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PART ONE

METAI-VOL. XIX

VOKIETIJA NUSIMETA KAUKE
PASKELBĖ, KAD ATSI0NKLDOJA, 1$ 
SILAISVINAIS TAIKOS SUTARTIES

JOS KARIUOMENĘ SUDARYS 
DVYLIKA KORPUSŲ

BERLYNAS, kovo 16. — 
Vokietijos ministerių kabine
tas slaptam posėdy nuspren
dė grąžinti Vokietijai priva
lomą kareiviavimą, o diktato
rius Hitleris pareiškė, kad 
Vokietija atsisako toliau tai
kintis prie Versalio taikos 
sutarties sąlygų ir išsilaisvi
na iš tos sutarties privalumų.

Ministerių kabinetas nus
prendė, kati taikos laiku Vo
kietijos kariuomenę sudarys' 
dvylika korpusų ir kiekvienas 
korpusas turės po tris divi
zijas. • m

Hitleris skubiai grįžo Ber

lynan ir čia išleido atsišauki
mą į gyventojus.

Denuneijuodamas kiti} vals
tybių ginklavimąsi, Hitleris 
atsišaukia į Vokietijos gyven 
tojus pažymėdamas, kad rei
chas (sujungta Vokietija) y- 
ra priverstas taip pat rūpin
tis savo likimu ir turi gink
luotis taip, kaip • ginkluojasi 
kiti kraštai.

Gale savo atsišaukimo jis 
pažymi, kad Vokietija su sa
vo * atsiginklavimu neturinti 
kokių nors blogų pasiryžimų. 
Girdi, jai rūpįs savų teritori
jų saugumas ir tarptautinė 
taika.
___________ 7 ...

MASKVOJ SPEKULIUO
JAMA DĖL EDENO

VIZITO

RELIGINIS PAŠTO ŽENK
LAS ŠVEICARIJOJ

__

TURI BOT MAŽESNI 
MOKESČIAI Už AUTO

MOBILIUS
VALSTYBE PRIVALO 

KIEK GALĖDAMA 
MAŽINTI IŠLAIDAS
Chicagoj ir visoj Illinois* 

valstybėj susiorganizavus J Vu- 
tomobile Tax Reduction (au
tomobilių mokesčių mažini
mo) sąjunga, kuriai priklau
so daugiau kaip 100,000 auto
mobilininkų, kreipės į guber
natorių ir legislatūros narius, 
kad būtų mažinami mokesčiai 
už automobilius.

Sąjunga reikalauja: suma
žinti mokesčius už gazoliną 
nuo 3 iki 2 centų, už vals
tybės “laisnius” imti 3 dole
rius automobiliui ir nutarti,

• kad miestuose už automobilius 
nebūtų imami didesni mokes
čiai, kaip tik 2 dol. 50c.

Sąjunga įsitikinusi, • kad 
minėtų mckesčių pakanka val
stybės vieškeliams iiukitiems. 
reikalams.

MATYT, PATYS RAUDO
NIEJI VALDOVAI 
PAVEIKĖ TEISMĄ

^Eaaco CITY, kovo 16.
— Pagaliai Meksikos vyriau 
sias teismas atitaiso dalį klai 
dos, kurią padarė krašto rau
donieji valdovai x paskelbda
mi ir vykdydami taip vadina
mą mokyklų socialistinimo 
programą.

Vyriausias teismas nuspren 
dė, kad vyriaūsybė negali sa
vo programoj taikyti prie 
visų mokyklų ir mokslo įstai
gų-

Vyriausybė puolėsi sociali- 
stinti Meksikos universiteto
prirengiamąją mokyklą. Un-

LENKAI PAKILO KOVOTI 
PRIEŠ ŽYDUS 

LODZIUJE
PASIREIŠKĘS TRIUKŠ

MAS; NEŽINIA KAIP
GALI BAIGTIS

VARŠUVA, kovo 16. — 
Lenkai tautininkai pagaliau 
įsigalėjo Lodziaus miesto vai 
dvboje ir jie tuojau nusisuko 
veikti prieš žydus, kad juos 
visus pašalinus iš visų mies
tą pozicijų. Įvykusiam triuk
šmingam miesto valdybos po
sėdyje nutarta kreiptis į mie
sto komisionierių, kad jis pa
šalintų iš miestinių darbų vi-

Z . •
sus žydus valdininkus ir dar
bininkus, neišskiriant gydyto
jų ir advokatų.

O Lodziuje žydai iš senovės 
buvo stipriai įsigyvenę, ka-

jversiteto valdyba pasiprieši- i dangi iie sudaro 36 nuošim-

SU KURIAIS KRAŠTAIS 
LIETUVA PREKIAUJA

P0TYYL7! MISSOURI IR 
ARKANSASE

KAUNAS. — Šiuo metu 
Lietuvos ekonominiai santy
kiai su atskiromis valstybė
mis labai pasikeitė. Prieš ke 
lėtą metų Lietuva turėjo pla-Su Mississipi upe susilie 

jančios visos kitos upės vie- čius prekybinius santykius su

' MASKVA, kovo 16. — An
glijos z vyriausybės specialus 
atstovas, užsienių reikalų pa- 
sekretorius kap. A. Eden, ar- 
itimiausiomis dienomis atvyks 
Maskvon su svatbiais politi
nio pobūdžio reikalais.

Sovietų vyriausybė dabar 
spekuliuoja, ką ji galės išgir
sti iš to nepaprasto svečio. O 
yra didžiai svarbių tarptauti
nių reikalų. Matyt, reikės 
juos visus aptarti.

Diktatoriaus Stalino veda
ma vyriausybė dabar lavina 
savo diplomatus valdininkus, 
kad jie, konferuodami su an
glų atstovu, nepadarytų bet 
kokių politinių klaidų, kad 
neprasitartų, kas nereikalin
ga, kadangi kiekviena parei
škiama politinė mintis daug 
sveria tarptautinėje politiko
je.

Suprantama, boi’-evrkai 
rengiasi iškilmingai priimti 
svečią.

ATSISTATYDINO NOR 
VEGĮĮ MEISTERIAI

OSLO, Norvegija, kovo 16. 
— Atsistatydino norvegų mi
nisterių kabinetas, kr-iam pir
mininkavo John Mowinekel.

Krizis pasireiškė iš parlar 
nurito ginčų dėl mokesčių 
skyrimo. Pagaliau parlamen
tas dauguma balsę reiškė ne
pasitikėjimo vyriausybe ir ka
binetas griuvu

ŽENEVA (per paštą). — 
Šveicarijos vyriausybė išleido 
pašto ženklų serijas krašto 
svarbiųjų filantropinių įstaigų 
naudai.

Vienas 10 centimų violeti
nės varsos ženklas vaizduoja■
katalikų ligoninės seserį vie
nuolę ; kitas 5 centimų — ne- 
katalikę religinę moterį, šis 
yra žaliai melsvos varsos; 
pagaliau trečias vaizduoja 
Jean Henri Dunant, Raudo
nojo Kryžiaus dr-jos įsteigė
ją. Pastarasis ženklas yra 20
centimų ir jo varsa oranžiniai
raudona.

Pašto ženklų rinkėjai šiuos 
ženklūs gali įsigyti tik kan- 
celiuotus.

Vyriausybė padalino juos 
visus proporcionaliai tarp 
minėtų įstaigų.

IR ŠJ KARTĄ NEPAVYKO 
LAKŪNUI

NEWARK, N. J., kovo 16. 
— Lakūnas Wiley Post va
kar mėgino padaryti skridimo 
greičio rekordą iš Los Ange
les per stratosferą į šį mies
tą.

Tai buvo jo antras bandy
mas skristi ko aukščiausiomis 
dausomis. Šį kartą nutraukė 
savo greitą skridimą Cleve- 
lando airporte. Sakosi eUeko 
oksigeno alsavimui.

Jis skrido ap»e 33,000 pėdų 
aukštuma ir apie 300 mylių 
greičiu per valandą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DVIGUBAI PAILGINO

PARYŽIUS, kovo 16. — 
Prancūzijos parlamentas pri
pažino vyriausybės šunimi y-1 .-l*- - f . . - , '
mą .—: .dvigubai pailgino tar
nybą kariuomenėje nuo vii ne
rių iki dviejų n etų.

Tas padaryta a sižielgus į 
Vokietijos ir Anglijos gink* 
lavimosi.

Prancūzijoje tarnyba ka
riuomenėje yra privaloma.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ

ROCKFORD, III. ,kovo 16. 
— Arti Davis Juuction nušo
ko nuo bėgių traukinys, ku
riuo iš Chicaigos buvo vežama 
23 federaliniai kaliniai į Lea- 
venworth kalėjimą. Keletas 
asmenų sužeista.

Kaliniai išliko sveiki ir jie 
perkelti į kitą prisiųstą trau
kinį.

Katastrofa įvyko dėl suge
dusio geležinkelio bėgio.

rto šiam žygiui ir kreipės vy- 
riausian teisman, kad gavus 
“amparo” (injunetion) prieš 
tai.

Vyriausias teismas tad ir 
nusprendė, kad ne visos mo
kyklos gali būt soeialistini- 
moš. Pripažino “amparo” un 
iversitetui. Šiuo dokumentu 
draudžiama prezidentui Car- 
denas ir švietimo sekretoriui
Tellez soeialistinti univėrsite• • :
to prirengiamąją mokyklą.

• • •■ i . . • . .
Žinovai tvirtina, kad jei 

prezidentas Cardenas pasi
duos teismo nuosprendžiui, 
bus aišku, kad jis pats bus 
paveikęs teismą, kad šis pa
laipsniui atitaisytų didelę 
klaidą — mokyklų socialisti- 
nimą, kas visam krašte sukė
lė baisiausią audrą prieš vy
riausybę. Ne kuri gyventojų 
dalis griežtai priešinasi vy
riausybės nusistatymui, bet 
visas kraštas — visi gyvento
jai. Prieš visą kraštą kovoti 
nėra galimybės, nepaisant sa
vo įsiginklavimo ir militari- 
nių pajėgų. Nors krašto gy
ventojai yra beginkliai, ta
čiau nuo jų, ne nuo ko kita, 
priklauso ir pačios raudono
sios vyriausybės likimas.

čius visų miesto gyventojų. 
Miestas skaito apie 633,000 
gyventojų.

tomis išvertė pakraščiais su
piltus aukštus pylymus ir už*- 
liejo didelius plotus.

Todėl dideli potvyniai pa
sireiškė Missouri ir (Arkan- 
sas valstybėse. Tūkstančiai 
žmonių neteko1 pastogės ir vis
ko. Tarp nukentėjusių yra 
daug ūkininkų.

Krašto vyriausybės pastan
gomis Mississippi upės vaga 
ir pakraščiai žymiąją dalimi 
jau apsaugoti nuo vandenų iš
siliejimo. Dabar Mississippi 
tributarės upės pakilo vargin
ti aplinkinius gyventojus.

Vokietija. Tada Lietuvos im
porto ir eksporto daugiau 
kaip 90% tekdavo Vokietijai. 
Dėl susidariusios padėties, Kl
aipėdos krašte vokiečiai prieš 
Lietuvą ekonominį karą pra
dėjo: ėmė smulkiai varžyti 
Lietuvos prekių įvežimą, net 
tranzitą per Vokietiją, tuo 
norėdama Lietuvą priverst} 
nusileisti politiniais klausi
mais. Lietuva irgi susiaurino 
vokiškų prekių įvežimą.

Dabar Lietuva daugiausiai 
prekiauja su Anglija, Sovie
tų Rusija, Latvija, Prancūzi
ja, Belgija, Olandija, Danija, 
Italija, Švedija, Šveicarija,

MASKVOJE UŽDARYTA
OLANDŲ KATALIKŲ 
■ KOPLYČIA

; AMSTERDAMAS, kovo 15. 
— Sov. Rusijos diktatoriaus 
Stalino įsakymu Maskvoje už 
daryta olandų katalikų kop
lyčia, kur buvo turimos olan
dams pamaldos.

Olandija buvo vienas ’ tų 
kraštų, kurie balsavo prieš 
sov. Rusijos priėmimą T. Są
jungom Stalinas tad koply
čios uždarymu atsimokėjo 
Olandijai.

ITALIJA IMA ARTIN
TIS SU JUGOSLAVIJA

KOMUNISTAS KALĖJIME

CHICAGO MOKA DIDE- 
. LIŪS MOKESČIUS UŽ 

PAJAMAS

Chicago ir apylinkės sumo
kėjo apie 22 milijonus fede- 
ralinių mokesčių už pajamasJaunų komunistų sekreto

rius Jaok Klir.g teismo na- , , . . «
bausta, 200 dėl. baudos. Ka- < 'W>-

ROMA, kovo j 6. — Italijos 
vyriausybės iniciatyva Belgra 
de, Serbijoj, prasidėjo dery
bos, kad Italijai padarius glau 
dėsnius politinius ir ekonomi
nius santykius su Jugoslavi
ja-

Šiam glaudesniam susiarti
nimui pradžia padaryta, kada 
naujas Italijos pasiuntinys Ju 
goslavijai įdavė savo įgalioji
mo raštus regentui princui 
Pauliui.
' Italija visą laiką po karo 
nedraugingai sugyveno su Ju
goslavija. Bet laikai keičiasi.

U. S. AGENTŲ '‘REIOŲ’’|^MW*^ek<,.8l<,val?j*
nicri/iJ’O r Įziąu su kitomis valstybėmis. 
I AuEKMES i' Su Šiomis valstybėmis lietu-

vos prekybinius santykius
Aną dieną U. S. agentai 

per savo “reidus” visam kra
šte štai ką yra padare ir at
siekę:

(Areštavo apie 2,000 asme
nų. Tame skaičiuje apie pus
antro šimto Chiėagoj.

Konfiskavo įvairių savas
čių vertės apie 1,500,000 dol.

Sunaikino 851 katilą mun- 
šainei dirbti.

Užgrobė 110 automobilių.
Konfiskavo svetimų kraštų 

loterijų tikietų vertės 913,928 
dol.

Šiais “reidais” be kitko 
norėta nutverti žudiką Karpį 
ir jo sėbrus. Nežinia, ar tas 
padaryta.

DINGO AFRIKOS RAIS
TUOSE

BRAZZAVILLE, Prancūzų 
Ekvatorinė Afrika, kovo 16. 
—Vietos prancūzų generalis 
gubernatorius E. Renard su 
žmona ir penkiais prancūzais
karininkais leidosi su lėktuvu 
per didž'Uosius raistus, kad
apžiūrėjus savo valdomą ko
loniją. Deja, raistuose lėktu
vas nukrito ir visi dingo.

stengiamasi išplėsti.

1 Jir ma

KAIP PLAUKĖ MOKES
ČIAI LIETUVOJE 1934 M,

dangi niekas kol kas negali 
padėti už jo išlaisvinimą 750 
dol. laido, jis uždarytas ka- 
lėjiman dėl .baudos neūžsimo 
kėjimo.

Teisėjas Hcdnnd nepripa
žino jam bylos atnauju.i •»».

arba 6 milijonais daugiau 
kaip pernai tą pat laiką.

Iš to sprendžiama, kai ge
rėja laikai.

Naktį prieš šeštadienį koli- 
davo ugniagesių gelbėjimo 
kuopos trobas su ugniagesių 
inžinu State ir Adams skers
gatvyje. Žuvo ugniagesių ka-

Klaipėdos krašte yra 420 J pitonas Fr. O’Connor ir 11
pradžios mokyklų. 1 ugniagesių sužeista.

SUDEOE DEGTINES 
VARYKLA

KAUNAS. — Lietuvoje 
1934 metai mokesčių rinkimo 
atžvilgiu buvo patys snnkiau- 
si per visą ekonominės krizės 
laiką. Vis dėl to pereitais ma 
tais tiesioginių mokesčių ir 
akcizo valstybės iždas gavo 
64,300,000 litų (65,400,000 li
tų 1963 metais). Įplaukos dan 
giausia sumažėjo iš netiesio
ginių mokesčių — tabako ir 
alaus akcizo. Tabako akcizo 
surinkta 9,200,000 lt. (1933 m. 
10,000,000 lt.), alaus — 1,152, 
00 lt. (1933 m. 1,350,000 It), 
j Šios pajamos sumažėjo to 

[dėl, kad kaimuose yra dides
nė bepinigė,, nes tabako, al
aus ir cukraus suvartojimas 
sumažėjo, o tuo pačiu suma
žėjo ir verslininkų apyvarta. 
Tačiau prekybos ir pramonės 
įmonių skaičihs Lietuvoje 
1934 metais nesumažėjo.

Asmens darbo pajamų mo
kesčio 1934 m. valstybės iž- 
dan įplaukė milijonu litų d a u 
giau, negu 1933 m. Pereitai^ 
metais iš spirito ir degtinės 
gauta 24,682,000 pajamų, o 
1933 m. — 26380,000 lt H 
viso 1934 metais tiesioginių 
mokesčių ir iš monopolių jp-’f RdORTA, II,L., Kovo 16.

Sudegė didelė degtinės vary-[laukė 90,269,711 litų (98,574,- 
kla Penn — Maryland Co. 000 lt. 1933 m.). Lietuvos iž-
Susprogo apie 200,000 galonų do pajamos 1934 m. mųjtt
valomos degtinės. Nuostolių šia sumažėjo iš tabako, Spiri- 
ibūsią apie 250,000 dol. to ir degtinės.

Z
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DIENOS KLAUSIMAI

PABALTIJO VALSTYBIŲ BEKDRA- 
DAjtBlAVlMAB

' Pabaltijo valstybės, keliolika metų gyve
nusios nepriklausomu gyvenimu, suprato, kad 
jolns reikia labiau susiartinti ir daugiau be
ndradarbiauti. Dėl to pernai, rugsėjo mėne
syje pasirašyta L’etuvos, Latvijos ir Estijos 
santarvė, kurios pasekmės jau pradeda reikš
tis. Sekant tų trijų tautų spaudų, matome, 

kad daug ir palankiai vieni apie Kitus pra
dėjo rašyti. Tų kraštų visuomenių veikėjai 
tdįp pat daug ir nuoširdžiai dirba santykių 
gerinimui. Vyriausybės taip pat pradėjo ben
dradarbiavimų. Štai, vasario 16 d. ne tik 
Lietuvoj, bet Latvijoj ir Estijoj minėta Lie
tuvos Nepriklausomybės šventė. Lietuvos vy
riausybės atstovai vyko į Latviją ir Estiją, ir 
ten jie buvo tinkamu būdu pagerbti. Tas pats 
jvyko, kuomet vasario 24 d. Estija minėjo 
savo taukinę šventę: ji iškilmingai minėta ir 
Kaune ir Rygoje. Tuo pačiu būdu bus pami
nėta ir Latvijos nepriklausomybės šventė. 
Tuo reiškiniu reikia džiaugtis, nes visiems 
yra gerai suprantama, kad Pabaltijo valsty
bės turi daug priešų ir dėl to joms reikia 
sudaryti bendrų frontų, kad reikale atsilai
kyti priešų spaudimui ar atviram pasikėsi
nimui pasmaugti jų nepriklausomybę.

Smagu yra pažymėti, kad pastaruoju lai
ku visų trijų Pabaltijo valstybių sostinėse 
prasidėjo judėjimas pagyvinti ir sustiprinti 
lietuvių -latvių ir lietuvių - estų draugijas, 
kurios buvo suorganizuotos prieš dešimts me
tų ir dėl kai kurių priežasčių gerokai buvo 
apmirusios. Taipgi norime tas draugijas su
jungti į vienų Pabaltijo valstybių susiartini
mo draugijų, įtraukiant į jų ir suomius. Pla
nuojama ir jaunimų įtraukti į tų judėjimų.

Nebūt pro šalį, jei ir pas mus, Ameriko
je, susidarytų lietuvių - latvių - estų draugi
jos. Prieš keliolikų metų keliuose miestuose 
tokios draugijos buvo susidariusios. Deja, jos 
greitai išįro, Juk ir čia bebendradarbiauda- 
įni, nemažai galėtume prisidėti prie Pabalti
jo tautų s. artiriimo ir prie užmezgimo dar 
stipresnių ryšių. Kas galime, jr šiam svar
biam re kai ui pasidarbuokime.

NM3NAU8KIME

Jau keliais atvėjais rašėme ir raginome 
lietuvių organizacijas Ir atskirus asmenis pro
testuoti dėl a!stovo Sinnetto įstatymo pro
jekto, (nešto j'Illinois valstybės legislatūrų, 
kurį priėmus, ate’vial netektų laisvės. Ji« 
Vūtų priversti registruotis, būtų apsunkintas 
duriio gavimas, pašalpa ir bendrai jų veiki
mo laisvė būtų suvaržyta.

Žibant, kad lietuvių tarpe yra daug ne- 
pilieČių, dėl to mūsų visa visuomenė turėtų 

lt} i kovų prieš tų tiesiog nežmoniškų
Rtafictto bilių. Kiek žinoma, ligšiol tik Fe- 
^Marijos apskritys ir lietuvių advokatų dr- 
giju Cliicagoje tilo klausimu tepasisakė. Šios 
erganizaeijos suv0 žodį Jau tarė. O, kur šim
tui kitų? Atskiri asmens taip jmt gali savo 
ĮrtUte.ittti' siųsti į SptingfleMų.

Plnnetto kilius yra stiprus nepi liečiami* 
perepėjltnae. Dėl to nesnausk me. Neplliečiai 
tuojau aubrūskite ir Išsiimkite antrąsias Jum 
gllttių Valstybių poplerus (pilietybę). Mat, 
dabar ne tik atskirose valstybėse, bet ir kon
grese yra suniftfiyuių suvaržyti ateivių (ne- 
pliočir) laisVę.

jaunimo įkyrius “GAsa» Morkus

Pirmadieni, kovo 18 d., 1935
nweMwMee—wmwwm-

Lietuvių R. K. gusi vieny mo Amerikoje 
laikraštis “Garsas” 11 nr. praneša, kad ir 
jis įvedus į savo skiltis jaunimo skyrių, kurį 
pavadino “Jaunimo kampeliu”.

La'kraščio redakcija taip atsiliepia į 
jaunimų:

“Kad padaryt šį skyrių įvairiu, tu
riningu ir įdomiu, redakcija kviečia pa
tį jaunimų jame reikšti savo mintis, taip 
pat kviečia tuos, kurie interesuojas mū
sų jaunimo reikalais, jo organizavimu.

“Šiam skyriui tiks dailioji literatū
ra, poezija, straipsneliai, juokai, mįslės, 

'' uždaviniai, žinios apie mūsų jaunimo spo
rtiškus veikimus, pasižymėjimus ir 'ben
drai iš jaunuomenės gyvenimo ir veiki
mo. Kurie nemoka lietuviškai išreikšt

B PO MANO BALANOS

Pasigerėti gražiu ir įdomiu lietuvio, o tik antspaudu bu- 
Federacijos kongresu, o nepa- vusio vergo, 
žinti vietiniu lietuvių gyveni
mo, būtų ne kas. Reikia. Kaip T 
Vai, apibėk nors paviršutiniai 
jų miestų ir jo įstaigas, o kai 
matai turėsi,, ko ieškai. Susi
taręs su A. Bukni u, vietiniu, 
traukiui

Pasidarius vienur, kitur, už 
valandėlės privažiuojame Cle- 
velando Lietuvių Darželį.

Tai galėtų būti tikra pamo
ka ne vien clevelandieČiams, 
bet ir kitiems jų padėtyje. Ko! 
kas mūsų liaudis da tik vu.-- 
šumon Išeiti pradeda. Kol kas 
jei da ne tik ištekliaus, b.'i 
ir drąsos pritrūksta. Kas da
roma pobažnytinėj svetainėj, 
ateina, ir gerai esti. Kadangi 
ji jaučia, kad, štai, ve jos; o

ATSIŠAUKIMASJ LIE
TUVOS TAUTIEČIUS 

AMERIKOJE
Su džiaugsmu turiu pripa

žinti, kad, nors tolimoj šalyj 
nuo tėvynės gyvendamas lie- 
tuvis-(ė) visuomet, net dides
niam laipsnyj už nepriklauso
mos Lietuvos piliečius, yra 1'- 
kęč tikru lietuviu-(e). Tas 
pat širdingumas, malonumus,

Vakarienė! Be chicagieėių, 
ir da kelių kitų svetelių, vie
tinių Vos keli. Nebūta nei 81- . . , . , ,
mtinfe iŠ viso. Patenku »w- ** ka“ "c‘“l,nk“- «al‘ k,tor
tuStūn ealūn. Prisėdu prie eta-. ?“ *
, . 1T. ,_ j- jaučiasi. Kaip tik kitur ausi?lo vienų-vienas. Uz valande- / x
lės ateina suraminti mane ... . .
Antanas Peldžius, chicagietis. - ne1^ a> grei
Kiek palūkėjus, ateina abu 0 * Tai w
Orei lai. uos pase r. ,'ndens įlg-ai netesėsi. |Dpęs i Amerikos krantus, su-
kus. Po visų bėdų, vakariene «■_______ ' p;nrinosW ,ietuvios.
kaip vakarienė, bet gi musų

v** **v-‘**r^*« **-***J^ nitui CIUOK
, I pastato, stovi, žiūrį ir laukiai

tėvynės meilė, net maldingu- 
čiausiai nutaria, kad gerai mas užjūrio lietuviuose yra

Kelių dešimčių pėdų dydžio
‘./“V“!“’!žemės sklypelis, didžiausiame stalas pavirto į tikrų gyv---- . v . _mintis, tie gali rašyti angliškai. Zi-; . - -ir i r iauytinese svetainėse, kur tm-. , . ... .. 'miesto parke, su Dr. Jono Ba- šaltini. Da ir dabar skamba I J ....noma, jų rastai turi būt orig.nalus, ne-1 ... ’ , v. . L , :kamesmų įrankių truksla,vai-, , • j • j • sanaviciaus geležies galva su- dr. Rackaus įsakymai inanda-1 v(kopijuoti iš anglų spaudos, ir daugiau ..... . T, .... . . , ... ;sinti vpac įžymesnius svete-

savo ’umo

liesti mūsų jaunimo reikalus.

“Į šį skyrių taip pat dėsime lietu
vių veikimuose labiau pasižymėjusių jau
nuolių atvaizdus, jei tik atsiras, kad 
juos prisiųstų ir apmokėtų klišes (cuts).

“Susivienymas turi arti tūkstančio 
jaun&mečių narių. Dabar eina naujų na
rių prirašinėjimo vajus. “Jaunimo Kam
pely” aiškinsim Susivienymo reikalus, 
apsidraudimo svarbų, kad kuo daugiau
sia jaunimo prie jo patraukti. x

“Tad jaunieji ir jų prieteliai, į dar
bų! Kas tik turite kų gražaus, naudingo 
pasakyti lietuvystės, katalikystės, vieny
bės ir mūsų fraterualizmo reikalais, ra
šykite į “Jaunimo Kampelį”.* - • '■ .
Tai yra tikrai gražus “Garso” užsimo

jimas. Ir, be abejonės, jis btts pasekmingas. 
LRKSA turi vaikų ir jaunimo skyrius. Dir
va yra plati. Jei tas kampelis pajėgs jauni
mų sudominti, jis didesnį jo skaičių įtrauks 
į organizacijų. Iš savo pusės raginame lietu
vių katalikų jaunimų domėtis jaunimo kam
peliu “Garse” ir ta organizacija, kuri tų 
laikraštį leidžia. /

KIEK YRA LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

giam Peldžiui: — Antanėli, 
druskos! Antanėli, duonukės! 
Antanėli, vandenuko! Gi Antu- 

Jei vietiniam, tai dar labiau j kas, aiškus dalykas, uoliausiu 
svečiui ši vietelė įdomumu j paklusnumu ir palankumu da- 
žliuksi. Kažin kokia nemato-] ktarų maitina ir girdo. O, kad 
ma jėga kai matai ant žiū- tik daugiau ir dažniau, žmo-

daro čionaitinįų lietuvių tau
tinio jausmo šventovėlę.

rinčiojo užtupia ir neatleidžia. 
Bent taip pasijutau aš. Ir dėl 
to gi tai / į apiplikį žemės 
sklypelį, tai į Basanavičiaus 
išvaizdų akis kilnodamas, žiū
riu, skaitau, matau ir supran
tu clevelandiečių praeitį ir a- 
teitį, meilę ir neapykantą, pa
žangų ir nerangumų, santaiką 
ir kerštų.

Man taip vietinių lietuvių 
istorijų beskaitant, žiūriu at
šokuoja pora vaikėzų. Dešim
ties - dvylikos metelių. Mato 
žiūrinėju aš, žiūri ir jie. Ir, 
rodos, klausia maftęs, ir kųgi 
tu čia tokio geto matai? Keliu 
akis į Basanavičiaus galvų aš, 
kelia ir jie. Už valandėlės, vie
nas, klausau, jau net Basana
vičiaus ilgų pavardę tarti’ mė
gina! Pamėginęs porų kartų, 
matyt, kantrybės netenka irNuo 1832 m. ligi šio laiko, tai yra pet 

102 metus, Lietuvoje ir įvairiose kitose pa
saulio šalyse lietuviškų laikraščių buvo iš
leista 1402. Prūsų Lietuvoj ir Klaipėdos kra
šte buvo išleista 158, Didžiojoj Lietuvoj —
913; Žiemių Amerikos Jungtinėse Valstybėse sakyk, ar 
— 161; Rusijoj — 44; Pietų Amerikoj — 35; (Nei krust! Neužsimiršk'; jam 
Latvijoj — 26; Anglijoj — 10; Vokietijoj — i patarti noriu. Kai kitų kart 
7; Šveicarijoj — 3; Kanadoj — 3; Italijoj —
2; Prancūzijoj — 2; Lenkų okupuotoj Lieta- \-
toj — 38. Jčius ištarsi, penkiokų gausi.

Dabar lietuviu laikraMtf Išlaidžiam.: į“0
Nepriklausomoj Lietuvoj - 146; žiemį., A- k“rt * l“?™4’ 18 t0'°
morkos Jungt. Valstybėse — 26; Buaijoj — ’ nePa21ures,u- 
4; Pietų Amerikoj — (Argentinoj, Brazilijoj,
tragvajuj) - 9; I^atvijoj — 2; Italijoj — 1;
Vokietijoj — 1; Anglijoj — 1; Kanadoj — 1;

Kai kam išsižiūri, kad poba- 'Sveikinu, tad, iš širdies visus 
Lietuvos užjūrio tautiečius tu
rėdamas vilties netolimoj a- 
teityj su visais pasimatyti.

Šventojo kun. J. Bosko ga- , 
rbės plitimas ir visų apleistos

mės įžymiais sveteliais, be ku- *r paliktos jaunuomenės auk-' 
rių iš-bėdos galini apseiti, kiek Į Įėjimo ir globos rūpesnis 
savo liaudimi, be kurios neiKIL Tautiečiai, tarpan vykti 
žingsnio mesti neišgalim. Įžy-

lius, išeis vilt juokai ir gėda. 
Netiesa. Ir ne tiek rūpinki-

gus, tokių įsakymų ir pildy* 
mų galėtai pasiklausyti.

Kalba vietinis pavyskupls. 
Kalba, dr. Rakauskas, Leonu 
rdas Šimutis, Ona Mikeličie- 
nė, Juozas Šaliūnas ir kiti. 
Dainuoja Kudirka, Sabonis, 
Rakauskienė. Kalbos ir dainos 
labai labai geros. Tik, ot, ne
laimė, kad vos keli jų klausos.

Tautieeiai,
mane paskatino. Saleziečių 
vienuolija, eidama vienuolijos 
įsteigėjo pėdomis, išimtinai y- 
ra susirūpinusi apleistos jau
nuomenės auklėjimu ir globa. 
Dievo Apvaizda nepamiršo ir

mus svečias, tai tik priesko
nis. Liaudis, kai duona ir dru
ska, be kurios gyvenimas ne
pakenčiamas. Ir, kų sakys įžy
mūs svečiai išėję, mažas daly
kas. Kas svarbiau, tai, — kaip Lietuvos. Jau apie 80 lietuvių
jausis tavo liaudis. Ruošk, da
ryk, galvok, taikykis ne kaili 

kitam, o tik liaudžiai. Įsigyk 
liaudį; svečiai patys atbėgs.

Iš šalies žiūrinčiam, vaka
rienė atrodė ne kaip. Visųplr- 
mu, gal, dėl to, kad vietiniai 
mažai prisidėjo. Rengiant to
kį daiktų, reikėtų nors bent 
kokių porų šimtinių tikietų 
saviems išparduoti. Visai prie 
šingai čia atrodė. Tik tuos na
bagėlius svetelius iš visų pu
sių apspitę pardavėjos prie 
tikietų gundo. Kartas nuo ka
rto Viešai pareiškiama, kad 
greičiau tikietus pasipirktų,

Galų gale net ir pat,ys gar
bingiausi mūsų svečiai ne tiek 
ateina mūsų užkandžiais užsi- 
gardžiuoti, gražiausių mūši) 
dainų išgirsti, kiek tos pačios

saleziečių ir apie 40 kandida
tų, kol kas, ruošdamiesi dar
bui, gyvenų Italijoje, laukia 
dienos, kada galės mestis į 
plačių Lietuvos jaunimo auk
lėjimo dirvų. Saleziečių direk
toriui Lietuvoje kun. Skelčiui 
vadovaujant pereitais metais 
pradėti paruošiamuosius dar
bus grįžo į LietUVų 5 saleiie- 
čiai.

Susipažinimui su saleziečių 
darbais auklėjimo ir misijų 
srityse lietuviam amerikiečiam

daito'ri toliau-hiūtintl. Palauk, kadangfnebus žinia, kiek eve 
sakau, sakyk; Ba-sa-na-yi-ėius. "" Gi
Basanavičius tkria kai vyras. 
Neilgai trukus, na, sakau, pa- 

neužmiršai?

tų
čia aš ar kokis kitas lietuvis 
užeis, o tu aiškiai Basanavi

Ir da vienas pavyzdys, kaip 
keblios mūsų pavardės ne vien

čių bus. Gi saviškius visaį už
miršta. Na, o jei vietiniai ne
sudarys paties vakarienės bra
nduolio, iš kitur atvykę jųjų 
neužstos. Paprastai tokiame 
atsitikime į svečius žiūrima 
kaipo tik į retenybę, ar pa
puošalų, kurį vietiniai tūrėtų 
išnaudoti. Kažin kaip šiuo ka
rtu clevelandiečiai tos minties 
nenutvėrė, ar nusitverti neno
rėjo. Gana to, kad patiems sve 
teliams ir savitarpyje prisėjo 
svečiuotis. Kitaip sakant, ne 
svečius vietiniai, o tik vieti-

Lenkų okupuotoj Lietuvoj — 7. Iš viso pa- ,mums, bet ir kitiems atrodo.
šaulyje 1934 metais lietuviškų laikraščių bu
vo išleidžiama 198. Į tų skaičių įeina dien
raščiai, savaitraščiai, mėnesiniai, metraščiai 
ir bendrai periodiniai (pasikartojančiai išei
nantieji) leidiniai — laikraščiai ir žurnalai. 
Iš to matyti, kad lietuv:škų laikraščių šeima 
yru gana skaitlinga. Tuo atžvilgiu mes esa
me prilygę daugelį kultūringų Valstybių.

NAUJI RA8TBO8 PAGRINDAI

Geriau sakant, tai ne pavar
dės, o tik trumpa istorija ne
lemtos praeities. Jose dažniau
siai nors bent trijų vergijų 
grandiniai suterška. Ne kų 
malonus mums, o svetiniam 
tai ir visai dantis sukelia. Ste
bėtina. Net ir patys įžymiau
si mūsų tautiečiai ir pačion 
amŽinastin su jomis nutarškė
jo- <.

mūsų liaudies pasižiūrėti. Jei 
mato liaudies daug, laukia iki 
galui, vakarienė skani, ar na 
bet jei tik liaudies mažai, kai
matai džiaugsmo liga susirgo |esu atvežęs tris lietuviškas fi- 
ir pasiėmę namo kiūtina, kadįlmaR> kurios visur bus rodo- 
ten da gardžiau nusižaibius 
kad, štai, ve mes jau žūstamI
ir neužilgo mūs ir visai nebus,

KO JAPONIJA SIEKIA?
Kas tėmija Tolimųjų Rytų 

klausimų, tftm nėra sunku at
sakyti.

Jau nuo senų laikų Japoni
ja nori pagrobti Kiniją; taip 
pat ji nori užkariauti ir visų 
Aziją. Ir ji to nesigina. Ja
ponija sako, kad Azija turi 
būti azijatams taip, kaip A- 
merika amerikonams.

Sį japonų siekį gerai žino
jo buvęs Vokietijos kaizeri?.

mos veltui.
Kun. Albinas Drazdys 

St. Peter and Pauls Rectory, 
211 Ripley Place, 

Elizabeth, N. J.
Su . tik ra pagarba

Saleziečių Vienuolijos 
Lietuvoje įgaliotinis

Kun. A. Drazdys

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
C ICERO, 11,1,1 K OI S

&
fiAILAKO PASAKA

Šailakas trims mėnesiamsnius svečiai priima ir pa vai- i Jau 1903 m. jis apie tai pa
šiną. Greičiausiai per kokį sve (reiškė vienam Amerikos žtr- i paskolino 3,000 dukatų vienam 
čiams nežinoma atsitikimo i nalistui dr. W. Kale (Venecijos pirkliui, vardu An•įarns nežinomų 
taip pasidarė.

Bet greičiausiai, gal, dėl to, 
kad vakarienę viešbutin nuke
lta. Dienos eigoje su vietiniais 
besikalbant, o užklausus, ar

atsitikimų malistui dr. W. Hale.
Kaizeris tarp kitko išsita

rė: “Kas nežino, kad japonas 
nekenčia balto žmogaus. Jis 
jo nekenčia daugiau, kaip bal
tas žmogus budelio. Nors ja
ponai dar nėra pavojus bal
tam žmogui, bet bus pavojus,vakarienėn ruošiasi, veik kie- 

kvienas pakratė galvą - nei ku„met 7iš'’Sto"S' priek? ju„g

Pranešama, kad Lietuvos kalbininkai pa
staruosius metus tyliai dirbo reformuojamo
sios rūšy Įjos srityje, kol galutinai parengė 
rašybos pagrindus.

šiomis dienomis reformuojamosios rašy
bos pagrindai jau galutinai priimti. Dabar 
tie ptįimtieji rašybos pagrindai bus tuojau 

į trumpai, dėsnių forma,, aprašyti'ir netrukus 
Avietinio Minislerija juos išleis atskiru va
dovėliu.

Naujoji rašyba būsianti lengvesnė ir vi- 
' s’ouis privaloma.

Labai pagirtina, kad Lietu
vos lietuviai joms peilį jau 
galenda. Atsikratę jų jie,, gal, 
daugiau padarys įtakos ir j 
mus. Gal greičiau ir mūsų kle
bonai, draugijų raštininkai, ir 
kiti prie pavardžių bestovį 
joms taip pat duris parodys. 
Kaip sau nori, o visoki Basa
navičiai, Kirvųlevičiai, Morke- 
rtulevičiai, ^Česnulevičiai, Rū-

fkštalovičiai, tai ne pavardė

Tai del^ ko? Juk ten bus daug 
įvairių dalykų. Nejaugi tuo 
Uežingeidauji 1 Zingeidauju? 
Taip. Dėt v« kame dalykas. 
Jei būtų kur nors čia, eičiau; 
betgi dabar ten, mieste, vieš
butyje, — nesinori ir jau. Jei 
eisi, matyk, tai reiškia turėk 
geresnį rūpų, ypatingiau ap- 
sirengk. Jei ne, žiūri į tave, 
kai į vilkų. O už kų dabar 
rengsieai? Darbo nėra. Pinigų 
mažai. Gal kitu kart. Siud tar
pu užteks koncerto, kurį va
kar mačiau.

tonio, tokiomis sųlygomis: kuo 
met pinigai bus sugrąžinti pa
skirtu laiku, nereikės mokėti 
nuošimčio; o jeigu ne, tai žy
das turės pilnų teisę atsipiatiti 
vienų svarų pirklio kūno.

Praėjus trims mėnesiams pi
rklys nesuspėjo sugrąžinti sko 
los, nes jo laivui trukdė prie
šingas vėjas. Tuomet žydas pa 
reikalavo, kas buvo sutarta. 
Ir, kuomet žydas jau buvo pa
sirengęs piauti, teisėjas Pot- 
ria jį įspėjo, kad nėi kraujo 
lašo nepralietų ir kad vienu 
plovimu būtų atplauta lygiai

tinės Azijos. Tuomet bus pra
gaištis baltam žmogui”.

Nežinia, ar japonams tas ;>u 
Siseks. Bet matosi, kad jie, iš
tikrųjų, to siekia. Jau dabar 
japonai turi užkariavę beveik 
pusę Kinijos. Viena Ameriko
«uR.li ją sulaikyti. !sVaras. Pan,ai?s žydas, kad

Pasaulinis karas skaudi ir Į to negalės padaryti, atsisakė 
sunki buvo našta žmonijaiJnuo savo reikalavimų. Tuo t&r-
Bet kuomet pakito į kovų prieš 
baltuosius geltonoji rasė, sau
gok mus Viešpatie nuo tos die
nof. Pr. Vitkus čiui.

pu žydas teisėjo buvo sunkiai 
nubaustas už tai, kad norėjo 
atimti gyvybę Venecijos pilie-
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
NEGIRDĖT* NAUJIEM*
Lietuvių Improvement klu

bas praneša vietos lietuvai
tėms negirdėtų naujieną.

Klubas minės 30 m. sukaktį 
balandžio 27 d. ir yra nutaręs 
paprašyti atsilankusių svečių, 
kad išrinktų klubo auklėti
nius, kurie bus apdovanoti.

FRĖ2. CĖRNY PA
LAIMĖJO

Lapkr. įuėn., 1934 uų mies
telio trustisai 5 prieš 2 buvo 
atleidę iš viešųjų darbų super. 
W. Galias ir į jo vietų padė
ję A. Krupaekų. Prezidentas 
tuo nebuvo patenkintas ir 
kreipės į teisėjų Burke, kuris

„ . . , . nusprendė, kad prezidentas, oGavusi daugiau balsų, gausi . .__  , j..,nm o jtve trustisai turi teisę mieste
lio darbininkus samdyti ir at
leisti. Trustisai tuo sprendimu 
nebuvo patenkinti ir apeliavo 

i j aukštesnį teismų. Kovo ll d. 
teisėjo Burke sprendimas bu
vo atmestas. Sulig Cicero čar- 
terio, trustisai turi galę dar
bininkus samdyti ir atleisti, o 
ne prezidentas. Antradienį, ko 
vo 12 d., W. Galias apleido sa

pirmų dov. — $30.00, 2 dov.
— $15.00, 3 dov. — $5.00. Vi
sos dovanos bus gryno aukso.

Klubas yra nustatęs į tų au
klėtinių kontestų priimti tik 
30 kandidačių nuo 16 iki 25 
m. amžiaus. Kandidatė turi bU 
ti Cicero išgyvenus nemažiau 
kai 5 metais. Kontestantėms 
nereiks jokių “special” kos
tiumų. Užsiregistruoti reikia 
pas J. RimdŽių, 4903 W. 14th 
St.

Rengimo Komitetas

Į amžinus narius įsirašė ir 
sumokėjo $100 Agota Kaliau 
skiene (mamytė mūsų Veiklios 
rėmėjos O. Kazlauskaitės).b

Per vakarienę aukojo Aka
demijos palaikymui po 5 dol.: 
J. ir B. Naujokai ir K. Pet 
rauskienė. P. Jančauskaitė (a 
mžinas narys), S. Šlepavičia 
ir N. N. po 2 dol.

Po 1 «JoU: H. Nedvatienė, J 
Gurinskas, M. Gur’.nskaitė, K 
Jonikas, A. Jakševičienė, K. 
Kliaučius, A. Uksas, Budri- 
kas, Visockhenė, M, Žičkus, V. 
J. Stankūnas, L. Gotautas, K. 
Būras. Smulkių aukų buvo 
$12.49.

Vakarienė ir programas
Nors įžangos imta tik 508, 

bet vakarienė buvo prirengia 
šaunių šelmin’nkių labai ska
ni ir gražiai paduota, stalai is- 
dekoruoti gyvomis gėlėmis ir 
žalsvais kaspinėliais, o prog-

EMIL ŪENEMARK "if

PRANEŠIMAS

L etuvių Improvement klu
bo susirinkimas bus antradie
nį, kovo 19 d., 7:30 vai. Vak., 
Liuosybės svetainėj. Visi’ klū- 
biečiai malonėkite atsilankyti. 
Ariinas pavasaris, turim būti 
pasirengę jį pasitikti. Kurie i 
dar nepriklauso! klubui, kvie
čiami prisirašyti. Šis klubas 
turi daug reikšmės mūsų ko
lonijoj. Raštininkas

vo šiltų vietelę (su alga $4,000 įrantas buvo turining 
į metus), V. A. Krupicka užė
mė jo vietų. Pramatoma, kad 
dabar ir daugiau įvyks per
mainų. z

Politika, tai politika.
Skurdžius

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Skalbyklos
WASHING MA3HINES 
1935 METŲ SU VISAIS 

PAGERINIMAIS

ŠIRDINGA PADĖKA
Mūsų sūneliai, Pranukas ir 

Ričardukaš, ačiū Dievui, jad 
pasveiko ir už kelių dienų vėJ 
pradės lankyti mokyklų.

Šiuo širdingai dėkojame Šv. 
Kryžiaus mokyklos sesutėms 
Kazimierietėms už aplankymų 
ir suranrnimų mūsų, kada jau 
manėme, jog Dievas pasiims 
Ričardukų. Taip-gi dėkojame 
Šv. Kryžiaus mokyklos mažy
čiams už gražias gėles ir ki
tiems vaikams už linkėjimo 
laiškelius, giminėms už šv. Mi
šių aukas ir Novenas.

Antanas ir Ona Jurgaičiai

A. Nausėdienė 2 sk. p Imt A 
perstatė pral. M. L. Krušų 
toast-mastetiu, kuris, po gra
žios įžanginės kalbos, vedė 
programų paįvairindamas jį 
savo sųmoningomis pastabo
mis. Labai visi dėkingi gero. 
Pralotui už dalyvavimų pra* 
mogoje ir gražų vakaro vedi
mų. Vikarai kun. J. Šaulinš- 
kas ir kun. Petrauskas taipgi 
svečias kulk Kazlauskas taip 
pat dalyvavo, už kų skyrius 
irgi dėkingas.

Centro kapelionas, kun. 
prof. B. Ulba labai širdingai 
buvo sutiktas ir pasakė turi

čiū muzikui A. S. Pociui.
Mūsų mylimos sesutės - mo

kytojos labai įdomiai išlavino 
jaunučius “artistus0 Šv. Ju
rgio par. mokyklos; buvo dai
nelių, drilių, šokių, veikalėlių 
ir visa atlikta labai gerai.

K. Garuckaitė jausmingai pa 
dainavo, akomp. A. S. Pociui 
Ačiū Franutei už palinksmi
nimų svečių.

Vakaro komisija
O kad gražiai vakaras pra

leistas, pasivaišinta, pasisve
čiuota, tai ačiū vakarienės ko> »yvenimu» 
misijai: C- Petraitienei, M. M a 
linauskienei, T. Bučienei, Bu

prisidėjo prie šios gražios pra 
mogos, ypač J. ir C. Petrai- 
čiams, kurie net gražių^kanar- 
kiukę padovanojo, ačiū. C. Pe-

Lai Dievas teikia sveikatos 
ilgiausius metus darbuotis šie* 
lų išganymui.

Tretininkų ir Apaštalystės traitiene yra tie tik amžinas , , , . , ,. , Maldos dr-ios kovo 19 d.AJLD. narys, bet nuolat da> , v ,.-v. . v. . . kos s v. Misiąs ir sv, Koniuni-btlojas seselių natidai ir pn- Į
rašo naujų A.R.D. narių.

Baigiu seserų Kazlmieriečių 
gražia dėkingumo malda ui 
rėmėjas ir prietelius:

“Viešpatie, teikis visiems 
dėl Tavo vardo darantiems 
mums gera atlyginti amžinu 

Koresp.

jų dvasios vado intencija. A- 
paštalystės Maldos dr-ja Šv. 
Jurgio parapijoj narių turi 
300. Kiekvienas katalikas pri
valėtų priklausyti tai draugi
jai. Tt2t. ir Ap. M. dr-jes

BRIDGEPORT. — Bronius 
ir Izabelė Ežerskiai susilaukt 
dukrelės kovo 9 d., Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Dr. A. Ra
kausko rūpestingoje globoje 
jauna motinėlė ir dukrelė “are 
doing fine”.

I. EžcrsLieūė ėjo finansų 
rašt. pareigas :“>v. Kazimiere 
Akad. Kėni. dr-jos 2 sk., ta'jj- 
gi Mot. S-gos 1 k p.

Rėmėja v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ningų ir įdomių kalbų. Šimtų dreviniams ir padėjėjoms; V. 
sykių ačiū gerb. kapelionui už Ęaturienei, E. Ežetsklenei, E 
atvykimų pas mus.

SVEIKINA

MOJĘ

ši K. A. R. 2 SK. VAJUS 
GRAŽIAI PAVYKO

Muzikas A. S. Pocius kas 
hiet mūsų vajaus vakarienes 
puošia savo vedama jaunuolių 
orkestrą ir kitais muzikos bei 
dainos artistiškais gabalėliais. 
Sunku būtų išreikšti, kaip 
giliai įvertiname jo, kaipo pro 
fesijonalo, parodytų palanku
mų. Nuoširdžiausiai tariame a-

Martinkienei Ir kitoms; soda 
licijos narėms (vodovaujanl 
K. Garuckaitci), už mandagų 
patarnavimų.

Visų gerb. bizn'erių ir pri
vačių žmonių aukojusių visą 
naudų vakarienei vardus pa
skelbsime vėliau. Kas kuomi

BRIIIUEEOKT. t- šv. Jur- 
gio parapijos ttetinihkų ir A- 
paštalystės Maldos draugijos 
sveikina savo dvasios vadų 
kun. Juozapų Šauiinskų vardo 
dienos proga. Esame dėkingi 
dvasios vadui už vadovavimų 
toms draugijoms susirinkimuo
se.

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS dieną ir naktį 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse'

4605-07 So. Hermltage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Latolcz ir Sius 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2915 — Cicefo 5907

Kainos )X) •

*49.50
ir aukščiau

mokant po $1.00 Į savaitę 
Skalbykla pati per save ap

simoka.f
PROS1N1MO MAŠINOS po

*39.80
iki •’

*99.00
Vartotos perdirbtos 

bvklos pu
*18.00

BRIDGEP0RT. - Kovo S 
d, įvyko vakarienė su progra
mų palaikymui Šv. Kazimiero 
Seserų akademijos.

Žmonių prisirinko tiek, kad 
vos sutilpo ruimingoje Šv. Ju ' 
rgio par. svet. Buvo viešnių ii 
iš kitų A.R.D. sk. (Centro vi 
cepirm. M. Dobrovolskienė su 
Karlavičiene iš 10 sk., centre

PAIN~EXFELLERtrtra a** a^. u.*, rra. M
Visokiem muskulų 

skausmams palengvinti
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ
Pain-ExpeUerift visuomet 

pileof ThiM skausmus

Nemailrtias įveiktas —- 
118■■■■H Dabar Valgo Viską

Fed. atstovės iš G sk. Rudienė 1 P-n«ui J. K. Irt Montreal. Canada. ra- 
So.kad Jąm daug pagelbėjo NUGA-* 
TONE. Turt daugiau gynimo 1» he
be Ja u čia t-llv* skausmų. Tai nėra 
mokama* itfldymas, Jin buvo atsiim
tas lluosa jo valia. Daug kitų pra
nerta pėnafttus roeultatua. Nl’GA- 
TOKE vartojama mėtų metais kaip

skal-

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

Tel. Boulv. 4705

Radio programai Nedėllo 
mis nuo ,1 iki 1:30 po pietį, 

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

re WHB\1

ir Paillienė, Doveikiai iš 4 sk. 
Gedvilier? ir B. Kalvaitė iš 
1 sk). Be to, parapijos pionie
riai, veikėjai, biznieriai: Ou- 
rinskas, Garuckas, Gotautas, 
Šlepavičia, Mielinienė, Urba, 
Stankūnas, 1b. Pupauskas, K. 
Boras ir kiti,

Draugijų atstovai puošė ‘ga
rbės stalų’ rn dovanomis; A- 
paštalystės Maldos ($10), at
stovas- Trvmpulis, šv. Onos? 
($5) ats. Auksutienė, Šv, Pet 
ronėlės ($6) sts. Ag. Vaiče 
kauskienė, Amžinojo Ražu n 
čiaus ($5) ats. Teklė Bučienė, 
Motinos Šv. RaŽancavos ($5) 
atų. Tamošaitienė, Nekalto Pt. 
Panelės Šv. ($5) ats. K. Ga
ruckaitė.

Mūsų dosnus biznierius — 
laidotuvių direktorius S. Md 
žeika prisiuntė Čekį $25 (pas 
kutinę dalį amžinos narystėj 
mokesčio).

pageltai muilino sistemai. Tat yra 
daktaro reoeptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastus arba 
turi vargo su nentallmu — pam,-
rokite NL’OA-TONE. Pajusite naudų 

keletu dienų. Mes rtlnome, kad pa
tarsi t, ir kitam. M Sriegto trytmenuu 

urt Vien* Dolerį. Parduoda vist ap- 
tlekorla.1 tt garantija grųrtlntl pini- 

.gus, Jei bflslt nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo utkletrtjlrao imkit—UGA-8OL
— Idealų LiuosuotoJa vidurių 2 kr

ATĖJUS LIŪDESIUI 
. Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos
REPublic 8340

6340 BO. KEDZI® AVĖ.

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
----  ---- o---- .—

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cbicagoj

------------ o------------
Suvirs 50 metų prityrimo

---------o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
---------6--------

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N, WESIERN AVĖ,
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfved PneaKt

*

■J

If MOlrDl- 
» «M»>

■M darbe pra
Teaklto paoteklp reikalu ne

rtai M padera tfdlrbėjal".

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Tiem MokM | ry»in nao 
dkUHelie tarta

HILLSIDE, ILLINOIS
i

Re PKMSACOie MII 
BBkMOMT 148* 

onirai HIIURIDB 8RM 
VtacMrt storam, trak.

I. Liilsiiciis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Raižius

Ctas. Synmicze

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138 V
3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668*West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UBJOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hertnitage Avenue



“Draugo” Radio Aidai
Kovo 13 d. teko klausytis 

penkto įspūdingo “Draugo” 
radio programo. Begalo įdomi 
ir pamokinanti kalba buvo 
kun. prof. J. Vaitkevičiaus, 
taip pat kun. J. Mačiulionio 
jr kun. P. Katausko. Giesmės 
ir dainos taipgi gražiai skam
bėjo.

Nuo savęs raginu visus lie
tuvius klausyti dienraščio 
‘Draugo” radio valandos pro 

gramą. A. A. V.

Kovo 13 d. “Draugo” ra
dio programas buvo įspūdin
gas. Drfinos buvo rimtos, o gie 
smės ir kalbos pritaikintos 
gavėnios laikui. Visiems pro- 
gtnmo pildytojams tariu šir
dingų ačiū. Laukiam ateinan
čio “ Draugo ” programo.

B. širvidas, 74 m.;

8b.*’|S So. Justine St.
Chicago

Širdingų užuojautų JUOŽUI KAUPUI dėlei jo 
mylimiausios motinėlės mfrties Lietuvoj vasario 
18 dienų, reiškia

Karolis Raila ir Šeimyna

I vo atsilankymu, 
j tereikalauja iš

Katalikas

l^Mtiadienis. ko1?© 18 d„ 1935
—'į'.išinšf! ' .7' ‘

ir Julius Čaplikas, ginklavimo 
valdybos viršininkas M. Pe
čiuitoms ir karo technikos vir 
šininkas Kl. Popeliučka.

jie mus išjuokia. Ar verta nurodys, kur mes galime rem
TRYS PAKELTI J 

GENEROLUS

J,

ViniNESfflttflS

BRIGHTON PARK. — Šv.

Czapskis Juozas, gyvenus 
Čikagoje.

Ignatovičius Anastazija. Gy 
venų Čikagoje.

Išvardyti asmenys prašomi

mums taip apsileisti? Ar mes 
matome juos katalikiškuose pa 
rengimuose? Ar mes matome 
juos bažnyčioje? Tai kokiam 
tikslui mes tftrime lankyti jų 
užeigas?

Remkime tas krautuvos, ii 
kitas įstaigas, į kurias lankos 
“Draugas”.

Ar mes gauname ,kokių pa
ramų parapijos reikalams i? 
tų netikėlių krautuvių arba 
tavern savininkų? Dar pa
klausia: “Ar tamstos turit* 
pavelijimų nuo klebono auko
ms rinkti?”

O paduok tų pavelijimų pa

ti “Draugo” draugus.

Pasirodykintc, kad mes esą 
me tvirti katalikai.

_ ... , ... ,. . . . . . , žiūrėti, tai nežino iš kūno ga-PranciŠkaus Vienuolyno rėmė- atsiliepti; ir kiekvienas, kas gkaĮt^. 
jų 2 skyr. sus-mas įvyko kovo nors aPie juos žinotų, pra
10 d. Sus-mas buvo skaitlin
gas.

Perskaičius praeito sus-mo 
nutarimus, skaityta laiškas Šv. 
Pranciškaus secerų, kuriame 
dėkoja skyr. už prisiųstus na
rių mokesčius ir nuoširdų pa
sidarbavimų.

Rengiamo vakaro komisija 
pranešė, kad jau platinami bi
lietai. Vakaras įvyks gegužės 
5 d., parapijos naudai. Visi 
nariai prašomi pasidarbuoti 
parapijai.

Kalbėta apie “Draugo” v,a- 
jų. Pr. Vaickauskas pranešė, 
kad ir Brighton Parke bus ka
talikiškos spaudos vajaus sa
vaitė ir kvietė visus pasidar
buoti. Visos narės sutiko, nes 
gyvas reikalas yra remtį ka
talikiškų spaudų; kad visuos 
katalikų namuos būtų “Drau
gas”.

Išrinkta atstovai į Vakari
nių Valst. Konferenciją.

Nusitarta suruošti “sočiai'

somas suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įvertin
ta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East BeUevue Place, 

Chicago, Illinois.
' Superior 5619.

SKAITYTOJU BALSAI
REMKIME “DRAUGO” 

DRAUGUS

Mes, katalikai, visi turim 
spiestis prie savųjų.

Prašau visų katalikų pare
mti šį mano užmanymų. Siųs
kite atvirutes “Draugui”, 
2334 So. Oakley Av., Chicago, 
111., paminėdami parėmimų o- 
balsio: katalikas pas katalikų. 
P Draugas” gavęs daug tokių 
jatviručių, pasistengs surinkti 
J visų kolonijij katalikų krau-

Remkime “Draugo” radio 
programus

Siųskime padėkos žodį iUj 
gražias pastangas. Gali visr> 
siųsti, nors ir mažiausiai mo 
kėdaiui rašyti. “Draugo” ra* 
dio programos leidėjai suskai | 
lys laiškus ir paskelbs dien
rašty.

Girdime, kiek gauna padė
kos laiškų yž leidimų radto 
programų biriuk. Mes, katali-- 
kai, siųskime laiškus “Drau 1

)” radio skyriui, dėkodami I 
jam už duodamus taip gražius 
ir naudingus programus.

Remkime parapijos choro 
rengiamus vakarėlius

Jie kas šventadienį savo gi? 
smėmis jungia mūsų maldas 
arčiau Dievo. Tai kodėl mei 
negalime paremti jų rengiamų 
vakarėlių? Kiekvienas parapi- 
jonas turėtų atjausti didelį cho 
ro pasiaukojimų dėl mūsų. At-

, KAUNAS. — Vasario 
d. proga, Lietuvos preziden
tas visų ejlę karinįnkų pakėlė 
į aakštesnius laipsnius. Trys 
pulkininkai pakelti į genero
lus: Kauno įgulos Viršininkas j

Pt'R-ERB
Lietuviškas Radto 

Programas Dabar bus 
Transliuojamas iš 

W. W. A. E.

tuvių ir tavermj adresus ii .simokėkime chorvedžiams sa-

KAUNAS. — Kasmet iš 
Lietuvos išvežamas nemažas 

16 kiekis medaus. Praeitais me
tais išvežta 42,2 tonų medaus sklype

už 142,700 lt. 'Beveik vishs 
medus išvežtas į Vokietijų.

KAUNAS. — Lietuvos ak
liesiems globoti draugija sta
to aklųjų institutui namu3. 
Namas bus statomas Kauni, 
draugijos nuosavame žemės

N EDEMOJ nuo 4:30 iki 5:00 
vai. po ple t

Oelena Shimanakienė praneša, kad 
PVR-ERU lietuviškas Radio Pro
gramas pirmiau transliuojamai, 
kas pirmadienį nuo 9:00 iki 10:00 
v. vakaro, tapo perkeltas | daug 
geresn) laiką, būtent. Nerišlioj, 
4:30 iki 6:00 vai. po piet iš sto
ties WWAE pradedant NedėlioJ, 
Kovo 17 d., 1200 kil.

Atsukite savo priimtuvą Ir pa
siklausykite šio Įdomaus Ir pato
bulinto Lietuviško Radio Progru- 
mo. ■ ' ...

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

SEAL ĖST ATE - 
L AI V AK 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. 
2608 WEST 47th STREET

PERKAM
LIETUVIS 

SUS BONUS

- SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 
OBČlŲ AGENTŪRA 
Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
TREET Tel. LAFayette 1083

Kaip malonu mums nuėjus 
pas kaimynų kur matome 
“Drangų”. Ten mūsų kalba 
vienokia, ten mums smagu bū
ti. Eikime į tas krautuves, 
kur eina “ Draugas” Teų mū
sų draugai. Taigi, be obalsio 
lietuvis pas lietuvį, mums, ka
talikams, reikia laikytis ir ki
to obalsio: katalikas pas ka
talikų.

Kiekvienoje kolonijoj, mes 
j turim savo tarpe tokių neti- 
i kėlių, kur}e iš mūsų daro juo- 

“:_NaVifki<’n,e’ ,453,1 SJ "!k“s- Kaip išeiname iš tų ne 
tikėlių krautuvės, arba tavet 
no, palikę koletų dolerių, kiel

ATNEŠKIT ARBA PRISIVSK1T 
ŠJ KUPONĄ, kuris randas apa
čioj ir Jūs gausite DYKAI 5-Dle- 
nų Išbandymui Buteli PUR-ERB 
TO NIRO No. 1

KUPONAS
Parašykit ant atskiro popieriuko vardus 
<r adresus 4 ar daualau draugų, ku 
riema Jūa paaakėtp apie š| nauja lietu
viška PVR-ERB Radio Programą iš 
■ totles W. W. A. E., pradedant Neriš
lioj, Kovo 17 d. nuo 4:30 Iki 5:00 vai. 
po piet. Atneškite arba prislijakite są
rašą "U adresaia kartu su KUPONU 
hile kurio žemiau paduotą adrese lt 
jūs gausite 5-kiu dienu Išbandymu1 bu
teli PI’B-RPR Tontko No 1 DYKAI

PI'R-EOn OFIMAI RANPASI 
So. rialsted St.

473Z S. Ashland Av. 1747 W. Uhlcaro Av 
SPM» tlneoln Avė. 50* K. 47th St 
OMO Uomereial Avė. 11Ž10 S. Mieldgan 

Avenue
4303 Indiana Avė. «7l0 S. Halsted St

Real Estate — Insurance —
Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fafrfleld Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien ntio 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius •— iki 6 v. v.

Public

CLASSIFIED
AUTOMt.BII.ES AUTOMOBILES

LIETUVA BUILDING & LOAN ASSOCIATION• 4 • a a 4 a z

ANTRADIENĮ, KOVO-MARCH 19, ’35
šv. Kryžiaus parapijos svetainėje, 4557 So. Wood St. 

7:30 VALANDĄ VAKARE
Dėl pačių gerovės, meldžiame kiekvieną šėrininkų ypa- 

tiškai atsilankyti j šį susirinkimą. z - ~
Lietuva Buikhng A Loan Associatioii Direktoriai

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone 
PROspeet 1028

Jūau Vardas 
Adresas .........

LIETUVIAI DAKTARAI

Dienomis TcL 
Naktimis To:.

LAFayette 5783 
CANal 0408

J. JAVŪIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: i Iki -5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję parai sutarti

EMIL DENEMARK INC
-------Vartotų Karų Bargenai

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu- NASH '32 — 8ey1. 6 pasaž. Coupe 
rime keletą 1934 Cbevrolete. 8e-1 * —• -»*“ — “
dans ir 2 durų Sedanu, visi kuone
nauji ir apkalnuoti taip, kad Jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMA8

Juodas, 6 drat. ratai, gari tajerai. 
t.runk raek, nrhlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy 8395

PONTTAC — ”34 — 4 durų sodan, 
Juodas. 5 drat. ratai. Tšrodo Ir vei
kla kaip naujas, vlebas Iš puikiau
sių karų (mūsų st&ke. garantuotas, 
DIDELIS SUTAUPYMAS.

FORD — ’34. 2 dura Sedan, Mšlv- 
paa, kuone naujas včltaualo mode
lio Ford, ga.rantuotas Ir ankslnuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU-

Wasbteuaw Av., balandžio 4 
d. Užkandį vakarui aukoja pa 
čios narės. Įžanga j vakarė!) 
tiktai 20e. Narės prašomos a- 
teiti ir po vienų, dvi savo drau 
ges atsivesti. Vakaro pelnas 
eis skyriaus lėšoms padengti.

Nutarta kovo 21 d. patik
rinti knygas pas P. Vaickans- 
kieuę. Tam išrinktos rašt. O. 
Tvinskaitė, S. Vaekauskaitė, 
P. Vaickauskier.ė, V. Gečienė.

Koresp.

PAIESKOJIMA,3 NR 66

Res. and Office 
2350 So. Lesvltt St. 

CANal 0700

TeL CANal 0257

LAFayette 74S0

F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

BITICK — '33. Model 84-S, 2 pasaž. 
coupe su Rumble seat. Juodas, šeši 
drat. ratai, trunk rack. Priklausė 
turtuoliui Ir labai mažai vartotas. 
Puikiai Išrodo, tobulam stovy. Go
ri ntuotaa ........... .. ------ - S788

—
AKIŲ GYDYTOJAI:

PHYSIC1AN and SURGBON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

e to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolnttnent

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 fyto iki 2 popiet 
< iki I v. vakaro

BUTCK — '33. Model 57. 6 pnsaž. 
Sodan, Juodas, šeši dmt. tatai, 
trunk rack. ftls maža* Buick sedan 
Išrodo kalu naujas, nerasite *"m 
panašaus. Garantuotas *7*8

DR. STRIKOL’IS CANai ai29

Šie asmenys Amerikoje ieš
komi:

Avižienis Antanas, Daratos 
sūnus, atvykęs į Amerikų prieš 
karų pas dėdę Mykolų Čepą-’ 
nanskų, Duąuesne, Pa., kuris 
prieš 20 metų atvyko į Čikagų

Juozapavičius Vaclovas, ki
lęs iš Panevėžio vai. ir apskr., 
gyvenąs adresu: 918 West 33rd 
St., Čikagoje.

Meškauskas Stasys, gyvenus 
adresu: 3752 So. Wallace St., 
Čikagoje.
Offco Tel. < 1< ER< l»

Tel, CICERO MM

PR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akly Įtempimą, kurte 
e«ti priežastimi Kalvos akaudgjimo, 
tvalgimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšt}, atitaiso 
nimparegyatę ir tollregystą. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 Iki I vak. 
Nedėllomts pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namo Tel. PROspeet t*SO

BOUIevard 704a

. DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakareVai.

8eredoj pagal sutarti

DENTISTAS
2201 W. Oermak Road

(Kam pa t Leavttt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki S vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8122

vakaro
sutarti

Ofiso: TH. LAFayette 4017 
Kez.: TH. HEMI«x-k «2M

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2«5» W. 8»th St.

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

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49Ui CT., CICERO. ILL.
Utar., KetvJ Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAIJ3TED ST.. CHICAGO 
Paned., Scred. Ir Subat. 2—9 vai.

DODGE — '83. 4 durį) Sodan. Juo
dis, 5 mediniai ratai. š‘s Dodgo 4 
vra ekonomiškas operuoti Ir nyl- 
k<am rtovy. Geriausias karas riVlgM 
šeimynai. Garantuotas 8593

STTTDERAKER — '32, 5 pasnž. couno 
su bul’t *rt trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. Ij»hsl pu'kieJn stovy ir išrado 
kaip naujas. Garantuota* .. *4*3

BUICK 'SI — Model 91. 6 Sedan. 
Juodas. 4 drat. ratai, geri taleral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... *375

CHEVROLET ’34, — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas. Išrodo 

naujas Garant. BARGENA8.
CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo

das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina........... *375

NASH '32 — Llght 8. 6 Sedan. Ma- 
rooii, 5 mediniai ratai, geri tajerąl. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ką
rąs, atrodo Ir bėga gerai .... *333

BUICK *30,— Model 488; 2 pasaž. 
coupe su rumbht sėst, Frencb blue, 
< drat. ratai, labai gražus coęėę 
tobulam stovy ....................... *2*5

PLYROUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai. labai pulkus mažas karos- 
Gąrant .*................ .. *475

CAOtLLAC *28 — y-8,-5 Sedan. Mė
lynas, 8 dmt, ratai, trunk rack. 
Fhipcord. trim.' Pulkus karas, ko
rto ddr ligai tarnaus ...............*1>S

FORD ”83 — 2 posnž. Convertlh’e 
Coune, V-8, Juodas su Geltonais 
ratais ir gferals tajerals. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ...........................................

BUICK — '28, Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris genai 
važiuoja, žema) apkalnuotas. tik
tai ............. 221112. " '.......... *

PĄCKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedah/4 
drat. ratai trunk rack ........... 8»5

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

katos Komiai jonlerlus. Yra gerai Cl- 
esrtedisms žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus Spėria Ura vo užslenv P« 
sėkmingai gydo Rhcnnzatlzmą, Plau
čių ir Mrdics Ilgas.

Valandos;
*«• 18 Hd 11 vai. ryto; nuo S iki 4 

vaL papte* tr 7 iki 8 vai. vakare: 
*MM*4Mbntala parai susitarimą.

«WI IVeat 13th Street '
CTC9CRO. ILL.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

czkz

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TA8

1801 8. ASHLAND A VIENUI
Platt Bldg., kamp. 18 lt.

2 aukštas
Paste|)ėkit mano Iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto ik) 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.•00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Booro 8.

PHONE CANAL 0598

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Ree. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 1 Utį 4 tr <:80 iki 8:80 
Reredomts Ir nedčllomte pagal sutari) 
Res. UIS W. Mth Ht. Pagal sutari).

un.». BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Oermak Road
Valandos t—I ir 7—8 vak. 

Set-sdomls ir Nadėttoznte pagal sutarti 
REZIDKNČIJA

6631 S California Avė.
Teiafonss REPublic 7M8

OCJk-e Tel. HEMlocfc 4848 
Kšm. TH. GHOveblil 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8488 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJA8 IR CHIRUROA8 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv tr Nedillomls susitarus

HUICKS — visų modelių. — Mes *1- 
suomet turime ant vietos puikų 
■taką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick. kurte buvo tln- 
kamal perta"

IR DAUCfeLIS KITŲ 
Įduokite savo dabartini karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 4100

PONTTAC 8IX — '82. 4 durų Sodan.
Juodas su raudonu strlping tr 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas Už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo Ir geram stovy -...............*3*3' kantai pertaisytas.

TH. Ofiso HOUIevard *811 
VlCtory M4S

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

756 West 35th Street

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS •

4729 8o. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, iLU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1D iki 12 vai. ryte, nuo I Iki 4 
vai. po pistų ir nuo 7 iki 8:24 vąi. 
vakaru. NedHlomls nuo 14 Iki II 

valandai dieną 
Telefonas kODvvay 8880

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS ii- CHIRURGAS

4157 ARČHRR AVENUE
TH. VIRgtnla 

Ofiso vai.: 2—4 ir 8—S o. m.
Nedaliomis |agal sutarti

Nuo 14-12 V. 
Nsdėldlenlsls

CHIRURGAS

Tel. LAFayette 3«57

DR. A. RAČIUS
. GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ®

3051 West 43rd Street
(Prie Archer Avė. netoli Kadžio) 
Valandos: nuo 2 iki S vai. vakaro 

Seredomis ir nedAllcante pagal 
sutarti

Ofiso Tol.; LAFayette 8448
Ros. TH.: VlRglnia 8889

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S _____ X - R A T
414* ARCHER AVENUE 

Kamnss Frsitcieeo Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate — 1 
Iki 8 popiet —— o Iki 78:10 vakare. 
Nedėllomlg nuo 11 ryto Iki I p.p.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephonn BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS :r PATARĖJAS 

4«*t A ASHLAND AVĖ.
Res. 4515 S. Rocknrell St.

Phone REPublic *723 CHICAGO

JOHN B, BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Oermak Road
(West 22nd St.) •

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 8. 
PanedClio, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 4 iki 9.
THefonas CANal 117*

NAMAI: 6459 8. RockweU St
Telefonas REPublic *400

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W Randolph St.

Chicago

RAILA'8 RADIO TAISYMO 
STOTIS

Fabrike išlavinti mekanikai 
kuogreičiausiai ir pigiausiai 
pataisys jūsų Radio ir kitas 
elektr'.kines mašinas. Saukite:

CICERO 1029
1622 So. 49th Court, Cicero

ANGLYS

ANGLYSI Tttkztančlal namų vartote 
ekonemlškaa. be suodžių Troplcalr 
anglis Garantuota voga Ir Bliumą.

Trys Telefonai:
Bcreenlng-— 84.74 Republlo 0408
Mins Run—I. 7-5 Latrndals 7844
Lump arba egg—4.00 Merriknac 8534 

NORTHERN COAI, CO., 
Lavrndsle 7344 Merrlmac JM(

Verona' Coal. Hlg*> Heat. Low A»h. 
Lump or Egg 34.00. Mine Run or 
Range 85.71. Rcreentngz ar fltoker 
94.75. Flfty cente eztra on single 
ton ordera
GUTTENDORT 00AL 00., 

4257 W. Oermak Rd., 
Lawndale 4949

A.

AUTOMt.BII.ES

