstatymų lei- 
rašty savo pastabose gimdy- kaip jis vadina ‘‘ašarų pakai- Pažasčių, delko Petį ūko tė- dėjai nemato reikalo išduoti 
mų kontrolės klausimu pabėra «H”. ,va« netek° darbo’ «merkia » Uutai «aužudystės “dekretų”,
visų maišų savo “išminties pe-, Toliau skaitome: “Petrukas kam leido Perukui ir kitiem, ,nes Amerikos neapkainuojami 
lų”. pats, jei tai būtų jo valia, var- «avo vaikams gimti. į gamtos turtai ant žemės, po

Savo straipsnelį “Žemaitis” gtai būtų sutikęs užgimti, nes1 Nesigilinant į “Žemaičio’ 'šerne ir net vandenyse dar ma 
pradėjo poetišku aimanavimu, jo gyvenimas jam vien tik va- asmenybe, turime pastebėti, žai paliesti. Milijonai akrų de- 
o baigė pamokinimais ir pa- rgas buvo. Jo namas, kuria- kad gimdymų kontrolės kinu- dingos žemės laukia artojų ra- 
peikimais bedarbiams, kurie, me jis gyveno, buvo taip šak r‘stl labiausia mėgsta: nkų.
unnf in viliai noreifin Irnin tnsc kad iin tunrvvpnps keturis 1 USenę novedėliaį \ \ rJJ Ii

— nuo laužymo gamtos taisyk- Toliau “žemaitis” rašo:

anot jo, visai nepaiso, kaip tas, kad jis pagy venęs keturis 
jie gyvena, bile savo veislę pa- mėnesius mirė nuo plaučių už

degimo. ’ ’

DIENOS KLAUSIMAI

KILNUS VYRIAUSYBĖS DARBAS

Anais metais pasireiškus didžiajam eko- 
nominiui ir finansiniui kriziui, tūkstančiai 
mažųjų namų savininkų pateko pavojun. Kei-

“Drauge” ne vienų kartų buvo rašyta laikyti, 
apie šiuos ypatingus mokesčius. Jie įvesti Niekas nenorėjo Ietį ūko,
Illinois valstybėje. Trumpai suglaudus, šių bet vienok jis gimė , rašo ‘ Že
mokesčių atsiradimo istorija tokia: maitie . Kuomet Petrukas :mįrtį nenorėjo. Jis būtų suti-

Valstybėje įsigalėjus demokratų parti gimė,_ jo tėvas per septynioli- kęs irusiai susitikti
jai, jos vadai sugalvojo parodyti savo “dė- ką mėnesių neturtu© darbo. 1 a I gflV0 **jraUgU»» vargu ir 
kingumo” gyventojams. Jie ėmė ir panaiki- ,«eimyna jau turėjo penkis vai-

Taip, ir mums gaila Petruko. 
Mes esame tikri, kad Petrukas

su juo kovoti. O jeigu dar 
bedieviai: socialistai ir kito
kie istai savo pažiūromis jo 
jauno sielos būtų neužnuodiję,

, ----.-------- ----- — __ . v jis būtų ir visuomenei naudi-
daug apsunkinti ir, štai, demokratai daro l)ieslJos sū urio parblokštų, ngas> nes> varge užaugęs, mo- 
jiems tas lengvatas. Sakė, kad tie mokesčiai )v Ur . ?°5iabs^. blikra&io ra- j-atų pats tinkamai su tuo va- 
ėal stybei nė nereikalingi. Girdi, pakaks vai- Įjojai žemina ir ra. Už kų! u j-ovotį ;r kitiems savo 
stybei pajamų iš kitų šaltinių. j Juk kuomet Petruko tėvas .broliams padėti, kaip reikia

Ne ilgai laukus sušaukta specialėn sesi-.buvo dar jaunas, nors, tiesa, pasaulio Sutvėrėjo dovanomis 
jon legislatūra pravedė pirkinio mokesčius, nebuvo turtingas, bet sveikas maudotis.
Pranešta, kad valstybei yra reikalingos pa- ir stiprus, pilnas energijos, pi-1 Bet Petrukas mirė. Mirė 
jamcfc vesti administracinius reikalus ir šel- Inas vilties, daug svajojo. Tė- taip, kaip miršta šimtai jo 
pti bedarbius. Mokesčių norma — 2 centai vas 3° irgi buvo neturtingas, amžiaus vaikų. Miršta kūdi

no valstybės iždui mokamų už nekilnojamus 
turtus mokesčių dalį. Šių savo “malonę” jie 
plačiai paskelbė* per spaudų. Pažymėjo, kad

kus ir gaudavo tik penkis do
lerius savaitėje pašalpos”. 

Čia perstatoma skaitlingos
kyje atnaujinti morgičius už namus. Bankai ^kilnojamų turtų savininkai ir be to per tėvų darbininkų de-
ir pavieniai pasiturintieji žmonės uždarė vi
štos kreditus, kadangi nežinojo, kų jiems at
neš rytojus. Jie norėjo tik atgauti savo pi
nigus ir juos aklai uždaryti. Dauguma namų 
savininkų neteko darbo, negalėjo mokėti nė 
.palūkanų už morgičius. Imta aprašinėti na
mai. Šimtai ir tūkstančiai darbininkų su šei
momis prarado namus, į kuriuos buvo įdė
tos ilgų metų visos taupos, daug darbo, dar

ie žmonės, kurie mano, 
ir moterys, lietuviškai va?.;- kad pasaulyje neverta gyven- 
nami senberniai ir senmergės ti ir kad jame permaža vietos

2. Apsivedę, bet gamtos nu- dažniausių ima mažinti žmo-
skriausti bevaikiai. nių skaičių nuo savęs. Jie, pa-

3. Apsivedę, bet kuriems ma prastai, yra vadinami pamišė-
loniau auginti ir meilauti šu- į Bais arba bepročiais. Bet kaip 
nyČius, negu vaikus. ! pavadinti tuos, kurie siekia

4. Gyvanašliai ir gyvanaš- 'išžudyti ištisas tautas žudant
lės. bejėgius ir beginklius negima-

Bet mažiausiai rasime tėvų bįus kūdikius?
auginančių vidutiniškas, arba « . • •
, v . v-i “Gydytojai bijo savo paci-skaitlingas, šeimynas besisku- ....... . ;... . v. jentants priminti ir patarti,ndziant savo našta. , . . ,,.... . . kaip apsisaugoti nėštumo ,Aukščiau minėtųjų tarpe ra . ...

sime įvairiausio plauko refor
matorių pasivadinusių garsiai 
skambančiais vardais. Tie žmo

rašo "Žemaitis”. Anaiptol, gy 
venimas parodo kad niekuo
met- netrūko žmonių, kurie ir 
bijodami, vien pasipelnimo ti
kslais skleidė gimdymų kon
trolę, Apsurdas būhj manyti, 
kad motinos skaitlingų šeimy
nų gyvena pilnoje nežinystėje.

Žmogui, gyvenančiam šiame 
pasaulyje be jokio aukštesnio 

kštuku burnoje”; miršta gi- ,dešimtimis tūkstančių nevedu- tikslo, paminusioms visus Au
siu bedarbių, nuo 30 iki 50 me kščiausiojo įstatymus, nėra šu
tų amžiaus. Visi jie yra še! prantama, kaip toji motina ga 
piami tam tikrose prieglaudo- Ii pašvęsti ištisus keliolikų 
se, vadinamose “flop-bouse” metų geriausio savo amžiaus 
Tat ir pasirodo, kad ponai gi- auginimui penkių, šešių ar 
mdymų kontrolės apaštalai, daugiau kūdikių, kuomet ga-

nės yra persekiojami sąžinės 
balso. Jie ko tai ieško, blaš
kosi, neva, žmonijai kų gera 
velydami, bet dažniausiai taip 
daro, kad pateisinti savo pa

daugiau sveikatos. Dešimtys tūkstančių žmo- už kiekvienų vieno dolerio vertės pirkimų, tbet užaugino nemažą šeimynų, kiai, kaip amerikonų patarlė Įaį(Įą gyvenimų, savo egoizmą,
nių neteko pastoges, daug kas apsigyveno Pirkimo mokesčių įstatyme aiškiai pasakyta, kuria brangino ir didžiavosi, sako, “gimusieji su aukso Sau-, Illinois valstybėj skaitoma
stačiai palapinėse kur laukuose. Šauktasi vy- kad šiuos mokesčius moka patys pardavėjai, Augdamas Petruko tėvas ma- kštuku burnoje”; miršta gi-
riausybės pagalbos. Atsakyta, kad nėra prie- liet ne pirkėjai. Tad jie ir pavadinti parda- savo tėvų vargus ir visus mūsieji šiltuose namuose pr
iminių — negalima ardyti kontraktų, kūne ■ vinių (sale) mokesčiais. Praktikoje gį toks šeimyniško gyvenimo kietu- jautriausia gydytojų priežiū
esą “neliečiami”. I mokesčių rinkimas pasirodė pardavėjams ne- nius- Vienok tas šeimyniškas ra.

jį vyliojo. Jis vedė 
nesvajojo tapti, tu-

esų "neliečiami
Pagaliau atėjo 1933 metai ir pasikeitė 1 B^rankus, 0 gal ir skaudus. Tad jie sutarė gyvenimas jį vJMwJv. , “Petruko motina sirgo is

krašto vvriausvbė, kurios nriošakin gj ven- Eluos "><*<«««» imti skyrimu nuo pirkėjų "svajojo tapti, ta- . Mnor8jo ,(a(, ji?
tojų valia pastatytas pažangus darbininkų luo kcllu Pavimo (sale) mokesčiai pa- rll?«a.ls’ uS»«gin« būrelj | girnių”, sako “Žemaitis” 
bičiulis Franklin Delano Rooseveltas. Jis su •. 1 ^ir. im® (purehase) mokesčiais. Iš ply
šavo patarėjais tuojau ėmėsi sunkaus daroo, eg^latūra skyrė šiuos mokesčius tik

vienenems metams. Pereitų rudenį guberna
torius sušaukė legislatūrų specialėn sesijon
ir juos padarė visiems laikams. \ alstybė per sija. Petruko tėvas neteko da- 

11HP^US i® to šaltinio apturi api( 'rbo. Vargas parodė jam savo
, dolerių. Taip atsirado šie mo- 1 nasrus, o čia keli vaikučiai.

r i. • Sutaupyti pinigai sutirpo.
Kas gi sumoku šiuos milijonus! Daugiau- kaip pavasarį sniegas. Jis sto-

>ia darbininkai ir visi vargšai. Už kiekvienų vargo, tai tiesa, bet juk sykiu 
perkamų daiktų, už visus valgomuosius pro- gu juo suvargo ir didelė dau-
duktus imami šie mokesčiai. Vyksta didelis gybė net tokių, kurie ne tik rekordus, rastų, kad nuošimtis 
išnaudojimas. Kai kurie parduotuvininkai vaikų, bet nei šunyčių neav- susirgimų įvairiomis ligomis 
"pelnosi. Vietoje dviejų centų nuo dolerio, jie gino! Manau, kad ir pats po- w operacijų yra daug didesnis 
painia po keliolikų centų parduodant mažo- nas “Žemaitis” ant savo kai- tarpe bevaikių moterų, negu 
mis kiekybėmis. Valstybės autoritetai nesirū- n0 depresijos rimbą atjautė, motinų skaitlingų šeimynų!

bad palengvinus krizio kamuojamam kraštui. 
Neužmiršti nė namų savininkai. Sudaryta 
“namų savininkų paskolų bendrovė” (Home 
Owners’ Loan Corporation, arba 1IOLC). Ko
ngresas šių valdiškų įstaigų patvirtino ir au
torizavo namų savininkų pagalbai išleisti 
tris bilijonus dolerių bonų.

Per nepilnai porų metų ši bendrovė atli- F,a 
ko didelius darbus. Su išleistais bonuis ji 
pradėjo atpirkinėti mažųjų namų morgičius. 
lkišiol ji tuo būdu išgelbėjo daugiau kaip 
360,000 namų visam krašte. Ji apmokėjo ne 
tik morgičius, bet ir užtrauktas palūkanas ir 
mokesčius ir tai lengvesnėmis sąlygomis, ne
gu tai būtų padarę bankai, ar kitos kurios 
priyačios finansinės įstaigos, šis namų savi
ninkų gelbėjimo darbas ir toliau vedamas.

Gal retai kas įsivaizduoja, kokį tai kil
nų darbų vyriausybė padarė šimtams ir tūk
stančiams žmonių, vadovaujant prezidentui

pina pašalinti šių netvarkų. Piliečių protes
tai neigiami. Spauda neskelbia šių neteisy
bių. Ypač Chicagos spauda taip nusistačius,

vaikučių, kad iš jų turėti dziau 
gsmų ir senatvėj paguodų, sirgo, gal būt, ir iš tfl- 

kaip ir jtį tėvap j pėsčio, gal iš persidirbimo, ar
i kitokios priežasties. Bet ser
ga ir miršta moterys ir šilkuo-Bet, nelaimė? Užėjo depre-

se šlamančios. Serga miršta ir 
tos, kurids gimdymo skausmo 
nėra pažirusios.

Jei gimdy:..ų kontrolės apa
štalai norėtų pažvelgti į gy
dytojų ir chirurgų praktikos

o jis rodos tikrai nesistengė daugelis moterų ligų paeina

kad ji nieku būdu nenori matyti daromų j piliečiai. Jie žinojo, kad legislatūra taiso na\- 
skriaudų darbininkui. Tik tada ji prapliupo, i jų vargšams naštų. Tačiau neprotestavo, 
iei kas kokiam nors turtuoliui užmina kojų. | Kas daryti, kad nusikračius šiais mokes-

Mano Kelionės
T — iy* •įspūdžiai

Rašo Kvn. Jurgis G. M. gema

Karališkas tilta* Praboje yra labui 
gražus; tokio, gal, niekur nėra. Tiltus ap- 

š ptatytus šventųjų stovylomis ir viduryje 
yra labui gražus auksinis kryžius. Žmo
nės praeidami nusiima skrybėles. Ant 
kryžiaus yra keli žydiški žodžiai. Vadas 
man pasakojo, kad koks tai žydas pradė
jo tyčiotis iš to kryžiaus, tat žmonės no
rėjo už tai jį užmušti. Kad išsigelbėjus 
nuc mirties, jis atėjo ir žydiškai jmrašė 
ant kryžiuns tuos žodžius: “ftvonias, šve
ntas, Šventas”. Tas jį išgelbėjo nuo mir
ties.

Ant to tilto yru pažymėta vieta, nuo 
kilios fiv. Jotuis Nepomocenas buvo įmes
tas į upę ir puškami intas dėl to, kad at
sisakė pasakyti koralini Vaelavtii, kų jo 
fc'nona, karalienė, jsosako j*er tfpaimilį.. 
i'arulito* visokiais btidkis lamdė išgauti

liūs įsakė, kad Šventasis būtų surištas ir 
naktį įmestus į upę. Už išlaikymą išpa
žinties paslapčių šv< Jonas Nepomocenas 
gavo kankinio vainikų. Tas įvyko gegu
žės 16 d., 1383 m., Prahoje. Jo relikvi
jos dabar yra sidabriniame karste 6v. Vi- 
taus katedroje. Aš turėjau laimės laikyti 
šv. Mišias prie to šventojo relikvijų.

Šv. Jokūbo bažnyčioje yra ant sienos 
nudžiuvusi žmogaus ranka. Brolis pran
ciškonas man papasakojo, kad šioj bažny
čioj Panelės Švenčiausios paveikslas bu
vo papuoštas brangiais sidabriniais, auk
siniais ir kitokiais daiktais. Vieną naktį 
atėjo vagis tų dalykų pavogti. Kada jis 
ištiesė rankų, kad juos paėmus, kaž kas 
jo rankų sulaikė. Visų naktį jis taip sto
vėjo negulėdamas rankos paliuosuoti. Ry
tų atėjo brolis atidaryti bažnyčios durų 
rado b< stovintį žmogų, kuris jam pasa
kė, kas atsitiko. Brolis pašaukė daugiau 
vtetitoolių, kurie tačiau negalėjo jį paliuo- 
saeti. Paskui nutarė melstis, prašyti, kad 
Panelė Švenčiausia tą žmogų paleistų ir... 
tuojau jis laivo paleistas. Už vagystę bai
sėjas nusprendė, kad jo runka turi būti 
aakirsta. Dabar jo, lanka kabo ant sie-iš šv. Jono ]Hislaptį. Jis buvo kankina

mas, b; t nieko neišdavė. Ant galo kara- 1 nas. Istorija to įvykio parašyta ir taip

įgalima sakyti, pavėlavo su sa
vo propaganda mažiausia 43 
inetų.

Prieš 25 metus, Amerika at
viromis rankomis priimdavo 
kas met tūkstančius ateivių 
darbininkų iš įvairių pasaulio 
kraštų, nes visiems rasdavosi 
darbo. Penki, šeši metai atgal 
irgi trūko darbininkų. Užėjus 
pasaulinei depresijai, gimdy
mų kontrolės šalininkai ėmė 
drąsiau kelti savo galvas, y- 
pač Europos tirščiausiai apgy
ventuose kraštuose. Ten jų 
šauksmas iš dalies galėtų bū
ti pateisinamas

Kad tokia tvarka gyvuoja, kalti patys ^’iais? Nieko daugiau, kaip tik per rinkinius- 
atsimokėti savo priešams. Nepaduoti už juo 
savo balsų ir įsąmoninti visus kitus taip da- 
ryti.

pat kabo ant sienos.
Vidury miesto, ant aukšto mūrinio 

namo yra didelis, nepaprastas laikrodis. 
Vienoj ir kitoj pusėj to laikrodžio yra ne
dideli langai. Kas valandų sustoju prie 
to namo daug žmonių, kario laukia kada 
tie langai atsidarys. Languose pasirodo 
Kristus su apaštalais. Nusilenkę prieš 
publiką nueina. Figūros yra žmogaus di
dumo, spalvuotos ir automatiškai veikia 
su laikrodžiu. Tos figūros pasirodo po 
vieną. I-abui įdomu matyti, kaip jos pa
sirodo ir nusilenkia prieš publikų. Kadu 
tie laagai užsidaro, skeietonas, juodai ap
sirėdęs, patraukia retežį ir iš namelio iš
eina “cuekoo” paukštis. Yra ir kitokių 
prie to laikrodžio dalykų, bet visų nega
liu atminti.

Prahos karališki rainai yra dideli ir 
labui gražūs. Žinomų, dabar juose nėra 
karalių. Čekoslovakija yra respublika, pre
zidentas kraštų valdo. Rūmai trijų, ketu
rių aukštų ir užima apie amerikonišką 
blokų. Kūmuose yra keli šimtai kumlmrių, 
kuliuose rutulusi karulių ir kurolienių pa
likti įlalykai, kurie yra labai įdomūs ir 
gražūs. Kūmuose yra salė karulių ba
liams. Ji 4okia didelė ir graži, papuošta

veidrodžiais ir artistiškais išdirbiniais, 
kad panašios salės nėra visoje Europoje. 
Ji vadinasi Ispaniška Sale (Spanish Hali). 
Prie rūmų yra gražūs daržai ir šv. Vito 
gotiško stiliaus katedra. Vienoj rūmų da
ly gyvena prezidentas, o kitos dalys pa
verstos muziejum.

Budapeštas
Budapešte vėl sutikau vyskupų Gal- 

lagjicr ir jo sekretorių prulotų Vozniekį 
iš Detroit.

Budapeštas yra vienas gražiausių uiie 
stų visoj Europoj. Jame yra ilgiausias 
geležinių virvių (suspension bridge) til
tas visoje Europoje. Jis pertiestas per 
Dunojaus ujię (Danube, wliicb is supjios- 
ed to be bluc, būt it is not). Baliai upę 
gražūs keliai, kunigų Paulinių vienuoly 
nas ir cementiniai takai užlipti į kalnų. 
Parlamento ir karališki rūmui yra’ labai 
gražūs.

Vengrija yra karalija be karaliaus. 
Ji tikisi kada nors turėti karalių. Dabas 
ją valdo gubernatorius.

Budapešte yra senų, istoriškų bažny
čių, pav., Koronaeijos bažnyčia, kur karu
liai buvo vainikuojami. Dabar per šv. 
Mišias jų lanko įvairių kraštų ambasa

Įima gyventi besilinksminant
ir be lėbaujant!

-f n zf '• ; *'
“Romos katalikų tikėjimas ir 

gi yra labai priešingas gim
dymų kontrolei. Katalikų Ba
žnyčia pripažįsta, kad gimdy
mų kontrolė yra lygi prosti
tucijai”, dūsauja “Žemaitis”.

Taip, Katalikų Bažnyčia vi
suomet stovėjo Dievo įstaty
mų Kristaus mokslo ir žmo
nijos gerovės sargyboje ir jo
kie reformatoriai savo šauks
mais per du tūkstančius metų 
neįstengė nukreipti nuo teisi
ngo ‘Jos nusistatymo.

Toliau skaitome: “Praktiški 
biznieriai, irgi yra priešingi 
gimdymų kontrolei; jie tvirti
na, kad juo daugiau žmonių

(Tęsinys 5 pusi.)

doriai ir šiaip visokie valdininkai. Žmo
nės čionai pamaldūs. Mačiau daug eina
nčių šv. Mišių išklausyti ir paprastomis 
dienomis. Mačiau, kaip augę vyrai, gal, 
net kokie valdininkai, tarnauja šv. Mi
šioms.

Budajiešlas turi milijonų gyventojų, 
kurių apie 75 nuošimtis yra katalikai. Ja
me yra apie 30 katalikų bažnyčių.

Iš Budapešto vienai dicr.ai išvažia
vau į Saeged miestų, kur‘mačiau “Žmo
gaus tragedijų” (‘The Trngedy of Man’), 
vaidinimą 15 aktuose. Veikalas parašytas 
Imre Madacfa. HD veikalas yra svarbiau
sias (masterpieęc) Vengrijos veikalas. JSs 
buvo vaidinamas lanke prie bažnyčios. 
VaMiuhnc dalyvavo apie 500 žmonių. Vei
kalas yra kibai įdomus. Jis vaizduoja pa
saulio sutvėrimų, nupuolimų pirmųjų tė
vų, fanonijon nuolatinį kaią. Jis rodo, kad 
žmogus be Dievo negali apseiti ir kad ge
ras visuomet pergali blogą. Po nupuoli
mo Adomas vėl gyveno. Uueiperis priei- 
plakė būti ypatingu Adomo tarnu ir visuo 
met iš kelio išvedė, nors Adomas to tr 
noiuto. Bet, unt .'jalo, Adomas jo neklav 
so. Jis pradeda ieškoti Dievo ir jaučiasi 
laimingu.
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Išvilkti Vokietininkų Kariški Pasirengimai
SUDEGINTOS TROBOS VOKIEČIO NENORINČIO DĖTIS 

PRIE PUOLIMO LIETUVIŲ
Sausio 15-17, 1934 Klaipėdoje Išstatytos Naktinės Sargybos ir 

Provokuotas Susirėmimas Su Šauliais

derervereino būste. Pats Paul | DUWE: Nežinau. iš biuro 6 vai. vakaro, tai ne- vo pastatyta Sovogo
Kubbutat, kaip yra parodęs žinau, ar eidavo. Tik teisia- biure, 

liud. Duwe, gyrėsi jam jau Ynasis Bert raiti yra man sakęs, į TEISIAMASIS

Liudyt. WALTER LIED-' kietijai, kad dėl to esanti su- 
TKE (buvęs Sasso, partijos sitarusi su Vokietijos SA vy- 
grupės vadas Klobniu kaime, (rais, kurių 20,000 jau esu pa- 
Šilutės apskr., parodymus da- rengti Tilžėje žygiuoti j Klai- 
vėper vertėjų) sako, kad 1933 |pėdos kraštų, o, girdi, kai a-
_ 1934 m. žiemų buvo krašte į teis tie vyrai, visi lietuviai ir
kalbama, kad ateis iš anapus jiems prijaučiantieji, kurfe

Liudyt. PAUL LAPSCHIES
(Šilutės “Germania” viešbu
čio kelneris, 1933 m. rudenį 
dalyvavo slaptame neumanni- 
ninkų susirinkime pas Paul 
Brokophi), kur dalyvavo apie

Ijapscbies paskutinį kartų sla
ptame noumannininkų susirin
kime sakosi dalyvavęs 1933 m. 
lapkričio mėn. Juknaičiuose 
pas seniūnų Storastų, kur dr. 
Endrejat skaitė savo pagarsė
jusį referatų ir kurį užklupo 
policija; dr. Endrejat buvo pa 
likęs pas liud. Paulį Lupschį 

i vienų dėžutę su knygomis ir 
rašomųjų mašinėlę, o kai En
drejat pabėgo į Vokietijų, pas 
Lapschį atėjęs jo brolis ir vi- 
skų pasiėmęs. '

PIRMININKAS (pagarsinęs 
visų liud, Paulio Lapschio pa
rodymų protokolus): Ar taip

mokus išardyti ir sudėti kul- , kud 1934 m. sausio 15—17

Nemuno SA būriai padėti neu- 
mannininkanis, kai šie sukils.

Liudyt, ERNST WIESEN- 
BERG (iš Pagėgių miestelio, 
parodymus davė taip pat per 
vertėjų) pasisakė nepriklausęs 
Jokiai politinei partijai ir pa

laiku neįstos į Neumanno par
tijų, būsiu išžudyti.

PROKUR. GEN. VIMERTS: 
Ar liudytojas nėra gavęs gra
sinamų laiškų!

50 jaunų vyrų; tas susirinki- ’įuv , 
mas buvo griežtai slaptas: vi-, pAUL LAPSCHIES: Ne
si jo dalyviai turėjo paduoti 
dr. Endrejatui rankų ir iškil
mingai pasižadėti, kad nė žo
delio niekam neprasitars, kad

SCHRIOBRIES: Taip, 1934 i tas susirinkimas yra buvęs ir 
m. sausio mėn. pradžioje ga- 'kas jame kalbėta; o teisiamaniūkiai politinei partijai ir pa- m- sausio uieu. piau^iuje gu- ««« .i“***'- v

^bdė 1934 m. pradžioje, va- vau anonymį .grųsinamų laiš sis Kurt Grau tame susirinki
žiuodamas iš Pagėgių į Klai- 
pėdų, sustojęs pakeliui Rad-

kų, kuriame 
kaukuolė ir

buvo nupaišyta 
buvo parašyta.

žiūno svetainėje ir gėręs su uian jau parengtas kapas. 
Heinrichu Paulatu alų. o Ra- i Tokio turinio laiškų gavo rr
džiūnas jiems pasasakojo, kari 
pas jį buvęs uždaras susirin
kimas, kuriame buvę nutarta 
pašalinti kai kuriuos asmenis; 
pačiam Radžiūnui, kaip jis sa 
kėši, buvę pavesta pašalinti 
du asmenis.

PROKUR. GEN. VIMERIS: 
Ar liudytojas į tai žiūrėjo ri
mtai?

WIESENBERG: Pradžioje 
nežiūrėjau rimtai, bet, kai bu
vo nužudytas Jesuttis, pama 
Čiau, kad yra rimtas dalykas

PROK. MONSTAVIČIUS: 
, Ar Radžiūnas kalbėjo Neumar 

nno partijos vardu?
AVIESENBERG: Taip, kai 

bėjo kaip neumannininkaa.
ADV. STANKEVIČIUS (gy 

nėjas iš susitarimo): Ar Rad
žiūnas nekalbino liudytojų pri

\ pa
1 l,x

teisiamasis buvęs Sasso parti
jos Klaipėdos apskr. vadas O- 
tto Lorenz.

PROKUR. GEN. VIMERIS: 
Ar liudytojui kas atsitiko, ga
vus tų grųsinamų laiškų?

SCHRIOBRIES: Kai gavau 
tų laiškų, po savaitės sudegė 
mano ūkio tvartai

me aiškiai pasakęs, kad Klai
pėdos kraštas ilgiau nepasilik- 
siųs prie Lietuvos, bet grįšiąs 
prie Vokietijos; Grau sakė, 
kad Neumanno partija išvary
sianti lietuvius iš Klaipėdos 
krašto; Grau sakė, kad reikia 
nimo organizacijų, lygiai to- 
ir Klaipėdos krašte įsteigti jau 
kių, kokia yra vokiečių SA, ir 
reikia dienų ir naktį kariškus 
pasirengimus daryti, kaip tai 
daranti SA; girdi, J<aip vokie

PROKUR. GEN. VIMERIS: SA yra Prie valdžios, taip
Ar išaiškinta to gaisro prie
žastis?

SCHRIOBRIES: Ligšiol ne 
išaiškinta to gaisro priežastis 

1 PROKUR. GEN. VIMERIS: 
Tardytojui Tamsta esi sakęs, 
,kad tik neumannininkai galė- 
'jo būti padegę Tamstos ūkį 
iš politinio keršto?

SCHRIOBRIES: Tai esu sa 
kęs, nes taip ir maniau.

' PROKUR. GEN. VIMERIS:

viskas.
PIRMININKAS: Kų liudy- 

tojas turi pridėti?
PAUL LAPSCHIES: Ajiie 

ginkluotų sukilimų nebuvo ka 
lbėta.

PIRMININKAS: O ne apie 
ginkluotų sukilimų, bet aps
kritai apie sukilimų ar buvo 
kalbėta?

PAUL LAPSCHIES: Buvo 
kalbėta apie neginkluotų su
kilimų, apskritai apie sukili
mų.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Ar teisiamasis Brokopli kalbė
jo tame susirinkime?

PAUL LAPSCHIES: Kal
bėjo.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Apie kų kalbėjo?

PAUL LAPSCHIES: Apie 
neginkluotų sukilimų ir apie 
politinę padėtį Klaipėdos kra
šte.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Kaip jis turėjo tų “neginkluo-

kosvaidį ir sakė, girdi, mes 
turime siekti, kad būtume taip 
gerai kariškai pasiruošę, kaip 
Vokietijos SA.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
(teisiamam Kubbutaičiui): Ar 
teisiamasis Kubbutat nenorės 
paaiškinti, kieno pavestas, no
rėjo sukurti tų “Scliwero 
Gruppe”?

KUBBUTAT: Awiszus pa, 
vedė.

PIRMININKAS: Ar teisia
masis žino, kas Awiszui pave
dė?

KUBBUTAT: Ne, nežinau.
PIRMININKAS: Ar Awis-

raštinėje buvus nakčia pasta
tyta sargyba. (Teisiamųjų ta
rpe didelis sumišimas).

PROK. MONSTAVIČIUS: 
l)ėl ko, būtent, tas dienas bu- I
vo sargyba pastatyta!

KUBBU- 
TAT: Prašau teismų leisti dar 
man paaiškint*. Iki 1933 nu 
Kalėdų, ar iki 1934 m. sausio 
mėn. Šilutėje buvo 20 vyrų 
grupė. Aš klausiau teisiamąjį 
Grau, kas su ja daryti. Grau 
manęs paklausė, ar aš norė-

MOL1NNUS: Esu teisiama- ciau taį grupei vadovauti, 
sis ir į šį klausimų nenoriu| TEISIAMASIS GRAU: Pra 
atsakyti, nes galiu būti už tai Į^au paklausti teisiamąjį Kub-
nubaustas.

TEISIAMASIS DR. NEU- 
MANN (susijaudinęs): Pra
šau teismų pateikti teisiama
jam Molinnui klausimų, kada 
jis buvo privačiai gavęs žinių 
apie “Scbwero Gruppe”?

MOLINNUS: Apie Kalėdas

gidėti prie Neumanno parti- Ar Tamsta kam pasiskundei,
jos?

AVIESENBERG: Jis
kai gavai grųsinamų laiškų? 

SCHRIOBRIES: Nunešiau

ir mūsų krašte vokiečiai turi 
paimti valdžių; Grau sakė, kaw 
Neumanno partija organizuo
janti visame krašte jaunimų, 
kuris padarysiąs sukilimų ir 
išlaisvinsiųs Klaipėdos kraštų
iš Lietuvos, o tada, girdi, pri. tą„ sukilimi> pa,larytiĮ 
sijnngsime pne Vokietijos. Ta , PAUL LAPSCHIES (ilgai 
me pat susirinkime t» patį, 'patylėjęs). Nežinau...
k* Grau, kaip yra parodęs TEISIAMASIS GRAU: Ar 
Paul Lapsehies, kalbėjo dr. liu(lyt<>jas gali pa3akytii kad 
Endrejat ir teisiamasis Bro. jis 8U maIlin,; kartu buvo 
koph, ir pėdu abu sakydami .me susirinkimc ir ar jis manc 
girdi, mes rengiamės prie mū- I_ x:_x_.

kad aš jau esu tos partijos laiškų Lorenzui, o jis paė
mė jį iš manęs ir sakė nuve-narys.

Liud. MARTYNAS SCHIO
BRIES: (Vanagų kaimo, Klai 
pėdos apskr. ūkininkas, buvęs 
Sasso partijos Vanagų parapi
jos vadas ir pirmininkavęs sa- 
ssininkų susirinkimui Vana
guose 1933-VI-29, kada tų su- i 
sirinkimų išardyti buvo iš' 
Klaipėdos specialiai Lappino 
atsivežtas 20 uniformuotų jau-

Siųs į Klaipėdą ir įteiksiąs val
stybės gynėjui.

PROKUR. GEN. VIMERIS: 
Ar kas tardė Tamstų dėl to 
gTųsinamo laiško?

SCHIOBRIES: Ne, niekas 
netardė.

PROKUR. GEN. VIMERIS: 
O ar tardė dėl gaisro?

SCHRIOBRIES: Taip, buvo
nų vyrų būrys; parodymus da at7k?s kraSto Policij°s vach' 
vė gražia lietuvių kalba): Pi |mistras Kalvaitis. Kai aš jam 

^^na esu buvęs Landwirtscho- pasakiau, kad, greičiausiai, 
bus neumannininkai padegę, 
jis mane įtikinėjo, kad neu- 
mannininkai tikrai nebūsiu to 
padarę, ir sakė, kad, greičiau
siai, būsią kas iš mūsų tarpo 
padegęs, girdi, gal būt, kas iš 
lietuvių...

Liudytojas ERICH DOM

ftspartijos narys. Kadangi La- 
nd\virtschaftspartija neturėjo 
centro valdžios pasitikėjimo, 
dėjomės prie Sasso. Manėme, 
kad jis mokės sugyventi su 
centro valdžia, nes mums svar
biausia ūkiški reikalai. Mes 
norėjome ir norime dirbti su 
tokiais vyrais, kurie tvirti ir MASCH (apsiskandalinusiojo 
gah mus išvesti iš sunkumų, ir į Vokietiją pabėgusiojo dr. 
bet nenorime dirbti su tokiais Endrejato užverbuotas į Sovo- 
kaip dr. Neumann, kuris klau- gą ir kurį laiką buvęs Sovogo 
so ir daro, ką kiti jam iš toliau Šilutės grupės iždininkas, pa-

sų galutinio tikslo atplėšti 
Klaipėdos kraštų nuo Lietu
vos ir prijungti jį prie Vokie 
tijos, girdi, reikia padaryti 
taip, kaip lietuvių šauliai yra 
padarę 1923 metais. Po to Paul 
Lapsehies sakosi buvęs . dar 
dviejuose slaptuose susirinki
muose pas Brokophų, kur bu
vę taip pat kalbėta, kad Neu
manno partijos tikslas esųs at
plėšti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštų. Neumanno jaunimų, 
kaip yra parodęs Paul Lap.i- 
chies, buvo susitarta organi
zuoti į celes po 7 vyrus ir ii 
kiekvienos tokios septyniukės 
po vieną vyrą turėjo įeiti į 
kitą septyniukę, kad tuo būdu 
visas krašto jaunimas būtų 
sujungtas septyniukių grandi
mi. Tiesiamieji Awischus ir 
Kubbutat, sako Paul Laps- 
chies, yra kalbėję apie “Scb- 
were Gruppe” (“sunkioji gru 
pė”) organizavimų ir kalbinę 
jį dėtis į tų organizacijų, be*, 
jis nesidėjęs. l<Schwere Grup
pe” tikslas, sako liud. Paul 
Lapsehies, buvo sukiršinti

pažįsta ?
PAUL LAPSCHIES: 

stu, buvo kartu.
Liudytojas OTTO DUWE 

(iš Kalninkų kaimo, Šilutės 
apskr., parodymus davė per 
vertėjų): Kubbutat kalbino 
mane įstoti į jo grupę, bet aš 
atsisakiau.

PIRMININKAS: Kaip Kub- 
butat vadino savo grupę?

DUWE: “Schwere Grupe”, 
kuri, kaip jis sakė, kovos, ne 
sigailėdama gyvybės.

PIRMININKAS: O su kuo 
norėjo kovoti Kubbutat?

žus buvo už teisiamąjį Kub-, 1933 m., ar 1934 m. sausio m. 
butatį vyresnis pareigose? Ipradžioje.

KUBBUTAT: Taip, jis bu- PROK. 
vo už mane vyresnis.

TEISIAMASIS AWISZUS:
Ar Kubbutat gali pasakyti, 
kur aš jam tai pavedžiau?

PIRMININKAS: Ar gali 
teisiamasis Kubbutat pasaky
ti, kur ir kada?
‘ KUBBUTAT: Maž daug 
1934 m. sausio ar vasario mėn 
mano kambaryje.

PROK. MONSTAVIČIUS 
(teisiamajam Molinnui): Gal 
teisiamasis Molinnus norės pa 
sakyti, ar buvo Sovogo centro 
biure žinių apie tokią “Scbwe- 
re Gruppe”?

MOLINNUS: Centre oficia
liai nebuvo žinoma, bet aš pri- 
vačiai žinojau iš pasikalbėji
mų su jaunais vyrais.

PROK. MONSTAVIČIUS:
Gal teisiamasis Molinnus pa
aiškins, ar tai, kų jis žinojo 
neoficialiai, taip pat žinojo ir 
Sovogo vadovybė?

MOLINNUS: Aš buvau ka
lbėjęs apie tai su Brokopliu.

Teisiamasis Brokoph aiški
nasi teismui, kad jis kartų tik 
juokais pasakęs,, kad, girdi, 
dabar jau ir kažin kokių 
“Schwere Gruppe” mums bru 
ka, ir prašo teismų paklausti 
Molinnų, ar taip nėra buvę.

MOLINNUS: Šitoks atsiti- 
kimas, kaip sako Brokopn 
taip pat yra buvęs, bet tai 
buvo vėliau, o aš esu anksčiau 
rimtai kalbėjęs su Brokophų 
apie tai.
' PROK. MONSTAVIČIUS:
Ar teisiamasis Molinnus gali 
pasakyti, ar nakčia Sovogo 
centro biuro būste jauni vyrai 
eidavo sargybas?

MOLINNUS: Aš išeidavau

MONSTAVIČIUS:

butatį, ar aš esu kalbėjęs jam 
apie ginkluotų sukilimų?

KUBBUTAT: Apie gink
luotą sukilimų — ne, bet Grau 
yra kalbėjęs man apie kariš
kų jaunimo mokymų ir apie 
kariškų drausmę.

GRAU: Ar Kubbutat yra 
girdėjęs, kad aš liepiau įsigy
ti ginklus?

KUBBUTAT: Apie ginklus
Teisiamasis Molinnus yra pri- /teisiamasis Grau yra kalbėjęs, 
sipažinęs kaltas, tai privalo o per pratimus Ožkarpiuosu
paaiškinti v’skų.

PIRMININKAS: Teisiama
sis Molinnus yra nurodęs faz- 
tus, kad buvo rengiamas suki
limas, tai dėl ko dabar nenori apsieiti, 
šito pasakyti? Į Liudyt. HERMANN BAR-

MOL1NNŲS: Mano pareiga TER, Klaipėdos krašto polici- 
būtų buvusi pranešti policijai. jos vachmistras iš Klaipėdos 
Aš to nepadariau, tai gabu miesto, kuris ėmė kalbėti pet

Grau buvo labai patenkintas 
ir pasakė, kad, jeigu taip to 
liau vyks, tai, rodos, pasak" 
galėsime jau su ginklais gerai

įsako. (Supraskite: iš Vokie- rodymus davė per vertėją) pa- Klaipėdos krašto gyventoju^
lijos). Neumanno partija

Po to pareiškimo liud. Scbio yra turėjusi daugiausia septy- 
bries papasakojo, kad sakytų narių celes, kurių slaptuo- 
sassininkų susirinkimą išardy
ti atvykę Neumanno jauni vy
rai agitavo vietos ūkininkus 
dėtis į Neumanno partiją, sa- ’.iU kalbų temos būdavo: Klai- 
kydami, kad dr. Neumann esąs pėdos krašto politinė būklė, 
tikrasis, iš Vokietijos paskir nacionalsocializmas ir Klaipė- 
tas vadas ir kad jo partija grą <l°a krašto grąžinimas V okie- 
žinsianti Klaipėdos kraštą Vo- tijai.

siuose susirinkimuose daugiau .tojui atrodė,
šia kalbėdavo dr. Endrejat, 
Paul Brokoph ir Gurt Grau;

būti už tai baudžiamas. 
PIRMININKAS: Tai nėra

vertėjų.
PROK. MONSTAVIČIUS:

priežastis nesakyti. Teismui Argi liudytojas, būdamas vie- 
galima pareikštį viską. Tams-josios policijos valdininkas, 
ta prisipažinai, tai gali ir nemoka nė žodžio lietuviškai ? 
daugiau papasakoti, jeigu ra- i BARTER (jau lietuvių ka
ndi galima. jlba): Tik klaipėdietiškai...

MOLINNUS: Turėjo būti | PROK. MONSTAVIČIUS: 
suprovokuotas susirėmimas su Tai vis tiek ta pati lietuvių 
Lietuvos šauliais Klaipėdos kalba.
mieste. (Dar didesnis visų tei
siamųjų sumišimas).

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Kur buvo pastatytos sargy
bos?

MOLINNUS: Bertramo va
dovaujama sargyba buvo So
vogo centro biure, o kita sar 
gyba buvo dr. Neumanno bute

PROK. MONSTAVIČIUS. 
Kas kų turėjo užpulti?

Toliau liud. Barter davė pa
rodymus lietuvių kalba, kol 
galop suklupo ir — turėjo bai
gti vis dėlto per vertėjų... Jis 
aiškinosi priklausęs Neuman 
no partijai, girdi, nemanyda 
mas nieko blogo, nes krašto 
direktorija nedraudė priklau
syti, o, kai tos partijos vadu 
buvo toks aukštas valdininkas,
kaip dr. Neumann, atrodė nėr, 

MOLINNUS: To aš nežinau, kad tai valdžios stačiai pro- 
nes buvau tada išvažiavęs į 'teguojama partija.
Šilute. j TEISIAMASIS DR. NEU-

TEISIAMASIS BERTRAM-MaNN: Gal liudytojas pasa- 
(labai'susijaudinęs): Až ilgui kys, ar policijos valdininkai 
dirbdavau vakarais Sovogo ceSovogo partijoje buvo atski-
ntro biure, tai gal teisiamasis 
Molinnus šitai suprato sargy
bos ėjimu?

MOLINNUS: A5 kalbėjau 
ne apie teisiamojo Bertramo 
darbų biure, bet apie tai, ko 
klausė prokuroras, būtent, a- 
pie 20 vyru rnrgybų, kuri bu

rai registruojami?
BARTER: Nežinau...

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikišką spaudą. K a ta Ii kis 
ka spauda nurodo žmogui ik 
ganymo kelius į amžinastį.

prieš Lietuvos valdžią ir pri
jungti per sukilimų Klaipėdos 
kraštą prie Vokietijos; liudy 

ad “Schwere
Gruppe” tikrasis organizato
rius buvo Awiszus, o ne Kub
butat. Paul Lapsehies sakosi 
girdėjęs, kad 1933 m. rudenį 
slapti Neuiiiauno jaunimo su
sirinkimai būdavę Šilutės Ru- j
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Tadu net girdisi, kaip supas 
Ant burės paukštis... Kaip ra

mu.
Ant kranto pušys belinguojn

vaidinta “Nelaimingasis Bui-
ckus”... Bendrai papuotauta...
Išklausyta keletu kalbų: L. V.
Centro dvasios vado kun. A.
Valančiaus, kun. Mačiulionio,

'1*. Cibulskio, J. Mackevičiaus
ir kitų... Po to linksmai pusi- [Norvilas r.g.
šokta... M. Juozaitis l.g
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Aukštas viršūnes, — lyg sap
Edmundas Steponaitis gimė 

1892 m. vasario 28 d. Sintau
tų miestely, Sakių apskr. Ne
turtingi jo tėvai neištesėjo jį 
leisti į didesnius mokslus. Bai 
gė jis tik Šakių miesto dvi- 
klasų mokyklų, kur vėliau bu- 
vo jo tėvai persikėlę gyventi. nflriuų 2vaigždžių;
1905 m. E. Steponaitis persi-:

Mėnulio veidų tyliai plauna...

bės vakarėlis įvyksta rytoj, 
Dievo Apv. parap. salėj... O. 
Pužauskaitė vadovauja vaka
rėlio rengimo komisijai... Tai 
ganėtinas užtikrinimas, kad

Dailus mūs Nemunas pas Kau- (choro nariai bei draugai turės 
tikrai malonų vakarų...

nuoja
Senus laikus... Ir jaunimu 
Gegužės rytas mus bučiuoja..

na.
Kada atšviečia gelmėse

kad vilnv-

kėlė į Kaunu ir ten gavo rai
džių statytojo darbų. Rašyti 
Steponaitis pradėjo 1900 m.

[Žiūrėk, kaip jis apjuosia mie-

4
J.

K
G.

1908 m. vasarų staiga susirgo 
smegenų liga ir tris dienas pa
sirgęs mirė sulaukęs vos 16 
metų.

stų...
Matai, kaip žvaigždės kelia 

riestų
Mielai gesina gilume 
Kaip tyliai valtis besiūbuoja...

Steponaitis buvo vienas iš Kaip saldžiai dainos jį liū- 
pirmųjų Lietuvos jaunųjų ra- liuoja...
šytojų, kurie davė pradžių gry (Koksai ramumas visame... 
nos literatūros srovei, kurių Kaip puikiai viskas annonuo- 
visų pirmiausias tikslas jau I ja...
nebe vien žadinimas tautos, 1 — --—— .....
visuomenės sųmonės, bet ir gai 
vinimas, tvėrimas pačios .dai
liosios Lietuvos raštijos.

Edm. Stspcnaitis
DU PAVEIKSLĖLIU

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

Dailus mūs Nemunas pas Kau
nu, •

Kada iškilmingai jį aplies Į svečiams linksniai pasišokti...
Rausva varsa — - varsa ugnies- , Didelis skaičius 
Aušra. Paviršį melsvų, sraunų ’ paremti abi kuopas,
Bučiuoja tyros oro lūpos.

SPORTAS
IS L. V. BASKETBALL 

LYGOS

Savickas r.f. 
Andrius l.f.

i
ĮAjnber c.
Rutkauskas r.g. 
Daugirdas l.g.
A. Planciunas l.g.

8 3 3
20

G. F.T. E
1 0 1
9saf 1 1
0 0 2
4 1 1

- 2 0 0
0 0 0

9 2 5
30
G. F.T. P.

Providence

Bekonaitis r.f. 
iWarnas l.f. 
Chadauskas

i
(Gedonis r.g. 
.Kuchinskas

Lietuvos Vyčių Chicagos a 
pskričio basketball žaidimuo
se, kurie įvyko vasario 24 d., i 
McKinlev Park, pirmiausia 
žaidė Cicero prieš Brightou 
Park. Brighton Park pradėjo 
stipriai lošti ir utcėmė pirme
nybę, bet Cicero, savo vado 
,F. Žuko vedama, paskui pae- ( 
line pirmenybę ir jų išlaikė iki F. Jenkevičius r.f. 
[pat galo. Brightou Parkui pa ■(’. Kailis l.f.
I sizymėjo Minas, o Cicerui — Kalnis l.f.

Šeštadienį turėta du šokių |h • Žukas, b . Stankus ir Arbir. 
vakarai: McCormick salėj i Antrame žaidime Marųuette
(West Side) įvyko North Side IPark Ioš« prieš North Sidė 
L. V. 5 kuopos rengtas... šv. l^artlueGe l’ark pasisekė už- 
Antano parap. salėj, gi, Cice- Plnti ir užlaikyt pirmenybę iki
ro L. V. 14 kuopa davė progų ar^ Artinanties galu:,

Vvčių tikslu
apianki

abu šokius... Abu parengimai 
'pasisekė... Marketparkietis Da 
ntų, kitaip galvoja.... Grįžda-

d A KIBI fiC. lnas naino & Cicero, ėmė ir 
“.susmešino” savo auto... Visa 

• laimė, kad niekas nesnsižeidė..
9

Sekmadienis taip pat buvo 
gyvas Chicagos Vyčiams...

. . Popiet, McKinlev Parko gi-
A“"“ I’aveikslus P“’ nmazijoje busketbolas... Bu žai 

matysite tų garsų,ų visame pa-; . .' . . v .
šaulyje Prancūzijos miestų ,ll,liais sekmadienį, užsibaigė 
LIURDĄ, kur 1858 metais'turnyro pirmoji dalis... Dabar 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. Ipereity į finalus 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja .
iš viso pasaulio ligoniai nepa i .uu.„ 
gydomomis ligomis Ecrguntie- [mingieji tymai, gaunantieji 
ji, kad gauti stebuklingų per Sprogų kovoti už Chicagos Vy- 
SvMtf. Panelės užtarymą išgy.lfii|) t:empijonatiii yra: Diev0

Be to dar pamatysite: 'Apvaizdos, Cicero, Marquette
1) Istoriškus paveikslus iš Į*r Yorth Side... Pastarasis- ty-

Idetuvos, [mus buvo tikras “juodasis ar-
2) Dariaus ir Girėno išskri .klys’.’ šiam turnvre... Iš 

dimo ir žuvimo vietų — Sol

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

APSIREIŠKI
MO VIETĄ 
—LIURDĄ

ir juose da- 
keturi tvmai... Lai-

tik C*" sekundų belikus žaidi
mui ir Marąuctte Park turint 
19 prieš 18, Rutkauskui iš No- 
rt4i Skle pasisekė įmesti bolę, 
padarant du taškus North Side 
ir tuo išlaimint žaidimų. Mar- 
quette pasižymėjo Andruška ir 
M. Juozaitis.

Paskutiniume žaidime Prc- ' 
videncc susirėmė su West Side. i 
Pradėjus žaidimų, AVest Side 
lošė kaip čempijonai; bet kaip 
tik Providence užėmė pirme- ’ 
nybę, West Side ūpas nupuo- i 
lė ir Providence be didelių pa
stangų laimėjo. Providence pa 
sizymėjo visas tymas, o West 
Side F. Jenkevičius, Kiaura - 
kig ir Phillips.

Cicero 31

r

džios keletu
pra-

sekmadfenių pa-dino miškų, . . ,
3) Pasaulinę Parodų (World? eH,ul nGrtll*1<li,,<->a' ^vo zai-

frair), dmms pralaimėjo ir visi pra-
4) Komedijų, kur dalyvauja našavo, kad jie užbaigs savo

Charlie Chaplin. [akcijų septintoje vietoje («la-
Payeikslus rodys A. P£L- fvkas ku(1 aštuntos nf>.

DŽIUS sekančiose vietose: : . ,
Ketverge. Kovo-Murcb 7 d.,ila^" a< '• Savickas su 

Klaščiaus salėje, Maspeth, N. jsav<> “genge“ iškirto visiems į 
Y. siurprizų... ,

F. Žukas i.L 
AVoveris r.f. 
Balčius c. r.f. 
Arbir l.g. 

ĮAVallens r.g. c. 
F. Stankus r.g.

G. F.T. 
5 2 
1 
3 
0
1
OO

o
1
o

0
o

p.
2
2
3
1
3
u

c.

hg-

6 0 2
o 0 1
1 0 1
4 1 0
0 O 2

» e
13 4 6 j

18 -
G. F.T P-
0 0 o
1 1
0 1 2

LIETUVISJPASIŽYMI
De Paul universiteto savait

raštis “The Da Paulia’’ pra
eitos savaitės N r. patalpino 
apie lietuvį P. Barskį sekantį 
straipsnį:

“Barskis, Frosh Coach 
Produces 3trong Quintet

Tribute is alwavs due Pete 
“Tiger” Barški?, dtlier for 

Įhis performance as a De Paui 
įplayer or as a De Paul coach.

A graduate of ’34, Pete Ba
rški* has aii enviable record 
of achievement for bis four 
years at De Paul. Besides be- 
ing a star football player, “Ti
ger’’, the man mountain, has 
distinguished himaeit as a ba
sketball tosser. He merited a 
position on tl.e second team 
of Harrv štuhidreher’s Ali-

SUCH IS LIFE-

4 ry.sldered tha mott ellgikla kachelor ta 
-I auuced ka Un’t married.”

ta«a.N

Nucleus of Team as a green freslunan, būt de-
His performance on the liard ,veloped, under the washful 

court was little shoit of per įeye of Coach Kelly, into a re-
Catholic l'ive, as well as ho.i- fect, despite the fact tbat bis imarkable. exponent of the
orable mention in Liberty^ 
AU-American seleetion for the 
’33-’34 season.

6 foot 4 inches of museular 
physiųue might tend to make 
him clumsy. Pete started ouf

game.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’i „

High Scorer
Beliind the great aehieve- 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Druga 

Tour Kidneya eontaln 9 m Ii i ton tlny
tuboi or flltera wMeh m»y be end*n«ere<l 
by neslect or draatle. Irrltatlnc dru»» Be 
eareful. If fonotlonal Kldney ar Blad'ler 
dlnonlern make yoti auffer from Gettlny 
Up Nlghta. Nereousneas. Loaa ot Fep. 
Palna. Rheumatlc Paina. Dlzzlneas. Clr- 
clee Vnder Eyea. Nearalcla, Acldlty. 
Burnine. Bmartln* ar Itchlng. you don t 
need to take ebancea. Alt driMtclsts nove 
have the moift modern advanced trrat- 
ment for theee trooMea—« Doetor’a pree- 
cription called Cyatez (Slaa-Tez). Worke 
faat—aafe and aura. In 48 hoara R moet 
bring new vitallty and ta guaranteed to 
make you feel 16 yeara younaer In one 
zreek or money bask on retnrn of emaly 
packaae. Cyatez coata only 3c a doee at 
druaclata and the gnarantee protoets yaa.

OAINS 2S*/a LB& 
IN TWO MONTHS

COO LIVCR OIL-Once a 
Punbhment—New a Treat

Stop trying toforcc yourchildren to take nary- 
taatLOf, fwhy flavnrnd cod liver oils. Gire them 
Coco Cod—the cod liver oil with a delicious 
ęhocolate taste—and teateh their bodies «row 
datly with virorous. athletic strength! Mre. 

1 Milwauk.ee tMerder of ] ays:
"Btfore my child fee* 
CtcoCodt/uMlyurtūlMd 
S0 Ibi. Now, in luo 
ntmths’ time, ikt urtiths 
105 ii Ibi. and tbt kas 
natbttn iUsinet" 
Other cod liver oite have 
only Vitamtns A»ndD. 
būt C<xo Cod is zlso 
rich In Vitombl B—the 
appetite and Rrowth 
promoting vitanun. 
Start yourchildren with 
Coco Cod today. Al alt 
druį storis.

Pėdnyčioje, Kovo 8 <1., Kun. 
Balkūno par. Great Nack, N. 
Y.

Nedėlioję, Kovo 10 d., Kun. 
N. Pakalnio par. salėje, Broo- 
klvn, N. Y. i

Pagedėlyje, Kcvo 11 <1. par. 
suloje, Bridgeport, Conn.

Nedėlioję, Kovo 17 <1., Kun. 
Vasio par. salėje, Woreesler, 
Mhss.

Ketverge. Kovo '21 d., par. 
salėje, Cambridge, Mums.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par. 
salėje, Lo\vell, Mass.

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

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

Nedėliojo, Kovo 24 <1. 2 vai.) 
pietų So. Boston, Mass. 

Visur pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Vaikams 10c

Užsisakant šiuos judamuo-
ti: A. Peldžius, 7035 S. Pair
siu* paveikslus reikia atliesuo 
fltld avė., Chicago, UI.

Brightou 28

Minas l.f.
Toleikis r.f.
E. G litis c.
Dūkis l.g. 
Yuieekauskas r.g.

13 5 11

G. F.T. 
7 2

l>o

Sekmadienio vakare. L. Yv- 
čių 24 kuopa minėjo savo dvi
dešimties metų gyvenimo su
kakti... Jubiliejui paminėti ko-[Gardus r.g. 
misija, vadovybėj ]\[. žibaitės, 
paruošė įdomių programų... Bu

0
0
2
1
1

0
1
1

1
1

P.
1
1
0
o
0
4

11 6 8

KUNIGŲ VIENYBES MALDAKNYGE
Kunigų Vienybės išruošta maldaknygė bus iki gavėniai 

užbaigta. Ši muldnknvgė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo
mis, o spausdinuhia ‘^Draugo” spaustuvėje.

Kunigi) Vienyliės ninklaknygų yra nedidelio formato," tu
ri 236 puhiapius ir gražiais juodais apdarais. Jos kaina 65 
centai; paauksavimu Z5 centai; su ^kuriniais apdarais 
$1,25 centai.

Amerikos Lietuvių Kunigu Vienybei, yra nutarta visur 
laikytis maldų tvarkos snlyg jų priruošta mahlnknyge, kad 
suvienodinus visose lietuvių bažnyčiose įmiualdus.

šių Kunigų Vienybės paruošiu ninUlaknygę bus gulima 
gauti jias savo klebonų arba “Draugo” knygyne, 2334 So. 
Oakley Av«>., Cliicago, III.

Šių muldaknygę galima jau daV»r užsisakyti “Draugo”! 
knygyne, o kaip tik bus ji užbaigta visiems pasiųsime pustu. ’

Tikietus,
Plakatui,

Serijas,
Programas,
Poaterins,
Įvairins atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub.Co.
' t

2334 .S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal

CIflCAGO, ILL.

/♦/♦/v

GOGO COD
Tb« Co4 Uvar Oil Tkat Taatu LM» CImmMi

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar Knot. kodėl JM ao> 
mėsoT JI pati noilnojo. 
Jos blogas krapas buvo 
priežastini, nes blo»o kra
po niekas nemesta. Vie
nok vist t« gali padalinti. 
Gargaliuok su Llsterlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Hs valetas atHbka 
greit, ko kiti vaistai na- 
padaro per 4 dienai.

LAUBGRT PHARMAOAL 
COMPANV

8t. Louls. ko.

LISTERINE
promptly anda odora ordlnary 

Md« tn 4 ddy*
MMOTRMiRMMEMV

Milwauk.ee
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LIETUVIS PASIŽYMI

LABDARIŲ DIRVA(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
inents of Coach Burskis are 
six years of careful training 
and playing. Pete climaxed 
bis career as a Dep man in 
1933, \vhen be and bis cohorts
won seventeen straight games,

KENOSHA, VIS. - V«sa- tiks su vienu, kad lošėjai ne (.laini (||e National ,ntw . 
rio 24 d. kenoaieviai gavo pro (ik gerai lošė, bet dar parodė, ,.agB tiUe.
gos pamatyti “Valkai,” ir, davė suprasti, jog jie painylė-'cm(,rg(ld fr()m thia f(ja( as higi) 
reikia pasakyti, kad gana akai jo t» veikalo '>■ savo roles. 0 with 1M to ]Ja
tlingas būrys žmonių pašinam tai būtina sąlygas kiekvieno
dojo ta proga. Šiuo kartu vėl teatralo — profesionalo, ar mėI wjth ,||is g|.eat record> Ba. 
pasirodė didelė vienybė keno- gėjo — mylėti vaidinami, vei-!rskis beca,„e'’ coa5h of thc 
šiečiuose, nes atsilenkusių ta- kalų. Del to ir “Valkata” taip baskettan team. (Jp t0

gerai pasisekė, kad Antanas date> bis ejlarges ,|ay 
Lauraitis sugebėjo savo meilę

rpe buvo matyti ne tik pasto
vius Šv. Petro parap. svetai
nės lankytojus, bet ir tuos, ku
rie tik retkarčiais pasirodo, į 
ypač tada, kada yra reikalas 
lietuviškumų parodyti.

Vajaus komisijai: C. Petrai- 
tienei, M. Malinauskienei ir jų 
padėjėjoms: T. Rucienei, A. 
Vaicekauskienei, Jul. Budre- 

______ __________ ___ viCienei priklauso didelis kre-
Jzibdarių centro susirinki- daugiau atmokėsime skolos, j’’os ^au6 laiko pasven- 

mas įvyks vasario 27 d., Auš tuo smagiau ir lengviau bus d*'a 11110 !'av° kasdieninių rei- 
ros Vartų par. salėj, 8 vai. darbuotis ir taip pat grei- prirengus visa

kopuikiansiai. Pačios rėmėjosvakare. Visi kviečiami susi- čiau prieisime prie kitų dar- 
rinkti. Valdyba. , bų, kurie mus laukia.

-------------------- j Nėra to laikotarpio, kad

įrašytas lietuvių kultūros U* 
tori joj.

Kovo 3 d. bus ir kolekta 
prie bažnyčios durų per visas 
Mišias. Prašome visų paremti 
tų darbų. Remkime tas tuutos 
darbuotojas, kurios jau nuo 
seniui lietuvių visuomenei pa
siaukojo, o mūsų parapijoj da ‘

ir dirba ir aukoja. Garbė joms Įrbuojas jau 12 metų. Kas ki 
už tai. Tai pavyzdys visoms dilba, ten turi ir užuojautą 

CENTRO SUSIRINKIMAS .nesusidurtame su našlaičių įf Amerikos moterims. Rėmėjų gauti.
----------- 1 senelių prieglaudos

Ir nepajutome, kai prabėgo Daug yra senelių,
mėnuo. Štai šį vakarų vėl ren reikalinga sava, liet. prie
kalnės į mėnesinį susirinkimų glauda, daug našlaičių, kūne' 
Aušros Vartų par. salgj, kad patekę į kitatautiškas prie

de won apsvarstyti bėgamuosius Lie- glaudas negauna progos lMt-

reikalu., darbas aukso raidėmis 
kuriems 1

bus įžanga tik Aš

Kį “DRAUGAS" JUMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos it 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
six ou* n*ne starta. Tliese Luvįų n K. Labdarių Sųjun-'ti auklėjamais tautiškoje dva 

pne o vei o i vep i ir i- j?res}nnen are g^tting a good 
tiems lošėjams. gtart under the direction of

simus;

Coacli Barskis, and there’s no 
T, pačių dien, kita keno- teUing whgt as

Apie vienybę kenokiečių, nee | b'1 apė, taip pat ir pam- ,ure vanjį,v .turį”
plačiau - viakonsiniečių _'IW ir t™tro m58sj«> btl- 
daug kas kalba. Esam stato- !'° i Hacinv va,din-

.y. ... , i • tti “Meilės Galybė”. Gan vė-nn pavyzdžiu kitoms kolom
lokai sugrįžo. Tur būt, jiems 
(na, ir kitiems) reikės “Val
kata” pakaitoti. Bet ar tai

joms. Taį gerai. Bet negerai 
yra, kada sakoma, jog palai
kymui tos vienybės tautiečių 
tarpe “reikia padėti į šalį sa
vo įsitikinimus”. Mes to no 
darome. Mes, priešingai, labai 
tvirtai.laikomės savo įsitikini
mų, ypač katalikai. Bet mes 
mokame elgtis kitų įsitikini- 
mij atžvilgiu ir už tat sušilau 
kiame pagarbos iš pusės tų, 
kurie, kol kas, dar nevienodai
su mumis tiki. Ir tame glūdi . ,... . ... įlaikosit Bet nepavydėsim, įeipaslaptis musų taikaus, gra- • . ... , . .. sužinosim apie kitų tokių vie-p.aus sugyvenimo. Mes vienas. . . , . . \., . - . tų ir dar pasakysim: ačiū Die-kitų gerbiam, mylini, viens ki-1 . 1 J
to silpnybes pakenčiam, jei 
kada, per nesusivaldymų, ar
ba prasčiokiškumų, viens kitų 
užgaunam, tai greit susipran-

RISTYNĖS Už PASAU
LINĮ ČEMPIJflNATį

gos reikalus. j šioje. Dėl to prieglaudų klau-
Reikalų buvo ir bus. Yra simas yra -svarbus ir skubus, 

sakoma, kol šis pasaulis gy- Ir kaip greit išmokėsime ūkio 
vuos, tol geradariai labda- skolas, taip greit gaLėsime 
riai turės darbo. Štai kovo statyti šiokį tokį namų, kuria 
mėnesį mūsų organizacija su- me galės rasti prieglaudų su
siduria su svarbiu klausimu: 
reikės apmokėti dalį ir visų

Kiek tenka pastebėti iš ruo
jos, dar ir mažos, viena diena įšimosi abiejų ristikų Jim Lon- 1111 ‘

galvas, 
į paimti.

ne puiku, kad vienos parapi

dviejose vietose jaunimas du Idos ir Kverett Marsliallo, spe 
veikalu vaidina? Ir kas išdrįs jania, i<ad ristynės, kurios į-

pirmojo labdarių inorgičio su 
mų. Pinigų, kaip žinome, ižde 
užtektinai tam tikslui neturi- 

Susirinkime reiks sukti 
iš kur jų galėtume 
Kad tas galvosūkis

vargę lietuvių seneliai.

Labd.

VAJUS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI PAREMTI
BR1DGEP0KT. — Metinis

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

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

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus h- juokingus piešinius;

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

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

sakyti, kad pas mus jaunimas vyks vasario 28 d. vakare, bus '.vajus mūsų brangiai įstaigai
pakrikęs, ištižęs, ištautėję.* ]j nepaprastos — greitos.
Kur jaunimas geriau, negu čia 
laikų praleidžia? Kur geriau

Londos sakosi esųs geriau
siam stovyje, gi Marshallas

lietuviškumų ir vienybę palai- ,šiėk tiek rūpinasi. Bet jo nia- 
ko! Kur tvirčiau parapijos nadžeris sako, kad tai tik žen

klas noro susiimti su Londosu.

rinčios savo ižde pinigų, tu 
lėtų atvežti į susirinkimų. Jei 
visi dėsime, kad ir ne po
daug, susidarvs graži pinigų , , , . . -.. v- * . j ,„ pradės: bendrai eis prie Sv.suma. Kas nežino, kad kilu 1 .. „; lįvomunijos 7:30 vai. ryio. Ne

paremti jau čia pat, būtent 
kovo 3 d.

Rėmėjos gražiai tų dienų

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

Chicago, Illinois
/

VtMETiANIAOKUMENTffl.iHC
vui.

Jis sako, kad Marshall irgi y- 
ra geriausioj padėty ir tas jo 
nervavimasis tik paseka nuo 
gero fizinio mankštini mosi.

reikš visoj p-lrųunoj. Tadu Lo- Kau rengiasi pne gražios va-1 
ndosui sudiev ristiko karūna, karienės, kuri prasidės 6 vai.

Abu ristikai pasiruošimus vak. punkt., šv. Jurgio parap.

Ateinantį sekmadienį šv. i SenieB ristikai kalba, kad q gtadium<J Tikietų gajį

baigia šiandien. Rytoj bus pra svt‘L Makarienėj dahiaus \ie 
nešta visa ristynių eiga Chi- Snių *s v*s^ 8^5'ruh

taipgi gerbė A. E. D. kapelio-
Petro parap. svetainėje mūsų ristynės bus didžiausios įsigyti- Rj(j W Wasliing- nas ^un- prof. B. Urba ir kiti.

tan,"Ir”~stengiamėš tai'’ atdai-lKazi,uierai rengia nietinį ban' ““ n0F- ?UJU* ton St.?Room 404, u r ha pačia-1. Jei' aplinkybės leis, bus ir
Kvt; Įkietų ir kviečia dalyvauti vi- sias- Nera abejones, kad dar sta(liunie> taipgi Bonds ’gerb. So. Chicago klebonas.

sus savo draugus. O kadangi ne^uvo tokio cempijono, kaip krauįUVpj prje Dearborn ir ^un- P- Vaitukaiti.-:, 
mūsų parapijoj nedraugų nė- Londos, bet dabar nežinia, v

syti.
Dabar kas link paties vei

kalo ir vaidinimo. Tur būt, vi-
tie, kurie buvo atsilankę irlnį bankietų atsilankys 

savo akimis viską matę su- 'parapįjonai.

Madison gatvių. Rezervacijas Be gražaus programo, T>n£
ra, taį išeis, kad į Kaziniieri- kaiP/a>i . landos mana- ga,ima užsisakyti ir telefonu: ir solistė F. Garuckaitė, kuri |

džeris Ed. Wbite sako, kad |(
Londos paims viršų per 45 mi- 
nutas. Manoma, kad Londos 
yra išmokę*: daug naujų trik 
sų. Bet, sporto ekspertai ki- 

biiršta: atsiras daugiau darbi- taip galvoja. Jie spėja, kad 
(Tęsinys nuo 2 pusi.) ninku. O daugiau darbininkų Marshall gaus viršų, kadangi, 

bus, tuo daugiau jų tavorų iš- nereikia, nes naujos mašinos daug jaunesnis, miklesnis ir 
pirks”. j įvedamos, kurios atima nuo 1 greitesnis.

Taip, praktiški biznieriai darbininkų darbų. Kur jiems Į Veteranas ristikas Ed. Stran 
nors savo biznio atžvilgiu turi 'tuomet dėtis” klausia “Že- gb1' Jx:uis, kuris vakar buvo, 

atvykęs į (Jliicagų koletai va- j 
landų, pareiškė, ka-1 jei Mar-1 
sliall išlaikys prieš Londos va-( 
landų, nėra abejonės, jog ta- Į

visi Seeley 5300 arba 
G565.

Dearborn nesyk į jau mums gražiai dai
navo.

tr ^iv-lmainlu

OHUUnoMta naiiur.lt bj dtrtitnvs 
("Ihli-aeol

•uvli-8 50 metų prltjrUm

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Iv 
taupykite pinigu.-

Mes atlikome darbų danieliui tyme* 
nlų Chlcagoe Lietuvio. 

---------- o —

527 N. WESTERN AVĖ
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I j

DEPRESIJA IR GIMDYMŲ “Bet lie praktiški biznieriai 
KONTROLĖ | (Mano pabr.) vieną dalykų pa ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

šiame klausime sųnioningn m. jinuitis”. 
sistatymų. Bet “Žemaitis” nė
ra nei praktiškas biznierius,

Bet aš jiasakysiu, kad “Že
maitis’’ pamiršta, jog darbi

nes, jei jo svajonės būtų vyk ninkas ir mašinas išrado ne 
doruos, tai greit nei jo plepa jtam, kad motinos daugiau vai- Marsliallas ims viršų, da
lų nebūtų'kam skaityti ir‘Navakų negimdytų. Darbininkas *^a Marshallo vikrumas pasi 
jienų’ kromas užsidarytų. į mašinas išrado tam, kad leng

viau ir geriau savo darbų at-

1

JUOZAPAS KIBARTA3
Mirė vasario 25 d. 1033 m., 

11:30 vai. vakw.ro, rulatikęn pu- 
KCw amžiau*. KIH IA !<«»«• I n lų 
ipakričlo, Ranolnli) parapljoit, 
Nauktemlo kaimo. Amerikoje 
Išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuUOd&ne 
meterj l'rftulę po tėvais Kum- 
kaltė, 3 nOnua: Kor.Rlanl.a. Juo.

Ir Steponų; 2 (lukteriu: 
Holsittt MueaMienę Ir Berlhą 
!4ava<e. irrolj A<Hm«i KI barta. 
2 tentus: Joni) MnetiHJ Ir Ado
mi). Suvage, 2 inurėluH: Helen 
įr Kiele, 6 unflknu Ir Kimines.

U tintu puAarvuliiK 10105 A- 
vennv K, Euet Slde. 1 aildol iivėa 
fvyka kclvlitadlea), vaeario 2 8 
d., Ift Tiimiij X vai. bus atlydėliui 
) Sv. Jtroeapo poru p Ij on bužny- 
ėlų. South CMeuffo. kurioj |- 
vyka Kedullng-OF pnmaldne už 
v.-lhynlo alelą. Po pamaldų butt 
nulydėtas J iv. Kacinilero ka
pine*.

NuofclrtK.lai kvlefl^ne vImur 
irlmliioe, dntuKUH-iren Ir patyp- 
liiiiiUM-mun dalyvauti ftloae lai
dotuvine.

NtiHOde: .Niiiija, Iki-
kti-vy*. itmilH. Kiniai, Marfitoe, 
.taiūkai k- <Mtwmės.

I aitdol uvėinn patarnanja ara- 
borliiH J. K. Eudelkls. Telefo
nus YAlida 1741.

.likti; tų kiekvienas pasakys, Į 
pažvelgs į mašinos istorijų. 
Juk niekas kitas, kaip pats 
darbininkas, išrado mašinų, su 
kurios pagalba atlieka darbų 
į porų valandų, kiek nei per 
20 valandų sunkiai prakuituo 

į damas negalėtų padaryti, bet 
idėja, kad tam išradėjui nelei
džiama savo išradimais nau 
klotis ir jinai priverstas sun
kiai dirbti nors kiek trumpes 
nes valandos ir prakaitų lieti 
kuip smovėje.

Va, ši klausimų ponui gini 
dymų kontrolės šalininkai ri
ekite. Bet jums lengviau yra 
vien savo tuw-iai« šūkavimais 
orų ir popierų teisti, negu ri
mtų ir pasauliui naudingų <la- 
rbų dirbti.

Vaikų tėvas

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

: PAIN-I1_____  <1EXF1ELLER : —-1A 7
:o

m v. k ee

Nuo Peršalimo
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Paia-Espelleria viauomet 

palengvina akanamna

H1LS1DE, BllNDlS
Trya telefonai:

Rea. PEKSAOOIiA MII 
BEliMOffT !«5 

Office: HJU«IDB MM 
tlnccnl HnucllL aaor.

Veskite pua(nklq retkaloa 1 
atai au pačiais Udlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas 1 rytus aao

Visi Telefonai:

LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglauala 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 251*
2314 W. Z3rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, m.
Tel. CICERO 5927

TeL LAFayette M7S

J. Uulevlčius
Oraborlon

*
Balaamilbtojaa

Patarnauja Chlca 
<oje tr apylinkėje.

Didelė Ir 
Koplyčia

graR

Telefonu TABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUS

Torio aotomobilioB visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama

8319 Utnanics A.venos 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinoia
Phone Cicero 2109

49M avė.

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susilpnejuslems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TON E yra tartln«as Zlnku- 
Fovfoldu, brangiu audėtliul, parūpi, 
riančla fosforų, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, Kalingiems ner
vams. Mcdlkultftkų fosforų parašo 
daktarai, kad sušvelninti tr nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suIrutOse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo” Jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų geležies, raudono kraujo |

reikalingo būdavojuniul tvirtesnių1 
Ir sveikesnių raumenų Ir sngrųžlnl- 
nutl spalvos Ir pilnumo Išblyšku
sioms, plonleiuti veidams. Do te, 
Nl tlA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles, l’rudėklt Ant NUOA- 
TONE šiandien Ir tčmyklle kaip 
slipreslt. Parduoda visi nptlekorlal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio Irytmentul.

Nuo uškletėjlmo Imkit—IIOA-8OL 
— Idsalų UuomsetoM vidurių 
tr I0O. \

Yards 1741-1742
UUDOUM PIGIAU NEGU Km

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

i.J. ZŪLP
•BABORine Ir LAJDOTUTTŲ ▼m»eaaa
1646 Weat 46th Street
9eL BOUlevard 5M9 g 111

ATCJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVB.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boolevard 4138

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BALHA_MUOTOJA» 

Pktarnavlmaa garas Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MORroo M77

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIU8 

Palaidoją už f25.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

*68 W. ISth 8t. Tel. CANal <174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų iimokėjimi)

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pui. 4151 

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

K. RADIS, ch.

naiiur.lt
vakw.ro


n p s Ttečlgulitmi*, vasario 271 1935

VIETINĖS ŽINIOS
L.R.K.S.A. CHICAGOS AP- buvo šauktus, bet, ganėtinam 

SKRITIES DARBUOTE skaičiui neatsilartkius, susi 
----------- I rinkimas neįvyko. Dalykų, ap-

Susivienymo Chicngos ap
skrities mėnesinis susirinki

mas įvyko vasario 24 <1., Kv. 
iita.no parap. mokyklos kam
įrv, Cicero, III.
Išduota raportas iš įsuku

sio 20 metų apskričio darbuo 
tės sukaktuvių minėjimo ban- 
kieto. Iš raporto pasirodė, 
kad sukaktuvės gražiai buvo 
paminėtos ir, nors dar galu
tino raporto nėra, bet atrodo, 
kad finansiniai išeisime gerai, 
o, gal, dar kokis doleris ir 
pelno liks.

Sfl PHIPAGO ŽINELĖS ^'*r^a^*,en^ ® va^ vakaro Co svarstyta apie rengiamų va- prie jo iš anksto ruošiasi. I)o- tų pradžios vnlst. saugumo po 
OUi UniUMuULIllkLtU |]Unibia salėj (prie 48 ir Pau- 'Karį0 24 d., Dievo Apvaizdos vanų tam išvažiavimui auko- licija registruojA visus nusi

kaltimus ir nusižengimus.

GARSINKITĖS 
“DRAUGE"

..... -. . . .» T. |Hna gatvių). Įžangos mokėti parapijos salėj vai
tuvos, kuriuos šio mėnesio 18 > - .Pvogiame, kitko,

* d. rodė Kaulakis, žmonėms pa

svarsčius, nutarta, kad visos 
kuopos .prisiųstų kuodaugiau- 
siu moterų į ateinantį apskri 
lies susirinkimų.

Seka kuopų darbuotės ra
portai. Iš atstovų kalbų pasi
rodė, kud
biskį dirbama. Pažymėtina 3 
kuopa, ltoselande, kurios at
stovas J. Sanndionls prane-

tiko. Publikos buvo apipilnė 
parapijos svetainė. Visi paten
kinti.

Parapijos choro vakaras 
koncertas jau čia pat. Kovo 3
d., vadovaujant varg. Gaubiui, 

risose kuopose lcyloras staty6 scenoje “Neši
ma P«’/vmėtinn 32 I , ...priešink , linksmų l.omedijų.

Bus ir dainų. Be abejo, atvy
kusieji vakaru bus pilnai pa

vienumų ir pakabino prie 
bažnyčios. Taipgi gerb. Roso 

l»aš-
dovana teko buvusiam Centro,kauskas’ l’am"ksl» B™' 

žiai kviečia savo parapijonus 
rašytis prie Susivienymo.

163 kuopos atstovai prane-

šė, būk jų kuopa pagamino . . .. .. . ‘ ,tenkinti. Sis vakaras bus pir-mažų iškabų nurodančių pa
matinius dalykus apie Susi-

Per bankiet.j *5.00 laimės 1 lando kl<'b°"as knn- J-

pirm. — dabartiniam apskri
ties otganizatoriui A. J. Sut
kui. Toji dovana apskričiui 
davė $13.60 gryno pelno. Vi
sas kreditas už pasisekimų 
reikia duoti 163 kuopos finan 
sų raštininkei Fr. Stogiutei.

šė, būk rengia vajaus vakarų, 
kuris įvyks parapijos salėj 
balandži-o 14 dienų.

Seka organizatorių rapor

RĖMĖJOS RUOŠIASI 
VAKARUI

NORTH SIDE. — .Sv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 3 
skyrius rengia .gražų vakarų 
kovo 10 d. Wėst Side mergai
tės, vadovaujant kun. J. 1L 
čiulioniui, atvaidins “Sv. Te
resėlė’’.

l Kalbės gerb. dvasios vadar 
mas tos rūšies Sv. Juozapo pa- j<un
lapijoj. Visas pelnas skiria, 
mas parapijai.

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 12 skyriaus vajaus va 
karienė tapo nukelta į kovo 
31 dienų. Visi prašomi įsidė
mėti.

J. Svirskas ir kun. 
Mačiui ionis. Dainų ir muzikos 
dalį išpildys mūsų varg. a 
Kuly.?.

aknrų, kurio j<»; Bukontas, Bankevičius, La
buvo ir ri- j ... . , v- i • •. . jiems, klevinsKas, Kukis ir

stvnės. Ritosi Europos risti-
kai lietuvišku stilium. Buvo Grišier.ė. Ačiū aukotojams.
ir kitokių pamargirunių.

Jau praeitam susirinkime 
nutarta ateinančių vasarų re
ngti • išvažiavimu. Draugija

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

P. L

CLASSIFIED
AITOMOBI1.ES ALTO.MOIHI.es

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenar ""

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimų. kuriai 

•att priežastimi galvon Hkauddjiino, ! 
svaigimo, ūkti) aptemimo. nervuotu-1 UI ICK — 
mo, skaudama aklų kurti), atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama J

t

BUTCK — '33. Model 8fi-S. 2 paaat.CAf»ILLAC '30 - 
coupe au llumble seat, Juodas. fteftl dus. mediniais 
dribt, ratai, trunk niek. Priklausė
turtuoliui ir labai mažai vartotus.
Puikiai iftrodo. tobulam stovy. Ga
rantuotas ......................................... $7H5

V-8. 5 Sodan. Jtin- 
rntais. sparo tire 

užpakaly, whiponrd trim. Liliui ge. 
ras kuras loma kaina ............ $375

Del nepramatytų aplinky
bių, šį ketvirtadienį Liaudie?

--o--—-—--v .'Universiteto paskaitų Sv. Juo
tai. Organizatorius P r. Cizau ! .. \ .zapo parapijos svetainėje ne 

bus. 1 .auksime tolimesnės pro 
gos, kad vėl išgirdus žingei-

Balandžio 7 d. šv. Ražan- 
čiaus draugija rengia kauliu• — —• Al tv TO piciniu Įkais žaidimo vakara. ’Komisi ' mokyklos valkus. Kreivos akys ati-' 

taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedeiioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

ja visų prašo neužmiršti tos 
dienos ir atsilankyti.

E. Vilkelienė
Phone Boulevard 7589

33. Model 57. 5 pasaž. 
Sodan, Juodas. fteftl drat. ratai, 
trunk raek. šis mažas Bulek sodan 
iftrodo kaip naujus, nerasite jam 
panaiaus. Garantuotas .............$705

BITCK - '34 D II) EI JI KITAIPY.MV 

PONTIAC — •34 $605

DODGE — '33. 4 durų Sodan, Juo
das. 5 mediniai ratai. Sis Dotlgo 6 
yra ekonomiškas operuoti ir pui
kiam stovy. Geriausius karas m»ž.il 
fteimynal. Garantuotas ............ $525

NASH *32 — l.lglit 8. 5 Sodan. Mn- 
roon. 5 mediniai ratai, gori tuje.nti. 
Išlikimas, okonorniftkas mažas ka
ras. atrodo Ir b.ga gerai .... $325

BVTCK '30 — Model 4SS. 2 po.saž. 
coupe su rumhlo seat, Fronoh btuo, 
6 drat. ratai, liti,ai grržus oo"t<e 
tobulam stovy ......................... $205

BUTCK '30 — Model 57. 5 Rodnn. 
tamsiai mS'ynas, 5 mediniai ratai, 
whlpoord trim. Geram stovy vidui 
ir išorinei .................................. $275

įGrnodžio 30 d. įvykusiame 
apskrities susirinkime nutur-, t!'<as nupasakoja apie
ta reikalauti, kad prieš porų saVa ^ai'^uo^ įspūdžius, 
metų buvęs apskrities iždi-1 Pa^r^ys lankantis į kuopų su 
uinkas grųžir.tų apskričiui iž-MriaMmus. Galutinai duoda 
dų, kuris dar pas jį tebėra. inc^iaQ> kad apskritys kreip- 
Šiame susirinkime valdyba i Cliicagos Kunigų A Ne
pranešė, kad buvusiam ižtli-1 Pra^ymu» kad gerb. Į
ninkui siuntusi registruotų dvasiškiai daugiau moraliai 
laiškų, kuriame reikalavo gra- prisidėtų prie inūsų organiza 
žinti pinigus arba kad atvyk-|c’-)os va-iaus- Inos*mas priim 
tų į vasario 24 d. apskrities

džių ir tikrai naudingų pas
kaitų. Reporteris

STOKJARDįl DARBININ
KU DĖMESIUI

tas vienlialsiai. Stokjardų darbininkų susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
vasario 28 d., Columbia sve
tainėj, prie 48 ir So. Paulina

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

A. D. Kaulakis rodys šiuos 
paveikslus Vaičiulio svetainėj 
171 — 23rd Avė., Melrose 
Park, Ilk, trečiadienį, vasario 
27 d. štai gera proga melrose- 
pfrkiečiąins matyti vėliausias 
paveikslus dabartinės Lietu
vos.

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

kių akių. Ekspertas tyrimo s- 
kių ir pritaikymo akinių.

STl’PEBAKER — ’32, 5 posaž. coupe 
su bui't ln trunk. Juodas. Soft! drat. 
ratui. Ijili.-ii pu i k lutu stovy Ir iftrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . $405

FORD ’33 — 2 pn»nž. Ponvo.rtihlo
Coupe, V-8, Juodas s.i Geltonais 
ratais ir gemls tnjerain. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy .........................-........................ $305

PONTIAC SIX — -32, 4 durų Sodan, 
Juodas su raudonu strlplng Ir 5 
raudona's drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai ift
rodo ir geram stovy .................$305

PLVMOi’TH *33. — 4 Door Sodan, 
Juodas, 5 oroam drat. ratai, geri 
tajerai, labai puikus mažas karas. 
Gurant............................................... $175

CADILLAC ’28 — V-8. 5 Sodan. MA- 
lynas. fi drat. ratai, trunk raek, 
vvhtponrd trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ................. $105

BL’ICK — ’28 $135

PONTIAC '29 — & pasaž. landau so
dan. Sviestai mMynas, 6 d.rat. ra
tai, trunk raek, gražiam stovy, tv- 
k'ia motoras ............................ . $125

susirinkimų pasiteisinimui. Ta' * irmininkas perdavė aps
čiau pasirodė, kari į valdy- .kriciui sveikinimų nuo gerb. 
bos laiškus ir prašymus ne- j kun. J. JI. \ aičiuno. Apskri- 
kreipia dėmesio. Daug kalbė-1 ties delegatai gerbiamo Cice- gatvių. Mitingas prasidės 8 va
ta šiuo klausimu ir galutinai 108 btduvių dvasios vado sv- landų vakaro, 
vienbalsiai nutarta dalykų pa Akinimų labai širdingai su
vesti advokatui. r.ko.

I J. A. Mickeliunas, Pr. Či- 
S.ų mot,, birželio 22 ,1.. VyĮ^^ jr A , i?.

tauto daržo apskritys, vajaus I rinWi atstovauti Snsivie„vm, 
baigimui, rengia pikniką. Pik a £ K Vakarinių Va,
niko rengimo komisija suside-, x .. ... , - - ,, „ .J istvbių Seime, kuris įvyks ko-
da Į-. Pr. C.žausko, J. Miko-!.; ,+ Cic(,ro>
iamio ir J. A. Mickobuno. į A j žvirblis.
Komisija pranešė, kad Vytau- ________

LIETUVIŠKU STILIUM
i DIEVO APVAIZDOS PAR. 
i— Vasario 10 ‘d. įvyko snsi- 

Mitingų šaukia Amalgama- ! rinkimą'* draugijos Brolių ir
ted Meat Cutters ant! Butchers Seserį} Lietuvių. Sns-me daug 
Workmen of North America. _ t n .
Šį i.nija yra .Amerikos Darbo

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ E 
Platt Bldg., kam p. 18 at.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. .Nedėliomis nėra 
-įkirtų valandų Rr.nm 8.

PnONE CANAL 0523

NASH '32 — 8oyl. 5 pasnž. Coupe 
Juodas, 6 drat. mini. gori tajerai. 
trunk raek. whipcord trim. <!eral 
atrodantis Nash geram stovy $305

BT’TCK — '28, Mo'del 57. 5 Sodan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ................................ ..................... M-5

BCTCK '31 — Model 91. 5 Sodan.
Juodas, fi drat. ratai, gori tajerai. 
niohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulek geram stovy .... $375 Bl’ICKS 

suomet
CHEVROLET '34, — 2 Door Sodan,

PACKARD '28 — 8 ryt. 7 Sodnn. fi 
drat. ratai trunk raek ............ $95

Tamstai žalias, 5 oroam drat. ratai, 
tik trumpą Inika vartotai., iftrodo 
kaip naujas. Garant. BAftGENAS.

- Visų modelių. — Mos vl- 
turimc ant vietos puikų 

atakų garantuotų vartotų Bulek ka
rų. Negalima goriau pirkti negu 
gorų vartotų Bulek. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

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

Crawford 4-100
LIETUVIAI DAKTARAI

to daržas tai dienai jau paim
tas ir prisirengimo darbas i
pralietas.

Vieni iii! s i ai nutarta, kadi 
apskritys turėtų legalį pata
rėjų. Nutarta į tų vietų kvie
sti mūsų orgait’zacijos 
adv. J. P. \Vaitcbes.

MIRĖ LENKAUSKO 
SESUO

Federacijos narys. 
Ketvirtadienio mitinge kal

bės Meat Cutters unijos dar
buotojas John Globavski, Ai. 
|Nielinbowski, tarptautinis u- 
įnijos auditorius J. T. Joyce, 
tarptautinis organizatorius G. 
;Tate ir kiti. Lietuviškai kal
bės V. Poška.
] Vajus, kad suorganizuoti

Lietuvių darbuotojas B:o .stokjardų darbininkus ir dar
ni ils Lenkauskas, 5801 S. Sa- bininkes, yra varomas jau ke- 

nari ngamon St., tik kų’ gavo žinią lėtas inėnesių. Jisai yra skai 
i iš Lietuvos (Šiaulių miesto).

Pirmeeniuose apskrities su- kad sausio 30 d. staiga širdie? 
sirinkimuose buvo nutarta iliga mirė jo sesuo Felicija Po 
organizuoti prie apskričio škienė.
darbštesnes CJiicagos apielin- Prieš metus (sausio 
kėj prie Susivienymo kuopų mirė brolis Petras,
priklausančias moteris. Šia-1 Bronius Lenkauskas yra bi- tokioj pramonėj, kur dirba ir 
me susirinkime valdyba ra- iznierius; biznį laiko odretu j vyrai ir moterys, ir baltveid- 
portavo, kad moterų organi- '946 \V. 59 St. ‘žiai ir juodveidžiai, ir aukštai
zaviiiv.: reikale susirinkimą;: Reiškiame užuojautos. X kvalifikuoti amatninkai i»* pa- 

~ - ——r, .prasčjausi leiberiai už mažiau
sias nlgžts, būtų galingu aks-

1 n 1$

tomas didžiai reikšmingu m 
tik skerdyklų darbininkams 
kad jų padėtį pagerinti, bet 
ir visam Amerikos organizuo
tų darbininkų judėjimui. Nes 
suorganizavimas darbininkų

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apdraudžiant namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfield Avė. LAF. 0618
Valandos: — Kasdien nuo 9 rvto iki 9 vakaro, išskyrus 

-Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

OltURANCE 4 r? I j k
II IKOll’/eb

r PERKAM
LIETUVIB-NOTARY

PUBLIC RUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LTETUV4 
'LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bimis 
2008 WE8T 47th STREET TeL LAPayette 1008

tinu kitų šalies jxramonių dar
bininkams organizuotis.

Štai kodėl Amerikos- Darbo 
Federacija ir ypač Meat Cut
ters unija šiam organizaciniam 
vajui priduoda didelės svar
bos. Tas gi faktas, kad vajų 
varo unija priklausanti Ame- 
įrikos Darbo Federacijai, liu
dija, jogei darbą stumia pir 
myn ne kokie ekstriraistai, ka
rštagalviai, bet atsargūs ir pa 
tyrę unijų darbuotojai, ir kad 
jų darbą remia visa Amerikos 
Darbo Federacija, galingiau
sia Jungtinių Valstybių darbi
ninkų organizacija.
' Čhicagos stokjardų darbini
nkai ir darbininkės, būkite ke-

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
PRO-pert 102$ 3359 So. Ix«vltt St.

CANal 07(14

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRK7IAN and SVRGEON

2403 W. 03rd St.. Chicago
Z OFFICE HOURS

2 to 4 artd 7 to 9 P." M. 
Runday by Appolntmmr

Tel. CANal 0257
Res. PROspcct 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTEII STREET
Rezidencija 6600 So. Arte-ian Avė.

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanoos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 1 Iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų Tel. PROspeet 1630

Tel. CANal $122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

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

Seredoj pngnl sutartiTel. HOVtevard 704*

DR. C. 1. VEZEL’IS
DENT7RTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki S vakare
Seredoj pagal sutarti

fet. CANal 612$

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Cal^fomia Avė.
Telefonas REPublic 784U

DR.J.RUSSEL
Lietuvi* Chirurgą# ir Gydyto** 

Of. fr Bes Tel HEMlock 6141 
»15 W18T 09th ST. 

Valandos:
2-4 popfef: ūno 6-8 vs karsi $

Tel. Ofiso novievard 561$—14
Re®. VICtory SS4S

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-9:36

756 West 35th Street

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginla 0(«6

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

I V A I 1 0 1 D A K T A R Į I*
DR. CHARLES SEGALOFTUM
4718 8o. Ashland Are.

B »»boa
CHICAGO, TLL. 

ortso valandos 
Nuo 16 Iki II vai. ryte, nuo I Iki 4 

vai. po pietų ir nuo 7 Iki 3:36 vai. 
vakar®. Nežilomis nuo 16 iki 11 

valandai diena
Ml»way BSSO

DR. MAURICE KAHN
* ' \
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0664 

Re*.: Tel. PLAta 2400 
Valandoe:

Nuo 16-13 v. ryto; 3-3 ir T-3 v. v. 
Nadėldteniaia nuo 10 iki 13 diena

orrhi- Tel. HKMIfMk 4 SIS 
R<m. Tel. GROvehill 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. 7HARQITETTF ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Kotv. ir Nodfiiiomla nusitarus

Tel. LAFayette 7fi50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso Tel. CICERO .40
Re*. Tel. CICERO 8656

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

katos Komtsijoniertus. Y.ra (ęerat Cl- 
eeri.-f-lnms žinomas. Praktikuoja jau 
2 8 metus. Spectaltsnvo užsieny. T’u- 
sekminffut jęy.lo Rlicimallzinų, Plau
čių Ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 16 iki 13 vai. ryto; nuo t Ik, 4 
vai. popiet ir 7 ik, 6 vnt. vakare; 

ftve'.tsdfentnln persi susitsrlmų.
4930 West 13th Street 

OICKRO, n,L

Ofiso: Tel. LAFayelte 4017 
Re*.: Tel. HERlrak 6286

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.I •

I Ofiso valandos; 2 4 Ir 6-8 vai. vak.
. Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 6V(li Si

Valandos; 10-12 Ir 8-9 ’-»l. vak. 
Seredomis ir Ned£,tomis pasai sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4ftth CT., CICERO, 114,.
Utar., Ketv., ir Pfttn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAI.STED ST.. CHICAGO 
Pamed., S, red. ir Huhat. 2—• vai.

I Dienomis Tel. LAFajrcttc 5793 
. Naktimis To . CANal 040$

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 llfl 9 vak. 

^Ned£lĮoje£nrat sutarU

Tel. I.AFnyeMe 3057

DR. A, RAČKUS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

Į Prie Archer Avė. netoli Kėdelė) 
balandos: nuo 3 iki 8 vai. vakaro 

Heredomta ir nedftlloBnfr parai 
autartl

Ofiso Tel.: LAFayette 3630
Re*. Tel.: VIRrlnla OKI

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTIHTAS

O A 8 __ ___ X - R A Y
414$ ARCHER AVENCE 
Kampas Franeleen Ava

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5.
I’anedSlto. Reredoa ir Pėtnyčios 

vakarais fi iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas RElNibile 6000

Knontet reikia gnminit) Štampų, 
intspAudų ar kiti, ofisams reikaliu- 
-t, tlalvktt, pašaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums patarnaus

ANGLYS

\NGI,YSI TOkstančtal namų vartols 
ekonomlftkss. be suodžių Troplralr 
anglis. Garantuota vnga Ir fttluma.

Trys Telefono I:
Screenlnr*—14.75 Republte OfiOO
Mine Run—8.7-5 Iawndale 78«fi
Lump arba enr— ».6O Merrtmac 2S24 

NORTHERN COAL CO.. 
t,awndnif 73M Merrlmae 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Cblraco. III.
TEL. REPURI.1O $409

Katrie perkate sarta ift 
drarierlų, siųskite Juos , 
CRANE COAL CO. Oauette 
geresnes anglis ui mažiau 
Pinigų.

z

iita.no
AITOMOBI1.ES
ALTO.MOIHI.es



