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GRAIKUOS SUKILĖLIAI GRASINA GEREttSY. SOS-
BOMBARDUOTI ATĖNUS i ^KOMUNISTAIS^ i TO SANTYKIAI 

SU ISPANIJAPati vyriausybė gi pianuoja 
atstatyti monarkiją

PARYŽIUS, kovo 7. — 
Žiniomis iš Atėnų, graikų \y 
riausyhės kariuomenė suplie
kusi sukilėlius Makedonijoj. 
600 sukilėlių nukauta, apie 
2,000 sužeista ir apie 700 su
imta.

NACIAI REIKALAUJA 
MILIJONINĖS 

KARIUOMENĖS
BERLYNAS, kovo 7. — 

Pusoficialus laikraštis Esse-
_ . nėr National Zeitung pareiš-
SOFIJA, Bulgarija, kovo . . i j -v i • *• • • •,» e J ’ kia, kad \ okietijai yra reika

<. — Žiniomis iš Graikijos, i.. .. . ..." ’ Iinga įsigyti arti vieno mili-
graikų admirolas Demestich- . , t> • »1 jono vyrų kariuomenę. Prieš
os, kurs vadovauja graikų 
sukilėlių laivynui, bevieliu te 

legrafu painformavo graikų 
ministerių kabinetų, kad jis 
pasirengęs bombarduoti Atė
nų miestų ir Piraeus uostą, 
jei vyriausybė greitai nepa
siduos.

Minėtam uoste yra Angli
jos ir Prancūzijos du karo 
laivai.

vienerius metus Vokietija no
rėjo 300,000 vyrų kariuome
nės.

KOMUNISTAIS
TAME NIEKO NAUJA; TAI 
JUK ŽINOMI ARTIMIAU-; 

ŠIEJI SĖBRAI
VIENA, Austrija, kovo 7. 

— Kitados buvę įsigalėję A u 
strijoj socialistai yra išblaš- j 
kyti į visas puses. Sugriauta 
jų organizacija, uždaryti jų 
laikraščiai. Nežiūrint to, jų . 
dar daug yra krašte užsilikti 
šiųjų ir slapta veikia prieš 
vyriausybę. Kadangi jų pajė- • 
gos yra mažos, tai susidėję 
su komunistais knisasi po vai 
stybės pamatais, kad atgavus

matai ir užsienių korespon
dentai mėgina išaiškinti Hit
lerio diplomatinės ligos prie-1 
žastį. Aiškėja, kad diktato-Į

_ , , | riui reikia laiko prisirengti,
Kavala apylinkių, kur au- .. | kad padavusi naujus savo rei-ginama daug tabako, bedar- ;. . , . . .®. . ® . ikalavimus santarvės valsty-biai paskelbė atsišaukimą, nu i • , • . ,., . . „ . bems per planuojamą Angli-kreiptą prieš vvnausybę. I’a- • • ... ... . ‘v. X , : J jos užsienio reikalų sekreto-ciam Kavala mieste yra daug 

tabako sandėlių, priklausan
čių Amerikos tabako kompa
nijoms.

iVyriausybė atsako į admi
rolo grasinimus, kad ji turės 
pakankamai pajėgų apsigin
ti nuo bombardavimo.

10 ŽUVO ĮVYKUS spro- 
CIMUl ALIEJAUS 

ŠALTINY
SUSPROGO NITROGLICE
RINAS, KURIUO NORĖTA 

PRAMUŠTI ŠALTINI

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. Jurgio par. nuo kovo 6 d. Iki 13 d.
Šv. P. M. Gimimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d. 
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 d. iki 27 d. 
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.PASKIRTI 6 VYSKUPAI

VAKUOJAMOMS VYSKU- _ sl- GEORGE, 1 tah, kovo §v> p. ąį. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
PI JOMS ISPANIJOJ <• Nebaigtas gręžti alie- §v< Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. Iki 17 d.

MADRIDAS, kovo - - -iaU8 (žiknlo) Saltinis norRai. —
Paskirta šeši vyskupai vakuo pramušti ir atidaryti su nit

. T roglicerinu, kurs prieš laikajamoms vyskupijoms Ispani- J ‘
joje. Tas reiškia, kad Šven
tojo Sosto santykiai su Ispa
nija gerėja. Paskelbus Ispa
niją respublika 1931 metais, 
nuo to laiko daugiau kaip de 
šimts vyskupijų neturėjo vy-

susprogo ir sukėlė baisią ka
tastrofą. 10 žmonių žuvo ir 
keliolika sužeista. 1

Be darbininkų aplinkui bu 
vo susirinkęs šiaip žmonių bū i 
rys, kad pamačius šaltinio • 
atidarymą.

Tarp žuvusiųjų yra Arro\vpirmybę. Blogai jiems seka- i8 Up^‘
si tas priešvalstybinis darbas, į naujų Ispanijos js- 1 jwad Oil bendrovės generalis i

Milijoninės kariuomenės rei tačiau jie ne tie, kurie ture- ’ tatymų, vyriausybė nesikiša ! manadįerįs q Alsop su žmo-1 
kalavimas iškeliamas kaip Į tų kapituliuoti. O jie turės i vyskupų parinkimą, tačiau na
kartas šiuo laiku, kada diplo- kapituliuoti.

riaus Simono vizitų.
Minėtas laikraštis nurodo į

sov. Rusijos ir kitų valstybių

zijos gyventojų skaičiumi,
~ , laikraštis randa, kad iVokie-
Gra.lnj vyriausybė paiufor- tijaį reikali„ga t„r?ti 985 65fi

mavo svetimu kraštų korės- , • • , , ,, A . kareivius, kad sulvgus Pran-pondentus, kad dus išleistos - •• ... „ .... . .. cuzijos militannių pajėgų,1S Graikijos tik palankios ry- j stiprumuj .
riausyblei žinios. _____________

Graikijos vidaus stovis kas 
kart darosi rimtesnis ir blo
gesnis. Vyriausybė turi pla
nų, kad tuojau atšaukus ka
ralių ir atstačius monarkijų, 
kad tik neleidus įsigalėti Ve- 
nizelosui. Karo ministeris 
gen. Kondylis išvyko karo

KUBOJE STREIKUOJA 
VYRIAUSYBĖS TAR

NAUTOJAI

'turi teisę nepripažinti skiria
mųjų kandidatų. Dėl to, Va- 

• tikanas prieš skirsiant kan- 
Įdidatus į vyskupus, pirmiau 
1 turi pasitarti su vyriausybe, j kad gavus pastarosios sutiki
mų.

! Nepaisant šios didžiai

ESTIJOJ PANAIKINTOS 
POLITINĖS ORGANI- 
- ŽAGUOS

TALINAS, kovo 7. — Es-

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šernas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

SĖS! ĮTARTI IR SUIMT! TESTAMENTO 
SUKLASTAV1ME

Norėjo pasisavinti $100,000 
palikimą

BAGDONAS, RADIS? WAITCHES IR 

KITI NUBAUSTI UŽ TEISMO 
ĮŽEIDIMĄ

1 )on Peebles 
kaltinimo aktų. Tas

HAVANA, kovo 7. — Kn-1 opios tvarkos, Vatikanas jai'tijos vyriausybės nuospren-1 Trečiadienio vakare buvo ma advokatas
bos saloje pakilo streikai! vy čiasi patenkintas, kadangi čia dzin visam krašte panaikin- j suimti šeši lietuviai, kurie yra perskaitė kaltini
riausvbės tarnautojai, Jcad Bažnyčia palaipsniui ima nt- tos visos politinės organiza- (kaltinami pasikėsinimu už- aktas nurodė teismui sekan-
tuo keliu sugriovus preziden gauti savo teises. cijos ir uždrausti visoki po- 'grobti savastį mirusio James čius kaltinimus: kad adv.
to C. Mendieta vyriausybe. Ir šiij šešiiį vyskupų parm

litiniai susirinkimai. Ši nau- įThomas Kelly, vertės $100,000. i W aįtches įteikė teismui ap-
... ., . , • i v- • , ™ ja tvarka įsigalioja prieš ko Kuomet advokatas AVaitches ganlingų dokumentų ir kadišlaikomas gausingas kanuo- Kariuomenes vadas F. Ba- kįnias iyvko draueinirai iri “ , u -.y 7 L. X - , - • • 1 * ‘iinugnigai 20 d. Itreciadienj p. p. įteik? Proba- virš minėti asmenys buvo da-
menes. Palyginus Vokietijos tįsta įsake visų provincijų sutartinai. Nors šiandieninė ,,...................................A a , . . ,_ ...... TJ narūnai. bianuieninc lVyriausybė aįgkįna, kad ji te teismui Kelly testamentų lyviai tame apgaudinėjime;
gyventojų skaičių su Prancu-, komendantams, kad jie i vie-1 vesrmblikos konstituci a netu- * , ... • . A . .. T . j • x x •» .1 .lespumiKOh KUHsuiuuja neui | yra užimta naujos konstituci- užregistruoti, teisėjas John F. kad visa tai sutarta iš anks

tų streikuojančių tarnautojų I rį valstybės santykių su Baž 
priimtų kitus, kuriems visa-; nyčia provizijos, bet turima

NENORI, KAD KITI KIŠ
TŲSI I KINIJOS 

REIKALUS

dos bus užtikrintos vietos. i vilties, kad tas klausimas 
--------------------- ■ bus išspręstas artimoj atei-

DŽIAUGIAS, KADIŠNAI-‘>y , . T ,
MIMĄ DDIVAnIA DDE ' Kai knrlems IsPamJos ka- 
l\INU rillinbln I nt" jtalikams, kurie pasilieka irVYRA , toliau visa širdimi monarkis-

. tais ir yra priešingi respub-.   I _ I
Į likai, nepatinka Šis Vatikano :. So

jos formulavimu. Sako, Esti- O’Connell pastebėjo, kad do- to ir, kad visi minėti asrne- 
l-(ja bus pakeista korporatyve kuniente buvo daug neaišku- nys aktyviai jame dalyvavo.

valstvbe. mų, ir tie neaiškumai turėjo P</ perskaitymo kaltinimo do 
apgaulystės žymes, jis tuojau kumento teisėjas prašė pra- 
pareikalavo, kad policija ištir- dėti teismų ir buvo pašauktas 
tų. Iš priežasties to tyrinėji- pirmutinis asmuo J. Dailydė. 
mo šiandien šeši lietuviai sėdi, Užklauatas 1>ai|v,te pasisa. 
kalėjime ir kol kas nežino sa- ka(| ghnęs Lietuvoje jrjan 

BERLYNAS, kovo 7. - ™ K“1"""0 Užvakar deSimts mety> kaip A.

NACIAI NIEKO NEŽINO 
APIE TAI

.. resnnblikrs ,Daug>’b6 lvairios rūg,ies lėk-,vakare du hu<ha,nkai „,erikoje. Teismo paklaustas
vbė paakelbė, 1 Vatikanas ž-.?UTų’ dažnai »n«riW»vu8iai, |v« pris.paz.nę, kad jie pas-i-'ar pažjs(a minjsį a(sak^ kad

TOKIJO l ’ , v -I ’-Vifkai “r* no, daro. Bažnyčiai ne' gallbraido Berlyno ir apylinkių doktunenpo ke'ly nnr- kartjĮ
TOKTJO, kovo /. — Ja- | kino vidaus privačių preky- ' valdžios forma • Padan#5emis- ' bula,kytl siame Kaltini- _Butmanjenė«

I MASKVA, kovo 7.
; vietų vyriausv 
I kad beveik jau visiškai išnai

ponų vyriausybės atstovas jbą. Tuo būdu išgriautas tarp 
gamintojų ir vartotojų tarpi-laukan. Jo vietų laikinai ūžė- Pare>škia, kad japonai yra gamintojų ii 

mė M. Metaxas, Žinomas mo- Priešingi, kad svetimos vai- ninkavimas. 
narkistas. j stybės burtųsi gelbėti Kinijai

Bulgarija ir Jugoslavija ^°8 ekon-ominiam. krizy.
padidino' savo karo pajėgas i Japonai pareiškia Kinijos 
Graikijos pasieniu. Graikų atžvilgiu: Dievas gelbsti Ne
kruvinos kautynės vyksta ar- Tns’ kPrie rūpinasi savimi, j ------------------

k7XXrsl-ojet - X ,Znn:7KUN. COUGHLIN ATSA-
turi susisiekimo su Atėnais n® ke svetimos pagalbos, 
ir Salonikais. Keletas šimtų'
graikų pabėgėlių perėjo Bul- NUBAUSTAS KORSIKOS 
garijos pusėn. PLĖŠIKAS

voje,
kur būtų. Bažnyčiai yra svar

namuose, ’65l
Oro ministerija klausiama nie asmenys yra sekantieji: West Madison st. Jis pasirašėTiinncin VnrT Si turėtu Tflisvo aP’e atsako> kad Ji nieko -4d\. J. P. Waitfl.es, 2 Ea«t ]{ajp0 liudininkas testamente,

Į , i- , • ’ • . ,nežino apie tuos skraidymus. J93 place; grafc. Jonas J. Bag- ]{UOmet ^vkolas Radis pak-
■ veikti, kad jos teises nebūtų .^ dona 2506 West fl3rd st;

Dabar bolševikai apgalvo- . T7- » .»• , ■1 * , varžomos Dievo žodžio skel
ja, kokiu būdu įvedus šį be-
tarpiškų prekių keitimų be 
pinigų pagalbos. DIDELĖ ANGLIJOS GINK

LAVIMOSI SAMATA

IŠ Ator.ų paduota žinia, kad

priklausų oro klubams. ‘Nikolas Radis, Bagdono pa- , ■ .. , ,. . . ’ i pat prisipažino, kad dokumen
gelbimnkas, 10743 So. Miclii- , • T , T- „, ’ . AU pasirase John Kelly
gan Avė.; Povilas P. Zalin-

mirus

KYS JOHNSONUI
IVASHINGTON, kovo 7.—

LONDONAS

NRA REIKALU PRADĖTI kas, “senosios naciįonalinės \ 4 T .I ’ •' pats po tuo dokumentu pasi-
jk.tal.kl, kunignžis”, (nezalie- raW klam.,M pri.

_ ■ (z,nmkų), 221)6 North Clark fipa,ino> ka(, visus s„|aikvtu3 
t-— st.; Jonas Dailydė, 1101 West

ir, kad nematė, kuomet Kelly

IŠKLAUSINĖJIMAI
W’ASHINGTON, kovo

NAS, kovo 7. — Senato komitetas šiandien loist place; ir p-nia Butma- Į 
kad ateinantiems pradėjo išklausinėjimus NRA nienė. 0743 Irvino- Pnrk RnulPaskelbta, kad ateinantiems pradėjo išklausinėjimus 

metams Anglijos kariuomen- akto atnaujinimo reikale. Kis
nienė, 6743 Trving Park Boul. 

Pagal įduoto testamento vi-Kun. C. E. Coughlin nuspren karo laivvnui ir oro pa- aktas po birželio m. 16 d. tu-, . . ,
BASTIA, Korsika sala, ko dė atsakyti buvusiam NRA .5goms namatyta 62g>250,000 rėš būt pakeistas naujo. " »•“«' a™™5” Kam'a ,a'" ;

(Tųsa 6-jam pusi.)

MAŽĖJA ŠELPIAMŲJŲ 
SKAIČIUS

graikų salos Samos ir Chiog vo 7.— Sugautas plėšikų gau administratoriui Johnsonui, doJ j.]aidų Tokių dideįiŲ Prez. Rooseveltas sutinka, Jįkr?. snni* iš Pal;k\° turto- i Illinois Emergency Relief 
pasidavė sukilėliams. j°s vadas Spada teismo nu- kurs anų vakarų per radijų jg)ajdų nebūta per trv- kad pats kongresas šį aktą 1 _,aafs,9 tnrto dalf gauna j.-ondgjja kitadog apskaičiavo,

APSKRITIS DIDINA 
IŠLAIDAS

baustas mirties bausme. Jis puolė ir kaltino kun. Cough- metų. 
pripažintas kaltu už 14 as- Jin<b kad jis status kliūčių
menų nužudymų. Kariuome-J Prez- Roosevelto admiuistra- 

I nei ir policijai ėmė 18 mene- cijai.
Į Kun. Coughlin tuo reikalu(Cooko apskrities boardns ji sugauti, 

padidino išlaidas šiems me- . , .
tams - 1300,000 dolerių dau APIPLEŠ6 PAŠTO STOTĮ >r p.rmad.eu,. 
giau kaip 1934 metais.

kalbės per radiją sekmadienį

AKTORĖ ĮSTOJO VIE- 
NUOLYNAN

j pataisytų taip, kaip jam tin- ‘ nt™anienė, kuri paskuti- kfld pp|. vasarjo mėnesį jai 
ikamiau. Sužinota, kad patai- . ,enorn,s kuv° 'pl'°nto rpįĮ.pS Jelpfį mažiausia apie
j sytas aktui projektas jau pa J‘e,Ty,n,n Bagdonas už lai- 320,000 šeimų. Dabar rasta, 
i rašytas ir juo remiantis kon- °jim4 ,r kitus atliktus dar- kftd |)UVO šelpiama 317,691
I greso komitetas ves išklau- . UR 8&una $4,.)00, ad\. Waif- .£Pjinos. Pati komisija stebi- 

chui 6% turto; p. Radžiui 4%; gi tokiuPARYŽIUS, kovo 7. — Al- sinėjimus. Išklausinėjimų me 
zfctietė dramatinė aktorė Ma- tu projekte bus daromos pa- ir abiem liudininkam po $100.

, risią Wendling, kuri turėjo stabos. ' ' a 7*’?. ,m?*‘f WASHINGTON, kovo 7.--
j pasisekimo Paryžiaus sceno- j Svarbus dalykas pataisy- ! .rau aR ’* e° •rm j,mo ZP Amerikos lengvųjų automobi- 
[je, įstojo vienuolynan. Matyt, tam akte bus darbo provizi-.miau P®™08’™- lių gamintojai netenka rinkos

Park Ridge miestely naktį 
522 tarnautojams padidin- apiplėšta pašto stotis. Geleži! 

tos algos ir priimta 86 tar- nė spinta rasta susprogdinta 
nautojai daugiau. ir žuvę apie 2,000 dol. pini- CHICAOO IR APYLIN- ji pasiryžusi slaugoti raup- ja. Organizuotų darbininkų į Teismas įvyko vakar ryte Brazilijoje. Ten imta labai

Apskritis išlaiko apie 4,000 gaiš ir apie 8,000 dol. pašto KĖS. — Numatoma giedri suočius kur kokioj prancūzų Įvadai yra pasirengę *tk$kIion Probate teisme pr>e teisėjo pigia kaina pardavinėti japo-
tarnautojų ir darbininkų. ženklais. diena; šalčiau. kolonijoj. kovon už darbininkų teises Jono F. O’Connell. Visupir- nų automobiliai.

ORAS

Waitfl.es
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“DRAUGAS”
Ue'a* kasdien, UUtyrus iftkmadlenlu* 

PRKNLtt.ir (lATOS KAINA: J. Amerikon Valntybėee:
Metseoa —- iStO. Pueel uratų -- *1.50; Trim* mėnesiam* 
—• **.00; Vienam mėnesi 1.1 — 7to. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metama -— *7.00; Pusei metų — *<.<>•-

uelblmų kalno* prisiunčiamo* perelkaiama 
Bendradarbiams Ir korespondentam* raštų nerrųilna,

£ neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčiama tam tlka- 
pašto šankių.

Redaktorfua priima — nuo ll:*0 Btl t»:ea v*i 
Šk cibuliai sekančiai dienai priimami iki

S vaL popiet

LIETUVIAI, KUR EINAME?

Prieš porų, dienų šioje vietoje rašėme a- 
pie du jaunuoliu (Sinkų ir Žvirblį), kurie 
suimti sąryšyje su žmogžudyste. Mes biaurė- 
jomės, kad jie savo biauriu darbu suteršė lie
tuvių vardų ir raginome tėvus saugoti savo 
vaikus taip, kaip savo akį, . j

Šiandien paskelbiame kitų skaudžių ži
nių apie keletu jau pilnai subrendusių lietu

Kaip Gilti (Izsingisbamt Certifikata
Dėmesiui Tų, Kuriems Yra Sunkumų Su 

Legalizavimu Gyvenimo

Daugelis ateivių šiam kraš- tas dėl kokio nors prasižcn- 
te negali patikrinti savo le- gimo.
galio atvažiavimo į J. A. Vai Kita permaina yra ta: vi-

KATALIKŲ AKCIJOS IR 
SPAUuOS VAJUS

Praėjusių metų A. L. B. K. 
Federacijos kongresas priėmė 
tokio turinio rezoliucijų:

“Didėjant mūsų visuomenės 
[reikalams ir darbams, yra bū-

LRK3A DVASIOS VADAb

•’D RAUGAS“
Ll'irtUANlAj DAILY FRIEND

Pvbllehed Daily. Baoept suodėj. 
BUBBCRJPTION8: Ona Tear — »«.••; Blx lfontka

— *>■*•; litre* Montha — *1.0t; One Monui - Ibo. 
■■rope — One Tear — *7.šš; 81x Montha —
Oopy — .0*0.

▲dierdatnp In 'ORAUOAP* brtno best reeulta 
Advertleln* rate* 6n applloatlon

•DRAUGAS” 2334 b. Oakley Avė., Chieago

vių, kurie įtariami testamento suklastavinu j s>’^es- Tokie ateiviai sulaiko- ton šešių fotografijų, tik dvi* tinas reikalas didinti organi-
vieno mirusio žmogaus ir policijos suimti. Į 1 nuo Piktybės ir negali jų ir nereik fotografijos lip
tų kiaurų žygį įvelti keli biznieriai ir vienas ®au^ leidinio sugrįžti, jeigu dyti ant form 659, kaip pi r 
profesijonalas. Tai parodo, kad ne vien jau nor* v>kd i užsienį. V ieni to- miau reikalauta. Tos fotogra
ninio tarpe atsiranda blogos valios žmonių. kių ateivių atvyko į šį kraštų fijos turi būti 2x2 colių di-
teršiančių lietuvių vardų, bet ir senesnių, ku- | IieleSadai iš Kanados arba iš durno, ant balto dugno ir ap

KUN. PROF. J. VAITKEVIČIAUS RADIO 
KALBOS

Mūsų dienraštis gavėnios metu duos sa
vaitinę religinio turinio radio valandų. Per 
tų valandų bus skleidžiama Kristaus mokslo 
tiesos, tikintieji bus raginami prie Katalikų 
Akcijos ir prašomi visomis galimomis prie
monėmis remti religinės ir tautinės krypties 
spaudų. Tas atsakomingas ir nelengvas dar
bas pradėta, nes gyvas reikalas prie to ver
čia. Be to, mūsų veikimo centras — A. L. 
lt. K. Federacija ir savo kongreso nutarimais 
ir centro valdybos patvarkymais ragina su
jungti visas jėgas ir gavėnios metu organi
zuotai stoti į katalikiškąjį veikimų, prie ku
rio taip dažnai ir nuoširdžiai mus ragina pa
tsai Šventasis T'vas Pijus XI.

Pirmoji mū-ų dienraščio religinė radio 
valanda jau praėjo. Ji buvo praėjusį trečia
dienį iš WEDC stoties, 4 vai. popiet. Pirmu
tinis žingsnis buvo labai sėkmingas. Klausy
tojai patenkinti ne tik muzikaline progra
mos dalimi, bet ir kalbomis. Giliausio įspū
džio padarė kun. Juozapo Vaitkevičiaus, Ma
rijonų Seminarijos profesoriaus ir žymaus 
misijonieriaus kalba. Iš pirmos jo kalbos pa
sirodė, kati jo asmenyje turime tokį radio 
kalbėtojų, kurio ir kitataučiai gali pavydėti. 
Anglų kalboje religines kalbas per radio daž
nai girdime iš kun. prtd. Sheen, kun. Gillis 
ir kitų. Mūsų kalbėtojas nuo jų neatsilieka 
nei kalbos turiniu, nei balsu, nei iškalba ben
drai.

Tiki.*: Juozapas (kun. prof. J. Vaitkevi
čius, M. I. C.) kalbas sakys kiekvienų gavė
nios trečiadienį. Mūsų malonūs skaitytojai 
(chįcagiečiai) gerų darbų atliks ir prie Ka
talikų Akcijos žymiai prisidės, jei jie steng
eis kuoplačiausia paskleisti žinių tautiečių 
tarpe apie “Draugo“ religinę valandų.

Ta pačia proga norime paraginti lietuvių 
katalikų veikėjus, ypač tuos, kurie stovi A. 
L. R. K. Federacijos skyrių priešakyje, kad 
visose kolonijose surengtų mūsų katalikiškų
jų organizacijų ir spaudos vajų. Jei taip pa 
dafysime, daug daugiau naudos atneš ir 
“Draugo“ religinė valanda u gražiomis ir 
turiningomis kun. prof. J. Vaitkevičiaus kal
bomis.

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje. • •

(Kaišiadoriečių kunigui — Kun. Maliu
kevičiaus, Trukų Dekano laidotuvėse)

(Tęsinys,
— R. Juknys dabar Širvintų De

kanas, pasakoju mūsiškiai, — o kun. 
Ribikauskui pastaruoju metu nelabai se
kasi. Jau nebe Merkinėje...

Paskui Jie ėjo į didžiuosius Vilniaus 
knygynus — jiems rūpėjo naujausia len
kų “Akcija Kutolicka“ literatūra. Ta- 
ČUiū jie didžiai stebėjosi, kud visaluikis 

■Ir tradicingas Vilniaus Zavadzkio firmos 
knygynas — jau visai susmuko, sumen
kėjo ir iš savo senosios nuolatinės vietos 
yra išsikėlęs. Jum tenai buvo įieraukšta 
yntulpų buomu. Jis kur tai naošuliuu, ku- 

Irtiau prisiglaudęs.
- Tgįp, nihil novi sub sole...

rie jaunesniems rodo labai blogų pavyzdį. 
Gaila ir skaudu. Ištikrųjų jau visu balsu rei
kia sušukti — lietuviai, kur einame? Ligšiol 
turėjome gerų vardų kitataučių akyse, bet 
dabar kas kart daugiau ir daugiau jis pra
dedamas suteršti. Net policijos atstovai jau 
pradeda klausti — AVhat is wrcng witl» 
Litliuanians ? Iš tikro vvhat’s wrong? Ar ne 
per daug pradėta sirgti materializmo liga ir

Meksikos, be jokio imigraci- t likantas turi ant jų pasira- 
jos inspektorių peržiūrėjimo, gyti. Piniglaiškis $10.00 su- 
kiti atvyko kaipo jūreiviai, mai vardu iCommissioner oi 
apleidę savo laivus ir pasili-(Naturalization and Immigra- 
ko J. A. \ alstybėse, nors bu- tion, Washington, D. C., tu-' 
vo įleisti tik 60 dienų apsis- ri būti pasiųstas sykiu su ap
loti su jureiviųt kortele. Dar , likacija.
kiti atvyko kaipo svečiai ir 
studentai ir nutarė pasilikti

zuotųsias jėgas. Dėl to 24 ko
ngresas nutaria būsimais me
rais gavėnios metu suorgani- į 
zuoti Federacijos ir katalikiš
kos spaudos vajų, kad įtrauk
ti į Federacijų visas draugi
jas, suorganizuoti skyrius vi
sose kolonijose, plačiai pas
kleisti tikybinės ir tautinės 
krypties laikraščius ir knygas.
šiam tikslui panaudoti viso- .
. . . , 'K. Scsivienymo Amerikoje vykias priemones: spaudų, par- j j

Gerb. kun. Jenas'
t-is, Pittston, Pa. lietuvių pa
rapijos klebonas, Lietuvių R.

Aplikacija susideda iš dvie kaitas, radijo, filmas cte. Pra-
jų kopijų form 659. Kitais syti filinininko A. Peldžiaus, 

noru, žūt-būt, greit praturtėti,, Bežiūrint"kad !&iaiu krašte be valdžios leidi- žodžiais, aplikantas turi išpil kad jis važinėdamas po lietu- 
ir nepadoriausi ?mis priemonėmis? mo. Ir, galų gale, didelis , d\ ti vienodai dvi kopijas si- Įvių kolonijas skleistų Federa-

skaičius ateivių, įleisti nuo- [tos fonu 659 ir sykiu pasui- jei jos idėjų ir platintų mūsų
nepadoriausiomis pr

Šiuo reikalu tenka rimtai susirūpinti. 
Reikia viskų padaryti, kad sustabdyti, dori
nį smukimų, įdiegti norų savo tautiečiuose 
pasižymėti ne blogais, bet gerais darbais. Dėl 
to, bent gavėnios metu pasistengkime apašta
lauti savo tautiečių tarpe, platinti jų tarpe 
gerų, katalikiškų spaudų, įtraukti į geras or- 

j ganizacijas. Griebkimės visų priemenių, kad 
I sustabdyti, lietuvių krypimų prie blogų dar 
i bų, kol lietuvių vardas dar nėra visai suterš
tas.

KNYGA APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ

Mūsų lakūnai S. Darius ir S. Girėnas sa
vo žygiu per Atlantikų ir traginga mirtim 

'Soldino miškuose savo vardų įamžino ir lie 
tuvių tautoj ir pasaulio aviacijoj įsigalėji
mo istorijoj. Jie, nugalėję platųjį Atlantikų. 
tiesa, žuvo, bet jų atmintis pasiliks amžina 
gyva. ' . TUieL U

Prie gilesnio įvertinimo Dariaus ir Girė
no pasiaukojimo tautos garbei iškelti, žy
miai prisidės tik kų pasirodžiusioji 384 pus
lapių graži knyga “Sparnuoti lietuviai — 
Darius ir Girėnas“, kurių parašė kap. P. Jur- 
gėla, o išleido kap. Dariaus giminės. Ši did
žiulė knyga gausingai iliustruota, geros po- 
pieros, labai gražiais ir gerais viršeliais kai
nuoja tik 1.50. Pelnas skiriamas lakūnų pa
minklui pastatyti Cliicagojo.

Knygoje “Sparnuoti Lietuviai“ plačiai 
bet nuosekliai aprašoma Dariaus ir Girėne 
jaunystės dienos, prisirengimas prie didžio- 

1 jo žygio, tragingoji mirtis, iškilmingosios lai

latiniam apsigyvenimui, nega- ’ sti.
Ii atsiminti dienos atvažikvi- Ant šitų aplikacijų reikia 
mo, arba vardų laivo, kuriuo padėti parašų ir prie jų pri- 
atvyko ir todėl negali patik- siekti pas notarų, paskui pa;

siųsti registruotu laišku į 
“Offioer in Charge“ arčiau
siam J. A. Valst. Naturaliza-

spardų“.
Pildant šių rezoliucijų, visos 

įmūsų kolonijos, be išimties, tu 
suorganizuoti katalikiškojon

iriausias dvasios vadas, žino
mas mūsų visuomenės veikė
jas. Jo vadovaujamoji šv. Ka
zimiero parapija šiais metais 
minės 50 metų jubiliejų. Ta 
proga planuoja paruošti para
pijos istorijų, ja paskelbti 
spaudoj ir, be to, rudeniop vi
ręs tinkamas jubiliejines iškil
mes.rinti legalio atvykimo.

Tokie ateiviai, jeigu atvy- j 
ko į J. A. Valst. tarpe birže- Į
lio29d. 1906 m„ ir birželio 3/'‘J08 ir ««»»*• . , .. ...

. Snr»š« tn nfimi <r«din»n i-nti n būti maždaug tokia:d., 1921 m., gali legalizuoti i burab$ tl* olls^ «alnna rasti 
gyvenimą, prašydami certifi- ^‘"rtiam puslapy ant foru,

659.
Po kiek laiko po išpildymo

veikimo ir katalikų spaudos 
savaitę.

Tokios savaitės programa tu

1. Pamokslai bažnyčiose.
2. Paskaitos ir prakalbos sa 

lėse.
3. Vaikščiojimas per namus

kato užsiregistravimui. Gi, ku 
rie atvyko prieš birželio 29
d„ 1906 m.,-neprivalo siųsti fl>™ aplikantui i katalikiškus laikraš
tokių aplikacijų, nors ir nega!ma aPlaRk>“ arčiausių snn- ;"*>»«** katabkiskus laikras

j gracijos stotį kvotimams, 
turi

ėius ir prirašinėjant narius 
su prie katalikiškų organizacijų.Ii įrodyti legalio įvažiavimu,

jeigu tik gali įtikrinti natūra Į “u'ir jliiMvdi'“ gv- I 4. Aiškinti draugijų susinu-

lza“J°8 ’r i veninių J. A. Valstybėse nuo kiniuose svarbų priklausyti
mukus, kad, .štikrųjų, atvyko g A L. R K Fedcradjos.

jo gerų - apsiėjimų ir, būdų. Kur n®ra’ organizuoti A.
L. R. K. Federacijos skyrius.

Jeigu aplikantas

prieš tų dienų. ‘............
' Užsiregistravimui certifika- 
tų aplikacijos siunčiamos ant 
form 659, kuri nesenai paimti 
nyta ir šiek tiek palengvinta. 
Dabar aĮilikacija turi tik ke
turis puslapius,, vietoj šešių, 
kaip pirmiau tupėjo. Aplikan
tas turi paduoti kai kuriuos 
faktus apie save nuo atvažia
vimo dienos (metus, krikšto 
vardų, vardų, kuriuo atvažia
vo, užsiėmimų ir t. t.) ir nuo 
aplikacijos dienos (metus, ar 
vedęs, gyvenimo vietas J. A.
Valst. nuo atvažiavimo ir varr ,
dus bei adresut darbdavių).dotuvės ir 1.1. Paduodama tautos, visuome

nės vadų ir spaudos jų žvgio įvertinimas • - m
rašyti ir skridimo rėmėjai. i Kla“s»'>a‘ “P"’ apiikanto po-

Gal būt neperdėdme pasakų, kad toji iT ' ‘^1' 
knyga savai,,,, yra gražus paminklas mūs,, jJ- A.'Valst. p,Hemu jau 
sparnuotiems tautiečiams — Dariui ir Girė- } naujoj lomioj, bet
nui. Ji turėtų rastis kiekvieno sąmoningo lie- !aP^^a,das turi pasakyti, po 
tuvio knygyne ir mes beveik neabejojame,
kud taip ir bus.

priesaika, ar jis kada nors 
buvo areštuotas arba kaitin

DIDINAMAS KAUNO 
MIESTAS

ėjau kelinti metai miesto ta
ryboje keliamas klausimas pra 
plėsti Kauno miesto ribas. No
rima prie Kauno prijungti ir 
tas žemes, kurios artimai ru- 
bežiuojasi su priemiesčiais. 
Tarp kitko, siūloma prijungti 
Maisto fabrikus, Jmijanavos, 
Birutės kaimus ir Petrašiūnus. 
Šias žęmes prijungus, Kauno

gyveno
dviejose arba daugiau vietų, 
ir vieni liudininkai negali ta 
me prisiekti, aplikantas tini ir ra,j,jO 
būti pasirengęs įvardinti ki
tus liudininkus kitose-vietos“.

Kartais pasitaiko, kad apli
kantas, kuris atvyko nuolaii- 
niam apsigyvenimui, bet ku
ris sykį negalėjo gauti atvy
kimo certifikato, antru sy
kiu, giliau peržiūrėjus valdiš
kus rekordus, aplikantas ga
lėjo legalizuoti įvažiavimų.
Tokiuose atsitikimuose užsire kur*s du°s teisę gauti užsire
gistravimas nereikalingas ir Kuravimo certifikatus atei

mieslėš'^pačhdėtų bent šešta 
6. Kur galima, Katalikiškai !dali,ui- Ligšiol _ paminėtuose

-f - ' - . tt ... Vo iinco Ikaimuose Petrašiūnuose išaugo
dų, prakalbas, namų lankymų, pikius miestas su daugybe gra- 

[žių namų. Gyventojams reika- 
Įlingas miestiškas susisiekimas 

7. Apie vajaus pasekmes rei j.jr patogumai, Šis klausi-
kia pranešti Federacijos s 
reiorijatui.

A.L.R.K.* Federasijos
. Sekretorirs

2634 So. Oakley Avė.,
Chieago, III.

Akcijai naudoti ne tik spau

[mas pasiųstas 
spręsti Ministerių kabinetui.

Tsb.

galutinai 1S-

mokestis $10.00 grųžinamas 
aplikantui. Taip daroma, jei
gu aplikacijos dėl kokios nors 
priežasties būna atsakytos. 
Žmogaus pinigai nežūsta.

Gulimas daiktas, kad Kon- 
gresas neužilgo priims biliu

viams, kurie įvažiavo į J. A. 
Valstybes nelegališkai tarpe 
birželio 3 d., 1921 m., ir lie
pos 1 d., 1924 m. arlia kurie 
pasiliko nelegaliai, kuomet bu 
Vo įleisti tik laikinai.

l'LIS

GAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
NAUDINGOS KNYGOS? 
LEMOYNE — Palaiminta

sis Kunigas J. Bosko, jo as
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio fcr:nato? gražus spaudos 
darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5fy 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

“DRAUGAS“ PUB. C0., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chieago, UI.

Užtai sparčiui užaugo ir, atrodo, tvi
rtai stovi “Księgovniu Smiętego VVojcie- 
chu”. Čia kun. Cijiniuitis nusipirko “Za- 
sady Akcji Katolickiej“. Tiesu, čia daug 
visokių knygų, tačiau jos brangokos... bra
ngokos — ir zlotais ir litais.

Paskui jie žiūrėjo į nelaimingų Vil
niaus Katedrų. Jos taip greitai ir nepa
žinsi — visa rištavonėmis apstatyta ir 
lentomis apkalta. O baisusis ,»lyšys taip 
ir veria stebiunčių ūkį.

— Nieko nebus, nėra vilties katedrų 
išgi'lbėti — kas tai pasukęs mūsiškiams 
keliauninkams... J r jiems tikrai sudrebė
jo lietuviškos katalikiškos širdys...

— Gailu ir Kutedros ir pačio Vil
niaus...

♦ «n e

“SI. George’’ viešbučio šveicarai bei 
liokajai buvo visai pjiteiikinli. Praėjo tik
tai dvi pures, bet jie jau a,:čiuopamai jm- 
juto ir įsitikino gerai patarę, kada anų va
karų be leidimų priėmė pas save naktigul

to keturius šaunius kunigus iš Lietuvos...
Jų nuomonė apiejietuviškus litus dar 

aukščiau pakilo ir sįitvirtėijo. Užtai jie 
dabar prieš mūsų svečius rikiavosi švel
niausiais patarnavimais, sudėtingiausiom 
ceremonijom ir nuolankiausia pagarba. Ži
nomu, ir visus be išimties, net ir Vievio 
klebonų, titulavo bendru aukščiausiu ti
tulu: — Proszę księdza prulutu!..

¥ »
Dalis mūsiškių kaišiadoriečių dabar 

ir apleido Gedimino Miestų — namo į 
Vievį, Žaslius nusiskubino. Kilu dalis dar 
pasiliki Vilniuje. Apsilankė*' arkivyskupi
jos kūrijoje, nusilenkė Jo Ekscelencijai 
Arkivyskupui Metropolitui, d»r matėsi su 
kitais kunigais, dar senojo Vilniaus pa
žiūrėjo —- ir jie grįžo namo...

- Sudiev, sudiev didis, gražus, šven
tus mūsų Vilniuus Miestas!

— Sudiev Tu nuostabioji Aušros Vu- 
rtų Sostine!..

* t ’ •

Bet liūdna mums. Liūdna mūsų Lie- 
luvui tėvynei.

— Valkinykų bažnyčios šventoriuje 
pasiliko supiltas naujas, didelis, brangus 
lietuvių milžinkapis. Jau žemėj guli a. a. 
didelis Vilniuus Krašto lietuvybės sūnus, 
darbuotojas ir patriotas... Mums gaila jo. 
Mes gi'rbiame jo taurų asmenį ir kilnų 
gyvenimų. Mes galvas lenkiame prieš jo 
skaisčių, gražių, kunigiškųjų mirtį. A. a. 
Kanauninkus, Trakų Dekanas Maliukevi
čius labai gražiai mirė. Tai buvo šeštadie
nį vakare. Bendrai su savo kunigu vika
ru vakarieniavo. Paskui atsisveikino ir 
ėjo kiekvienas pas save melstis ir gulti.

Tačiau kiek vėliau kun. vikaras ir 
turimi užgirdo silpnų skambutį. *Skubiui 
atėjo pas Kanauninkų. Maliukevičius lie
pi'* pašaukti miestelio gydytojų ir prašė 
kun. vikarų išklausyti jo iš{Mižintį. Čia 
put parašė savo testamentų. Gydytojas 
dirbtinai sustiprino ir palaikė Kanaunin
ko širdį ir sųmonę. Visi kol kas nusira

mino, tačiau gydytojas atkreipė juunojo 
kunigo dėmesį — kad reikia budėti. Ka
da visi buvo išėję nuo ligonio, vėl pasi
girdo skambutis — šį kartų dar silpnes
nis. Kada visi vėl subėgo, ligonis Kanau
ninkas paprašė* paskutinio patepimo, žva
kės ir kryžiaus. Vikaras jį disponavo. Už- 
degė žvakę. Tada u. a. Maliukevičius pa
ėmė savo rankosna kryžių, pats savo de
šine persižegnojo, kryžių kelis kartus i>u- 
bučiavo, aiškiai sųmoningai ištarė “Jė
zau, Jėzau” — ir tuojuu mirė...

Dabur prie jo kujio stovi vulkinykie- 
čių lietuvių jaunuomenės garbės sargyba. 
Budi prie naujo milžinkapio.

Bet tokių kapų, milžinkapių švento
je Vilniaus Krašto žemėje kasmet vis au
ga daugiau ir daugiau...

— Dr. Basanavičiaus... Kun. Šimkū
no... kun. prof. Kruujulio... kun. M. Rud
žio... kun. J. Karvelio.-., ir štai iš eilės 
kanauninko Maliukevičiaus, Trakų Deka
no...



Penktadienis, ko*o 1$3& B.BgffBŽg

CV/ADRI F* * B * T J R\^T A fC j\ r I1\rF p,ie apkasų rastieji 5 di- lapius ir vėliavėlę. Nepriėję kasimai, manevrai, žmonių už-1 Chieagos policijos virSinin
Sr deli kastuvai, kuriuos liudy-1 Bajorų geležinkelio stoties, vėl kubinėjimai, grasinimai lietu- ko įsakymu tarnyboje suspen

Klaipėdos Krašte Nuo Seniai Apgyvendindavo 
Vokiečius Atėjūnus

tojai pažino (tuos kastuvus,'išsiskirstė į būrelius, o atėję'viškųi nusistačiusiems, kalbos, 
kaip yra parodęs vienas prie į stotį, jų apžiūrinėjo ir blok- kad greit ateisiu vokiečiai ir
nukasu užkluptas vaikas, bu-luotuose rašėsi pastaba

VOKIETIJOS KONSULAS ĮSIVĖLĖ Į LIETUVOS 
PILIETYBES “ŠMUGELĮ”

Užtikti Smogiamieji Būriai Bekasant Kariškus Apkasus Ir 
Bedarant Kariškus Manevrus

vo tų pačių dienų — lX-23 — 
atnešę iš Streblio lentpjūvės).

ADV. LICHTENŠTEINAS 
(gynėjas iš susitarimo): Jeigu 
liudytojas kpt. Goge būtų at- 
sitiktinai ėjęs pro šalį ir būtų 
pastebėjęs tas duobes, ar taip 

pastebėjęs pat būtų palaikęs kariškais a-- (IŠ 39 POSĖDŽIO DIENOS) staiga pagal Vokietijos gen. .vra kelis kartus
Liud. ANICETAS RIMD- .konsulato raštų neteisėtai iš-Įjuos net vėlai naktį paskirai'pkasais?

ŽIUS, Klaipėdos pasienio po-J davė Lietuvos pasų 1927 m. j po kelis iš miško grįžtant. Bū- KPT. GOGE: Taip, būčiau 
licijos valdybos kapitonas, pa- sausio mėn. ir 1927 m. spalių Jrio nariai buvo uniformuoti ža ir tuo atveju palaikęs kariš- 
pildomai nušvietė bendros bū-'nnėn. iš jo atėmė tų pasų, kaip liais marškiniais. 1933-IX-23 kais apkasais, tik dar galuti- 
klės Klaipėdos krašte vaizdų, neteisėtai išduotų, o 1927 m. vakarų Navickas pasekė dvi- ,nai nebaigtais ir dar neužmas- 
Naciorialsoeialistinis sąjūdis rugpiūčio mėn. kaip tik įvy-Įračiu į Viešvilės miškų važia- Ikuotais.
Klaipėdos krašte viešai prasi- ko Klaipėdos krašto seimelio1 vusį Strehlį. Apie du klm. už, Liudytojai JONAS ŠARi- 
veržė tik po to, kai Vokieti- rinkimai, 
joje galutinai laimėjo nacional
socializmas. Kartu 1933 m. y- i .. , , v. „ . , , , .. „A . . eilę konkrečių faktų, kad Klaipatmgm paaštrėjo vokietimn- . .
t , • v • i i vi P'UUo in <1m>vo vcibiiids neiers-

<o\a prieš vis ų, as (javo bylininkams kalbėtis su 
teismu lietuvių kalba, o neno
rinčių naudotis vertėju lietu
vių liudytojų visai ir neap-

j Viešvilės kaimo pamatė miš- ĮNI3, JURGIS GIRTZAS (abu
r. , ... . ,«.’ke susirinkusių per 20 jauną ! saugumo policijos valdininLiud. Kliudžius dar nurodė , r. , , . t, . ’_ „_______

Neumanno partijoms, imta vie 
šai užpuldinėti lietuviškųjų o- 
rganizaciją susirinkimus ir 
slopinti jų veikimų. Pav., bu
vo užpulti lietuviškų organi
zacijų susirinkimai Pėžaičiuo
se (iš čia grįžtų lietuvių gie
dotojų draugijos nariai buvo 
net sumušti), Pašyšiuose ir 
kitur. Nacionalsocialistinį są
jūdį Klaipėdos krašte stipru 
no anapus Nemuno įvairiose

vyrų, kurių dalis turėjo kastu
vus. Be to, ten pat buvo 5 vai
kai 10—11 metų amžiaus. 
Skrebi suaugusius savo būrio 
narius išrikiavo, o vaikus pa
statė sargybos aikštės kam
puose prie kelio. Navickas, su
pratęs, kad čia esama slapto

pro žiūronus žiūrinėjo Klaipė
dos link ir į Bajorų kalėjimų. 
Bajorų geležinkelio stoties vir
šininkui Pangoniui ėmus-krei- 
pti į juos dėmesį, jie pasitrau
kė ir nužygiavo plentu link 
Kretingos. Pangonis patelefo
navo Kretingalės geležinkelio 
stoties viršininkui Juozapai- 
čiui, kad šis sektų smogikus, 
kų jie darys. Kiek paėjėję ple
ntu, smogikai apsistojo miške
lyje netoli Bajorų stoties, o 
iš miškelio, apžiūrinėdami žiū 
ronais apylinkes, geležinkelio 
ir plento tiltus ir užsirašinė- 
dami, perėjo į geležinkelio zo- 

kai), JONAS JUOZAPAITIS n‘p Netoli Kretingalės apžiū- 
(Kretingalės geležinkelio sto- (r*nt‘.i° geležinkelio linijų ir 
ties viršininkas) ir JUOZAS

kad Klaipėdos kraštas jau ne
beilgai paliksiųs prie Lietu
vos, — visa tai prasidėjo tik 
1933 metais, kai pradėjo vei
kti Sasso ir Neumanno parti
jos.

duoti trys poliemonai ?š 
Burnside stoties. Kaltinami 
papirkimų ėmimu.

VIS DAUGIAU KARIUO
MENES SIUNČIAMA

RYMAS, kovo. 7. — Itali 
ja vis dar daugiau siunčia 
kariuomenės į Somililandų. Į 
Vežama daug artilerijos, lėki 
tuvų, amunicijos ir visokios1 
karo medžiagos.

Praneša, kad Etiopijos pa 
sieniais Italija turinti 15,000 
kareiviu.

JSIGYKIE 
i Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

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

Chicago, Illinois.

pasienio vietose (pav., Brioni.ltei8m0 Pirm- - Vokietijos pi

klausdavo. Dėl atsisakymo nau 
dotis vertėju teismo pirminin
kas Scbneider paliko visai ne-
apklaustų vienoje kriminalinė- , ,v . v .4 • • galės, grjzo l Viešvilę ir pra-je bvloje liudytoju stojusi pa- ” ’ ° , ... ,v. . . . . . nešė sargybos viršininkui va-ų Rimdzu, o teismo pirminiu-, , , .„. . „A , ., . T. , . .. f . , . 'chm. Stankevičiui. Stankevi-kas dr. Kinder kitoje bylojo
paliko neapklaustų liudytoju 
stojusį kpt. Gogę. Tas pats

PANGGNIS (Bajorų geležin
kelio stoties viršininkas( pa
rodė apie Klaipėdos Sovogo 
smogiamojo būrio 1933-IX-27 i 
darytus kariško pobūdžio ma- pgs Vf l

kažin kų tarėsi. Po to pasi
skirstė į būrelius ir vieni pa
siliko ant geležinkelio linijos, 
o kiti nuėjo prie Putrų kaimo 
kelio ir ten sugulė. Abi gru- 

žiūronais apžiū r i nė j o

APEX
susirinkimo, matydamas,
kad vienas visų sulaikyti ne

n-evrus į Kretingalės — Bajo
rų apylinkę. Tas būrys buvo 
pasidalinęs į dvi grupes. Sau-

apylinkes ir užsirašinėjo.
to grupės signšlizavo

, antrai rankomis.
! miglos, bet liud.

viens 
Nors buvo 
Juozapaitis

skalbiamos masines ir pro- 
syjimo masino 1935. Daug 
pagerintos ir palengvina 
plovimą ir prosyjimą. Kai
nos nuo

rius su Navicku ir vacbm. An-
tanu Kavolių greit nuvyko į mevrus, juos pasekė. Motocik-

gumo policijos valdininkai
Šakinis ir Girtzas, turėdami, .

v- . . v. signalizavo. Pirmoji grupe nuoiš anksto žinių apie šiuos ma-1

l'sakosi visai aiškiai matęs, kai

škyje, Ragainėje, šakūnuoty, 
Tilžėje) vokiečių S A smogikų 
surengtos demonstracijos prieš 
Lietuvą, kuriose viešai kalbė
ta, kad netrukus siena būsia
nti nukelta ten, kur prieš ka-Į 
rų yra buvusi Vokietijos Ru
sijos siena. Tose demonstraci
jose anapus Nemuno dalyvau
davo nemaža ir Klaipėdos kra- 
šio gyventojų, nuvykusių ten 
su sienai pereiti kortelėmis. 
Sasso ir Neumanno partijų 
jaunimas jau buvo tiek įkai
tintas, kad sveikindavo šūkiu 
“Heil Ritler” net pakeliui su
tiktus uniformuotus centro vy 
siausybės valdininkus. Kartų 
Šilutėje būrys jaunuolių apspi
to gubernatoriaus Gylio auto
mobilį ir šaukė “Ileil Ilitler .

lietis dr. Linder pasienio poli
cijos valdininkus Bobelį ir 
Radžiūnų teisme viešai išva
dino kvailiais, kad neišmoks
ta vokiečių kalbos, o nori pa
siremti Klaipėdos statutu ir 
kalbėti su teismu lietuvių kal
ba.

Viešvilės miškų ir, artinda
miesi prie tos vietos, kur bu
vo smogikai, ėmė juos supti 
iš trijų pusių. Navickas patai
kė į sargybinį vaikų, kuris, 
pamatęs vachmistrų, padare 
šviesos signalų (jau buvo ta
msu), sušuko “policija” 
pasileido bėgti. Po to pasilei-

Sasso ir Neumanno partijos, •do bėgti į visas puses ir smo

tvirtina liud. Rimdžius, tikrai 
turėjo smogikų grupes, kurios 
buvo kariškai rengiamos ginr> 
luotam sukilimui Klaipėdos 
kraštų nuo Lietuvos atplėšti.

Teismo pirmininkas pulk. lt. 
S. Leonas: Kokiais principais 
buvo organizuotos naujosios 
partijos?

RTMDŽIUS: Sasso ir Neu
manno partijos buvo organi
zuotos vadų skyrimo principu

i gikai, nekreipdami dėmesio

liu atvykę į Normantų kaimų, 
pastebėjo, kad viena grupė ap
žiūrinėjo vietų, kur plentas 
šakojasi link Bajorų ir link1 
Palangos. Greit plentu atvyko 
ir antroji grupė. Susijungusios 
abi grupės, viso apie 15 žmo- 

ir nių, nužygiavo link Bajorų ir, 
apžiūrinėdami apylinkės vie
tas, atsižymėjo. Dauguma jų

! geležinkelio bėgių nuėjo Klai- 
įpėdos link, o antroji rikiuo
tėje nuėjo į Patrų kaimą, kur 
atsekę valdininkai Šakinis iri i Girtzas patikrino šios grupės 

.smogikų dokumentus. Betikri- 
nant dokumentus, vienas pa
bėgo į miškelį. Kiti astuoni 
pasirodė tikrai buvę Klaipė
dos miesto Sovogo smog. bū
rio nariai.

Visi liudytojai kaip vienas 
patvirtino, kad visi vokietini-

Kitų kartų pačiam kpt. Rim- ir kariškais pagrindais.

buvo unifoęnuoti žaliais mar- 
nei į policijos reikalavimų su- gkiniais ir tamsiomis aksomi-
stoti nei į perspėjamuosius nėmis kelnėmis. Turėjo krep- nkų įsišokimai Klaipėdos, kra- 
šūvius. Policijai pavyko suim- gįus, žiūronus, kariškus žemė- šte, kariški pratimai, apkasų
ti patį vadų Strehlį ir jo pa-Į-------------------- -------- ---------------------- -------------------------
dėjėjų Hirschbeckų, o kiti, pa-
sinaudodami tamsiu mišku, iš
bėgiojo (Strehl ir Hirscbbeck 
nesuskubo pabėgti tik dėl to, 
kad buvo užklupti giliame ap
kase). Sargybų ėję vaikai ne
bėgo. Vietoje, iš kurios išbė
giojo smog. būrys, rasta iškas-

6MHNUOTI
UCTUUMI

$39^0
IKI

$99J5o

džiui, plaukiant su keliais ka
rininkais motoriniu laivu Ne
munu, teko patirti tokių svei
kinimų, nors sveikinusieji aiš
kiai galėjo pažinti laivų iš 
vėliavos, 6 sveikinamuosius is 
uniformos.

Tiesa, sako liud. Rimdžius, 
šitam sąjūdžiui dirva buvo pa
uosta jau iš seniau. Jau se

niau buvo stengtasi apgyven
dinti Klaipėdos krašte kuo 
daugiausia atėjūną iš Vokie
tijos. Gana daug buvo patei
kę optacijos komisijai netik

ti dideli grioviai ir palikti 5 
kastuvai. Kvotos keliu išaiš
kinta, kad Sovogo smog. bū-

žinii|, kad nusižengimai fmrri 
jai galėjo būti baudžiami net 
mirtimi jų pačių įvykdymo rio vadas Strehl buvo sukvie- 
priemonėmis. Jesučio nužudy-į tęs i mišką smogikus prakti- 
mas ir pasikėsinimas nužudy- škai jiems parodyti, kaip ka-, 
ti Loopų kaip tik yra Neuma- sami kariški apkasai, o vai- 
nno partijos tokios santvarkos kai buvo tyčia atsivesti ir, a- 
padariniai. tėjus policijai, palikti apkasą

Liudytojai A. Rimdžius, kpt kasimui užmaskuoti. Iškastus 
Jonas Goge, Viešvilės gyven- apkasus IX-24 apžiūrėjo pa- 
tojas Gustavas Elvys, Viešvi- sienio policijos rajono viršini- 
lės pašto mechanikas Domas nkas Juodakis, dalyvaujant 
Avižinis ir pasienio policijos liudytojams D. Avižiniui, G. 
vachmistrai Antanas Stanke- ESviui ir vadini. Stankevičiui,

llt GUtCNAfi

Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalgų. 
Skridimas per Atlantą. Soldjno 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir riša. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

Pamatykite demonstruojant kožną dieną 
BUDRIKO krautuvėje. *

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

virius ir Mikas Navickas pa
ras dokumentus ir tuo būdu rodė apie Sovogo Viešvilės matavo Klaipėdos komendan- 
buv© neteisėtai įgiję Lietuvos smogiamojo būrio 1933 m. ru- 'tūros kpt. Goge ir pasienio po-

o IX-29 juos apžiūrėjo ir iš
EMIL ŪENEMARK^i

pilietybę. Kaip vėliau patikri- denį kastus miške už Viešvi- 
nus įsitikinta, dalis optacijos lės net kariškus apkasus. 1933

- komisijai pateiktų dokumen- m. vasarų Neumanno partija, 
tu neatitiko nei konvencijos organizuodama Pagėgiuose sa 
nei optacijoš sutarties nuosta- vo smogiamuosius būrius, į- 
tų. 1927 m. Vokietijos genera.- traukė į savo organizacijų ir 
linis konsulatas yra parašęs prieš tai Viešvilėje buvusį SK 
Klaipėdos miesto pasų davi- smog. būrį. Šiam būriui vado- 
m© įstaigai raštą, pagal ku- vavo Vokietijos pilietis Her- 
riuos neteisėtai išduota visai bert Strehl ir teisiamasis Paul 
eilei asmenų Lietuvos pasai. Hirscbbeck. 1933 m. rudenį 
Kai kuriems asmenims Lietu- šiame Sovogo smog. būryje 
vos pasas buvo neteisėtai iš- buvo jau per 30 jauną vyrų. 
duotas, matyt, tik tam tikram Kaip parodo liud. Navickas, 
laikotarpiui, kad galėtą daly- to būrio smogikai, užsidėję 
vauti krašto seimelio rinki- kuprines, eidavo plentu į Vie
niuose. Pav., Herssingui Klai- švilės miškų ir darydavo ten 
pėdos miesto pasą davimo į- kariškus pratimus. Navickas

lic. kpt. Rimdžius, dalyvau
jant rajono viršininkui Juoda
kiu!, saugumo policijos Pagė
gių rajono viršininkui švand- 
tui ir liud. Avižiniui.

Kpt. Gogė, kpt. Rimdžius ir 
kiti 4 vakar apklaustieji liu
dytojai, kurie taip pat yra ta
rnavę kariuomenėje, tvirtina, 
kad tai būta kariškų apkasų. 
Kpt. Gogė sako, kad apkasai 
buvo maždaug pustrečio kilo
metro nuo Vokietijos ir buvo! 
nukreipti į Lietuvos gilumą J 
Tauragės kryptimi, šaudymui1 
stačiomis, nuo dugno. Teisme 
liudytojams buvo parodyti ir



Penktadienis, kovo 8 d., 1935

DETROITO LICTUVIŲ ŽINIOS
. “DRAUGO” VAJUS 

SMARKIAIEINA
VIENAS P. UEORIUS SU

RADO PENKIS PRE
NUMERATORIUS

maldos 7:30 v. v. Trečiadienių 
vakarais bus kalbamas rąžan
čius, o penktadienių giedamos 
stacijos.

Kiekvieno kataliko prieder
mė lankytis į pamaldas ir pra 
Syti sau nuo Dievo reikalingų 
maloniu.

Šioj kolonijoj “Draugo” va 
jus eina smarkiai.

Spaudos Rėmėjų Dr-ja ener
gingai dirba. Jonas Ūsorius, 
didelis spaudos rėmėjas, gavo 
penkis metinius “Draugo” 
skaitytojus. Žada ir daugiau 
pasidarbuoti. Klebonas, kun.
J. Čižauskas, draugijos pirmi-1 kaitė, 
ninkas, nuoširdžiai remia ir 
platina “Draugų”. Jo vado
vaujama draugija ruošiasi prie 
vakaro “Draugo” naudai.

Kviečiame ir raginame ka-

Vasario 26 d. mirė a. a. Juo
zas Rogalskis. Palaidotas ba
žnytinėmis apeigomis.

Kovo 2 d. klebonas kun. J. 
Čižauskas surišo moterystėn 
R. Čaparonų su E. Jesanaus-

VIETINES ŽINIOS
ANGLĮ) SPAUDA APIE KUN. VALANČIAUS 

PAMOKSLU
ĮSPĖJA. TĖVUS SAUGOTI SAVO VAIKUS NUO VILKŲ 

AVIES KAILYJE

Kovo 3 d. kun. A. Valan- ctures by Tlmmas Walker, tra
čius, vikaras N. P. P. Šv. pa
rapijos, pasakė labai interesi-

veler and student of Russian 
affairs, appearing currentlv in

ngų ir pamokinantį pamokslų ^Tlie Chicago American, were 
apie mūsų jaunimų ir. koks; the subject of the lesson-serm- 
pavojus jam gręsia, kuomet on Sunday of tne Rev. Anas- 
jie dedas prie laisvų, bei ko- tąsius Valanchius, assistant 
munistinių organizacijų. 'pastor of the Immaculate Con- 

Jis griežtai įsakė tėvams gi ception Church, 4400 S. Fair- 
nti vaikams priklausyti prie field av.
tų organizacijų. » More than 2,0(10 parishien*

Savo pamokslų kun. Valan-terš heard the sermon during 
all masses Father Valanchius

VISIEMS PRITIKS IR 
PATIKS

Vakaras susidės iš daug 
dalių, įvyks kovo 17 d., Nek. 
Prasid. parapijos salėje. Ren- 
'gėjos šio vakaro yra — Mote 
Irų Sujungęs Cbicagos apskri
tys.

Programų išpildys garsusis 
Vyčių “Dainos” choras po va 
dovyste J. Saurio. Veikalų 
“Trys mylimos” suvaidins ri
nktiniai West Side artistai.

Pusė šio vakaro pelno bus 
skiriama parapijos naudai. 
Taigi, brightonparkiečiai, at
silankydami į šį vakarų ne- 
vien maloniai laikų praleis, bet

PAGERBĖ VEIKĖJĄ ,pie $68.62, kad l ekyr. vajam
(vakarienė įvyks kovo 17 d.,

lt |parap. salėj, kad jau pakvies-
, . ta kalbėtojai ?r dainininkai

vo 2 d. giminės, draugės ir ,6 . . . , . progiamui. kad programe da-draugai Sa».nr.k, .Skėlė net,. lyyaua h. n.
kėta puota (gimimo dieno“:kyUlos vaikai, ir t.t. 
paminėjimo proga) B. Balvat- Pw biznieriu< IK)reifl . 
t,-i, per kuria rengėjos K. .!-?• pjn„ E (i,,dvili,.|lf h. r
dV,‘!i™Čh' La"ri,i18k“itf' IMaieikienė.

Vakarinių Valstybių Kont'e- 
rencijon atstovės: E. Gedvi-

palinkėjusios Benetai ilgiausių 
metų, laimės įteikė dovanėlę.
sudėta atsilankusiųjų. Po Kalvait6> si,„uil.,„..
sekė kalbos - linkėjimai at- Turskien5 OgentienS ir Ma- 
Šliaukusiųjų svečių.

Po visų kalbų p-lė Beneta 
nuoširdžiai visiems dėkojo už į 
dovanas ir vaišes.

Beneta Kalvaitė vra nenu

žeikienė. Aukų paskirta 2 dol.

ilstanti darbuotoja ir niekuo-

į Pradedant kovo 10 d., Sv. 
Kryžiaus bažnyčioj kas sekma 
(dienį lnis laikomos šv. Misio-
i 12 vai. X.Y.Z.

—sykiu parems ir savo parapi-j met neatsisako nuo gerų dar
ių. }bų. Ilgiausių jai metų.

“SĄŽINĖ”^IGtRŪjt
Kovo 10 d. vakare L. Vyčių 

(dramos ratelis, po vadovyste' 
kun. A.'Valančiaus, kartos 
“Sųžinė”, kuri buvo neseniai 
vaidinta Brighton Parke.

Rap.

čius pamatavo rašiniais ir pa
gulėto jaunai porelei gy- veikslais, kurie šiomis dieno

mis tilpo Chicago Evening A- 
merican dienraštyje, kur dir
ba lietuvis, žurnalistas Stasys
Pieža.

Rašiniai yra apie baisių pa
dėtį sovietų Rusijojį Rašyto
jas jų yra Thomas Walker, žy 
mus žurnalistas, kuris nese
niai aplankė Rusijų, slaptai 
nutraukdamas t*'R atvaizdus 
pasibaisėtinų įvykių. Jam ne- 
sykį gręsė įnirtis nuo žiaurių 
Rusijos valdovų.

Žemiau telpa iškarpa iš Chi 
cago American, kovo 5 d. 
Russ Articles Sermon Topic
Soviet Russia and the ef- 

fects of communism tliere as

veninio.

Užgavėnėse, kovo 5 d., para
pija rengė gražų pasilinksmi-

talikus prenumeruotis, skaity- Geraširdės moterėlės su
ti ir platinti “Draugų”, k u- ,ūesė visokių lietuviškų valgių.
riame telpa tiek daug šios ko-1 Muzika buvo tikrai lietuviš- 
lonijos svarbių žinių ir šiaip ka. Visi šoko, gėrė ir valgė 
visokių turiningų straipsnių kiek kas norėjo.
ir visokių įvairumų. . -------------------

Katalikų laikraščiai turį rū
pėti visiems. Kas sugeba ra
šyti — terašo, kas gali juos 
platinti — teplatina.

PAGERBS KLEBONĄ

ŠVENTE 35 METŲ 
SUKAKTĮ

Vasario 16 Vincas ir Marce
lė Gurauskai šventė 35 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ry 
to 8 vai. Mišiose jubiliatai 
priėmė šv. Komunijų Šv. An- 

rui
mingam jų name buvo suruo

said:
“The pietures and storiss 

in The Chicago American are 
leseons to the ycunger gene- 
ratiion here, especially among 
the foreign-tora.

“ And don t fool yorrseli 
that there are no Oommunists 
here who are striving to in 
fluence your children. The 
wolves-in-sheep-dothing are o 
rganizing your children in so 
called ‘workers’ parties’ by 
getting them in basbstball teta 
ms, sočiai clubs and sinuse- 
ments”,

He conipleted his serinon by įzų. Po skanios vakarienės, pa-:
t 
I

Visa programa bus labai už- j 
imanti. Tokio parengimo Bri- 
ghton Parke iki šiol dar nėra 
buvę. Paklusni

KOMITETO PAGERBIMO
VAKARAS PAVYKO

NORTH S1DE. — Kovo 3 
d., parap. svetainėj parap. ko 
mitetui pagerbti vakaras gra
žiai pavyko. Šias, taip sakant 
ceremonijas suruošė O. Šniau

Dalyvė

3 Baldauskis Mari 
18 Seskauskienei Josef

LIŪDNA ŽINIA. — RĖMĖ
JŲ VEIKLA'

Veikėja J. Šiaudvitienė ga
vo liūdnų žinių iš Lietuvos, 
kad ten mirė jos vyras Mo
tiejus. Reiškiame užuojautos

BABY BONDS

Valdžios bonai dabar vra

invoking the people to pra; 
fęr the grief-tricken people oi

Kovo 19 d. išpuls mūsų kle-. . v .
v , t z.-x » i tano bažnyčioje, o vakarebono kun. Juozapo Cižausko'. . ,
vardadienis.

depieted in the storles and pi- ( t lie Ukraine

jai ir dukrelei, vienuolei Pra- Fttr^av liejami $2.), $50, $100, 
kštienė, O. Kizelevičienė, M Inciškietei S. Augustinai, kuri $500 ir $l(X)0 denominacijose. 
Rugienė ir M. Butkienė, pa-'mokytojauja Grand įtaptas,'6“*1 bom* kainos >ra $18'75’ 
darydamos komitetui surpri- Mieli. j$37.50, $75.00, $375.00 ir

šta turtinga vakarienė, kurioj 
Ta proga sesutės mokytojos dalyvavo daug svečių, kurie 

su mokiniais išpildys gražų jubiliatams suaukojo daug gra 
programų kovo 17 d. Šv. Jur~žįų dovanų. Be to, pasakyta 
gio parap.. svetainėj. daug kalbų, linkėjimų, o ant

galo linksmintasi.
Jubiliatai y’y pavyzdingi

katalikai. Buvę?
Gavėnios metu, trečiadie

niais ir penktadieniais bus pa-

16 VASARIO REZO
LIUCIJA

suirutes Lietuvos teritorijoje, 
(vartoja šlykščiausios rūš*-.- 
propagandų tarp pasienio Lie
tuvos ir Prūsų gyventojų, kad 
iššaukus ginkluotų susirėmi-BINGHAMTON, N. Y. —

Mes, Binghanitono ir apylin-1 mų ir t.t. 
kės lietuviai, susirinkę Lietu- j TAD GRIEŽTAI protestuo- 
vių salėje minėti Lietuvos no- i jame prieš tokius vokiečių ei- 
priklausomybės 17 metų su- Į gėsius ir reikalaujame, kad di- 
kaktį, pareiškiame: jdžiosios pasaulio valstybės to-

DABAR kuomet viso pAsau-įkius vokiečių žygius pažabotų.
lio akys yra atkreiptos į Vo
kietijos nacių imperialistines 
siekimus — pasigriebti kraš- 
tūs, kurie jiems jokiomis tei
sėmis negalį priklausyti, ypač 
jų norai vra pasiglemžti Klai- 
pėdų, kurį nuo amžių buvo 
Lietuvos kraštas ir tam tiks
lui jie vartoju įvairiausius bū-

LYGIAI NENURIMSIME 
bet budime ir budėsime, jog 
Lietuvos sostinė Vilnius sy 
trečdaliu Lietuvos teritorijos 
dar tebėra lenkų okupacijoj 
ir kartas nuo karto kartojame 
pasauliui, kad lenkai atitaisy
tų Lietuvai padarytų skriau
dų ir atstatytų savo pačių px-

SKAITLINGAS Š. K. A. R 
2 SKYR. SUSIRINKIMAS

r»*»i I J i
BRJDGEPORT. — Kovo 1 

d. sus-mas įrodė, kaip gražiai 
ir sutartinai skyrius darbuo
jas. Šis idealisčių būrelis tie
siog stebina savo veikimu.

Vajaus komisija: C. Petrai- 
tienė, T. Rudienė, M. Malinau
skienė išdavė raportus, kad re 
mėjos ir biznieriai gražiai va
jų remia.

Iš įvykusios centro vakarie
nės malonu pažymėti, kad U. 
Gudienė pati viena pardavė 20 
bilietų. Ačiū jai. U. Gudienė 
visuomet savo laikų pašven
čia rėmėjoms. Jinai ir “ply 
tų” Kazimierieeių akademija.' 
Kaune daugiausiai išpardavė. 
K. Garuckaitė raportavo apiv 
būsimų rėmėjų kauliukais žai
dimų 31 d

tė, O, Kazlauskaitė ir S. Vod- 
manaitė.

A- R. D. skyriun įsirašė nau 
ja narė Agota Kiikickienė. Pa 
simeldusios prie šv.^Kazimiero 
rėmėjos baigė susirinkimų pil
nos pasiryžimo naujiems dar
bams Viena iš visų

sakyta viena kita kalba, ku 
rias vainikavo gerb. kleb. kua 
J. Svirsko kalba, raginant’ 
prie didesnės vienybės bei su 
siklausymo ir vieningo darbe 
parapijos gerovei. Rožes komi
teto nariams prisegė ir prie 
stalo patarnavo A. Kizelevi- 
čiūtė ir M. Sutkiūtė. Visus li
nksmino Stirbio orkestrą.

Lietuvytk

_______ '$750.00. Jie bus atšaukiami į
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė-į10 metlh »eroku uždarbiu- A’ 

jų 1 skyr. sus-mas įvyko kove ^'^ukite į Pilsen Pašto Stoti 
3 d. Naujų narių įsirašė: U.l'dėl Platohl informacijų. 
Mažeikienė, O. Račkauskienė, į ‘
J. Kantauskas ir J. Kantaus j,
kieiiė. Narės prirašė pirm. E. Į orrice Tci. HF.Miock 4848 
Gedvilienė ir P. Turskienė. IŠ m-s. t<i. grovcmh 0017 

centro pranešimų darė Ogen
taitė.

Pirm. E. Gedvilienė prane
šė, kad bažnyčioj surinkta a-

LIETUVIAI DAKTARAI

Kiekvicnc kalaliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 

j ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius J amžinastį.

AKIŲ GYDYTOJAI

dr. vajtush, opt.

Komisijų sudaro: K. Garuckai-

saulio akyse, mėgina suktai) O VILNIAUS krašto lietu-^viama, lenkų persekiojamiems,
. .......................... .........................■■y. pareiškiame nuoširdžiausios už

: uojautos kovose savos kalbos

dus, kad paneigus Uetuvų pa-įsirašytų Suvalkų sutartį

UETUVIS
OPTOUFTRICAI.I.V AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palen<vln« aklų Įtempimų, kuris 

| esti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
kovo. įžanga 25c,į ivalslmo, .akių aptemimo, nervuotu-

. . v. mo- skaudama akių karst j, atitaisoDovanų bus daug ir gražių. trumpare»yslę Ir tollrcgrystę. Prlren- 
,,, , ... ; .. telsln<al akinius. Visuose atsiti-los pramogos bilietų galima Rimuose etsamlnavlinaa daromas su

gautl U. Gudienės krautuvėj, das. Speclaie atyda atkreipiama i 
mokyklos Valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėtoj nuo IkK III. Uaugrly at
sitikimų akys •titalaomos be akinių. 
Kainus piųiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone lies. and Office 
PRO-pcct 1028 2350 So. I.cavIU St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE H0UR8 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak, 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofbu tolei. nOLlcvard 7820 
Namų Tel. PKOspcct 1930

Tel. BOL'levard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sorodoj pagal nutarti

Tel. CANal 0257
Kės. PROspeet 6050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIUURCAS

1821 SCL'TH UALSTKD STREET 
Rezidencija <000 SoJ Artcsian Avė. 

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

7017 S. FAIRF^LD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. »IARQ<JETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. LAFayetto 4017
Rcz.: Tel. HE5Uock 6286

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 6»lli St.

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

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmudiciiįus ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.'v
*-■

mokyklų ir kitų lietuviškų j 
staigų palaikyme. Kovokite, 
broliai vilniečiai, už savo tei
ses, c mes su jumis iki Vilniu
je užplevėsuos Lietuvos tris
palvė.

Renginio komiteto
Pirui. K. L. Aimanas 
Rašt., F. Vaitekūnas

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1089

Ofiso T«e. cicEno 49 
Rez. Tel. CICERO 3«5«

JOS. SHINGLMAN, M. 0.
Buvfs Cicero mleatello pirmai Hvel- 

kalus KotnlHiJonierlui Yra Kerai f’l
jrerteCIami žinomus Praktikuoja Jdi) 
i ilž tneluu. Hpeclulluivo iiŽHleny. l*u-

Hekinlnffftl gydo lUu-umatlsemij. Plau
čių Ir klnli<‘s litras.

Kuo lt Iki 1S vai. ryto: bua > iki 4 
vkl. popiet ir 7 Iki > vai. vakarai

! >ve»te4žinlala p«aJ iniltarltna.
4880 W«st 18th 8trwt

UCKKO, UJL

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomia nėra 
•kirty valandų. Room 8. 

PUON£ 0523

Ofiso Tel.: PROspret 6376 
Rcr. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 0:30 iki H:M 
Keredomls ir nedaliomis pakai sulurtj 
llez. 2515 W. «»tli 81. Pasai sulartj

Tol. CANal 6122

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Scrodonits ir Ncdėliomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1410 SO. 40th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. 1IAUSTED ST.. CHICAGO 
l'aned., Stred. ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. I.AFayette 5793 
Naktimis Tuk CANal 0102

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

_

Tel. Ofiso HOUIevanl 5*11 
Res. VIOtory «343

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:20-8:30

756 West 35th Street

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CIItRUItOAR

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRylnla 00U6 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
NcdSUomis pagal sutarti

Tel. LAlayčMc 3057

DR. A, R AČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Ssredomls Ir nedėlložm’s pagal 
sutarti

l V > I B Ū S DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO, ILL.
OFIHO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:86 vai. 

vakaro. NedAltoiuls nuo 10 iki 12 
valandai diena 

Telefoną* kUDaay 28&0

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CH1KUROA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAJUla O»9i 

Rez.: Tel. PT.Aza 2100 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v v.

Ofiso Tel.: LAFayetto 8650
Rez. Tel.: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - n A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclrco Avė.

Tel. LAFayette 3951

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RBX.
2519 West 43rd Street

Valundoe: Nuo- 9 iki ln rytate — t 
iki 8 popiet — 6 iki 8.30 vakar

Nsdįldieolals nuo 10 UU 12 diena .N»d*Uoip4a nuo 11 ryto iki l p.p.
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VISINĖS ŽINIOS
VYČIAI ST. PHILIP GVM,

RUNGTYNĖS UŽ ČEM 
PIJONATĄ

Sportas yra mok si a j. nes 
jis lavina kūiuj, dvasių ir pro
tų. Mokslui tėvai praleidžia

Dabar eina vajus naujiems 
įiariams verbuoti. Taigi visų 

[narių pareiga gauti po vienų 
'naujų narį. Tų vakarų nuo 10 
iki 25 metų nauji nariai bus 
dykai priimami, o nuo 25 iki 
40 m. už $1.00.

Kviečiam© veslsidiečius, ir •

lūs, kad dar padainuotų per ra 
dio. D-ro Bložio naudingi pa
tarimai iš dantų sveikatos sri
ties buvo labai įdomūs ir nau
dingi kiekvienam klausytojui. 
“<?alio Kepurės” juokai juo- 
kdė kiekvienų; programo ve-
dėjo J. Kreko pranešimai kas pasakė, kati statybos ir pas

STATYBOS IR PASKOLy GRUPĖS PERIMS NAMU
PASKOLAS, LAIKOMAS UŽDARYTŲJŲ BANKŲ'

Chicagos Federalio Namų priimti pinigų gavimui. Tre-
Paskolos Banko prezidentas, [čias jmsirinkimas būtų tas 
A. R. Gardneps, anų savaite kur draugija norėtų paskolm

veikiama bei iš prekybos sri
ties prisidėjo prie sudarymo

dideles sumas; sporte mokslui kit« .kolon«« ^'tuvius atsila-Į
_ . , 'nkyti i vakarų. Bus gražių ir!

brangių dovanų. Pradžia 4 v. • 
Tėveliai, atvykite į Lietu- jĮžanga 25c. Draugas

vos Vyčių Chicagos apskričio
basketball čempijonato žaidi
mus ir parodykite, kad re- 
miat sporto mokslų.

Žaidimai įvyks sekmadleių 
3 valandų popiet, St. Philip ’s 
gimnazijoje, Jaekson boul. ir 
Kedzie avė. Įžanga 15c. Su 
tikietu 10c. J. G.

“TAUTOS SŪNŪS IR 
IŠGAMOS”

kolų draugijos, veikiančios su
ti 70 ar 75 nuošimčius perka 
mosios kainos, norinčiam pir

to įdomaus ir gražaus progra- rterių, perims paskolas ant na
mų, laikomas bankų ir finan- 
sinių įstaigų, kurių nuosavy-

mo. Ieva

lig valstybės ir federalinio ea- kti vienai, dviem ar trims šei-

Praeitų sekmadienį Progress 
Fumiture krautuvės daininin- ikinamas programas tos įstai 

gos susisiekimais su daugiau 
kaip 350 statybos ir paskolų 
draugijų Wisconsine ir Ulinoi

| kai patiekė labai gražų prog- 
Įramų. Buvo solo, duetų ir trio. 
Proaress Fumiture krautuvė

didžiuotis, kad sugeba 
iduot tokius radio programų*.
gali

Mot. Sų-gos 2 kp. pastango- ! Programo vedėjas papasakojo 
mis, Maskolaičių artistų gru
pė, kovo 31 d., parap. salėje, 
sulos įdomų veikalų “Tautos

SEKMADIENĮ AUŠRIE- 
čiy PARENGIMAS

sūnūs ir išgamos

nioms pagyvenamus namu 
laikomus uždarytųjų bankų. 

Tikimasi, kad programa

toju — patyręs finansistas J. nai išdavė, gausime 41 rnifi- 
Kaupas. ‘ jonų. litų. Taip pat padidinti

Vasario 9 d. Kaune buvo kreditui pramonei, prekybai ir 
Lietuvos Banko akcininkų me- namų savininkams. Be to ga
linis susirinkimas. Jame pa- na daug paskolų išduota Klai- 

Įaiškėjo visas praeitų metų ba-1 pėdos krašto kredito įstaigo- 
nko veikimas. Lietuvos iždo ms, kad jos daugiau naudotų- 
stovis ir dabartinė Lietuvos‘si vietinėmis, o ne užsieniiy- 
finansinė padėtis. Pasirodo, Į mis paskolomis. Dabar kiek* 
kad praeiti) metų Lietuvos Ba ! vienas apyvartoje esantis li
nko balandas siekia 176.620,00b 'tas yra padengtas auksu ir 
litų. Iš pranešimų paaiškėjo, 'svetimomis valiutomis net 
kad praėjusiais metais kai ku 68,6 nuoš. Palyginus su kitais

bių pardavimų* kontroliuoja ,^ pravestas Illinois ir Wls-|rW sričių finansinė apyvarta kraštais, tai yra labai dideli* 
bankai. Jis paaiškino, kad vy- consįno vajst g; mėnesį, tuo [padidėjo 9 milijonais litų. Iš I padengimas. Todėl apie litoconsino valst. šį mėnesį, tuo [padidėjo 9 milijonais litų 

būdu paskubinant nustatymų [žymesnių banko apyvartos pa- nuvertinimų tuo tarpu niekas 
rezidencinės nuosavybės ir į- sikeitinių paminėtina: aukso ir negalvoja. Litas yra tvirtas 

ir mielai ir anias visoce pasau
linėse pinigų biržose. Tsb.

kaitų laikomų uždarytųjų ir fondas padidėjo 140,000 litų 
suvaržytųjų bankų. Kadangi išduotos paskolos padidėjo 17,- 
Finansų Atstatymo Kcrpora- >340,000 litų, banknotų apyvar- 
cijos pinigai bus teikiami tik toje padidėjo 690,000 litų, in- 
pripažintoms įstaigoms panau dėlių einamosiose suskaito?? 
Jojimui gelbstint uždarytuo-.padidėjo 6,170,00° litų. 
sius bankus, tai visas reikalln-[pasikeitimai atsirado todėl, 

lintis iš uždarytųjų bankų ir gas saugumas yra padarytas, kad Lietuvoje jau mažėja ekc-

se.

Pasak jo, Namų Paskolos 
Banko Taryba ir Atstatymo PLATINKITE “DRAUGĄ”

daug apie pavasarinius namų „ .. , , . , ,.. .b.. . .Korporacija bendrai padedareikmenis ir žymius įvykius _ v., .A isennoms šitame sumanyme skoClucagos lietuvių tarpe.
Jostra

P. ir B. Maskolaičiai Cice- 
roje jau nepirmų syki. Jų vei
kalai publikos mėgiami, nes 
tinkamai atvaidinami.

Šis veikalas ypač' vertas pa-1

Pranešimai

tuo pačiu žygiu paliuosuoti 
bankų išteklius. A. R. Gardne- 
ris pasakė, kad Namų Pasko
los Bankas suteiks Atstatymo 
'Finansų Korporacijos skolini

ai jino veiklybų vedėjams įvairlo-

E.

WEST SIDE. - Draugijai , ..
Aušros Vartų vyrų ir moterų matymo, nes patrijotiškas, žin. | ‘ 1"v'« >-«kalo JOB A. „
laikys mėnesini sosirinkimųiReidus. Iš anksto skelbiame a-,'V. ot A. susirmknnas įvyks , . Ji 2”
kovo 10 d., 1 vai. popiet, pa- P’e Jb kad galėtumėte tų
lapijos mokykloj. Susirinki- haių rezervuoti pamatymui 

* • - • ■ gražaus vaidinimo.
Atsilankę į vakarų, prisidė-

mas turi svarbius reikalus ap
tarti.

Po susirinkimo visi nariai Prie aukos parapijai, k u 
galės eiti į salę ir pažaisti ,Los šįmet minėsim jubiliejų, 
kauliukais. A. S.

Visi nariai būtinai turi da
lyvauti tame parengime. Nu- 

' tarta, kad visi nariai užsimo
kėtų už tikietų.

kovo 8 d., Amalgamated cen- d^ugijų, kurioms jis galės 
Iro name, 33;! So. AslilaaJ ^k'1 P'nigns už i«ėn,imų pa- 
Blvd., 7:30 vai. vak. Malonė
kite visi imti dalyvumų. i

mitinių paskolų. Skolinimo 
veiklybos savo keliu teiks Na-

A1 A
JONAS

LEKAVIČIUS
Mirė kovo 7 d., 1935 m. 9 

vai. ryto, .sulaukęa pusės am
žiaus. Kilo iš Lietuvos, Budetlii 
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metu.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antanina, po tėvais Bau- 
bliūtė, kuri kilo iš Pe.rlojaus 
miestelio ir parapijos, 2 sū
nus: Joną ir Raimondą, 5 du
kteris: Adelę, Ona. Leonora, 
Sofija ir Juozapina, pusbroli 
Justina Lekavičių ir gimines; 
o Lietuvoj brolį Antaną, 2 se
seris: Adelę ir Uršulę Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 12401 So. 
Union Avė. Laidotuvės (vykB 
pirmadienį, kovo 11 d., Iš na
mų 8:30 čal. bus atlydėtas i 
ftš. Petro ir Pauliaus parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, I’o pamaldų bus nulydėtas 
į ,šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Sūnus. Du
kterys Pusbrolis ir G.'fci'nės.

Laidotuvėms patarnauja lai
dotuvių direktoriai: l.aehawiez 
ir Sūnūs. Telefonus t'ANal 2515.

SOFIJA PUPLIS
(Po Tėvais Dobrovolskaitė)
Mirė kovo 5 d., 1935 m.,

2:10 vul. ryto, sula tikus 4 2 me
tų amžiaus. Kilo iš Telšių aps
kričio. Žemaičių Kalvarijos pa
rap., Rolenėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Andriejų, dukterį Hienų, 
seserį Emilijų Ir Svoger) Ste
ponų, 3 pusseseres, 3 pusbro
lius ir daug kitų giminiu; o 
Lietuvoj senų tėvelį, 3 brolius 
ir 2 seseris ir kitus gimines.

KfinAa pašarvotas 2214 West 
23rd Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 9 d.. 1935, iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta Į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamuldų bus nulydėta j S v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pužvs- 
tumus-inuM dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Suirus. lluAtė. Se
suo, Pusseserės, Pusbroliai Ir 
Giminės.

laildotuvių direktoriai: toi- 
chawlcz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

BESISVEČIUOJANT 
NORTH SIDE

Nuvažiavus pas Sriubus su
tarėm vakaie nueiti j parapi
jos salę, kurioj tų vakarų buvo 
Šv. Cecilijos dr-jos vakaras ir 
vaidinta “Tautos sūnūs ir iš
gamos”.

Svetainė buvo pilna žmonių. 
Veikalų vaidino Maskolaičių 
vadovaujama artistų grupė. 
Veikalas gražus, patrijotiškas 
ir jame daug sveiko jumoro.

Po vaidinimo buvau pakvie 
sta su artistais vaišėms. Per 
užkandį, pasakyta daug kalbų 
bei linkėjimų kaip Maskolai- 

į čiams, taip ir visai grupei. 
Džiaugiuos turėjus gerų laikų, 
o labiausia gavus pažadėjimų, 

į kad tas veikalas bus suloštas 
kovo 31 d., Šv. Antano para
pijos salėje, Moterų Sųjungos 
2 kuopai. Northsidiete

RADIO

Valdybai1111' Paskolos Bankui sųrašus 
uždarytų ar suvaržytų komer
cijos bankų, kurie turi įkai
tais namus ir nejudinamų tur
tų tarp savo užstatytų dvigu-

Be Dievo meilės irsta 
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne užtikrinimų, 
nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

Draugija gali paimti įkaitų 
(Morgičių) laikomų banko, jei 
nuosavybė yra įvertinta sumoj 
užtektinai aukštesnėj įkaito, 
arba jei nuosavybė neišneša 
tiek, kad užtikrintų finansa

vimo atnaujinimų dabartine į- 
kaito vertę, tai draugija gan
teikti skolinančiam mažesnę 

i . . ’ .įsūnių, kurių bankinių įstaigų

UŽGAVĖNIŲ RADIO 
PROGRAMAS

Užgavėnių vakarų pripuolė 
eilinis antradienio radio pro
gramas, kuriuos nuolat jau še
šti pietai leidžia Peoples ra- 

[kandų krautuvės. Tuose prog- 
1 rainuose dalyvauja žymesni 
dainininkai ir dainininkės, tai
pgi ir kalbėtojai, todėl ir mūri 
tenka tarti vienų-kitų pngyri- 

|iiK) žodį.
Į Praeitų antradienį progra- 
i mas utatiko Užgavėnių vaka- 
,rui. Dainavo Peoples radio mm 
šytas trio ir duetas. Labai 
smagu buvo girdėti naujų ra- 

jdio dainininkę Vera Nakrošai- 
tę, kuri dainavo Solo angliš
kai Jr vienų dainelę lietuviš
kai, “Visur tyla” (Gruodžio). 
Jos malonus balsas klausyto
jams jausmus kuteno. Norė-

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

z>.

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu V 
NUOA-TONE suteiks greitų pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 

i ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er
zini. ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su Ni'GA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NI'GA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mėnesio trytmenta už Vienų Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugražinti. Parduoda ir 
garantuoja \isi aptiokoriai. Neatidft- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL,
25c Ir

50 c.

nominė krizė ir visas ūkiškas 
gyvenimas eiua pagerėjimo Ii 
nkme.

Pats svarbiausias Lietuvo.i 
Banko veikimas pasireiškia 
tame, kad jis teikia ganu <R 
dėlės sumas kreditų įvairioms 

kredito įstaiga 'žemė; ūkio šakoms. Jeigu su-

UETUVOS BANKO 
VEIKIMAS 1934 M

Didžiuusia

PAVEIKSLAI!
Pamatykite <

ŠVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa- reikalų vedėjai gali sutfitn |das Stašinskas, o jo pavaduo-
matysite tų garsųjį visame pa-[.................... . ........ . ......—, . ...... . —
šaulyje Prancūzijos miestų
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švene. Panelė apsireiškė Šv. 1 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 1 
iž.viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis serguntie-1 
ji, kad gauti stebuklingų per 
ŠvenČ. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite: j
1) Istoriškus paveikslus iš

Lietuvos, ,
2) Dariaus ir Girėno išskri '

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų, į

3) Pasaulinę Parodų (World?
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja
Charlie Chaplin. ,

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Kovo-Marcb 7 d.,
Klaščinūs salėje, Maspetli, N.
Y.

Pėtnyčioje, Kovo 8 d.,’ Kun.
Balkūno par. Oreat Nack, N.
Y.

Nedėlioję, Kovo 10 d., Kun.
N. Pakalnio pur. salėje, Broo- 
klyn, N. Y.

Panedėlyje, Kovo 11 d. par. 
salėje, BridgejM)it, Conn.

Nedėlioję, Kovo 17 d., Kuri.
Vasio par. salėje, Worcester,
Masrt.

Ketverge, Kovo 2L d., par. 
salėje, Cambridge, Mass.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par. 
salėje, Lowell, Mass.

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

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

Nedėlioję, Kovo 24 <1. 2 vul?
(»o pietų So. Boston, Mušk.
Visur pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga 30c. Vaikams 10c
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius. 7035 8. Tair- 
field avė., Chicago, Ilk

Lietuvoje yra Lietuvos bau- .dėti visas Tipiškas paskolas,, . . t rikto A • I 1 KUO U*»rr’it5.i»in<« r i’v^ii uikas. Jis įsteigtas ll/Jo metais, | Į<urįas Lietuvos liaukas uer ’—Idealų Liunuuoioja vidurių, . , . *V1 • 1 1 1 A* 1 * ^°C-kai Lietuva išleido dabartį- j 
nius savo pinigus litus. Lietu- •. 
vos bankas yra akcinis bau ' 
kas. Kiekvienas Lietuvos pi-! 
lietis gali nusipirkti akcijų ir ' 
būti to banko nariu. Didžiau- 5 
šių Lietuvos Banko akcijų da-: 
lį yra nusipirkusi Lietuvos vy 
riausybė. Tokiu būdu, Lietu
vos Bankas via pusiau valdi
ška, pusiau privatinė įstaiga.
Visits banko valdomuosius o- 
rganus renka metinis akcinin 
kų susirinkimas. Bet vyriau
sių Banko valdytojų skiria 
Prezidentas. Dabar Lietuvos 
Banko Valdytoju yra senas 
lietuvybės veikėjas adv. Vla-

VENETIAN MONUMENI £0., INC.
Išdirbėjai ankstenn rūšies pamink

lų ir Grabaamių

Didiiausia yani nklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeiiui
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

AlfMi

i darbe per įeita, kartaa
Veskite paminklų reikalo, tie

siai su pačiais išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienai blokas | rytos nuo 
didžiuliu rart«

HILLSiDE, ILUNOIS
Trys telefonai:

Rn PEMSAGOLA MII 
BELMOMT SUS 

Office: HJLLSIDB MM 
Vlneent KneellL «eer.

Visi Telefonai:

YarJs 1741-1742
lAIDOJAM PlfittU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopifflansla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite uiganCdlntt 

Tel. CANal 2515 arba 2318
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, HL
Tel. CICERO 5WI

TMoim TABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

Tel. LAFayette 1571

J. Llulevičius
Graborlaa

Ir

Patarnauja Ctiica 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir greit 
Koplyčia dykai

MII Archer Avė.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illisois 
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ varnai as
1646 West 46th Street 
Tel. BOCIevard Ue»—«41S

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ip

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulenrd 4138

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUS fcr BALSAMUOTOJAA 

Patarnavimas peras ir nebrangu.
718 West 18th Street 

Telefoną. MOVroe M77

J. F. RAD2IUS
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja uZ (25.00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

«<3 W. 18th St. Tel. CANTal <174
Chicago, III. /

Laidojama ant lantvų iimokėjimų

J. J. BAGDONAS
kep. 31 (K) arba Pal. 4151

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

N. RADIS, eh.

r
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SESI ĮTARTI IR SUIMTI TESTAMENTO 
SUKLASTAVIME.ąr- ...

(Pabaiga nuo l ino pusi.) ,visus suimtuosius pažįsta, bei
asmenis senai pažįsta. Sakosi, Jkad mirusio visai nepažinęs
kad neperskaitė viso doku- Pirmu kart, jis pasakojo, kai
mento ir, kad niekas nepriža- 'jam teko apie Kelly išgirsti,
dėjo jam apmokėti už pasira-1 kuomet p-nia Butmanienė jį •
žymą. [pašaukė per telefoną ir sakė.

Toliau pašaukė Povilą Za- kad jos vyras įniręs. Nuvažia
leniką. Zaienikas ir pasisakė vos į namus, 651 VVest Madi-j 
gimęs Lietuvoje, o Amerikoje son st., jam Butmanienė paša 
išgyveno 25 metus. Paklaustas kė, kad tai ne jos vyras, bet 
ar pažino velionį, atsakė nei- jie gyveno kaip vedusieji. Pa- 
giamai nors ir jis buvo liūdi- klaustas kas pasirašė mirties 
ninkas paliktame testamente, dokumente, atsakė, kad gvdy 
Teisėjo paklaustas kasliųk sa- tojas IIerwilz tai padarė ir 
vo profesijos, sakėsi esąs pa- kad mirties priežastį padavė 
Šventintas kunigas senoje vėžį. Sakosi, kad jis visai su 
“nacionalinėje katalikų baž- Butmanienė nekalbėjęs apie 
nyėioje.” Pažino visus kitus mokėjimą laidotuvių išlaidų, j 
sulaikytus asmenis, išskyrus bet kad Bagdonas tai daręs, 
mirusį. Pasirašė /po dokumen- Paklaustas kada buvo paskir
tu kviečiamas Padžiaus, kuris tas testamento administrato- 
atvažiavo pas jį į namus. Sa-(iium pasisakė, kad tai įvyko 
kė, kad jam testamentas me-jpo Kelly mirties. Kadangi i 
ko nepaliko, bet grab. Bagdo- jį nukreiptus paklausimus vi- 
nas žadėjo jam užmokėti $100 sai neaiškiai atsakė, teisėjas 
už pasakymą pamokslo per 'jam liepė teisybe sakyti, jei 
laidotuves. Prisipažino, kad to nedarys, tai jo likimas bus 
pirmadienį buvo nuvykęs pas ,daug blogesnis. Pasisakė, kad 
Bagdoną ir vėliau vakare nu- jis nuėjo pas abu liudytojus 
važiavo pas adv. AVaitehių [Butmanienės prašomas. Teisė- 
kartu su Padžiumi. Po jvai- jas liko baisiai nepatenkintas 
rių kitų klausimu į kuriuos

Šie asmenys kaltinami testamento suklastojimo byloje. Iš kairės į dešine: 
Nikolas Radis (Bagdono pagelbininkas); grali. .1. J. Bagdonas; Adv. .1. P. \Vair- 
lies; Povilas Žaliukas ir donas Bailyje.

Scena teismo kambariuose bylos metu, tyrinėjant ponią Butmantienę.

jo atsakymais. Paleido jį lai- nimo vietą ir tt., jos paklausė i jai viską atiduoti išėmus tik 
aiškiai neatsakė buvo paleis- kinai ir paprašė p-nią Butma- .apie velionio mirties dieną. ,$1000, kuriuos pinigus jis skv- 
tas ir po jo pašaukė Radžiu. ,nienę į liudytojų vietą. |Ji atsakė, kad jis mirė vasa-|rė Mišioms ir kai kuriuos pi-
Trečias liudininkas Badžius Į Butmanienė pakviesta nuo- ,r’° 26 d. Tas atsakymas visus nigus skirtus pavargėliams.
pasisakė, kad eimes Lietuvo-. latos dengė savo veidą nuo puįdomino, nes jei tas tiesa, d žklausus kas sustatė testą- rr<‘ise'as ‘įšaukia 
je ir 1912 metais atkeliavo i foto aparato, nenorėdama, kad tai velionį palaidojo po dvie- pnentą, ji atsakė, kad adv.' ‘ *v . 
Ameriką ir kad pas Bagdoną‘jos veidas pasirodytų laikraš- ,1U savaičių. Paklausta apie VVaitches tai padare. Vienok’i testani(,ntas buv0 J
buvęs šoferiu. Jis sakėsi, kad 
jis neturi dalies pačiame biz
nyje, bet, kad jis ir Bagdoną*

pasirodytų
čiuose. Kiti kaltinamieji nebi- testamentą ji atsakė, kad Ke- ^vėliau, kuomet Waitehes bu
jojo, bet su ja fotografistai neturėjo giminių ir jos vo pašauktas atsakyti į jam 
turėjo daug vargo. Po įvairių prašė testamentą parašyti. Jis paduotus klausimus, ji tai už-

pasidalina uždarbį. Sakė, kati paprastų klausimų apie gyve-’ būk tai pareiškęs, kad nori, gynė. Sako, kad kitas koks
....... - , ■ ,11II I' ' - - - ■ ■■ ' . ’ ' ' ' ‘

MUSŲ VIEŠNAMIS ATIDENGĖ LENGVUMĄ-GERKLEI.......Gene Ahern

VYRAIS AS 'RUKIAU JUSU
OLD GOLDS PER VISĄ SĄVAIT^ 
IK PRIVERSTAS ESU PAGIRTI 

JŪSŲ NUOSPRENPJ/-1-TO ŠIAATS 
PYPKIŲ, JIE TOKIE LENGVUS IR 

ŠVELNUS MANO GERKLEI; AŠ 
P IMTAI MANAU IŠNAUJO 

PRADĖTI KONCERTUOTI 
PASAULIUI, IP JI VĖL ŽAVESIU 

SAVO TURTINGU, MINKŠTU 
BASINUI BALSU >

PAČIUPK IR Klh’Ą

PAKTUI PONULI- 
IR JEIGU TAU 
NEPASISEKS 
KONCERTUOTI, 
TU VISUOMET 
GALĖSI SU6RįZT|j 

ATGAL PRIE 
KIAULIŲ PAŠ
AUKIMO/

AS TAIP K
IR MANIAU, 

KAD JUS JUOS 
PU KOTE 

NES ILGAI 
NEBE6IPDEJAU 

jus i
KOSEJANT

Penktadienis, kovo 8 d.. 1935

dį. Pirma, jis sako, kad teis- ve ir paima Iš jo raktus nuo 
mas gailisi, kad adv. Wuit- safety deposit boxes, kur 
ebes taip slepia reikalingas dailei* randasi mirusio Kelly 
informacijas. Toliau, jo nuo- Lankos knygutės ir kiti doku 
mone yra, kad visas įvykis,. mentai.
tai sutartis apgauti, ir iš ki
tų atimti pinigus. Teismas 
pratęstas ligi šiai dienai. Vie 
nok, teisėjas nubaudė visus 
kalėjimu vienam metui už įž 
eidimą teismo. Ir taip pat 
pastatė laidą $10,000 to- 

kail nenori nė vieno

IŠKASAMAS KELLY KŪ
NAS IŠ LAISVAMANIŲ 

KAPINYNO

j <Vakar teisėjas dolm 1\
O’Connell pasirašė įsakymą
iškasti iš kapo “pavargėlio” 

paleisti. Po teismo teisėjas j T Kellv lavonJJ kurį8 bus 
pasišaukia AVaitcnių pas sa- į tyrinėjamas, nes norima su- 
_____ ____________________ žinoti, ar jis ištikro yra nd-

<l«

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

Ieškau vargonininką, kuris 
Įmoka vesti chorą. Sąlygos ge
ros. Kreipkitės tuojau laišku 
šiuo adresu;

REV. M. DAUMANTAS.
St. Vincent's Rectory, 

Girardville, Pa.

ręs vėžio liga. Iškasimas įvy
ks šiandien. Velionis Kelly 
buvo palaidotas lietuvių lais
vamanių kapinyne. Laidojo 
graborius d. d. Bagdonas ir 
jo pagelbininkas N. Badys. 
“Pamaldas” atlaikė nezalibž- 
ninkas Zalinkas-Zalinkevicius.

CLASSIFIED
AUTOMOKILES Al TOMOBIl.ES

EMIL DENEMARK INC
-"Vartotų Karų Bargenai'

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu- NASH '32

lenkas advokatas vardu Wit-, 
clies. Pasisakė, kad matė kuo1 
mot velionis pasirašė testą- 1 
mentą. ,

rime keletą 1934 Chevrolets, Se- 
dans ir 2 durų Sedans, vi M kuone 
nauji ir apkainuoti tain. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAl’PYMAS

PONTIAC — ‘34 — 4 duru sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai. Išrodo ir vei
kia kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu mūsų šlake, garantuotas, 
DIDELIS SVTAl’PYMAS.

8cyl. 5 pasaž. Coune.
Juodas, 6 drat. ratai, Keri taierai. 
trunk rack, whipcord trim. Gerai 
atrųdantis Nash geram stovy *305

BVTGK ‘31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. nitai, geri taierai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buiek geram stovy .... *375

S, f-

fe J. M

adv. 
kad 

surašv-

FORD — '34, 2 duru Sedan, Mėlv- 
nas, kuone naujas vėlinusio mode
lio Ford. garantuotas ir nnkainno- 
tas SI’TAT’PYTI JI’MS PINIGU.

• CHEVROLET '34, — 2 Door Sedan, 
j Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 

tik trumpą laiką vartotas, išrodo
' kaip naujas. Garant. BARGENAS.

Majoras Hoople paėmė žodžius tiesiog ii savo po* no balso! “Majoras yra svarbiausias duonos gavijas visai Ahern 
ieimai—taigi, ai pritariu viskam, kas palaikys jo balsą geroj tvarkoj. 
AS žinau, Old Gold tai padarys, nes ai juos pats rukau per seiius ar 
daugiau metu, ir mano gerkle yra taip linksma, kaip Majoro Šypsą, 
kuomet jis girdi paSaukimf pietum.“

(Pttirtio) GENE AHERN

nzeZUM. AMERIKOS CIGARETAI OeUrilltrrCa.,lM.

tas. Sako, kad jis pirmą kar-, 
tą matė testamentą pereitą' 
savaitę pas Budžių. Sako, kad 
visai nežino, kas tą testam;n 

Į tą būtų galėjęs parašyti, Pa- 
' klaustas kaip tai, kad jo pa- 
i varde randasi testamente jis 
sako, kad jam Badys pasakė,

: kad tai buvo Bagdono idėja, 
į Teisėjas ir AYaitchaus prašo 
! pasakyti visą tiesą ii- nieko 
i neslėpti. Vienok, nors Wait- 
ches ir atsakinėjo į teisėjo 

j klausimus, teisėjas jį atleido 
nepatenkintas.

| Paskutinis pašauktas liūdy 
i ti grab. Bagdonas. Bagdonas 
I iš pradžių sakė, kad jisai vi- 
| sai nieko apie testamentą ne 
i žinojo ir tik pirmą kartą ap-

BVICK — ‘33. Model 86-S. 2 pasaž. 
coupe su Rumb'e sent. Juodas. Šeši 
drat. ratai, trunk mok. Prik’ansė 
tu-tnoUui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Go
ri ntuotas . .. ....................... .. $795

riUTGN — ‘33. Model 57. 5 pnsaž.
Sodan, Juodas, Šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis ms’as BnlcV sedan 
išrodo ka*r> nanias, nerasite ’-'m 
panašaus. Garantuotas ............$795

DODGE — ‘33 4 duru Sedan Juo
das. 5 medin’ai ratai, š's Dodgo 6 
v-a ekonomiškas onernoti ir pei- 
k'am *tovy. Geriausias karas m^žt 
šeimynai. Garantuotas ............ *525

STVPEDAKER — '32. 5 pasaž. coupe 
su bu!'*. In trunk. Juodas, šeši drat. 
retai. Labai puikiem stovy Ir išrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. $195

FORD ‘33 — 2 p««až. Conve.rtlb’e 
Coune, V 8, Juodas s.i Geltonais 
ratais ir gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy ............................ .................... *395

CADILLAC ‘30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............ $375

NASH ‘32 — Light 8. 5 Sedan. Ma- 
roon. 5 mediniai ratai, geri ta.1e.ral. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo ir bėga gerai .... *325

BT7ICK ‘30 — Model 4 8S. 2 pr>,°až. 
coupe su rnmble sent, Erench b’ue, 
B drat. ratai, labai gražus co"oe 
tobulam stovy ................. *295

PLTMOVTH ‘33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 3 eream drat. ratai, geri 
tojerai, labai puikus mažas keras. 
Garant............................................... *475

CADILLAC ‘28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratni, trunk rack. 
wb*pcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus................. *195

BVTCK — ‘28, Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ....................... .........................

7 Sedan. B 
........... *95PACKARD ’28 — 8 cyl. 

drat. ratą! trunk rack

BT’TCKS — Visų modeliu. — Mes vi
suomet turime ant vielos pinkų 
ataką garantuotų vartotų Bu’ck ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buiek, kuris buvot tin
kamai pertaisytas.

PONTIAC SIX — ‘32. 4 durų Sėdam 
Juodas su raudonu striping Ir 5 
raudona s drat. r.itris Geras mažas 
kiras už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram ttovy ................ #395

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

Į ic jį girdi dabar teisme. Sa- patogiais mėnesiniais mokesčiais,
kė, kad jis sunkiai sirgo per | 3848-60 Ogden Avė. - Chicago

>16 dienų ir kad turėjęs net j 
tris gydytojus. Vienu žodžiu,

' kad jisai visai nieko apie vi- 
, są dalyką nežino. Sako, kad 
. visiškai nežinojo, kad jam tu 
' rė.jo likti tiek daug pinigų.

Crawford 4100
ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ
, , . . , , Mes C.irime <la„g iiklų ba-genų. €0Teisėjas baisiai supykęs per akcrų <ll<lllint>, „„ nk(.n,t 4« aUcr„.

sergsti Bagilona pasakyti, tei i•«« ,r' Taipogi tiu im nuo 4 a keru Iki 20 
akc-ų. Beveik visos šios ūkės yra su 
gerais trobesiais, gera tente Ir trans- 
portaclja — arti autobuso Ir gatvė- 
karlų llni.lų. Aute 50 mylių nuo (’hl

I sybe ir neapgaudinėti teismo, 
į “Jei, tu to nedarysi,’’ sako 
teisėjas, “tai aš tau visai ne 
turėsiu pasigailėjimo.’’ Bag
donas prižada, bet kaip ir 
pirmiau taip ir dabar. Tie
sioginiai neatsako į teisėjo 
užduotus klausimus 
jį paleidžia.

Užbaigus visą klausinėji
mą teisėjas prataria savo žo-

-EXPEL
l U*. Pu. <X

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
I’anedSllo, Seredos Ir PėtnyClos 

vakarais B Iki 9. 
Telefonas CANal 1175

kagns. lietuviai, kurie norite a- NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
tellyj turėti aprūpintą sau gyvenimą, j T<.,er„„as REIb.blle 9900
taip pat būti savo ponu Ir neblivl '■ ■ ■ -■
darbą prarasti, <labnr yra geriausias pez ^0. Paulina St.
laikas Įsigyti sau ūki, dėlto, kad kai-, Pbone ABMitage 0590
nos yra Žemos Ir mes turim tinus?i™ . t bargenų. Mes parduodame Ir malno-

I CISC,)US • mfl nanTUS, Intus, kumrtna Ir vlso-
| klos rūšies biznius visuose miestuose i ITRTTTVTS ADVOKATAS 

Ir valstybėse, skoliname pinigus, per- SUįt<> 1009 — PRAnklin 6990 
kame, ipardiiodame, malnųme morgl- - oo et
ėtns Ir bomia Ir turime apdrandos 188 W. Randolph St
departamentą. J. Namon anie 29 me
lų biznio patyrimas Ir teblngas iia- 
I imavimns bns Jums naudingas.

FERDINAND PETRAITIS

Chicago

Nuo Geliamą' 
Sąnarių

naudokite
ANCH0R

PAIN-EXPELLEltJ
Paln-Espellerls visuomet 

palengvina skausmus

Kreipkitės asmeniškai arba ruštm

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Westem Avenue

Clilcago, II Inols
Telefonas — Orovehlll 1038

Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 
5 vai. pr» pietų. Vakarais Ir nedė- 
llomls tik pagal <a«tart|.

Tclephone BOl’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

40*1 S. ASHI-ANO AVĖ.
Res *515 S. Rockwell St.

Phone REPublie 9723 CHICAGO

anglys

GARSINKITES “DRAUGE”

AMOLY8I Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga ir šiluma

Trys Telefonai!
Sereenlng-—14.75 Republle 0800
Mine Run—8. 7-5 f4>wndale 73B8
Lump arba erg—4.00 Marrbnac *524 

NORTHERN COAI, CO., 
Lawndale 73fl« Merrimae 2524

TOMOBIl.ES

